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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MINERULUI
ÎN ZIARUL DE AZI

VALEA
MOTRULUI

OAMENI
1N SUBTERAN

Colocviul pedagogului
cu sine insusi

FOILETON

Însoțiți de soarele încins de august, 
am ajuns în Valea Motrului. N-au tre
cut decîf 4 ani de cînd geologii și-au 
strîns corturile de pe aceste locuri. Ei 
au venit aici să stabilească valoarea 
comorilor adunate de natură milenii 
de-a rîndul. După îndelungate cău
tări ultimul lor cuvînt a fost : „pre
tutindeni cărbune”. în urma lor au 
venit oamenii adîncurilor, minerii.

Oprim la intrarea în galeria princi
pală a minei Horăști — prima mină 
deschisă în acest mare bazin carbo
nifer. Pătrundem în subteran. Dacă ar 
fi să colinzi pe sub pămînf toată Va
lea Motrului, ar însemna să străbați 
42 de kilometri. Atît măsoară numai 
galeriile subterane săpate pînă acum 
spre imensele straturi de cărbuni. 
Pentru înzestrarea tehnică a Văii Mo
trului s-au cheltuit pînă în prezent 
65 milioane de lei. Aici găsești acum 
cele mai moderne mine de lignit din 
țară.

lafă-ne în abatajul cu front lung 
nr. 8. Pe 112 m lungime, un „pumn” 
de mineri dau bătălia pentru a ex
trage cît mai mult cărbune. Mînuiesc 
combine, susțin abatajul cu armături 
metalice, încarcă de zor transportoa
rele cu cărbune care se îndreaptă 
spre „zi”. Unul dintre mineri e pre
tutindeni In abataj. Se recomandă. II 
cheamă Constantin Văduva. Este șef 
de brigadă. „Muntele trebuie învins 
cu iscusință” — ne spune el. Iscu
sința lui și a minerilor din brigadă e 
înfățișată, în limbajul lapidar al ci
frelor, de panoul de onoare. în acest 
an, ei au trimis centralelor electrice 
8100 tone de cărbune peste plan.

— Bazinul Văii Motrului, ne spune 
însoțitorul, un tînăr Inginer, va da 
în scurt timp milioane de tone de 
cărbune energetic pe an. Minerii 
noștri au primit cu însuflețire sarci
nile frasafe de Congresul al IX-lea al 
perfidului privind dezvoltarea în ritm 
mai accentuat a extracției de cărbune. 
Sînt sarcini realiste. Cu toții sînf ho- 
fărîți să-și aducă întreaga contribuție 
la înfăptuirea politicii 
complexă și rațională 
energie ale țării.

Panoul de cărbune 
mensiuni incalculabile 
mînt. în acest loc înfîlnim o cunoș
tință mai veche. Este vestitul miner 
Ion Nasfa. Din abatajul său nici un 
strop de cărbune nu a fost încă tă
iat. „Nu vă mirați, ne explică el. Sîn- 
tem în pregătire. Ne străduim să cîș- 
tigăm timp la montajul noului com- 
0. mecanizat de exploatare moder
nă ’ a cărbunelui cu care a fost 
înzestrată recent mina noastră. Și

apoi... n-aveți grijă. Cînd o să mal 
veniți în abatajul ăsta, o să auziți că 
am bătut recorduri noi”.

Minerul Ion Nasta, împreună cu 
brigada sa, a doborîf toate recordu
rile stabilite la înaintare în abatajele 
cu front lung. El a tăiat într-o singură 
lună 50,6 m I de cărbune. Asta în
seamnă zeci de mii de tone de căr
bune peste plan. Exemplul comu
nistului Ion Nasta a însuflețit pe or
tacii săi. în întreaga Vale a Motru
lui, de la 10 pînă la 15 m I avansare 
lunară în abatajele frontale, minerii 
din brigăzile lui Constantin Văduva, 
llie Avram și alții au ajuns să înain
teze în abatajele lor pînă la 44 m. 
Recordul lui Nasta este un „start” 
spre care se îndreaptă cu pași mari

și hotărîți nu numai cîteva brigăzi, c! 
întreaga Vale a Motrului. Și minerii 
sînf oameni de cuvînt. O spun fap
tele. Sporind viteza de avansare în 
abataje, toate brigăzile își depășesc, 
de luni de zile, sarcinile de plan.

Din abatajele minelor Văii Motru
lui sînt aduse în aceste zile la su
prafață mii de tone de cărbune. Sînt 
realizări în întrecerea socialistă obți
nute în întîmpinarea „Zilei minerului” 
și a zilei de 23 August, pe care co
lectivele exploatărilor din acest ba
zin carbonifer le adaugă celor obți
nute în cinstea Congresului partidu
lui.
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Instalație electrică 
de foraj

*___
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PENTRU RECOLTA 1966

TONUL FACE
JTELEFONUL
de Sergiu FÂRCÂȘAN

La o sondă din schela Ciurești, 
regiunea Argeș, a fost experimen
tată timp de peste o lunâ prima 
instalație electrică de fora) româ
nească, realizată la Uzinele „1 
Mai” din Ploiești. Denumită E-75, 
ea este o variantă a instalației 
2 DH-75 (acționată de motoare 
termice) și poate fora sonde pînă 
la adinclmi de 2 200 metri. Insta
lația E-75 are două motoare elec
trice de 
continuu.

Forajul 
astfel de 
semnate avantaje datorită faptu
lui că randamentul motoarelor 
electrice este superior celor ter
mice. De asemenea, manevrarea 
lor este mai simplă decît a insta
lațiilor termice; sondorul șef 
poate dirija cu o singură manetă 
atît troliul cit și masa rotativă, 
ceea ce îi permite să efectueze 
cu siguranță pornirea, oprirea, 
sensul de rotație și turația moto
rului.

Terminîndu-se cu succes expe
rimentările, noua instalație elec
trică de foraj a fost omologată 
recent, urmînd a fi introdusă în 
fabricația de serie.

(Agerpres)

200—400 kW de curent

sondelor de petrol cu 
instalații prezintă în-

In aceste zile, oamenii muncii din agricultură se grăbesc 
să strîngă recolta de cereale păioase de pe ultimele su
prafețe. Dar ei se îngrijesc nu numai de recolta de azi, ci și 
de cea viitoare. Ce lucrări pregătitoare trebuie făcute pen
tru ca în anul care vine să se obțină o producție bună de 
grîu 7 Ziarul nostru a solicitat oameni de știință și specia
liști din agricultură să dea răspuns la această întrebare. 
In cele ce urmează redăm cîteva aspecte reieșita cu oca
zia unei consfătuiri organizate de redacție pe această temă.

giJîului e bine să fie 
destinate, în primul 
rînd, terenurile elibe
rate de culturile tim
purii: borceag, rapiță, 
mazăre, orz, trifoi, po
rumb masă verde. 
Bineînțeles, aceste su
prafețe nu sînt sufi
ciente. De aceea, tre
buie rezervate și te
renurile care au fost 
cultivate cu grîu de 
toamnă, practicîndu-se 
monocultura. Totoda
tă, se pot folosi cu suc
ces și terenurile de pe 
care se va recolta, în 
săptămînile viitoare, 
fasolea, soia, floarea- 
soarelui.

Unde amplasăm grîul, 
cum pregătim terenul

Prof. dr. IBIMIE STAICU, mem
bru corespondent al

Condițiile climatice 
din acest an se deose
besc de cele din anii 
anteriori. Primăvara 
umedă și mai rece a 
favorizat dezvoltarea 
griului, sfeclei, mază- 
rii, cartofilor etc. A 
fost stînjenită însă 
creșterea porumbului, 
florii-soarelui, sorgu
lui a căror vegetație a 
întîrziat mult față de 
normal, din care cauză 
data recoltării lor se 
va prelungi. Ca ur
mare intervalul dintre 
culesul porumbului și 
semănatul griului va

Academie! i
fl mult mal scurt de- 
cît de obicei. In ase
menea condiții, se im
pune să dăm un răs
puns clar la întreba
rea: unde vom ampla
sa în toamnă grîul 
pentru a asigura obți
nerea de recolte bune? 
Ținînd seamă de re
zultatele cercetărilor 
întreprinse și de expe
riența practică acumu
lată de-a lungul anilor 
consider necesar ca în 
legătură cu această 
problemă să fac urmă
toarele recomandări:

Pentru semănatul

După biberon, unul din primele 
obiecte cu care iau contact copiii 
moderni este un telefon.

Am fost și eu cîndva un copil 
modern, am ținut și eu un telefon 
în mînă. Pot spune că instituția a 
contribuit în mod copleșitor la for
marea concepției mele despre lume.

Bunăoară, din munca de educa
te pe care o desfășoară telefoa
nele din raionul meu, 30 Decem
brie, știu că nu e bine ca prea 
mulfi cefajeni să ridice receptorul 
în același timp : centrala e aglome
rată și nu le poate da tonul la toți. 
Pînă deunăzi, de cîte ori nu-mi ve
nea tonul, eram cuprins de remuș- 
cări: Ah — îmi spuneam — 
iar fe-a apucat telefonatul exact 
în aceeași clipă cu alții I De ce n-ai 
tu conștiință, de ce nu știi tu să te 
arăți la înălfimea tehnicii moderne ? 
de ce ridici o dată cu alții? de ce 
nu te uifi mai întîi la vecini ?

De cîteva săpfămîni însă, telefoa
nele mi-au redat încrederea în pro
pria mea conșfiinfă. La unu noap
tea, la două sau la trei noaptea, 
cînd nu-i pot bănui pe prea mulfi 
bucureșteni de ridicare în același 
timp, fonul nu mai vine. Mai pre
cis, sosește pe la douăzeci de mi
nute o dată, dacă știi să prinzi mo
mentul, că pleacă grăbit mal de
parte. Nu vine și nu există salvare, 
că nici salvarea n-ai cum s-o chemi. 
Amicul meu de la telefoane — am 
căutat să am acolo un amic, care 
îmi spune toate secretele lor și mă 
educă — presupune că noaptea 
sînf lucrări pe linie. Noroc că se 
mai odihnesc, altfel n-ar fi chip să 
vorbești. Amicul meu mi-a explicai 
însă că problema va fi simplificată : 
se face o direcție a tonului. Un 
sistem practic și eficient: lași la ei 
o cerere — nici măcar nu-i nevoie 
să fie timbrată — și In cîteva zile 
îți vine tonul.

Acum cîteva săptămînl, înfr-o zl 
deosebit de rodnică — îmi venise 
de trei ori — s-a produs alt feno
men științific. Am impresia că nu 
știu să-mi tai bine unghiile. în orice 
caz, am ceva la deget. Învîrtesc 
discul, fac numărul și nu se înfîm- 
plă nimic.

(Continuare in pag. a II-a)

Am asistat în ultimii ani la naș
terea unor noi orașe pe harta 
țării. Le-am văzut crescind ca din 
ape, acolo unde abia fuseseră fi
xați pilonii unor construcții in
dustriale, pe Valea Trotușului, pe 
Dunăre, in Transilvania. In alte 
locuri se fac delimitări precise: 
orașul vechi, orașul nou. Dar ve
chiul oraș nu este părăsit. Arhitec
ta ii reconstruiesc, 11 reutilează, 
pentru ca viața să poată ii adusă 
la nivelul civilizației actuale. Aco
lo unde apare o uzină, un combi
nat, orașul se resimte cel dinții, 
prin oraș ințelegind nu numai an
samblurile de locuințe ci și edifi
ciile de cultură, parcuri, terenuri 
de sport și tot ce ține de nivelul 
de trai al oamenilor muncii, de 
perspectivele lor de viață. încă 
înainte de fixarea fundațiilor la 
noua Întreprindere, se proiectea
ză și înalță locuințele mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor. Uzina de aluminiu de 
la Slatina a scos orașul din 
fundăturile lui, l-a ridicat pe pla
tou, pe cornișa înaltă, deasupra 
Oltului, dindu-i dreptul la spațiu 
și lumină. Turnu Măgurele, des
pre care știam Înainte vreme că 
e port la Dunăre, era de fapt un 
oraș izolat de lume și de fluviu, 
inconfurat de o zonă inundabilă, 
de bălți care nu se mai uscau nici
odată. Oraș agricol, ca și majo
ritatea orașelor de provincie, de
pindea de traficul comerțului cu 
produse agricole. Aceeași soartă 
o Împărtășeau și Turnu Severin, 
Călărași sau Giurgiu. Azi, după 
cițiva ani de muncă asiduă, Turnu 
Măgurele a devenit centru indus
trial.

Nașterea și renașterea atltor 
orașe și regiuni se datorește sub 
toate aspectele industrializării so
cialiste, care a turnat singe proas
păt in toate arterele țării, i-a im
primat o nestinsă vigoare și vita
litate, a dinamizat imense energii 
omenești. Craiova a devenit un 
oraș al chimiei și al locomotive
lor Diesel-electrice ■, lașul a înti
nerit, devenind cetate industrială 
și asta a făcut să se ridice in pi
cioare spațiul obscur al Bahlu- 
iului. Un exemplu sugestiv oferă și 
regiunea Suceava, cu acele tlrguri

unde odinioară „nu se lntlmpla 
nimic", cu apatia și lipsa lor de 
orizont. Acum, arhitecții din Su
ceava creează nu numai un 
centru de regiune de o mare fru
musețe, ci se ocupă și de alte 
locuri din Nordul Moldovei, de 
noua așezare minieră de la Ostra, 
de sistematizarea Botoșanilor (uzi
nele textile), a Rădăuților (fabrică 
de mobilă), a Cimpulungului (În
treprindere de conservare și in
dustrializare a laptelui), orașe 
care renasc sub ochii noștri, cu o 
populație muncitorească dinamică, 
dotată cu temeinice cunoștințe 
tehnice.

Să mă opresc mai mult asupra 
unui alt vechi oraș despre care 
cronicarii scriu că a trecut nu o 
dată prin foc și sabie, tn zilele 
noastre, Galațiul a fost Întors de 
arhitecți și constructori cu fața 
spre lumină. Port la Dunăre, 
dar mai ales gazdă a celui 
mai mare combinat siderur
gic din țară, care In 1970 va 
produce aproape o treime din 
producția totală de oțel, Galațiul 
a depins odinioară de comerț și 
navigație, a respirat o dată cu flu
viul. întreprinderile acestui centru 
muncitoresc nu și-au putut impu
ne niciodată specificul asupra 
orașului. Azi, nimeni nu mai poate 
desprinde numele Galațiului de a- 
cela al oțelului. Galați va însem
na oțel, așa cum odinioară cheres
teaua produsă la bazinul nou se 
numea, in Orient, „galațiana". In 
acești ani, strălucirea Galațiului 
emană de la construcția gigantu
lui de pe platoul Smirdanului șl 
Bărboșilor, combinatul siderurgic.

Somnolent, abia ridicat din rui
nele războiului, Galațiul a cunos
cut din 1961 o febră fără prece
dent. Clădirile centrale au Început 
să înainteze spre Dunăre. Țărmul, 
odinioară o ripă insalubră, o pră
pastie din care fluviul minca an 
de an mari suprafețe, a fost șlefuit, 
întărit, prefăcut In parc, in loc de 
recreație. Galațiul nu se mai as
cunde după o perdea zdrențuită, 
ci apare chiar de pe țărm cu toate 
bijuteriile sale arhitectonice.

(Continuare în pag. a V-a)
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La ancheta internaționala a 
„Sântei!" despre lupta împotriva 
cancerului răspund;
Prof. dr. Bernard HALPERN; _ 

^Lepnid ^ARIQNOV;^^& 
COSȚÂCH.

PUNCTE DE VEDERE

(Continuare 
în pag. a V-a)

NOILE CONSTRUCȚII SI SPECIFICUL LOCALJ 7
In raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al partidului se 

subliniază necesitatea promovării continue a inițiativei și spiritu
lui inovator al arhitecților și constructorilor pentru înlăturarea uni
formității soluțiilor arhitecturale, lărgirea varietății blocurilor de 
locuințe, acordîndu-se, totodată, o mai mare atenție specificului 
local. In legătură cu aceasta, am adresat tovarășulur ing. ION MA- 
RAȘESCU, directorul Direcției de sistematizare, arhitectură și pro
iectare a construcțiilor — Ploiești, întrebarea : Cum vedeți pro
blema păstrării și dezvoltării caracterului arhitectonic specific, 
propriu, al orașului?

„Problema specificului local pre
ocupă tot mai mult colectivul nos
tru — ne-a răspuns dînsul. Expe
riența din ultimii ani a arătat că 
înfăptuirea acestui deziderat este 
pe deplin posibilă în condițiile in
dustrializării construcțiilor. In di
versitatea cazurilor care ni se pun, 
specificul local trebuie să fie une
ori menținut, alteori corectat și 
mai ales creat. Căutăm ca blocu
rile pe care le proiectăm să poarte 
pecetea noului în arhitectură, să 
corespundă cerințelor de confort și 
estetică; desigur, nu considerăm 
că am făcut totul. Încercările de

a imprima clădirilor o trăsătură 
caracteristică (fără a se ajunge la 
dezvoltarea și accentuarea regio
nalismului) n-au depășit încă sta
diul unor inițiative sporadice și li
mitate, care nu oferă o bază largă 
de generalizare. In mare măsură, 
aceasta se datorește faptului că la 
ora actuală definirea specificului 
local este insuficient conturată și 
constituie una dintre problemele 
dificile ale teoriei arhitecturii noas
tre. Ar trebui ca noțiunea de spe
cific local să fie clarificată de fo
rurile de specialitate centrale șl, 
împreună cu unele indicații de in

terpretare, să ne fie transmisă a- 
poi spre aplicare pe plan regio
nal".

Evident, opinia conducerii 
D.S.A.P.C. are un punct discuta
bil. Este greu de presupus că o 
noțiune atît de complexă ca aceea 
de specific local în arhitectură ar 
putea fi elaborată prin activitatea 
exclusivă a instituțiilor centrale. 
Dimpotrivă, însuși caracterul ei 
impune ca rolul determinant să fie 
jucat de studiile efectuate pe plan 
regional. Ce reprezintă, în fond, 
specificul local? Este totalitatea 
trăsăturilor care definesc caracte
rul propriu al unei localități și o 
fac să se deosebească de toate 
celelalte. Există asemenea trăsă
turi pozitive, dar șl altele ne
gative, sarcina arhitecților con- 
stînd tocmai în a prelua și accen
tua trăsăturile valoroase, sporîn- 
du-le mereu numărul și încercînd 
totodată să le atenueze și să le eli
mine pe cele lipsite de valoare sau 
dăunătoare.

Principala sursă a specificului 
local o constituie profilul social- 
economic al orașului. Ploieștiul 
este un important centru indus
trial, predominant petrolier, și un 
puternic nod de comunicații. A e- 
xistat, la unii arhitecți, tendința 
de a absolutiza un singur aspect, 
prezentînd Ploieștiul ca pe un „o- 
raș al petroliștilor" și căutîndu-i 
echivalențe pe toate planurile. Mai 
mxilți participant la o recentă ple
nară a filialei regionale a Uniunii 
Arhitecților au criticat, pe bună 
dreptate, acest criteriu, care nu 
ține seama de complexitatea profi
lului social-economic al localității. 
Blocurile de locuințe din piața 
centrală, realizate în 1959—1960, 
au fost placate cu cărămidă apa
rentă, după cum era atunci la modă 
să fie tratate clădirile Industriale.

Arh. Gheorghe SASARMAN

(Continuare in pag. a II-a)

Stațiunea experimentală hortlvltlcolă 
Mlnlș din regiunea Banat. Se deter
mină azotul șl fosforul din sol șl 
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SUDAN

De ce nu mai 
sună tam-tamul ?

La ordinea zilei — „problema sudului". „Cu excepția capi
talelor celor trei provincii meridionale și a cîtorva districte, 
întreaga regiune de sud se află sub controlul rebelilor. Aceș
tia atacă pe cetățeni fără distincție. Nimeni nu mai îndrăz
nește, decît cu prețul vieții, să se aventureze fără escortă, 
la distanțe mai mari de cinci mile. Insurgenții au impus 
taxe populației, au administrația și tribunalele lor".

In această atmosferă de încordare am sosit în Sudan. 
Comunicatul de mai sus, publicat de ziarul independent 
„The Morning News", ca și de alte ziare sudaneze, accentua 
starea de neliniște, agravată de disputele dintre partidele 
politice din Khartum. Zilnic apăreau știri cu privire la lupte 
sîngeroase „în sud", în ciuda apelurilor oficialităților de a 
se trece cu vederea situația reală, pentru a nu spori confu
zia. Autoritățile, însă, cereau funcționarilor originari din 
nord, care activează în provinciile meridionale, să se refu
gieze în centrele aflate sub control guvernamental.

In timpul călătoriei mele, 
numeroși oameni politici din 
Sudan mi-au vorbit de ames
tecul din afară in treburile 
țării. învrăjbirea populație! 
din sud împotriva celei din 
nord — spuneau ei — nu 
este străină de acțiunile unor 
cercuri Interesate in promo
varea unei politici Imperia
liste, neocolonialiste.

«Toți sîntem fiii 
aceleiași țâri, dar..."

Eram la Kosti, oraș situat 
la vreo 400 km sud de Khar
tum. In portul fluvial de pe 
Nilul Alb, zeci de ambarca
țiuni așteptau de mal multe 
zile să plece spre sud. Ofi
cialitățile nu dispuneau de

suficiente forțe pentru a In
stala pe flecare navă o 
escortă militară, capabilă să 
asigure securitatea mărfuri
lor și a pasagerilor.

Intrăm în vorbă cu cîteva 
din persoanele de pe nave 
și le cerem părerea asupra 
evenimentelor din această 
parte a Sudanului. Iată ce 
ne-au spus :

Ahmed Zein, căpitan de 
navă :

— Este deosebit de peri
culos să călătorești spre 
Juba fără o escortă puterni
că. Răsculații te pot ataca 
oricînd. De multe ori stau și 
mă gîndesc: oare au drepta
te sudiștii să acționeze ast
fel ? Și da, și nu.

Nicolae PLOPEANU

(Continuare tn pag. a V-a)
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COLOCVIUL PEDAGOGULUI
CU SINE ÎNSUȘI

Măiestria tn arfa predării nu este 
doar o consecință a unei îndelungi 
exercitări a profesiei didactice. Ea 
presupune și un permanent colocviu 
al pedagogului cu sine însuși, în care 
acesta își confruntă mijloacele de 
muncă după criteriul eficientei și 
deliberează asupra acelora la care 
trebuie să renunțe, pentru că s-au 
învechit ori pentru că, din capul lo
cului, au fost prost alese. Comisiile 
metodice — organizate în toate șco
lile și cuprinzînd cadre didactice de 
aceeași specialitate sau înrudite — 
vin în înfîmpinarea acestui colocviu 
prin sarcina pe care o au de a căuta 
pietrele prețioase ale experienței co
lective și a le prezenta în toată stră
lucirea lor.

Am stat de vorbă nu o dată cu 
colegi mai tineri sau mai vîrstnici, 
care mi-au vorbit despre interesul cu 
care participă la dezbaterile din co
misiile metodice, despre sprijinul pe 
care l-au primit în cursul anilor în 
soluționarea unor probleme majore, 
dificile sau foarte subtile, ale progra
mei de învăfămînt și asupra cărora 
metodicele insistă mai pu(in.

Cele mai bune cercuri metodice 
sporesc interesul omului de la cate
dră pentru cercetarea științifică, îi 
stimulează gîndirea pedagogică. Dar, 
din păcate, uneori lucrurile se petrec 
și altminteri. Urmărind în decursul 
trecutului an de învățămînf activita
tea unor comisii metodice din Bucu
rești, din regiunile Suceava, Ploiești, 
Banat, am putut constata și existența 
unor manifestări formale care dimi
nuează eficacitatea lor.

semne evidente de formalism. Une
ori ele sînt organizate independent 
de ceea ce se discută în ședința co
misiei metodice, fiind înțelese ca 
niște lecții In general, care au mai 
ales menirea să demonstreze cum se 
realizează fiecare verigă din structu
ra orei, cum se procedează mai pe
dagogic în relațiile cu clasa. Este fără 
îndoială mult mai folositor ca în lec
țiile acestea să ne propunem a de
monstra „pe viu" cum se pot aplica 
metoda sau procedeele pe care 
le-am analizat în ședința comisiei 
metodice de specialitate. După pă
rerea mea, ca activități care oferă mo
dele, lecțiile deschise ar trebui ținute 
numai de pedagogi pricepuți, care 
dobîndesc rezultate deosebite în pre
dare. Unii însă nu țin seama de a- 
ceasfă cerință, pe motiv că în școala 
lor nu există decît cadre tinere, fără 
experiență ș.a.m.d. Dar și în aseme
nea situații se pot găsi soluții. Direc
torul școlii, inspectorii metodiști vo
luntari și salariați, cadrele de specia
litate de la institutele de perfecțio
nare ar putea (ine, cu mulfi sorfi de 
izbîndă, lecții deschise în specialită
țile lor măcar în școlile cu situații ca 
acelea înainte amintite.

Specificul lecțiilor deschise recla
mă pregătirea lor în cele mai mici 
detalii. Cred că nu e rău ca respon
sabilul comisiei metodice și directo
rul școlii să cunoască mai dinainte 
planul lor de desfășurare, unghiul de 
vedere din care au fost concepute 
și să ajute ca valoarea lor să crească. 
Din păcate, însă, uneori se proce
dează la o adevărată regizare a aces-

dacă peste fot s-ar insista ca ele să 
fie urmate (dacă nu și precedate) de 
discuții în care să se dea explicații 
asupra modului cum a fost concepută 
lecția, cum a fost înțeleasă folosirea 
unei mefode sau a unui procedeu 
etc. Mă gîndesc însă la o discufie în 
care „oaspetele" să-și spună și el pă
rerea — politicos dar sincer — des
pre lecție deoarece în prezent, lec
țiile deschise fie că sînt urmate de o 
convorbire fugară, uneori plină de 
aprecieri măgulitoare, lipsite de o 
bază reală, fie nici de aceasta.

Sarcina pusă de Congresul al 
IX-lea al partidului în fața slujitori
lor școlii în ce privește perfecționa
rea metodică și de specialitate ne 
obligă să analizăm atent formele ac
tuale prin care se realizează aceasta. 
Există încă timp ca, pînă la deschi
derea cursurilor, problema comisiilor 
metodice, a conținutului și formelor lor 
de activitate, să fie luată în studiu 
de organele de resort ale Ministeru
lui Tnvățămîntului în vederea elabo
rării unor indicații mai precise pri
vind rolul lor în școală și în con
textul sistemului de perfecționare, 
astfel încît începînd cu noul an șco
lar comisiile metodice în a căror ac
tivitate se resimt lipsuri ca acelea 
semnalate în articolul de față să fie 
scoase din zodia formalismului.

Prof. Stela PREDESCU
Pe Dunăre, la Porție de Fler : «e cercetează structura și duritatea rocilor în vederea construcției bara

jului hidrocentralei Foto : Gh. Amuza

.Abecedar" pedagogic 
sau discuții vii î

Nu o dată tematica dezbaterilor 
concentrează privirile spre aspecte 
mărunte, abordează probleme de 
„abecedar* pedagogic, generalități 
sau lucruri pe care le găsești rezol
vate în orice metodică. Teme de 
felul : „Cum i-am mobilizat pe elevi 
să lupte împotriva rămînerii în urmă 
la învățătură", „Metodica predării is
toriei", „Importanța sistemului de no
tare în ridicarea nivelului de cunoș
tințe al elevilor’, coboară nivelul 
dezbaterilor la acela al începătorului.

Este firesc ca în comisiile metodice 
învățătorii și profesorii să găsească 
un climat propice discuțiilor vii, a- 
prinse, din care să nu lipsească cioc
nirile de idei și de opinii. Tnfr-un 
asemenea climat se Impune mal lesne 
«tențlei ceea ce este înaintat și dă 
mult mai repede faliment ceea ce nu 
se cuvenea a fi preluat. Climatul a- 
eesta poate fi însă creat nu prin pre
zentarea unor teme luate la înfîm- 
plare, prin referate întocmite în mare 
grabă sau prin discuții pe probleme 
arhicunoscute șl, deci, plicticoase. E 
firesc să aducem în dezbatere de fie
care dată probleme alese cu grijă 
dintre cele Impuse de realitățile vie- 
fii din școală.

Nu e nevoia de regizarea 
lecțiilor deichlse

Șl lecțiile deschise, adeseori înse
rate în planurile de muncă ale co
misiilor metodice, prezintă nu o dată

tora : se fac modificări în orar pentru 
a fi plasate înfr-o oră mai „convena
bilă" din punct de vedere al capa
cității de efort intelectual al copiilor, 
fiecare elev știe ce va fi întrebat și 
ce trebuie să răspundă ș.a.m.d. Ni
mic mai greșit. Practica a arătat că 
un astfel de procedeu conduce la 
realizarea unor lecții deloc conclu
dente pentru obiectivele pe care le 
au în atenția cadrele didactice parti
cipante. în plus, ne punem în mare 
pericol autoritatea în fața clasei că
reia nu-i va fi greu să sesizeze că ne 
ferim de situațiile neprevăzute, care 
deobicei ne supun la probe serioase 
(și pentru cei care asistă deosebit de 
interesante) priceperea, tactul, mă
iestria pedagogică.

Competiția 
Interasistențelor

Nici în organizarea Interasistențelor 
la lecții criteriul principal nu este 
peste fot — așa cum e firesc — efi
ciența maximă. în unele școli are loc 
o adevărată competiție pentru cît mai 
multe asemenea „activități", Indife
rent de roadele pe care le dau. Ten
dința este alimentată nu o dată de 
către directorul de școală sau de că
tre inspectori, care se grăbesc să în
scrie fuga după cantitate la capitolul 
„merite*. Cred, de asemenea, că este 
de dorit ca inferașisfentele să nu fie 
lăsate doar la „inspirația* cadrelor 
didactice : „Merg la cine vreau’, 
„Asist cînd îmi vine bine’. Consider 
că eficienfa interasisten)elor ar crește

Turiștii au poposit la campingul organizat în pădurea Dumbrava din 
vecinătatea Sibiului Foto : R. Costin

(Urmare din pag. I-a)

Așa cum s-a arătat, încercarea de 
a exprima caracterul de centru in
dustrial al unui oraș prin plastica 
arhitecturală de detaliu constituie 
o tendință formalistă. Acest carac
ter își are propria sa modalitate de 
exprimare prin proporțiile, legătu
rile și condiționarea reciprocă din
tre zonele care alcătuiesc orașul, 
prin dotările realizate la nivel o- 
rășenesc. Iar faptul particular că 
Ploieștiul este un centru în pri
mul rînd al industriei petroliere 
se exprimă foarte limpede prin 
specificul construcțiilor și valoa
rea plastică a unităților sale in
dustriale.

O altă sursă, care poate conferi 
noilor construcții ale Ploieștiului 
o mai accentuată configurație pro
prie, o constituie condițiile geo- 
r- afice. Așezarea lui în plină cîm- 
p.e, departe de cursuri de apă, pă
duri sau de alt element natural 
valoros, a îngăduit dezvoltarea 
concentrică a orașului în schemă 
radială. Această trăsătură, bine 
prinsă în schița de sistema
tizare, va fi îmbogățită prin defi
nitivarea unei scheme stradale 
radial-inelare. Din păcate însă, la 
proiectarea ansamblurilor noi nu 
s-a pus un accent suficient pe stu
diul volumelor. în cartierul de sud- 
est, blocurile sînt amplasate fără 
a se lăsa să se întrevadă vreo idee 
compozițională. în cartierul de 
nord, aflat în construcție, singura 
preocupare s-a limitat la realizarea 
fronturilor Șoselei Cimpinei și a

inelului doi. Folosirea a numai 
două registre —- cinci nivele și zece 
nivele — restrînge și ea posibili
tățile de expresie. Blocurile din 
piața centrală construite în regim 
de parter, plus patru etaje, nu au 
suficientă personalitate ca ansam
blu, lipsindu-le o dominantă atît 
în volum cît și în înălțime. Aceas
tă lipsă este însă în curs de reme
diere, în prezent studiindu-se solu
ția amplasării unui monumental

Estetica
publicități

Organizînd în galeriile 
sale Expoziția de grafi
că publicitară — prima 
de acest fel la noi — 
Fondul Plastic a avut, 
fără îndoială, o inițiati
vă meritorie. Evenimen
tul mi se pare demn de 
relevat nu pentru că a- 
trage atenția asupra ro
lului publicității în viața 
contemporană. Acesta 
este un lucru cunoscut. 
Altceva cred că trebuie 
subliniat, înainte de toa
te, în legătură cu expo
ziția, și anume tendința 
vădit conturată de a 
transforma publicitatea 
într-o ramură importan
tă a artelor plastice. A 
investi utilul cu forța de 
persuasiune a frumosu
lui răspunde unor, ce
rințe proprii societății 
noastre.

Privită ca o acțiune 
în marea ofensivă a 
frumosului și nu numai, 
sau nu în primul rînd, 
ca o sumă de soluții în 
tehnica reclamei și a 
publicității, expoziția va 
îndemna la reflecțiune 
cu deosebire pe artiști. 
Pentru că ei au o răs
pundere, pentru că este 
de datoria lor să cree
ze și într-un asemenea 
domeniu sinteza dintre 
util și frumos, să facă 
din frumos o formă de 
existență a utilului.

Dacă la începuturile 
sale publicitatea se în
temeia pe text, pe virtu
țile cuvîntului, dacă ima
ginea nu era, în cel mai 
bun caz, decît un acom
paniament ornamental, 
la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea — începutul se
colului XX se produce o 
schimbare : publicitatea 
este dominată de imagi
ne, de expresivitatea

„plastică*. Mai mult, ea 
face apel Ia prestigiul 
liniei și al culorii, al ar
tei. Henri de Toulouse 
Lautrec, apoi Bonnard 
dau primele capodopere 
ale afișului modern. De 
atunci, importanța artei 
în publicitate n-a făcut 
decît să crească. S-a 
constituit nu numai o 
tehnică, dar și o esteti
că a reclamei. Publici
tatea nu se mai poate 
dispensa astăzi de inter
venția artistului cu tot 
ceea ce aduce el ca 
bun gust, măiestrie, in
geniozitate, imaginație.

Este îmbucurător fap
tul că, în cele mai varia
te specii ale publicității, 
de la afiș la ambala), 
arta cucerește drept de 
cetățenie. Dar numărul 
artiștilor angajați în a- 
ceastă activitate este 
încă prea mic. De aici 
poate și o stereotipie 
vizibilă pe alocuri și în 
expoziție.

Afișele de mici dimen
siuni ale organizațiilor 
comerciale de export — 
Industrial-export, Export- 
lemn etc. —în majoritate 
executate de Virgil Cio- 
cîrdel, sînt adesea reu
șite, dar uneori se re
petă. Exportul românesc 
din diversele ramuri 
producătoare care s-au 
impus pe piața interna
țională sau care dorim 
să se impună are nevoie 
de o publicitate eficien
tă, capabilă să trezeas
că un cît mai viu inte
res. Credem că, în ge
neral, publicitatea pen
tru export și turism ar 
trebui să intereseze în
tr-un mai mare grad pe 
graficieni, pe toți artiș
tii cu resurse multiple. 
O.N.T.-ul, de exemplu,

ar trebui să cultive o 
largă și ingenioasă pu
blicitate. Eforturile meri
torii depuse de O.N.T., 
șl avem în vedere cîteva 
pliante ca cel consacrat 
mînăstirilor din Bucovi
na sau unele afișe, ar 
trebui amplificate. Prin
tre afișele de publicitate 
externă se mai cuvin 
menționate pentru bunul 
lor gust cele aparținînd 
lui Șerban Rusu (Arta 
populară românească) 
și N. Nobilescu (Tarom).

Afișul; în genere po
larizează fbrțe artistice 
mai numeroase decît 
alte forme de publicitate 
și în expoziție se disting 
cîteva remarcabile e- 
xemplare ale genului: 
afișele pentru filme, sem
nate de V. Grigorescu 
(Un om care nu există), 
de V. Șetran (Vieți usca
te), I. Baroi (Pădurea 
spînzuraților), apoi afi
șul lui Silviu Zarimba 
(Sonda de fora) — dis
tins la Leipzig în 1964 
cu Medalia de aur), al 
lui Zamfir Napoleon pen
tru revista „Poligrafia* 
sau cel executat de Vlad 
Crivăț și Radu Veluda 
(Fructexport).

Mapele de discuri fi
gurează în rîndul celor 
mai însemnate realizări 
ale graficii publicitare. 
Vincențiu Grigorescu 
este autorul unor exce
lente mape în sensul că 
ele nu sînt pur și sim
plu ilustrative, ci suges
tive (mapa la un disc 
Schubert — „Simfonia 
Neterminată' și la un 
disc Britten, Stravinski).

De mai puțină atenție 
beneficiază deocamdată 
grafica de ambalaj, deși 
sînt sesizabile și aici în
ceputuri promițătoare. O

parte din calendarele de 
perete, de exemplu al 
Casei de discuri „Elec- 
trecord" — 1966 (autor 
I. Molnar), se înscriu și 
ele printre lucrările iz
butite.

In viața noastră coti
diană, în valorificarea 
bogățiilor materiale și 
spirituale ale țării noas
tre, în informarea și o- 
rientarea cetățenilor pe 
calea publicității se 
simte însă nevoia unei 
mai cuprinzătoare con
tribuții a creatorilor de 
frumos. Sînt numeroase 
domeniile de publicita
te în care calitatea este
tică nu șl-a spus ferm 
cuvîntul. Publicitatea 
este încă adesea lăsată 
pe seama unor oameni 
certați cu bunul gust, 
care nu se silesc să a- 
tragă spre acest dome
niu forțe valoroase, pli
na de vervă șl de Inge
niozitate. Astfel de atitu
dini retrograde sînt In
compatibile cu ritmul în
tregii noastre dezvoltări, 
cu atmosfera de iniția
tivă creatoare caro ar 
trebui să caracterizeze 
șl acest domeniu de ac
tivitate. După cum nu 
putem concepe urîtul în 
arhitectură, în urbanisti
că, în prezentarea cărți
lor, în modă etc., nu-1 
putem admiie nici în pu
blicitate.

Artistul, care știe cum 
să organizeze estetic un 
cîmp vizual, care știe 
cum să pună reciproc în 
valoare imaginea și tex
tul, care știe să confere 
valoare expresivă lite
rei, culorii, liniei, este în 
măsură să asigure cali
tățile indispensabile pu
blicității.

Anatol MINDRESCU

cartier se „citește11 ca un ansamblu 
spațial bine gîndit, în care, pe fon
dul nucleelor de clădiri cu cinci 
nivele, ritmul major al blocurilor 
înalte se împletește cu efectul 
plastic realizat de clădirile întinse 
pe orizontală ale complexelor co
merciale, de deservire și celorlalte 
dotări.

Factorii istorici constituie și ei 
un izvor ai trăsăturilor caracteris
tice ale unei localități. Ploieștiul

este oprită perceperea 'volumului 
blocului administrativ, iar accesul 
în piață este îngreunat. Iată cum, 
dintr-o insuficientă examinare a 
problemelor sub aspect teoretic, u- 
nele elemente arhitectonice nu sînt 
fructificate la adevărata lor va
loare.

O altă trăsătură a evoluției Is
torice a orașului o constituie ab
sența aproape totală a spațiilor 
verzi în ansamblurile construite.

Noile construcții și specificul local
edificiu destinat unor instituții ad
ministrative.

Arhitectul Victor Socolescu este 
autorul proiectului unuia dintre 
viitoarele două cartiere din apro
pierea Gării de vest, care vor cu
prinde 10 000 de apartamente. I-am 
adresat întrebarea :

— Ce elemente sînt puse în va
loare în proiectul la care lucrați ?

„Faptul că terenul este complet 
liber, mi-a permis un studiu neîn
grădit al compoziției. Cartierul 
structurat pe grupe funcționale e 
prevăzut de la bun început cu 
toate dotările necesare".

într-adevăr, de la o primă privi
re asupra planului de situație, noul

are foarte puține monumente isto
rice propriu- zise. Dar are, totuși, 
istoria lui. Schema stradală radial- 
inelară s-a conturat în decursul e- 
voluției sale, ca și ansamblul cen
tral. Contrastul între centru și 
restul orașului este încă evident. 
Personalitatea ansamblului central 
a avut și de cîștigat, dar și de 
suferit. Piața centrală s-a înche
gat în urma construirii blocurilor 
de locuințe și a clădirii poștei, 
însă rămîne — deocamdată — o 
compoziție insuficient de expresivă. 
La Gara de sud, prin amplasarea 
(justificată din alte puncte de ve
dere) a pasajului denivelat în ime
diata vecinătate a uzinelor „1 Mai“

Deși noile blocuri dau acestuia ti
nerețe și prospețime, se pare că 
sfatul popular privește încă pro
blema parcurilor și a grădinilor 
publice ca fiind minoră, de gust. 
Fondurile alocate pentru astfel de 
amenajări sînt destul de reduse. 
Mîndri de bulevardul lor, edilii 
ploieșteni par a se teme că plan
tarea și înverzirea masivă a noilor 
ansambluri ar putea să-i dimi
nueze faima. Problema se pune eu 
atît mai mult cu cît, în orașele si
tuate pe un teritoriu plat, vegeta
ția constituie un factor esențial al 
compoziției urbanistice.

Prezența factorilor etnografici, a 
arhitecturii și artei populare pot

diferenția o localitate de alta, dîn- 
du-i o atracție și un specific pro
priu. Aplicațiile pot fi urmărite în 
alegerea materialelor de construc
ție și de finisaj, în plastica decora
tivă a obiectului arhitectural. Li
nele lucrări din Ploiești nu se ri
dică la un nivel artistic conclu
dent, fapt semnalat ca atare chiar 
de către proiectanți. Iată, de e- 
xemplu, ce ne-a spus arhitectul 
Daniel Goj, șef de atelier la 
D.S.A.P.C. :

„In cartierul de nord există 
unele elemente de plastică decora
tivă insuficient studiate. Mă refer 
la trafoarele lipsite de o justifi
care funcțională sau constructivă, 
care nici sub raport estetic nu sînt 
izbutite. In privința culorilor folo
site la placajele ceramice — mov, 
vernil, galben — aș adăuga că sînt 
asociate arbitrar, fără o preocu
pare pentru armonizarea tonuri
lor".

Mai mulți arhitecți au propus să 
fie efectuate studii concretizate pe 
diferite localități, schimburi de 
experiență cu proiectanții din alte 
regiuni, dezbateri, confruntări de 
păreri, sesiuni științifice, propu
neri de care ar trebui să țină sea
ma filiala Uniunii Arhitecților și 
conducerea D.S.A.P.C. Evitînd uni
formitatea, valorificînd mai bine 
posibilitățile și condițiile specifice 
locale, arhitecții din Ploiești vor 
realiza lucrări de înaltă valoare 
estetică la noile ansambluri de car
tiere și clădiri social-culturale.

Tonul face 
telefonul
(Urmare din pag. I-a)

Numărul „nu se formează’. 
Rar de fot, o voce de bas — 
nu știu de ce pică întotdeauna de 
bas — mă drăcuie. Acest fenomen 
științific m-a făcut să-mi doresc să 
văd și eu procedeul cu ochii : am 
văzul cum se formează formele de 
nisip la topitorie, am văzut cum se 
formează aluatul și pîinea, dar aces
tea sînt operajiuni primitive, abia 
dacă durează o oră-două, pe cînd 
formarea unui număr, judectnd după 
timp, trebuie să fie mult mai spec
taculoasă.

Amicul meu însă ml-a explicat că 
nu degetul este de vină ; zice că 
am ceva la cap, nu-s destul de con
centrat în momentul formării. Am 
încercat o metodă a fachirilor in
dieni 1 stînd turcește, respirînd cîf 
mal pufin, încerc, formînd mereu 
numărul, să privesc un punct care 
se află între ochii mei, așa-zisul 
ochi interior. Rezultatele au fost 
fenomenale : am început să plutesc 
în aer la un metru înălfime. Dar 
numărul tot nu s-a format. După 
cum ml-a explicat amicul meu de 
la telefoane, confundasem felepatia 
cu sistemul după care se obfine le- 
vitafia, plutirea în aer.

— Ți-ai îmbunătă|if digitația, a 
recunoscut el, dar n-ai destulă 
măiestrie și răbdare.

Pentru a-mi însuși arta de a te
lefona, am făcut exercifii sistema
tice. Sînt primul om din istoria te
lefoanelor care a vorbit cu el în
suși. Jntr-o seară, la mine acasă, am 
dobîndit un fon, am format numă
rul meu de la redacjie, am sărit 
într-un autobuz, am ajuns la Casa 
Scînfeii și am năvălit la mine în 
birou exact în clipa cînd reușisem 
să mă chem.

— Eu (mi-a spus un alt amic, dar 
nu de la telefoane) sînt abonat te
lefonic de un an de zile dar nu 
pot să mă plîng de nimic.

— Cum ai făcut ?
— M-am abonat și gata. Nici o 

intervenție, nici un efort special. 
De unsprezece luni îmi plătesc 
taxele, nu e nici o defecțiune, nu 
mă sună nimeni și nu sun pe ni
meni. N-a mai rămas decît să-mi 
instaleze telefonul.

— Atunci cum ești abonat, dacă 
n-ai telefon ?

— Cu chitan)ă, zice el, legal, o 
singură dată am întîrziat plata cu 
cîteva zile și mi l-au închis.

— Cum au putut să fi-l închidă, 
dacă nu era instalat ?

— Tehnica ! Mi-au spus că le-a 
fost totuși destul de ușor ; redes
chiderea a fost ceva mai compli
cată, dar le-am dat o taxă și pînă 
la urmă au reușit și asta : după trei 
zile, cînd am fost la ei să mă inte
resez, am aflat că îmi funcționa de 
două zile, numai că nu știusem.

— Cine îți funcționa ?
— Telefonul pe care urmează să 

mi-l instaleze, bre, zău, ce înțelegi 
afît de greu I Și nu mă costă nici 
convorbiri adiționale : un cumnat 
de-al meu a fost cu familia în In
dia, telefonul scos din priză, și to
tuși vorbise în plus nu se știe cît, 
că n-au contor, ca la electricitate, 
închipuie-ți că aș fi avut acum un 
telefon și că plecam în concediu : 
cine știe cît m-ar fi costat.

M-am dus glonț l« amicul meu 
de la telefoane.

— Ascultă, i-am spus, de la mine, 
care sînt „abonat cu", n-ai avan
taje prea mari, că am pretenția să 
mai și vorbesc din cînd în cînd, 
mai îți deranjez și zerourile trei, 
doi, cinci și patru, dar de la abo- 
najii fără cîștigi și mai mult, că nu 
trebuie să le dai nici măcar un ton 
pe zi. Interesul tău, prin urmare, 
este să ai cît mai multi fără, iar 
idealul de rentabilitate e ca toată 
lumea să fie abonată, fără ton, fără 
numere, fără cărți, fără telefoane, 
afară de . cele la care nu intră de
getul sau nu iese numărul.

M-a privit fix. Apoi a rupt-o la 
fugă, fericit. Mi-a strigat peste umăr:

— ScuzJI-mă, mă duc la direcție 
tă le propun ceva I
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Teatrul de vară din parcul,,He
răstrău" : Paharul cu apă — 
(spectacol prezentat de Teatru. 
Muncitoresc C.F.R. — orele 20). 
Teatrul sertlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema) : Carnaval la 
Tănase — (orele 20). Circul de 
stat: Internațional circ — (o-
rele 20).

TELE V J11UNE
Orele 10.00 — Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Pentru copil : Po
vestiri pe degete. „Cel mal mlo 
dintre nori". Calul Fury. 20,00 — 
Tele-enclclopedie. 21,00 — Retros
pectivă umoristică. Emisiunea a 
X-a cu L. Radullan, de la Teatrul 
de estradă din Deva. 21,45 — Emi
siunea muzlcal-distractlvă „Flo
rile au cuvîntul". 22,45 — Jurna
lul televiziunii (II). 22,55 — Sp< 
In încheiere : buletin meteo 
logic.

CINEMATOGRAFE
UNORA LE PLACE JAZUL S 

Sala Palatului R. P. Române (0- 
rele 17,30 și orele 20,45), Republi
ca — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30, 
Festival — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 
19; 21,30; la grădină (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Con
gres al P C.R.) — Pasajul Eforie 
— orele 20,15. ROMULUS ȘI RE
MUS — cinemascop: Patria (com
pletare Melodiile străzii) — 8,30; 
11,15; 14; 16,45; 19,30; 22, București 
(completare Melodiile străzii) — 
Șos. ștefan cel Mare — orele 20,15, 
Arenele Libertății (completare 
Arie vina?) — Parcul Liber
tății — orele 20,30, Excelsior (con> 
pletare A cui e vina?) — 10; 12, 
15,30; '• ------• - -
re A 
16,30; 
re A 
16,30;
(completare Construim)
14; 16,30; 19; 21,30, Grăuiiiei ,,x-,_ 
greșul" (completare Construim) — 
Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,15, 
Tomis (completare Construim) — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — orele 20,15, Melodia 
(completare Construim) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18 45; 21,15. STRIGA
TUL : Luceafărul (completare 
Surîsul) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Expoziția realizărilor econo
miei naționale a R.P.R. — Piața 
Scînteii — orele 20,15, Grădina 
„Doina" (completare Surîsul) — 
Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15, 
Feroviar (completare Surîsul) — 
8,45; 11,15- 13,45; 16,15; 19; 21,30.
CINTIND DESPRE ARIZONA 1 
Capitol (completare Drumul) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; Ia 
grădină — orele 20,15. FIUL CĂ
PITANULUI BLOOD — cinema
scop: Central (completare Muzeul 
Cornel Medrea) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Unirea (comple
tare Urma roșie) — 11; 16; 18,15; 
la grădină — orele 20,15. DAȚI-MI 
CONDICA DE KECLAMAȚII: Lu
mina (completare Oltenii din Ols 
tenia) — 10; 12.30; 15,15; 18; 20,30, 
Giulești (completare Oltenii din 
Oltenia) — 15,30; 18; 20,30. JUN
GLA TRAGICA : Union — 15,30; 
18; 20,30, Popular — 16; 18,15;
20,30. PROGRAM PENTRU COPIII 
Doina — orele 10 dimineața. OLI
VER TWIST: Doina — 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, Cultural — 15,30; 
18; 20,30. LUCRĂRILE CELUI
DE-AL IX-LEA CONGRES AL 
P.C.R. — ZIMBETUL — AMIN
TIRI CONTEMPORANE — FOT
BALIȘTI, NU UITAȚI COPILĂ
RIA — PRIMUL CARNAVAL SO
CIALIST — LECȚIE IN INFINIT----------------- WABMINgKI ,

10—21 în contl-
1 • cinema-

între popoare 
cetate) — 15;
(completare La- 

„c — 9,45; 12; 14j
18,30; 20,45. INTILNIRE LA

18; 20,30’. Grivița (completa-’ 
cui e vina ?) — 9; 11,30; 14;
19; 21,30, Modern (completa- 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14;
19; 21,30. DOMNUL : Carpați

- • • 9; 11,30;
19; 21,30, Grădina „Pro-

— LIOZBARK
Timpuri Noi — 
nuare. PRELUDio 11 
scop . înfrățirea 
(completare Casa 
17,30; 20, Miorița 
minorul de țevi) 
16,15; i:,“, 
ISCHIA — cinemascop : Dacia 
(completare Sport nr. 3/1965) —
9,30; 14; 16,15; 18,45; 21, Grădina 
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11)
— orele 20,15, Volga (completare 
Spre cer — cinemascop) — 9,45; 
12; 14,15; 18,30; 18,45; 21. AMERI
CA, AMERICA 
Buzești - 
14; 17,15; 
CUT LA
pletare La cel mal înalt nivel) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.

(ambele serii) : 
15,30; 18, Cotroceni — 

20,30. UN LUCRU FAi 
TIMP : Victoria (com-

XI,JU, 1U,OU, IO,‘tu, 41, 
Bucegi (completare La cel mal 
Înalt nivel) — 10; 12,15; 16; 18,30; 
21; la grădină — orele 20,30. DE
CORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE" : Flacăra (completare
Muzeul Cornel Medrea) — 16:
18,15; 20,30, Flamura (completare 
Saveri DunecovsKi) — 10; 12; 16; 
18; 20. ZIDUL ÎNALT : vltan
(completare Trei grăsuni) — 16; 
13, Progresul (completare Caii a- 
rabi) — 15,30, 13; 20,15. ClNTlND 
IN PLOAIE : Grădina „Vitan" — 
Calea Dudești —- orele 20,30. DE 
DOI BANI VIOLETE : Munca — 
16; 18,15; 20,30, Viitorul — 16; 18.15; 
20,30. FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Arta — 11; 15; 18; 21; la grădină 
— orele 20,39, RABY MATVAS : 
Moșilor — 16; 13,15: la gradina ru-
leaza filmul UCIGAȘII I)E FE
MEI — orele 20,30 săritura in 

. 16; 
orele 
20,30.
Flo- 

19,15;

ÎNTUNERIC : Colentina 
18,15; 20,30; la grădină —
20.15, Crîngași — 16; 18,15;
PENSIUNEA BOULANKA : 
reasca — 10,30: 13,30; 16: 10,iu,
20,30. BRAȚARA DE GHANA TE
— cinemascop : Rahova (comple
tare Minunea de la Ghiza) — 15,30: 
17,45; 20. la grădină rulează fil
mul LEGEA ȘI FORȚA — orele 
20,30. NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR
— cinemascop (ambele serii) : 
Lira (completare Șopîrle) — 15.30; 
19; la grădină rulează filmul 
ZBORUL ÎNTRERUPT — orele
20.15. CUM SE REUȘEȘTE ÎN
dragoste . Drumul Sării (com
pletare Construim) — 15.30; 17,45; 
20. Pacea (completare Fotbalști, 
nu uitați copilăria) — 16; 13,15;
20,30 WINNETOU — cinemascop: 
Ferentari — 10,30; 16; 18,15; 2r V 
Cosmos — 15,45 18; 20.15. REA
LUL MAGNIFIC : Grădina „FVo- 
gresul-Parc" (completare Marile 
emoții mici) — piața Libertății —

orele 20.30.

CUM E VREMEA
Iert in țară . Vremea s-a men

ținut frumoasă șl s-a încă’rit 
ușor in Banat, Ardeal și Moldova. 
Cerul a fost variabil, mai mult 
senin în vestul șl nordul tării. 
Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 30 de grade la 
Berzeasca și 20 de grade Ia Man
galia. In București : Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul variabil. 
VIntul a suflat slab pînă Ia potri
vit din rrord-est. Temperat -9 
maximă a fost de 29 de grade, \ 
pe sol, la soare a fost de 56 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 august 1965. în țară : 
vreme călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin în jumăta
tea de sud-est a tării. în rest se 
vor produce înnorărl mai accen
tuate șl vor cădea averse locrle. 
Vlnt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic, cu intensificări în 
Ardeal. Temperaturile se vor 
menține ridicate la început, apoi 
vor scădea ușor. Minimele vor fi 
cuprinse între 10—20 grade, iar 
maximele între 25 și 35 de grade, 
local mal ridicate. în București 
șl pe litoral : Vreme călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura staționară la 
început, apoi in scădere ușoară*
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„Organizația de bază organizează activul fără de partid, alcătuit din oameni ai muncii care

s-au remarcat in activitatea profesională și obștească, ajutindu-i să-și însușească ideologia

și linia politică a partidului, mobilizîndu-i la înfăptuirea hotărîrilor partidului".

PUTERNIC

IN MASE

(Din Statutul Partidului Comunist Român)

• Sensul unor răspunsuri la un 
interviu fulger® Se declanșează 
resorturi intime • Chemări și ecouri 
amplificate » Vasta pepinieră • Mai 
ales o muncă în perspectivă • De 
unde începe sarcina obștească

Trei oameni de profesii di
ferite — un inginer din Go
vora, un textilist din Sebeș 
și un țăran cooperator din 
f toiceni de Argeș — au fost 
solicitați să răspundă la a- 
ceeași întrebare: „CE V-A 
ÎNDEMNAT sa lucrați in 
ACTIVUL FARA DE PAR
TID AL ORGANIZAȚIEI DE 
BAZA?"

— întrebarea atinge un 
resort intim. Fiecare om are 
propria lui unitate de mă
sură : dorința, aspirația. Ei 
bine, dorința mea și-a găsit 
o realizare în fluxul general 
al țării, în acest continuu 
proces de înnoire a ei, gîn
dit și condus de partid. Este 
o legătură directă între 
partid și om. Sau poate nu 
o legătură, ci aceeași ființă. 
Cu asta cred că am răspuns 
la întrebare (DORIN IO- 
NESCU, inginer).

— Cînd ia organizația de 
partid de la noi o hotărire, 
parcă m-ar fi întrebat și pe 
mine. E tot una. Și dacă e tot 
una hotărîrea, tot una să fie 
și munca. Vreau să dau tot 
ce pot. Așa gîndesc și alți to
varăși de-ai mei. (ȘTEFAN 
GHIUNTER, textilist).

— Am văzut multe, am 
trăit multe. Și spun că e în- 
tîia dată cînd un partid a gă
sit calea spre inima noastră. 
M-am apropiat de partid 
pentru că partidul îl simt a- 
proape de noi, una cu noi, cu 
poporul. (FLOREA URLUIES- 
CU, țăran cooperator).

Răspunsuri la aceeași între
bare. Cuvintele sînt de fie
care dată altele, dar esența 
rămîne neschimbată : legă
tura strînsă a partidului cu 
masele pe care au rele- 
vat-o cu atîta tărie lucră
rile celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. O legătură 
pe toate planurile, în toate 
compartimentele vieții socia
le — în modul de a gîndi, 
de a acționa, de a gospodări 
această mare casă a Repu
blicii noastre socialiste. 
Aici, In aceste mase de oa
meni feluriți, de firi felurite, 
a știut partidul să declanșe
ze resorturi, colective șl in
time, energii de sub spuză.

Nu-i un miracol, adevărul 
îl știm din vremea strămoși
lor : „unirea face puterea". 
Unirea de interese, de idea
luri. La idealurile lor s-au 
gîndit și inginerul din Go
vora, textilistul din Sebeș și 
țăranul cooperator din Stoi- 
ceni atunci cînd au venit la 
organizația de partid : „To
varăși, sînt gata să îndepli
nesc orice sarcină de partid". 
Nu știi, realmente nu știi 
unde se află și dacă se află 
o linie de demarcație între 
interesul personal și cel ge
neral.

întrețineam deunăzi o dis
cuție la Rîmnicu Vîlcea. To
varășul Ion Botgros, prim- 
secretar al comitetului raio
nal, ne vorbea despre felul 
cum organizațiile de bază din 
ra:m se ocupă de educarea 
și antrenarea activului fără 
de țîartid la îndeplinirea sar
cinilor curente și de perspec
tivă. Spunea el :

CU FIECARE
Ne vom opri asupra cîtorva 

momente mai semnificative.
Povestește ALEXANDRU 

STURZU, operator prin
cipal : într-una din zile am 
fost anunțați să participăm 
la adunarea generală a orga
nizației de bază. Ni s-a spus 
dine v.te că se va discuta cum 
să accelerăm ritmul de creș
tere a productivității muncii. 
Asta însemna că trebuia să 
mă pregătesc, să discut cu 
tovarășii mei Șflam că se
cretarul organizației ne va 
întreba, așa cum face el 
mereu : „Să-i ascultăm și pe 
tovarășii din activul nostru 
fără de partid. Ce spuneți, 
tovarăși ?“ Căci întotdeauna 
cînd se ia o hotărire, ni se 
cere părerea și nouă.

în adunarea generală s-a 
stabilit să se înceapă un stu
diu economic în secție, să 
știm de unde să apucăm lu
crurile, încotro să ne îndrep
tăm. în colectivul de analiză 
am intrat, alături de mem
brii de partid, și cîțiva dintre 
noi. Mi s-a spus „Acolo unde

— în jurul partidului, al 
organizațiilor sale de bază 
există un proces general de 
creștere a oamenilor. Congre
sul al IX-lea al P.C.R. ne-a a- 

rătat că una dintre căile de 
sporire a autorității și influ
enței noastre este preocupa
rea continuă pentru întărirea 
rîndurilor activului. Activul 
fără de partid este In felul 
său un accelerator al ener
giilor șl inițiativei creatoare.

Ascultînd aceste judicioase 
aprecieri ne-am amintit in
stantaneu de o altă situație. 
La Sebeș, mulți tovarăși din 
comitetul orășenesc știau pe 
de rost cîți oameni sînt în 
activul fără de partid în în
treprinderile orașului. „A- 
vem, tovarăși, peste o mie, 
stăm bine !“ Dar mai mult 
nu se putea obține de la ei 
— ce fel de oameni sînt în 
acest activ, cum sînt ei în
drumați, în ce acțiuni sînt 
antrenați etc.

— Cum apreciați dumnea
voastră un asemenea punct 
de vedere ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Ion Botgros.

— Mă rog, nu știu ce fac 
ei acolo, dar știu în schimb 
că și la noi a existat într-o 
vreme tendința de forma
lism, aceea de a umple tabele 
lungi cu nume de oameni, de 
a fi cît mai mulți la număr 
și atît. Am combătut această 
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tendință cu toată hotărîrea, 
la vremea ei, este cam mult 
de atunci. Mă surprinde că 
mai sînt azi organizații de 
bază unde se manifestă a- 
ceasta. Dar să revenim la 
noi. Spuneam că acest activ 
este un accelerator...

— Și, în același timp, un 
animator, una dintre multele 
forme de legătură a parti
dului cu masele cele mai 
largi.

— Da, așa îl apreciem noi. 
Și-a dovedit de mult utilita
tea, eficiența. Membrii de 
partid au în acțiunile lor un 
ajutor, o rezervă — activul 
fără de partid.

— Se pare că vă gîndiți la 
o anume întreprindere, la un 
exemplu.

— Mă gîndeam, da, la Go
vora, la uzina de produse 
sodice. E o poveste. Pe la 
începutul anului uzina, deși 
își realiza planul, avea încă 
mari posibilități... Sînt acolo 
lucruri interesante. Rezulta
tele bune obținute se dato
reze tocmai capacității orga
nizațiilor de bază de a mo
biliza întregul colectiv, cu a- 
jutorul activului fără de 
partid. Dar nu-i mai bine să 
aflați chiar de la ei cum au 
reușit să facă din uzina lor o 
uzină fruntașă ?

ALTFEL
lucreii, tovarășe Sturzu, nu 
avem membri de partid. Ai 
sarcina de răspundere de a 
informa oamenii de cele 
ce-am hotărît și să le ceri 
părerea, să le ceri propuneri, 
cum văd ei că pot ridica pro
ductivitatea muncii". Ne-am 
gîndit cîteva zile și am făcut 
propuneri bune. Pe urmă am 
mai primit o sarcină.

— Care anume ?
— S-a văzut atunci că 

schimbul B era în urmă. Bi
roul organizației de bază a 
propus conducerii secției să 
mute din alte schimburi cîți
va operatori principali cu ex
periență, membri de partid. 
Am fost mutat și eu.

— Și cum s-au sfîrșit lu
crurile ?

— Păi așa cum trebuia. 
Bine, Cu toții am ridicat 
schimbul la suprafață. Și a- 
cum merge singur înainte.

Reluînd ideea, secretarul 
organizației de bază, Petre 
Dude, ne-a spus :

— Toate organizațiile de 
bază din uzină au procedat 

astfel, mobilizînd activul fără 
de partid. Am urmărit un du
blu scop : să asigurăm anali
zei, acțiunii noastre, o largă 
participare a oamenilor și, 
totodată, să obișnuim pe cei 
din activul fără de partid cil 
sarcina obștească și cu astfel 
de metode proprii muncii de 
partid. Pentru stimularea in
teresului general față de pro
blema în discuție, organizația 
de bază a inițiat dezbateri, 
în adunarea generală sau în 
grupele sindicale, unde au 
prezentat referate maiștri cu 
experiență și muncitori cu 
înaltă calificare din activul 
fără de partid. Unii dintre ei 
au fost repartizați în colec
tivele de descoperire și valo
rificare a rezervelor interne, 
alții au ajutat la organizarea 
unor schimburi de expe
riență.

Noi îndreptăm a- 
tenția activului fără 
de partid și-i dăm 
sarcini obștești in 
principalele direcții in 
care acționează or
ganizația de bază, a- 
colo unde trebuie să 
determinăm o schim
bare.

Un alt exemplu. Apăru
seră în presă documen
tele Congresului partidu
lui. Se punea chestiunea 

unei largi popularizări în- 
cît fiecare om să cunoască 
perspectiva țării în viitorii 
ani și sarcinile ce revin u- 
zinei. Cei din activul fără de 
partid au fost solicitați să 
desfășoare Ia rîndul lor, 
alături de comuniști, dis
cuții la locul de muncă, 
în blocuri, în cartier, 
pentru popularizarea do
cumentelor Congresului. Era 
o sarcină cu caracter po
litic. Mulți au devenit

astfel adevărați agitatori, 
ajutînd comuniștii, organi
zația de bază în această 
importantă și permanentă 
muncă de purtători ai cu- 
vîntulul partidului.

• — Ați analizat vreoda
tă. în acest an, cu birou
rile organizațiilor de bază, 
munca activului fără de 
partid ?, l-am întrebat pe 
tovarășul Alexandru Ște- 
fănescu, secretarul comi
tetului de partid al uzinei.

— Am luat în discuție 
munca organizației de bază 
din secția sodă calcinată 
pentru educarea activului 
fără de partid și mobi
lizarea lui la acțiunile orga
nizației. Au participat toți 
ceilalți secretari. De altfel, 
munca noastră cu activul 
fără de partid este o obli
gație statutară. O sarcină im
portantă, cu caracter perma
nent.

— Se presupune că ați tras 
și unele concluzii de o în
semnătate mai generală. Ar 
putea interesa și pe alții. 
Vorbiti-ne despre acestea.

— O concluzie ar fi aceea 
că birourile organizațiilor

DOUĂ DIRECȚII 

ESENȚIALE
La Stoiceni de Argeș se 

află o cooperativă agricolă 
de producție fruntașă pe ra
ion. Aici muncește și Con
stantin Diaconu. Cînd se vor
bea de o acțiune obștească 
era primul ; în brigadă pe 
cîmp, muncea cît doi. Des
chis. inimos, a atras atenția 
oamenilor. Cînd i s-a propus 
să facă parte din activul fără 
de partid, Diaconu a zis: 
„Dar sînt cam iute, eu am în 
cap multe, să nu fac niscai 
buclucuri". Și cam ce ai în 
cap ? — l-a întrebat secreta
rul organizației. „Md gîndesa 

s-au orientat bine îndruraînd 
pe cei din activul fără de 
partid spre diferite forme 
ale învățămîntului de partid 
potrivit cu pregătirea și do
rința fiecăruia. Are mare în
semnătate această muncă di
ferențiată, atit In educarea 
cît și în repartizarea sarcini
lor. Flecare om are calitățile 
și lipsurile, dorințele și 
înclinațiile Iul. Ele trebuie 
cunoscute. Cu fiecare se cere 
să muncim altfel. Este tocmai 
esența muncii de partid, aici 
acționează forța transforma
toare a organizației de 
partid. Sîntem de părere că 
în măsura în care lucrezi cu 
fiecare om altfel, în aceeași 
măsură se apropie el de cali
tățile comunistului. O altă 
concluzie este aceea că este 
util, eficient să folosim acest 
activ în direcțiile cele mai 
necesare — și cînd spun asta 
mă gîndesc la studiile econo
mice pe care le facem, la a- 
nalizele de producție cu 
scopul de a determina schim
bări calitative.

— Pentru asta trebuie să 
aveți în activul fără de 
partid oameni competenți, în 
măsură să dea o soluție.

— Avem asemenea oameni. 
Spre ei ne-am și orientat. 
Oameni care s-au evidențiat 
în producție și în activitatea 

obștească — mecanici și ope
ratori chimiști, ingineri și 
maiștri, în total o sută și doi.

— Am vrea să vă aflăm 
părerea în privința criteriilor 
de selecționare. Secretarul 
comitetului de partid de la 
Combinatul de industrializa
re a lemnului din Rîmnicu 
Vîlcea afirma ieri că, la se
lecționare, cei din activul 
fără de partid ar trebui să 
îndeplinească aceleași condi
ții, mai bine spus să aibă a- 
ceeași pregătire ca și candi- 
dații de partid dinaintea 
Congresului.

— Așa v-a spus el ?
— Nici un cuvînt în plus 

de la noi.
— îmi pare o pretenție 

exagerată. De unde să luăm 
oameni gata formați ? Toc
mai ăsta e rostul muncii cu 
activul fără de partid : să 
formăm mereu alți oameni. 
Este o investiție serioasă, dar 
merită tot efortul.

— Prin urmare, opinați și 
aici pentru o muncă în 
perspectivă ?

— Mai ales pentru o mun
că în perspectivă. De altmin
teri lucrurile îmi par destul 
de limpezi: dacă activul fără 
de partid reprezintă una din 
formele legăturilor partidului 
cu masele, o pepinieră, atunci 
să lăsăm această pepinieră 
să se dezvolte în cadrul pro
cesului său firesc. Știm ce 
soiuri am plantat, le-am ales 
doar noi înșine. Datoria noas
tră este să le îngrijim. Mulți, 
foarte mulți oameni din acest 
activ au devenit și vor deve
ni membri de partid.

Un punct de vedere just.

la niște treburi gospodărești 
care nu se fac cum trebuie". 
„Bine, Constantine, bine să te 
gîndești la asta. Uite că ai și 
luat prima sarcină".

Ca și ceilalți șaptezeci și 
cinci din activul fără de 
partid, Diaconu a fost îndru
mat spre învățămîntul de 
partid. I s-au cerut articole 
la gazeta de perete. A mobi
lizat oamenii la electrifica
rea centrului comunei. Și 
anul trecut a făcut 350 de 
zile-muncă la cooperativă. 
Spunea că trebuie ză fie 

exemplu, să-l urmeze oame
nii. Și-1 urmau. Era harnic, 
se bucura de prestigiu. Oa
menii spuneau adeseori: 
„Ehei, bun ar fi în treaba 
asta Costache Diaconu!“

— Te văd mereu în preaj
ma sectorului viticol — i-a 
spus o dată secretarul comi
tetului de partid, — spune. 
ți-ar place să lucrezi la vie?

— De, mi-ar place. Ar fi 
ceva treabă de făcut aici.

Secretarul i-a propus pre
ședintelui să-1 trimită la 
școala de brigadieri viticoli. 
S-a întors Diaconu după 
nouă luni. Brigadier. Și parcă 
mai aprins. Iar după doi ani 
a intrat în partid.

— Eu așa gîndesc — spu
nea tovarășul Gheorghe U- 
drescu, secretarul comitetu
lui de partid — educația nu 
se face numai cu cartea în 
mină. In viață, sarcina con
cretă verifică omul.

Adeseori, organizațiile de 
bază din cooperativa agrico
lă de producție cer oamenilor 
din activul fără de partid să 
informeze adunarea generală 
a comuniștilor despre felul 
cum își îndeplinesc sarcini
le. Eficiența — lată criteriul 
de apreciere a întregii munci.

Ceea ce pare de neînțeles 
este faptul că nu prea de

parte, chiar în cooperativa a- 
gricolă de producție vecină, 
la Galicea, lucrurile stau cu 
totul altfel. Pe scurt, avem

CÎND LUCRURILE

SE CONFUNDĂ
— în activul fără de partid 

avem oameni buni și inimoși, 
spunea tovarășul Nicolae 
Albu, secretarul unei organi
zații de bază de la întreprin
derea „Căprioara" din Sebeș. 
Și ca să dovedească aceasta 
a invitat la organizație trei 
muncitoare din secție. In
tr-adevăr femei harnice, evi
dențiate în muncă, stimate de 
colectiv. Le-am pus tuturora 
aceeași întrebare :

O SCRISOARE ÎN LOC DE CONCLUZIE
Tovarășul Nicolae Alboiu, 

secretar al comitetului de 
partid de la Combinatul de 
industrializare a lemnului 

„în lumina sarcinilor noi, comitetul de partid își propune să organizeze 
cîteva acțiuni importante pentru formarea și educarea activului fără de partid: 

e Din propria noastră experiență am tras concluzia că este bine să 
încadrăm in învățămintul de partid întregul activ, în mod diferențiat, în 
raport cu posibilitățile și înclinațiile fiecăruia.

• Să-1 informăm periodic asupra hotărîrilor partidului, pentru o bună 
pregătire politică.

• Expunerile cu privire la comportarea în muncă și in societate au 
stirnit interesul și le vom continua.

• Avem in vedere cîteva întîlniri ale activului cu membri de partid 
cu mai multă experiență în problemele vieții de partid, pentru a-i obișnui 
cu stilul și metodele de muncă ale organizației.

• Am prevăzut să analizăm periodic munca unei organizații de bază 
cu activul fără de partid, punindu-se accent pe felul cum se îndeplinesc 
sarcinile permanente și periodice.

In ce privește folosirea acestui activ la mobilizarea maselor în îndeplini
rea hotărîrilor partidului, ne-am propus :

• Să repartizăm sarcini obștești concrete, permanente și de moment, 
cu caracter politic și economic, potrivit pregătirii fiecăruia. Pe cît posibil 
sarcini permanente, de a căror îndeplinire să răspundă in fața adunării 
generale deschise a organizației de bază

• Să-1 atragem mai mult la acțiuni obștești, în munca de lămurire de 
la om la om, de mobilizare a tuturor. Am și început să repartizăm pe fie
care, cu sarcini concrete, în sectorul activității cultural-educative, in co
lectivele de valorificare a rezervelor interne, la gazetele de perete etc.

• Pe cei mai pregătiți dintre ei îi vom folosi în continuare, alături 
de membri de partid, la popularizarea In mase a îndrumărilor cuprinse 
in Raportul Comitetului Central, in Rezoluție și în celelalte documente 
ale Congresului partidului.

e Să le dăm sarcini concrete pentru stimularea activității grupelor 
sindicale, pentru ridicarea combativității membrilor de sindicat, punind 
accent pe exemplul personal'.

aici reversul medaliei. Acti
vul fără de partid este ca și 
inexistent. Tovarășul Con
stantin Stanca, secretarul co
mitetului de partid, spunea : 
„îi invităm la adunările 
noastre generale, îi îndru
măm spre formele învăță
mîntului de partid. Ce am 
mai putea face ?"

„E drept, n-am organizat 
un schimb de experiență în 
problema activului fără de 
partid" — spun tovarășii de 
la comitetul raional. Nimic 
de zis, schimbul de experien
ță are rolul său, este absolut 
necesar. Dar în munca de 
partid mai există și instrui
rea birourilor organizațiilor 
de bază, controlul îndeplini
rii sarcinilor. în Statut se 
precizează limpede că „or
ganizația de bază organi
zează activul fără de partid, 
alcătuit din oameni ai 
muncii care s-au remarcat în 
activitatea profesională șl 
obștească, ajutîndu-i să-șl 
însușească ideologia și linia 
politică a partidului, moblll- 
zîndu-1 la înfăptuirea hotărl- 
rilor partidului". Sînt, prin 
urmare, două direcții esen
țiale — una privind educarea 
activului fără de partid, alta 
antrenarea la îndeplinirea 
hotărîrilor organizației de 

bază prin sarcini concrete. 
Amîndouă laolaltă duc la e- 
ducarea și formarea omului 
înaintat.

— Sînteți în activul fără 
de partid. Ce sarcină concre
tă aveți ?

EMILIA POPESCU : Sînt în 
acest activ de aproape 3 ani. 
Am ca sarcină să ajut tova
rășele din brigada pe care o 
conduc să-și ridice califica
rea, să dăm numai lucru de 
calitate.

MARIA CIGMAIAN : Eu am 
sarcina să-mi îmbogățesc cu
noștințele profesionale și să 

din Rm. Vîlcea, afirma: 
„Cresc mult cerințele muncii 
noastre cu activul fără de 
partid. Mai ales acum, in 

susțin acțiunea de ridicare a 
calității.

ANA CRĂCIUN : ...și să or
ganizăm cît mai bine munca 
în secție, să fim exemplu de 
disciplină în producție.

Cum vedeți, îndatoriri obiș
nuite, de serviciu. Le are ori
care om al muncii. în alte 
locuri, cei din activul fără 
de partid, pe lîngă cerința fi
rească de a fi exemplu în 
producție, sînt antrenați în 
tot felul de activități obștești. 
Unii sînt în colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete, 
fac parte din colectivele de 
valorificare a rezervelor pro
ducției, participă la populari
zarea hotărîrilor partidului, 
prezintă în adunări referate 
despre felul cum muncesc în 
producție, participă la acțiuni 
obștești de gospodărire și în
frumusețare a uzinei, a co
munei.

— Nouă nu ni s-au dat a- 
semenea munci, au răspuns 
cele trei femei.

— Noi am repartizat sar
cini cu caracter politic numai 
membrilor de partid — a pre
cizat tovarășul Albu. — Cred 
că așa se procedează peste 
tot.

— Dimpotrivă, nu-1 deloc 
așa. Vă dăm un exemplu din 
raionul dumneavoastră. De 
pildă, la G.A.S. Apoldu de

Sus, Constantin Cacoveanu, 
secretarul organizației de 
bază, are cu totul altă părere. 
El susține — și pe bună drep
tate — că ceea ce trebuie să 
caracterizeze activul fără de 
partid este dinamismul, ac
țiunea, munca vie cu cei din 
jur, atragerea tuturor la rea
lizarea sarcinilor trasate de 
partid. La Apoldu de Sus toți 
membrii activului fără de 
partid au sarcini concrete in 
diferite acțiuni cu caracter 
politic și economic întreprin
se de organizația de bază. Se 
procedează în cunoștință de 
cauză. Atunci cind activul 
fără de partid este atras per
manent, organizat la acțiuni 
cu caracter politic și econo
mic — ne spunea tovarășul 
Cacoveanu — organizația de 
bază poate să-și extindă raza 
de activitate în cuprinderea 
celor mal variate probleme 
ale vieții de partid.

lumina documentelor Con
gresului P.C.R. Renunțarea la 
stagiul de candidat de partid, 
necesitatea stringerii conti-

...Dar poate că acest caz. 
de la întreprinderea „Căpri
oara" este cu totul izolat, o 
întîmplare. Să mergem și la 
alte întreprinderi din Sebeș. 
Bunăoară la fabrica de con
fecții și tricotaje „Sebeșul", 
cea mai mare întreprindere 
din oraș. Constatările sînt 
asemănătoare : în general 
organizațiile de bază se pre
ocupă de educarea activului 
fără de partid. Se țin 
consfătuiri și conferințe, 
membrii activului sînt cu
prinși în formele învățămîn- 
tului de partid, sînt infor
mați cu regularitate asupra 
celor mai recente hotărîri de 
partid. Dar cînd este vorba 
de cealaltă latură a muncii 
cu acest activ — mobilizarea 
lui la înfăptuirea hotărîrilor 
partidului, cu sarcini ob
ștești concrete — aici lucru
rile stau cu totul altfel. Se 
confundă sarcinile profesio
nale de serviciu, strict obli
gatorii pentru fiecare, cu 
cele proprii muncii de partid.

Pentru a lămuri pînă la 
capăt această problemă 
ne-am adresat tovarășului 
MIRCEA STAN, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid.

— Nu considerați că para
graful din Statut, care pre
cizează atribuțiile privind 
activul fără de partid, este 
interpretat unilateral în u- 
nele organizații de bază ? Se 
are în vedere, după părerea 
noastră, numai latura edu
cării acestui colectiv, nu și 
cealaltă, la fel de importan
tă, privind folosirea activu
lui fără de partid în acțiu
nile organizației de bază.

— Ba li se dau sarcini con
crete, sarcini pe linie de 
producție.

— Și dacă n-ar fi în acti
vul fără de partid, muncito
rul n-ar trebui să le înde
plinească ?

— Ba cum să nu!
Nu putem spune că pînă 

la urmă am reușit să ne lă
murim cu tovarășul Mircea 
Stan asupra diferenței sau. 
mai bine-zis, a raportului 
dintre obligația profesională 
și sarcina obștească.

Poate este cazul să amin
tim cele spuse de tovarășul 
Petre Munteanu, secretarul 
unei organizații de bază 
de la întreprinderea textilă 
din localitate :

— Numai la noi în fabrică 
avem în activul fără de 
partid 260 de oameni. Dar 
cîți vor fi în toate întreprin
derile, în toate unitățile din 
agricultură ? Sute de mii. 
Vă dați seama ce potențial 
reprezintă. ? Nu poate fi ni
mănui indiferent cum mun
cim cu acești oameni, cum 
le netezim calea spre o înal
tă conștiință, cum îi mobili
zăm la acțiunile noastre.

nue a legăturilor partidului 
cu masele largi impun ridica
rea pe o treaptă mai înaltă 
și a muncii cu activul despre 
care vorbim".

L-am rugat pe tovarășul 
Alboiu să se sfătuiască și cu 
alți membri ai comitetului și 
să ne informeze ce intențio
nează ei să întreprindă in 
această direcție. în viitorul 
imediat. Tovarășii au trimis 
redacției o scrisoare pe care 
ne îngăduim să o folosim ca 
un fel de concluzie la an
cheta noastră. (Textul scri
sorii îl publicăm alăturat).

★

Fără pretenția de a fi un 
etalon, scrisoarea aceasta a 
tovarășilor de la C.I.L. Rm. 
Vîlcea are totuși menirea de 
a circumscrie sfera largă a 
muncii organizației de bază 
cu activul fără de partid. Și 
ceea ce este deosebit de im
portant, problema aceasta 
este privită în complexita
tea ei, urmărindu-se deopo
trivă atît formarea, educa
rea politică a activului fără 
de partid, cît și atragerea 
lui mai directă, mai eficien
tă la traducerea în viață a 
«arcinilor trasate de partid.
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Sa ya n ț i i 

ne vorbesc

despre lupta 

împotriva 

cancerului

A w

Omul, cea mai mîndră viețuitoa re a Pămîntului, căruia i-au trebuit 
milioane de ani să se ridice din mersul de-a btzșelea Ia verticală, ca un 
arbore al timpului, cunoscîndu-se și biruindu-se întii pe sine, lepădînd 
spaimele și neliniștile beznei din care venea ; care a îngenuncheat Sfinxul 
cu inteligența lui cutezătoare, iluini nat prin bezna timpului numai de pro
pria lui cutezanță, năruind mituri și zei creați tot de el în drumul lui pe 
brînci, de la smîrc la stea, sîngerîn du-și genunchii și mintea până pe 
înălțimile Olimpului să lure tocul sacru. Soarele zeilor, și să încălzească 
cu el Pămîntul; omul care a reușit, deschizînd lacătul cu cele șapte peceți 
de taină, să desghioace atomul, de clanșînd și stăpînind cea mai extraor
dinară putere cu care s-a îngemănat vreodată mina sa trudită de oboseala 
creației, el însuși descătușat și ajuns Ia cele mai mari zboruri ale cunoaș

terii șl fanteziei Iui creatoare, trimi țîndu-și mesagerii, pe cei dinții 
semeni ai Iui, pînă dincolo de lăcașul zeilor, va învinge în cele din urmă, 
nu încape nici o îndoială, în lupta sa unită, pe dușmanul cel mai lacom, 
crud și nemilos — cancerul — cum a învins, rînd pe rînd și tot atît de dra
matic, holera, ciuma și celelalte ilage luri, părînd la iei de nebiruit.

Adunarea, în aceeași pagină de ziar, a unor semnături prestigioase 
de personalități medicale și științifice aliate în iruntea numeroaselor ar
mate ce luptă în atîtea sectoare ale aceluiași front comun, spre care se 
îndreaptă cu o nerăbdare din ce în ce mai însetată speranța omenirii, are 
semnificația unui simbol.

ALECU IVAN GHILIA

Membru al

„Da, 
putem fi 
optimiști!"

La Paris, în Institutul de 
cercetări al spitalului Brous- 
sai, se studiază mecanismul 
prin care se declanșează re
zistenta naturală împotriva 
acțiunii bacteriilor și virusu
rilor care „invadează" orga
nismul. Aici lucrează prof, 
dr. B. Halpern care, împreu
nă cu un colectiv de cerce
tători, aplică tratamente ex
perimentale unor bolnavi de 
cancer. Tratamentele se ba
zează pe rezultatele experi
ențelor făcute pe multe mii 
de cobai, șoareci albi, ie-
puri etc.

— Ce perspective Și
soluții se conturează in
tratarea 
om 1

cancerului la

l-am întrebat pe prof. Hal
pern.

— Problema cancerului 
preocupă pe foarte multă 
lume. Terapeutica pare a fi 
încă neputincioasă, dar omul 
crede în progres și refuză 
să se împace cu această si
tuație. Chirurgia, roentgen- 
terapia, cobaltoterapia, noile 
medicamente antimetabolite 
au și reușit să salveze un 
anumit număr de bolnavi, 
iar în multe cazuri să reali
zeze o amînare...

In prezent cercetările sînt 
angajate îndeosebi pe două 
căi. Alături de roentgente- 
rapie, cobaltoterapie etc. se 
intensifică lucrările în do
meniul chimioterapiei, adică 
cercetările ce urmăresc des
coperirea unui remediu spe
cific, în stare să distrugă 
celulele canceroase. Princi
piul ei este următorul:

Din cauza „tinereții" sale 
ți a ritmului ei rapid de 
înmulțire, celula cance
roasă este foarte „la
comă" ți pretinde canti
tăți importante de sub
stanțe nutritive esențiale. 
Acesta este însă ți punc
tul ei slab.

De îndată ce i se poate su
prima alimentarea cu aceste 
substanțe (aminoacide, vita
mine în cantități mici), eă su
feră mai mult decît celulele 
sănătoase. In acest scop, se 
poate provoca la individul 
bolnav o anumită insuficien
tă de vitamina B6, de pildă. 
In asemenea cazuri, s-a și 
observat la animale regresul 
sau chiar dispariția totală a 
tumorii. Această cale, intere
santă din punctul de vedere 
teoretic, nu ni se pare însă 
destul de eficientă la om. 
Perspective mai promițătoa
re deschide „calea concu- 
rențială". Ea constă în a 
„înșela" celula oferindu-i-se 
în locul unor substanțe asi
milabile, altele, aproape 
identice ți numai puțin dife
rite prin structura lor chimi
că, dar pe care celula nu le 
poate folosi, întrucît îi lip
sesc enzimele corespunză
toare.

Substanțele acestea denu
mite antimetabolite, sint 
utilizate în realizarea unor 
medicamente foarte intere
sante și al căror număr spo
rește zilnic. Cu ajutorul lor 
se poate împiedica înmulți
rea celulei canceroase, de- 
terminîndu-se dispariția și 
moartea ei.

Față de antimetabolite, 
celulele sanguine, genitale, 
cutanee și ale mucoaselor 
au aproape aceeași sensibi
litate ca și celula canceroa
să. Din această cauză, se 
poate observa la bolnavul 
tratat vreme îndelungată cu 
substanțe anticanceroase de 
acest tip o reducere a celu
lelor sanguine, atacarea mu
coaselor etc. Se Impune deci 
ca în viitor să fie aprofun
date cercetările privind an- 
tlmetabolitele ți efectele 
te*

prof. dr. Bernard 
HALPERN

Academiei de Științe

— Se cunosc astăzi 
cauzele pentru care o 
celulă devine canceroa
să ?

— Celula canceroasă nu 
este străină organismului 
noștri»; ea îi este proprie, 
provine din el. Dacă am cu
noaște cauzele transformării 
ei, ne-am putea explica și 
originea cancerului. Celule
le normale, cultivate cîteva 
săptămîni sau luni în șir și 
injectate apoi unor animale 
de experiență, nu vor da 
niciodată cancer. Dacă se 
adaugă însă acestor culturi 
virusuri, ele vor provoca la 
injectare cancere și vor uci
de animalul. Este deci sigur 
că acele virusuri sînt can
cerigene.

Din păcate, tipurile viru
surilor sînt atît de multe în- 
cît este foarte greu de pre
cizat care sînt benigne și 
care cancerigene, sau dacă 
nu cumva se transformă 
unele în altele ? Dar proble
ma se poate pune și așa: 
Se schimbă virusurile sau se 
schimbă organismul nostru ? 
Iar cînd vorbim de schimbă
rile organismului, precizea
ză prof. Halpern, trebuie să 
ne referim la rezistența Iui. 
Intr-adevăr, este lucru sta
bilit că fiecare din noi avem 
în organism celule canceroa
se formate ca urmare a dife
riți factori cancerigeni — 
raze cosmice, raze X, dife
rite substanțe nocive, inspi- 
rate^sau înghițite. Dacă nu 
toată lumea se îmbolnăvește 
de cancer, aceasta se dato- 
rețte faptului că posedăm o 
rezistență naturală, dobîndi- 
tă de-a lungul evoluției omu
lui.

Dacă această rezistentă 
a organismului slăbește fie 
chiar și ca urmare a îmbă- 
trînirii naturale, cancerul 
este mai greu de dominat.

— Vă rugăm să ne 
precizafi cum se petrec 
lucrurile in organism ?

— Cercetările noastre re
cente au demonstrat că re
zistența organismului depin
de de vitalitatea celulelor din 
sistemul reticulo-histiocitar, 
răspîndite în organism 
cam peste tot, într-un nu
măr mai mare sau mai mic. 
Aceste celule asigură pro
tecția împotriva virusurilor 
și a bacteriilor. Am izbutit 
să măsurăm potențialul lor 
de activitate ți să aflăm cum 
froate fi „frînată" sau „stimu- 
ată“ această activitate.

La animalele de expe
riență care prezintă o slabă 
activitate a sistemului reti
culo-histiocitar s-a observat 
că există o tendință tumo- 
rală (canceroasă) mult mai 
pronunțată decît la celelalte 
animaje. Am acționat expe
rimental în ambele sensuri 
(frînare și stimulare) și arh 
observat, la 90 la sută din
tre cazuri, că atunci cînd 
„frînăm" sistemul reticulo- 
histiocitar, grefele canceroa
se se dezvoltă foarte rapid 
și ucid animalul, în timp ce 
la „stimularea" sistemului 
grefele canceroase nu prind, 
animalul supraviețuind defi
nitiv.

— Care sint deci ten
dințele care se reliefea
ză astăzi in cercetările 
privind tratamentul can
cerului 1

— Unii caută „medicamen
tul" cancerului, pe cînd alții 
se străduiesc să înțeleagă 
cum anume se apără orga
nismul el însuși împotriva 
cancerului și cum ar putea 
fi mărită rezistenta lui natu
rală. Găsirea unei medicații 
care să fie atît de selectivă, 
încît să atingă exclusiv ce
lulele canceroase, fără a a- 
fecta pe cele sănătoase, este 
desigur foarte dificilă. Ase

menea medicamente sînt, 
după cum am arătat, antime- 
tabolitele. Dar pentru mo
ment, rezultatele obținute 
prezintă numai paleative.

în ce privește a doua'ten- 
dintă, care se află în centrul 
preocupărilor noastre, ea 
urmărește învingerea cance
rului prin întărirea rezisten
ței naturale. Rezistența na
turală scade la om cu vîrsta, 
datorită uzurii organismului, 
a unor modificări hormona
le, cit și a unor cauze pe 
care nu le cunoaștem încă.

Cercetările noastre au 
dus la constatarea că a- 
numite substanțe de ori
gină microbiană determi
nă o sporire considera
bilă a activității sistemu
lui reticulo-histiocitar, 
chiar de 10 ori, pe o pe
rioadă de cîteva scptă- 
mîni. S-a dovedit că în 
acest timp animalele su
puse experiențelor sînt 
rezistente la grefe can
ceroase.

Deci, pînă la găsirea me
dicamentului specific, tre
buie să sporim potențialul 
rezistentei organismului con
tra invaziei canceroase.

Prof. Leonid
LARIONOV

Membru corespondent al Acade
miei de Științe Medicale

„Posibilități noi
prin chimio
terapie"
Tumoarea malignă este re

zultatul creșterii impetuoase 
și necontrolafe a unor celule 
modificate anormal, aparfi- 
nînd unui organ sau unui 
țesut. Cauzele care fac ca 
celulele să degenereze, să 
devină canceroase nu sînt 
cunoscute încă în suficien
tă măsură, deși se fac cerce
tări intense în această direc
ție. Deocamdată s-au reliefat 
unele puncte de vedere: în 
U.R.S.S., un grup de oameni 
de știință, în frunte cu prof. 
Lev Zilber, consideră că atît 
la animal, cît și la om, toa
te tumorile maligne ar fi pro
vocate de virusuri neoplazici 
speciali. Alt grup de oameni 
de știință, din care fac par
te și eu, este însă de părere 
că există diferite cauze care 
declanșează cancerul. Ele pot 
fi substanțe chimice de o 
anumită structură (sare carbo
niferă, parafină, coloranți pe 
bază de anilină etc.), acțiu
nea fizică a radiațiilor pene
trante (raze X, radiu, izotopi 
radioactivi), iar în unele ca
zuri ți virusuri. Este astăzi în 
afară de orice îndoială că la 
animale unele tumori pot fi 
provocate de virusuri. To
tuși, la om, rolul virusurilor 
în apariția principalelor tu
mori rămîne încă nedovedif. 
Mai probabilă pare a fi par
ticiparea virusurilor în apari
ția leucemiilor.

Pe de altă parte, este evi
dent că în apariția tumorilor 
celor mai răspîndite, un rol 
important revine acțiunii me
diului exterior. Cercetările au 
dovedit că apariția cance
rului pulmonar este favoriza
tă de cele mai multe ori de 
turnatul îndelungat, pe cînd 
cea a cancerului tubului di
gestiv de unele particula
rități ale alimentației. Datele 
statistice demonstrează că în 
diferite țări sau la grupuri 
de populație, formele de 
cancer ale unui Organ sau 
ale altuia au frecvență dife
rită. Astfel, cancerul cavității 
bucale apare relativ rar în 
U.R.S.S., Anglia, S.U.A., pe 
cînd în unele regiuni și orașe 
ale Indiei deține primul loc. 
Aceasta se explică prin obi
ceiul populației locale de a 
mesteca un praf compus din 
futun, cenușă, var și ulei ve
getal. Existența acestor in

De cîtva timp aplicăm a- 
ceastă metodă. Facem, pen
tru întărirea rezistenței, in
jecții cu extrase provenind 
din corine-bacterii descope
rite la om. Fiecare caz 
este apoi studiat individual. 
Deocamdată, nu putem emi
te încă păreri definitive, 
căci la om boala spontană 
este atît de variată’în evo
luție și în gravitate, încît 
numai studiul statisticii a 
numeroase cazuri ne va per
mite să tragem concluziile. 
Pe plan experimental, la co
bai, am obținut cu această 
metodă vindecări la sarcom 
și alte tumori maligne.

— Cînd se vor vinde
ca și oamenii atît de re
pede ? Credeți că putem 
fi optimiști ?

— Da, putem fi optimiști. 
Sînt sigur că omul va în
vinge cancerul, după cum a 
învins și alte boli grave, po
liomielita, de pildă, Este 
doar o chestiune de timp...

(Interviu realizat de Ale
xandru GHEORGHIU, co
respondentul „Scînteii" 
la Paris)

fluențe locale demonstrează 
însă posibilitatea reală a 
profilaxiei. Ofensiva contra 
cancerului poate deci să fie 
legată și de prevenirea lui.

în ceea ce privește trata
mentul cancerului,

în ultimul timp, s-au 
deschis posibilități noi 
prin chimioterapie, a- 
plicată ca o completa
re la metodele chirur
gicale și la tratamen
tul cu raze.

Această metodă nouă se 
bazează pe folosirea de me
dicamente speciale. Pînă în 
prezent, s-au realizat în di
ferite țări numeroase prepa
rate anticanceroase : embi- 
chin, clorambucil, dopan, sar- 
colizin, tiotepa, metotrexat 
etc.

Aceste preparate nu pre
zintă însă eficacitate în toate 
cazurile, ele acționează nu
mai la unele tumori și une
ori doar la una singură. Ast
fel, embichinul, clorambucilul, 
dopanul ajută uneori în ca
zul afecțiunilor maligne ale 
ganglionilor limfatici, sarco- 
lizinul în cazul mielomului 
multiplu (o tumoare specială 
a oaselor), al seminomului 
(tumoarea ovarului), ăl unor 
sarcoame. în U.R.S.S., de pil
dă, există cazuri cînd, după 
tratamentul cancerului ovaru
lui cu sarcolizin, bolnavele se 
simt sănătoase de 10 ani. în 
America, de asemenea, medi
cii au dovedit posibilitatea 
vindecării clinice a unei for
me a cancerului uterin cu a- 
juforul metotrexatului.

Efectul curativ al acestor 
preparate se manifestă în
tr-un grad diferit : de la o 
oarecare micșorare a tumorii 
pînă la resorbția ei totală. 
Prin chimioterapie aplicată 
unor tumori s-au și obținut 
însănătoșiri clinice de 5—10 
ani. Deocamdată, nu se poa
te spune dacă aceasta repre
zintă o vindecare completă, 
întrucît folosirea acestor pre
parate a început relativ re
cent, este încă prematur să 
se formuleze concluzii defi
nitive. Este însă important 
faptul că chimioterapia poa
te produce efecte nu numai 
în stadiile incipiente ale bo
lii, ci și în cele avansate 
(în cazul cancerului ovarului» 

mielomului multiplu etc.). în 
plus, chimioterapia poate ac
centua efectele tratamentului 
chirurgical și al celui cu raze. 
Astfel, la cancerul pulmonar, 
tratamentul postoperafor re
petat cu endoxan poate mic
șora procentul de recidive. 
Folosirea fluoruracilului ridi
că efectul roentgenterapeu- 
tic la cancerul pulmonar.

în ultimul timp s-au elabo
rat noi metode de folosire a 
preparatelor chimice anti
canceroase. Se procedează 
astfel ia introducerea unei

Director al
statistice, Londra

prof. dr.
Richard DOLL

Institutului de cercetări

„Ori cît 
de plăcut ar fi 
gustul otrăvii..."
Timp de 12 ani, împre

ună cu regretatul profesor 
sir Austin Bradford Hill 
dr. Doll a strîns, selectat și 
analizat peste 40 000 de ca
zuri de cancer, a examinat 
mortalitatea și cauzele ei, 
stabilind în același timp 
(statistic și clinic) corelația 
dintre fumul de țigară și 
teribila boală. Mii de me
dici din Marea Britanie au 
contribuit la colectarea a- 
cestui imens material docu
mentar.

— începînd din 1951, ex
plică prof. dr. Doll, am 
adoptat o altă metodă, 
aceea a observației deta
liate. Pentru o anchetă cît 
mai completă în rîndul fu
mătorilor, i-am urmărit pe 
aceștia de-a lungul anilor, 
notînd la ce vîrstă au în
ceput să fumeze, dacă fu
mează exclusiv țigări (ți
garete), pipă, țigări de foi 
sau dacă le combină, ce 
cantitate, consumă zilnic, 
cît de intens inhalează fu
mul, dacă au început să 
scadă rația cotidiană sau 
dacă au încetat să mai fu
meze, care este frecvența 
fumătorilor după sex și 
vîrstă etc. Clasificarea da
telor obținute ne-a permis 
să întreprindem studii 
comparative asupra morta
lității la nefumători șl fu
mători, la fumătorii de ți
garete și la cei de pipă, ca 
și în rîndul celor care s-au 
lăsat de fumat.

Rezultatele înregistrate 
ne-au arătat că, față de 
nefumători, media mor
talității este cu Î9 la sută

Universitatea
St. Louis, Mi:

„S-a descoperit 
un nou virus"
în întreaga lume, opinia 

publică cere cu insistență 
obținerea de rezultate ho- 
tărîtoare în lupta împotri
va cancerului. Aceasta ex
plică de ce rezultatele unor 
cercetări — și în prezent 
volumul acestora este uriaș 
— sînt difuzate în mod pre
matur, înainte de a se fl 
stabilit cu precizie dacă ele 
reprezintă intr-adevăr des
coperiri noi sau nu.

Deoarece în privința can
cerului uman, perioada 
de experimentare durea
ză cu necesitate mai 
mulți ani, este evident că 
nici o persoană cu răs
pundere nu poate afirma 
care este valoarea reală 

(_ a descoperirilor anunța* 

sonde în artera care duce la 
focarul afecțiunii, iar prin 
aceasta se introduce prepa
ratul pînă la tumoră. într-o 

serie de cazuri, cînd boala 
este avansată și intervenția 
chirurgicală imposibilă, s-a 
obținut prin chimioterapie o 
micșorare a tumorii, făcînd 
ca operația să devină totuși 
realizabilă.

Chimioterapia cancerului 
deschide perspective cu fo
tul noi și fără îndoială că vor 
fi create și multe alte prepa
rate anticanceroase.

mai mare printre fumători 
și, lucru demn de reținut, 
cu 28 la sută mai mare 
printre fumătorii de ți
garete.

în schimb, la fumătorii de 
pipă sau țigări de foi mor
talitatea este cu numai 1 
la sută măi mare decît în 
rîndul nefumătorilor.

Medicina modernă dis
pune însă de destule dovezi 
că fumul de pipă sau de 
țigări de foi contribuie la 
apariția și dezvoltarea can
cerului în părțile superi
oare ale căilor respiratorii 
și digestive.

— Se poate preciza în 
ce măsură este vătămă
tor fumul de țigaretă ?

— Cancerul pulmonar, 
care face atîtea victime 
printre fumători, deține lo
cul central în cercetările 
noastre. Datele adunate de 
noi confirmă rezultatele 
cercetărilor noastre ante
rioare și pe cele ale altor 
oameni de știință, ca Ham
mond și Horn sau Dorn 
(1958). Proporția dintre nu
mărul de țigarete ’fumate 
zilnic și cancerul pulmonar 
este deosebit de izbitoare, 
în cazurile examinate de 
noi, i-am împărțit pe fu
mători în trei categorii, 
după cum consumă — în
tre 1 și 14 țigarete pe zi, 
între 15 și 24 și de la 25 în 
sus. Am stabilit că în acest 
din urmă grup mortalitatea 
este cu 74 la sută mai mare 
decît printre cei care fu
mează mai puțin de 15 ți
garete zilnic și cu 171 la

Prof.
E. V. COWDRY
„Washington”

te anul trecut sau cu un 
an mai înainte.

Vreau să mă opresc to
tuși asupra unor lucrări re
cente care prezintă interes 
și deschid anumite pers
pective. Așa este descope
rirea, de către doctorul 
W. Burkitt, a unui cancer 
al țesutului limfatic care în 
Africa tropicală afectează 
copii de toate rasele. Cer
cetători din mai multe țări 
au confirmat rezultatele 
obținute de doctorul Bur
kitt. Această formă de can
cer apare in regiuni situa
te la o anumită altitudine 
și se consideră că ar fi 
de natură infecțioasă. Se 
pare că este provocată de 
o insectă zburătoare care 

hrănește cu singe. S-a 

sută mal mare decît prin
tre nefumători 1

La fel de uimitoare este 
și scăderea rapidă a morta
lității după încetarea fu
matului, ceea ce corespun
de în întregime cu consta
tările obținute de oamenii 
de știință. Celule cu nu
clee atipice, comparabile 
cu celulele cancerului 
pulmonar, au fost descope
rite în bronșiile a 93 la 
sută dintr-un număr de 72 
de fumători de țigarete și 
în numai 6 la sută din 
bronșiile altor 72 de foști 
fumători de țigarete.

Descreșterea mortalității 
la foștii fumători de țigare
te este în funcție de trece
rea timpului. Potrivit tabe
lelor noastre, se observă că 
la foștii fumători de țigarete 
coeficientul mortalității din 
cauza cancerului pulmonar 
scade la numai 0,41 din 
1000, în primii cinci ani 
după sistarea fumatului, și 
Ia 0,09 în următorii cinci 
ani.

Și în rîndul medicilor 
britanici se constată o scă
dere a mortalității provo
cate de cancerul pulmonar.

— Aceasta se explică 
prin abandonarea fuma
tului ?

— Exact. Numărul fumă
torilor din rîndurile corpu
lui medical este în continuă 
scădere. în 1951, din peste 
31 000 de medici bărbați, 
numai aproximativ 17 500 
erau fumători de țigarete 
sau care alternau cu pipa, 
în 1958, numărul acestora a 
scăzut la 13 500. în această 
perioadă de 7 ani, 29 la sută 
din medicii fumători au 
încetat să fumeze sau au 
redus mult rația de țigare
te, 5 la sută din ei au trecut 
la pipă sau țigări de foi și 
numai 2 la sută au inten
sificat fumatul. Ceea ce 
spune mult...

— In ce constă efec
tul propriu-zis al fumu
lui de țigaretă ? Acțiu
nea lui cancerigenă ?

— Cum anume își exer
cită fumatul efectele — ră
mîne încă o problemă des
chisă. Experiențele pe ani
male de laborator, efectua
te de savanți ca Wynder, 
Graham, Croninger, au a- 
rătat că aplicat pe piele, 
gudronul din fum de țiga
retă este cancerigen. Potri
vit cercetărilor făcute de 
Roe, Salaman, Cohen, el 
are mai ales o acțiune de 
substanțială accelerare a 
cancerizării.

— O ultimă întreba
re. Ați fost fumător ?

— Am fost, într-adevăr. 
cîndva. Fumam chiar destul 
de mult. Am renunțat însă 
cu o ușurință care m-a 
surprins și pe mine. Ce să-i 
faci ? Oricît de plăcut ar fi 
gustul otrăvii...

(Interviu realizat de 
Liviu RODESCU, co
respondentul „Scîn
teii" la Londra)

și descoperit un nou virus, 
dar nu s-a dovedit încă ri
guros că el ar ii agentul 
care determină apariția a- 
cestui cancer, devenit mai 
frecvent decît orice altă 
formă de cancer infantil.

Descoperirea acestei for
me particulare de cancer 
are însă o deosebită im
portanță în ce privește 
precizarea Originei viro- 
tice Și a ihfecțiozitâții 
cancerului.

La Universitatea din Chi
cago, dr. Charles Huggins 
și colaboratorii săi au îm
bogățit cunoștințele noastre 
asupra cauzelor posibile 
ale cancerului sinului care, 
în Statele Unite, produce 
numărul cel mai mare de 
victime în rindul femeilor 
albe. în 1964, ei au comuni
cat surprinzătoarea obser
vație că alimentarea șoa
recilor albi (femele), o sin
gură dată și cu o anumită 
doză de hidrocarbon sinte
tic DNBA, produce cance
rul sinului în mod selectiv, 
invariabil și rapid, fără a 
cauza cancer în alte părți. 
Evident, aceasta nu se poa
te experimenta pe ființe 
omenești, dar faptul care 
se petrece cu șoarecii ne 
permite să bănuim că anu- 
miți factori cancerigeni par
ticipă într-un fel «au altul 
la producerea cancerului

IF^WFWWBI prof. dr.
IWuLLILI O. COSTĂCHFL

Directorul Institutului oncologic, 
București
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„Pătrunderea
tainelor celulei"
în prezent, se încearcă 

lămurirea mecanismelor 
prin care radiațiile radio
active, substanțele canceri
gene, virusurile sau anumi
te celule canceroase deter
mină apariția proceselor 
de cancerizare la nivelul 
celulelor.

Se studiază îndeosebi 
rolul acizilor nucleici, 
știut fiind că în celu
lă acești acizi (în spe
cial, acidul desoxiri- 
bonucleic — ADN) sînt 
purtătorii informației 
ereditare.

Transmiterea informației 
pe care o poartă im
primată acizii nucleici se 
explică prin proprietatea 
lor (în special a ADN) de a 
se reproduce mereu identic. 
Stabilitatea foarte mare 
observată în multiplicarea 
celulelor canceroase, a su
gerat ideea că aceste modi
ficări s-ar produce la ni
velul ADN. Cercetările de 
pînă acum au arătat că 
modificările canceroase nu 
modifică caracterele eredi
tare ale speciei și rasei, așa 
cum se află imprimate în 
ADN. în ce privește însă 
alterarea unor funcții ale 
celulei, nu s-a putut pre
ciza încă în ce măsură mo
dificarea canceroasă este 
legată de modificări ale 
acestui acid nucleic.

în general, celulele utili
zează treptat materialul 
genetic informațional con
ținut în mod normal în 
ADN. Astfel organismul 
dezvoltă pas cu pas marea 
varietate de celule norma
le — ale sistemului nervos, 
ficatului, mușchilor, pielii, 
mucoaselor — care-și păs
trează caracterele în tot 
timpul existenței individu
lui.

Factorii cancerigeni sînt 
considerați responsabili 
de distrugerea acestei di
ferențieri a celulelor, a- 
părute în decursul mili
oanelor și miliardelor de 
ani de evoluție.

Ei determină apariția de 
alte caractere, mai pu
țin diferențiate, analoa- 
ge cu ale altor celule 

sinului la femei și, poate, 
la apariția numeroaselor 
forme de cancer ale intes
tinului gros, ale căror cau
ze sînt încă necunoscute.

Acumularea unor dovezi 
de acest gen ar putea de
termina interzicerea vînză- 
rii sub formă de alimente a 
oricăror substanțe despre 
care s-a stabilit că produc 
cancerul la animale.

Atît în Statele Unite, cît 
și în întreaga lume se re
cunoaște astăzi că fumatul 
intens șl continuat mult 
timp este o cailză impor
tantă a cancerului căilor 
bronșice. Unii sceptici 
continuă totuși să contra- 
argumetlteze, arătlnd că la 
animale nu a fost cu pu
tință să se producă aceste 
maladii pe cale experimen
tală. Trebuie să subliniem 
însă că foarte recent, pa- 
re-se anul trecut, prof. dr. 
L M. Șahad, de la Acade
mia de științe medicale din 
Moscova, a reușit să reali
zeze și această experiență, 
aplicînd substanța cance
rigenă pe căile bronșice 
într-un amestec de carbon 
coloidal. El a relatat perso
nal despre această desco
perire la facultatea noas
tră de medicină. Iată deci 
că se spulberă și acest 
„argument" al apologeților 
inofensivității tutunului... 

normale, de pildă, cu celu
lele albe ale sîngelui sau 
cu așa numitele celule re- 
ticulo-histiocitare. Primele, 
este știut, au proprietatea 
de a distruge, o dată cu 
microbii, și celule normale. 
Cele de-al doilea, în mod 
normal, sînt fixe și nu dis
trug alte celule. O dată în
să cu apariția anumitor 
condiții patologice, ele în
cep să migreze și să atace 
alte celule. în acest fel, tu-< 
mora canceroasă se răspîn- 
dește în întreg organismul 
(metastază).

Lucrări recente, efec
tuate în institutul nostru, 
care au avut drept obiectiv 
studiul comportării cromo
zomilor în procesele de 
cancerizare, au arătat că 
apariția la distanță, în a- 
celași organism, a unor tu
mori se datorează migrării 
a două feluri de celule : în 
majoritatea cazurilor ele 
au cromozomi identici cu 
cele ale organismului- 
gazdă ; în celelalte însă 
cromozomii sînt diferiți. în 
cazul din urmă ele dau 
naștere în special la me
tastaze ganglionare, ce se 
generalizează apoi la alte 
organe. Trebuie spus însă 
că precizarea legăturilor 
dintre modificările cromo- 
zomiale ale unor tumori și 
procesul de metastazare 
nu a ajuns încă la un 
punct final.

După unii cercetători, 
cancerizarea s-ar datora 
apariției unor proteine 
anormale în organism.

O lămurire în această 
problemă încearcă s-o a- 
ducă ipoteza formulată 
în special de autori, 
francezi Jacob și Mo- 
nod. Ei susțin că cromozo
mii din nucleul celulelor 
cuprind gene cu funcții di
ferite. Astfel, „genele re- 
presoare" ar avea capacita
tea de a împiedica tempo
rar desfășurarea unor pro
cese biochimice în celule, 
cele „operatoare" de a de
termina declanșarea aces
tor procese, iar cele „struc
turale", comandate de ge
nele operatoare, de a dirija 
sintetizarea proteinelor. 
Datorită intervenției unei 
substanțe (inductorul sau 
represorul) s-ar denatura 
acțiunea normală a /.e- 
lor, modificînd sintezL-0 u- 
nor proteine. Inductorul 
sau represorul provine 
fie din alterarea meta
bolismului normal (atunci 
apar așa numitele substan
țe cancerigene interne), 
fie din afară (adică prin 
acțiunea unor inductori 
cancerigeni externi — ra
diații, substanțe chimice, 
virusuri). S-a descoperit 
recent că există într-ade- 
văr substanțe specifice de 
acest gen care pot determi
na celule adulte, a căror 
multiplicare era d^'Jiitiv 
încheiată, să înceapă din 
nou reproducerea, substan
țele respective avînd deci 
efecte cancerigene.

In aceste cercetări în care 
pătrundem fainele celulei, 
cercetări care se desfășoară 
la granița dintre genetică și 
biochimie se recurge în ulti
mul timp șl la metode mate
matice pentru a se determi
na, de pildă, tn ce fel acțiu
nea genelor prezintă posibi
litatea provocării cancerului. 
Teoria informației și ciberne
tica își croiesc de asemenea 
drumul spre laboratoarele de 
cercetare.
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Plecarea delegației
x Partidului Socialist Italian
t Delegația Partidului Socialist 
' Italian, condusă de Giaccomo Bro- 

dolini, secretar național adjunct 
al P.S.I., a părăsit vineri dimi
neața Capitala. Din delegație au 
mai făcut parte Paolo Vittorelli, 
membru al Direcțiunii, șef al Sec
ției Internaționale a Direcțiunii 
P.S.I., și Giovanni Finocchiaro, 
membru al Consiliului Național, 
șef adjunct al Secției Internațio- 

. nale.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Vittorio A. Fari
nelli, însărcinatul ou afaceri «d- 
interim al Italiei la București.

(Agerpres)

Cronica
zilei

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII POLONIEI DE SUB 

JUGUL FASCIST
Vineri după-amîază, la Cluj, în 

sala uzinelor „Carbochim" a avut 
loc o adunare consacrată celei 
de-a 21-a aniversări a eliberării 
Poloniei de sub jugul fascist, la

I----------------------------------------------1 '

Start cit mai bun 
pentru recolta 1966

(Urmare din pag. I-a)

Ce trebuie făcut în prezent pen
tru a asigura condiții bune de în- 
sămînțare a griului ? Așa cum s-a 
procedat și în anii trecuți, este 
bine ca solul să fie lucrat imediat 
ce se strînge recolta. Arătura e- 
x ^cutată în termen scurt schimbă 
! . mod favorabil relațiile solului 
cu aerul, apa, căldura și favori
zează procesele biologice de mare 
însemnătate pentru menținerea 
fertilității. De asemenea, in aces
te condiții, arătura se face cu re
zistentă scăzută de tracțiune, cu 
cheltuiaiă minimă de energie și 
combustibil, nu se scot bulgări, 
iar solul se revarsă peste corma- 
nă și se așează intr-un strat uni
form, afinat. Tocmai de aceea, 
este necesar să se elibereze fără 
întîrziere terenul de paie și să se 
grăbească executarea arăturilor. 
Deoarece, din cauza temperaturii 
foarte ridicate ce se menține în 
această perioadă, evaporarea apei 
din sol este deosebit de puterni
că, arătura trebuie executată în 
mod obligatoriu cu plugul urmat 
de grapă. Tntrucît unitățile nu 
dispun încă de atîtea tractoare 
care să execute aratul în cîteva 
zile pe suprafețe mari și să facă 
față și lucrărilor de recoltare, 
transport etc. este necesar să se 
discuiască cu grapa GD-4 toate 
miriștile la adîncimea de 12—15 
cm, pentru ca, prin afînarea solu
lui, să se împiedice evaporația. Pe 
urmă, cind se vor elibera tractoa
rele, se va ara după ce, în preala
bil, s-au răspîndit îngrășămintele.

Și acum, o altă problemă : la ce 
adînclme facem arătura ? Nu tre
buie să se are prea adine, deoare
ce aceasta se face cu cheltuială 
de energie și combustibil. Pentiu 
principalele plante din agricultu
ra țării noastre, porumbul și griul 
cultivate pe cernoziom In stepă și 
șilvostepă, este de ajuns să se are 
o singură dată intr-un ciclu de 
vegetație și la 20 cm adîncime. 
Pe solurile brun roșcate de pădu
re, brune podzolite se ară mai a- 
dînc de 20 cm. Pe aceste terenuri 
se găsesc numeroase depresiuni 
unde solul are un substrat argilos 
și impermeabil, care determină 
stagnarea apei la suprafață și îm
piedică lucrările pe întreaga solă, 
iar recoltele obținute sînt mici. 
Pentru a se reda circuitului nor
mal aceste suprafețe, se recoman
dă să se facă o arătură de 40—50 
cm adîncime cînd pămîntul este 
uscat, să se încorporeze 50—60 de 
tone gunoi de grajd și îngrășă
minte cu azot și fosfor la ha. Prin 
aceste lucrări simple, la Centrul 
experimental Săftica-București s-au 
obținut, în medie la hectar, peste 
4 000 kg porumb boabe, 2 100 kg 
floarea soarelui. 82 000 kg sfeclă 
furajeră șj 31 000 kg cartofi.

Pînă la venirea toamnei, vor 
trebui făcute lucrări de întreține
re a ogorului în vederea nivelării 
și distrugerii buruienilor.

Ing. IOAN AVRAM, președintele 
Consiliului agricol raional Fetești.

Cele relatate de tov. prof. Stai- 
cu prezintă într-adevăr o mare în
semnătate pentru recoltă. Faptul 
că în acest an cooperativele agri
cole din raionul nostru au reali
zat o producție de peste 3 000 kg 
grîu la ha iar gospodăriile de 
stat — de peste 3 400 kg la ha, 
se datorește în mare măsură pre
gătirii din vreme a terenului în 
care s-a însămînțat grîu. Pentru 
recolta acestui an, am orientat 
cooperativele agricole să însămîn-

țeze grîul după plante care pără
sesc terenul mai devreme, iar 
rezultatele au fost edificatoare. în 
cooperativele agricole din satele 
Ogoarele, Tudor Vladimirescu și 
Ștefan cel Mare, unde pe cea mai 
mare parte din suprafață grîul 
s-a însămînțat după plante care 
au eliberat devreme terenul, s-a 
realizat o producție de 3 400 kg 
grîu la ha. în schimb, cooperativa 
agricolă Perișoru, semănînd mai 
mult de 60 la sută din suprafața 
de grîu după porumb, a obținut 
numai 2 600 kg la ha.

Ținînd seamă de aceste învăță
minte, am recomandat cooperati
velor agricole de producție să în- 
sămînțeze suprafețe mai mari cu 
grîu pe terenurile eliberate acum, 
în vară, de diferite culturi. în 
toate cooperativele s-a făcut am
plasarea griului de toamnă. Peste 
65 la sută din păioasele de toam
nă vor fi însămînțate în terenuri
le eliberate devreme. Aceasta 
este determinată și de faptul că 
porumbul e întîrziat în vegetație.

Despre această problemă și-a 
spus părerea și tov. inginer ALE
XANDRU ROMANESCU, directorul 
Trustului Gostat-Alexandria : După 
mine, amplasarea pe teren a griu
lui prezintă o mare însemnătate 
pentru sporirea recoltelor. Specia
liștii din gospodăriile de stat din 
cadrul trustului nostru urmăresc 
ca grîul să fie cultivat pe cele mai 
potrivite terenuri. Recolta medie 
de grîu este de 3 173 kg la ha de 
pe cele 12 900 ha. în toamna tre
cută, grîul s-a semănat după pă- 
ioase în proporție de 85 la sută 
din suprafață, după prășitoare 10 
la sută și restul după leguminoase.

în gospodăriile de stat se acordă 
o mare atenție folosirii îngrășămin
telor chimice. Dar de multe ori 
sîntem puși în situația să nu le 
putem aplica la timpul optim din 
cauză că n-avem cu ce le împrăș
tia. Deși s-a făcut reprofilarea 
uzinei „7 Noiembrie" din Craiova, 
nici pînă în prezent nu am primit 
mașini de împrăștiat îngrășăminte.

Cînd și cum aplicăm 
îngrășămintele

Ing. GHEORGHE TUȘA, adjunc
tul secției da cereale șl plante 
tehnice din Comlllul Superior al 
Agriculturii:

Cantitățile de îngrășăminte care 
se livrează agriculturii în acest an 
pentru cultura griului vor permite 
fertilizarea unei suprafețe de circa 
2,6 milioane hectare de teren ara
bil, folosindu-se, în medie, la fie
care hectar, cîte 100 kg îngrășămin
te cu azot și 200 kg îngrășăminte 
cu fosfor.

Consiliile agricole regionale și 
raionale, specialiștii din unități 
trebuie să vegheze ca îngrășămin
tele să fie astfel folosite la ferti
lizarea culturilor, îneît să asigure 
eficiența maximă asupra produc
ției în acest scop, este bine ca în 
fiecare unitate agricolă să se ana
lizeze planul de aplicare a îngră
șămintelor după evidența din re
gistrul de fertilizare, luîndu-se 
măsuri pentru folosirea lor la par
celele și culturile cele mai indi
cate. îngrășămintele fosfatice și 
azotoase care se primesc în acest 
trimestru, cele rămase din trimes
trul II și o parte din trimestrul 
IV se vor da cu prioritate pe te
renurile destinate griului, aplicîn- 
du-le în doze moderate.

Cum apărăm sănătatea 
plantelor

Ing. FLOREA PAULIAN, șal de 
laborator la Institutul de cercetări 
pentru cereale șl plante tehnice 
Fundulea.

Se știe că în sistemul de cultu
ră grîu după grîu se creează con
diții favorabile pentru înmulțirea 
gîndaculul ghebos — Zabrus. Dar 
în ultimii doi-trei ani se cunoaște

o scădere a atacului acestui dău
nător. Cauze sînt mai multe. In 
primul rînd se face un tratament 
generalizat la sămînță. Sistemul 
acesta, introdus din toamna anului 
1962, a făcut să nu mai cunoaș
tem pagubele din trecut cauzate 
de Zabrus. în regiunile București, 
Dobrogea, focarele au dispărut a- 
proape în întregime. Aceasta se 
explică și prin faptul că aici se 
acordă o atenție deosebită lucrări
lor de prevenire și combatere efec
tuate. Recoltatul la timp și execu
tarea mai devreme a arăturilor 
împiedică înmulțirea gîndaeului 
ghebos.

Din cauza condițiilor climatice, 
în anul acesta există condiții pri
elnice pentru dezvoltarea acestui 
dăunător. Din observațiile făcute 
în această vară s-a constatat e- 
xistența unor populații care pot 
pune culturile în pericol. De a- 
ceea, recomandăm, în continuare, 
efectuarea tratamentului la să
mînță după sistemul 500 gr aldrin 
la 100 kg sămînță și, bineînțeles, 
amestecul semințelor în mod co
respunzător. în raionul Negru 
Vodă, sămînță se va trata cu un 
produs nou, care conține într-un 
singur preparat și acțiunea de in
secticid și cea de fungicid. Cu a- 
cest produs românesc se vor tra
ta deocamdată 20 000 ha. în viitor 
tratamentul va fi extins.

în momentul de față se lucrează 
la cunoașterea precisă pentru fie
care raion a intensității de atac 
a Zabrusului. în acest scop, se va 
întocmi o hartă. Numărul dăună
torilor fiind mare, se impune ca 
în flecare unitate specialiștii să 
ia măsuri pentru tratarea în cele 
mai bune condiții a semințelor.

Obținerea unei recolte bune este 
indisolubil legată și de prevenirea 
și combaterea bolilor, îndeosebi a 
mălurii. Specialiștii din unități 
trebuie să acorde mai mare aten
ție tratamentului semințelor; a- 
ceastă lucrare să nu fie lăsată pe 
seama oricui.

★
Din cele arătate mai sus se des

prinde concluzia că în condițiile 
din acest an vor trebui însămînța
te suprafețe mai mari cu grîu 
după culturi care părăsesc devre
me terenul. Aceasta impune să se 
acorde o atenție deosebită execu
tării neîntîrziate a arăturilor, fo
losirii cu chibzuință a îngrășămin
telor și combaterii bolilor și dău
nătorilor. Făcute la timp și în 
mod diferențiat, aceste lucrări vor 
asigura obținerea unor recolte 
mari de grîu în anul viitor.

Consfătuire organizata 
de Teodor MARIAN

care au participat numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderi
le și instituțiile orașului, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat. Au fost de față membri 
ai Ambasadei R.P. Polone la Bucu
rești.

Au luat cuvîntul ing. Valerian 
Mangiurea, inginer-șef al uzinelor 
„Carbochim", și Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

în încheierea adunării, cei pre- 
zenți au vizionat un film docu
mentar despre Polonia de azi și 
filmul artistic „Lege și forță".

Cu același prilej, în uzină a fost 
deschisă o expoziție de fotografii 
care înfățișează realizările Repu
blicii Populare Polone, în cei 21 de 
ani de putere populară.

(Agerpres)

Congresul național 
de microbiologie

între 15 și 18 septembrie va 
avea loc la București Congresul 
național de microbiologie, organi
zat de Societatea de patologie in- 
fecțioasă a Uniunii Societăților de 
științe medicale din R. P. Română. 
La congres vor participa, pe lîngă 
500 de microbiologi români, și nu
meroși invitați din peste 20 de 
țări ale lumii.
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Campionatul mondial 
universitar de șah

în cadrul rundei a 7-a a întreceri
lor de șah de la Sinaia, echipa noas
tră a întîlnif formajia Cehoslovaciei și 
scorul este egal 1,5—1,5, o partidă 
fiind întreruptă. Aceiași scor s-a în
registrat și în întîlnirile Olanda-Dane- 
marca și Ungaria — Anglia. In me
ciul Izrael — R. D. Germană scorul 
este 0,5—0,5 (3). Rezultatele partide
lor întrerupte din runda precedentă 
sînt următoarele : Izrael — România 
2,5—1,5 ; U.R.S.S. — Danemarca 3—1; 
R. D. Germană — Olanda 2,5—1,5. 
în clasament conduce U.R.S.S. cu 17 
puncte, urmată de Izrael — 15 (3), 
Cehoslovacia — 13 (1), România și 
Danemarca cu cîte 12,5 (1).

Dinamo—Reggio Embla 
la box

Astă seară de la ora 19,30, pe 
stadionul Dinamo, echipa de box 
Dinamo București întîlnește In meci 
amical formația italiană Reggio 
Emilia. Marți 10 august boxerii ita
lieni vor evolua la Galați.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto din 6 august 1965 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 60 26 90 64 63 04 42 24 1 6

Premii suplimentare : 90 85 82. Fond 
de premii : 781 550 lei.

(Urmare din pag. I-a)

Tînăra 
frumusețe

(Urmare din pag. I-a)

Țlglina despre care se știa îna
inte cd e un cartier mizer tea sd 
nu mai pomenim despre locuințele 
plutitoare din Bdddlan) a crescut 
ca un al doilea centru al orașului 
mor și se întinde pind la gura 
S'.,uitui de unde poale privi cu 
mii de teresire spre cetatea 
Bărboși a dacilor și romanilor sau. 
mai departe, spre coloșii de pe pla
tou care sini at ft de frumoși Incit 
nu ti se pare cd e vorba de torid 
de modeldrie de atelier de între
ținere de laminor de tablă 
groasd ci de spațiul uriaș al 
unei expoziții industriale. Toate 
halele sint îmbrăcate tn pereți de 
sticlă termoabsorbantă de culoa
re albastră-verzuie. Laminorul, 
pentru ale cărui utila/e s-au con
struit drumuri speciale spre a II 
aduse din port, se Întinde pe o 
distantă de aproape un kilometru, 
tn interiorul lui ar putea li adă
postit! toți cei o sută de mii de 
spectatori de pe stadionul „23 Au

gust" din Capitală. Numeroase 
trenuri trec pe cele peste o sută 
de kilometri de linie ferată din 
incinta combinatului. Aici e o ope
ră grandioasă pe lingă care ni
meni nu poate trece cu Indiferen
tă. Un fior te străbate la gfndul 
cd pe platoul de vest al Galafiu- 
lui. gratie muncii a zeci de mii de 
oameni, toi peisajul s-a transfor
mat ca prin farmec O lume nouă 
Înlocuiește lumea patriarhală, în
ceată și tristă. La acest capăt de 
Bărăgan a apărut o peninsulă in
dustrială care va Influenta cu rit
mul șt forța el modul de viată al 
oamenilor.

De nedespărtt’ apar noțiunile de 
muncă și frumusețe tn viata noas
tră de azi. Acolo unde rdsare o 
uzină, omul cere șl un parc, șl o 
oglindă de apă si o clădire de 
locuit frumoasă. Acolo unde apare 
o întreprindere, apar și oameni 
care pretind cărți tnlr-o bibliote
că. cinematograf, teatru.

Orașele tării pășesc astăzi pe o 
linie ascendentă comună, pline de 
suflul unei renașteri materiale și 
spirituale de neconceput fără a- 
paritia maiii Industrii. Ea a gene
rat tînăra lot frumusețe de astăzi-, 
ea va genera strălucirea lor de 
mline. pe cate o întrevedem de pe 
acum tn istoricele hotărîri ale 
Congresului partidului.

Da, pentru că au avut multe de 
suferit; nu. pentru că uneori fac 
victime printre persoane complet 
nevinovate. Guvernul ar trebui să 
înțeleagă că așa nu se mai poate : 
trebuie să recunoaștem că sudiștii 
sînt egalii noștri, dacă vrem ca ei 
să ne recunoască drept frați ai lor, 
ca ei să se simtă fii ai aceleiași 
țări. Altfel, unitatea Sudanului este 
în primejdie.

Cyer Rehan, originar din ]uba :
— Cei din nord ne-au tratat tot 

timpul ca sclavi, ca servitori. Du- 
ceți-vă la Khartum și veți consta
ta că toți servitorii, toți văcsuitorii 
de ghete, toți cei săraci sînt ne
gri din sud. Or, și arabii din nord, 
și negrii din sud sînt cetățeni ai 
aceleiași țări. Numai că pentru u- 
nii patria înseamnă drepturi, iar 
pentru alții — lipsa oricăror posi
bilități de afirmare. Iată de ce s-au 
răsculat sudiștii.

Hassan Khariba, funcționar gu
vernamental în Wau :

— Lucrez de 12 ani în sud și în 
tot acest timp am avut multe de în
durat. De mult aș fi plecat de aco
lo, dar m-am căsătorit cu o fată 
din sud, am copii. Am rămas îm
preună și la bine, și la rău. Cred 
că nu este greu să se înțeleagă cei 
din nord cu cei din sud. Eu mă în
țeleg foarte bine cu soția mea. Su
danul este patria noastră comună 
— a arabilor și a negrilor.

Vorbitorii au relevat că nu exis
tă contradicții de neîmpăcat Intre 
nordul și sudul Sudanului. Ba, mai 
mult, spunea un interlocutor, li
chidarea moștenirii lăsate de co
lonialism, dezvoltarea economică 
și socială a țării impun unirea 
eforturilor întregului popor. Nu poți 
să nu iii de acord cu părerea ace
lora din nord cît și din sud, care 
consideră că numai munca unită a 
poporului, curmarea ciocnirilor sln- 
geroase pot opri agravarea difi
cultăților economice și constituie 
pîrghia principală de valorificate 
a avantajelor independenței cuce
rite cu jertfe grele.

Dansul este întrerupt 
de împușcături

în Sudan, cînd se vorbește des
pre „sud" oamenii au fn vedere 
cele trei provincii meridionale — 
Nilul Superior, Baht el Ghazal *1

Equatoria. Aici trăiesc zeci de tri
buri negroide, care vorbesc limbi 
și dialecte diferite.

Sudul reprezintă regiunea cea 
mai înapoiată a Sudanului. în pă
durile, pe alocuri virgine, își duc 
existența triburi al căror stadiu de 
civilizație a rămas cu secole în 
urmă, datorită izolării acestor re
giuni de lumea din afară și politi
cii colonialiste. în marea lor ma
joritate, aceste triburi se ocupă cu 
pescuitul și vînătoarea ; unele sînt 
„specializate" în creșterea vitelor, 
altele în cultivarea pămîntului. Co
libele lor, asemănătoare cu cele

Realizarea promisiunilor 
— pentru mai tirziu

Comentlnd noile „măsuri de aus
teritate" anunțate de guvernul en
glez, Robert Lacoste scrie în ziarul 
„LA LIBRE BELGIQUE".

„Heath preia conducerea 
partidului conservator în 
momentul cînd Wilson tre
buie să facă față unor cri
tici aspre în cadrul propriu
lui său partid, atît pentru 
politica sa în Asia, consi
derată prea înfeudată Sta
telor Unite, cît și pentru 
măsurile de austeritate ex
trem de severe care con
trazic promisiunile sale e- 
lectorale. Frumosul program 
de construcții de șosele, 
școli, spitale, de alocații 
mai mari pentru pensio
nari și asigurările sociale 
etc., a trebuit să fie subit 
abandonat sau, cel puțin, 
amînat pentru mult timp.

De ce aceste măsuri ne
miloase care, pentru a 
treia oară de la luarea pu
terii de către laburiști, în 
octombrie anul trecut, 
resfrîng puterea de cum
părare a publicului și ser
viciile sociale ? Pe scurt, 
măsurile luate de guvern 
urmăresc reducerea cheltu
ielilor.

Aceste restricții, impuse 
de nevoia de a reduce 
în sfîrșit deficitul balanței 
de plăți, devenit cronic, au 
fost oare dictate de fapte 
noi, de natură deosebit de 
neliniștitoare ? Aceasta este 
întrebarea care se pune. La 
15 iulie, ministrul de fi
nanțe, Callaghan, arăta clar 
că nu are în vedere noi 
măsuri economice. Și to
tuși, cu cîteva zile mai tîr- 
ziu, Wilson a anunțat noua 
serie de măsuri de austeri
tate. Or, în acest interval, 
Callaghan s-a dus la Paris, 
iar la 22 iulie a participat 
la un dineu cu colegul său 
francez, Giscard d'Esfaing. 
Acesta a arătat că un a- 
cord general (sau cel puțin 
european) trebuie să pre
ceadă convocarea conferin
ței monetare propuse de 
S.U.A. pentru a modifica 
sistemul actual care acordă, 
de peste 30 de ani, dola
rului și lirei sterline o pu
tere asemănătoare celei a 
aurului. De aceea, atitudi
nea guvernului francez e 
considerată răspunzătoare 
pentru măsurile de urgență 
hofărtte de guvernul englez. 
Se pretinde, de asemenea, 
că Wilson a impus ministru
lui său de finanțe aceste 
măsuri de austeritate pentru 
a combate zvonurile de 
devalorizare care se răs- 
pîndesc din nou.

Comentariile presei nu 
îndeamnă deloc la opti

mism. „EVENING STAN
DARD* pretinde că rezerve
le Băncii Angliei au scăzut 
din nou în iulie, dar că în
tinderea reală a pierderilor 
este camuflată pentru a nu 
alarma publicul. «Noi ne 
temem, scrie ziarul, că si
tuația este cu adevărat ne
plăcută». Dar, continuă zia
rul, «Wilson nu a acționat 
oare prea devreme ? Ce se 
va îniîmpla dacă statisticile 
comerciale se înrăutățesc și 
mai mult, sau dacă alte 
evenimente neprevăzute a- 
fectează iarăși lira ster
lină ?» Ziarul „SUN", la 
rîndul său, apreciază că 
«Anglia a cheltuit pînă în 
prezent mai mult decît pu- 
iea și a trăit deasupra po
sibilităților sale».

Era, fără îndoială, nece
sar ca enormul deficit al 
balanței de plăți care pa
ralizează economia engleză 
să fie redus. Aceasta nu îm
piedică însă ca măsurile 
ordonate de Wilson să-i 
aducă multă impopularitate, 
în rîndurile laburiștilor i se 
reproșează că uită promi
siunile electorale. Printre ei 
își face loc temerea că va 
exista șomaj în timpul ier
nii. La rîndul lor, conser
vatorii vor exploata cu si
guranță situația pentru a-i 
învinui pe laburiști de cri
za economică. în realitate, 
răspunderile sînt împărțite 
și se întind pe mai mulfi 
ani.

Fapt este că slăbiciunea 
lirei sterline rămîne alar
mantă. Aripa stîngă a par
tidului laburist îl reproșea
ză lui Wilson că nu a redus 
suficient cheltuielile mili
tare, și anume cele necesa
re pentru campania din 
Malaezia, și că a sacrificat 
interesele clasei muncitoa
re. Dar Wilson nu avea de 
ales, după cum a explicat 
el... celor douăzeci și doi 
de bancheri mai importanți 
din țară, în cursul dineului 
pe care li l-a oferit."

în ziarul „LE FIGARO" 
Daniel Norman se referă la 
repercusiunile pe plan po
litic intern ale noilor mă
suri de austeritate din An
glia.

„încă din 29 iulie — scrie 
autorul — H. Wilson s-a 
aflat într-adevăr sub în
treitul foc al criticilor opo
ziției conservatoare — care 
urmărea să exploateze îm
potriva lui impopularitatea

acestor măsuri — al sindi
catelor, al «stîngii» din pro
priul său partid. Respinge
rea atacurilor conservatoare 
nu era o sarcină dintre cele 
mai dificile.. în definitiv 
este vorba să se găsească 
remedii — cum a subliniat 
un raport al O.E.C.D. — 
pentru relele care nu da
tează de puțin timp, ci de 
peste zece ani.

Revolta care mocnește în 
rîndurile sindicatelor și în 
sînul partidului riscă, în 
schimb, să producă greutăți 
lui Wilson și colaboratorilor 
săi.

După o întrunire de două 
ore și jumătate, T.U.C. (sin
dicatele britanice), în ciuda 
explicațiilor primite din 
partea primului ministru și 
a ministrului de finanțe, a

publicai un comunicat foar
te dur; T.U.C. II pune pe 
aceștia în gardă In legătu
ră cu «serioasa neliniște» 
provocată în rîndurile sin
dicatelor de hotărtrea gu
vernului de a amina pune
rea în aplicare a unor «re
forme sociale» care ar fi 
trebuit realizate «de mult 
timp».

Numai datorită interven
ției personale în fața co
mitetului de conducere, 
Wilson și J. Callaghan au 
reuși) să împiedice, cel pu
țin provizoriu, o mani
festare asemănătoare cu re
volta care mocnește în sî
nul partidului. Dar oricare 
ar fi pericolele, este puțin 
probabil ca H. Wilson să 
cedeze unor asemenea 
presiuni*.

„Chombe luptă 
pentru putere in Congo"

Intr-un articol cu titlul de mai 
sus, ziarul austriac „DIE PRESSE" 
scrie :

Chombe și președintele 
Kasavubu au intrat într-o 
rivalitate deschisă. Aces
ta din urmă se teme că 
primul ministru ar putea 
să-și însușească împuter
niciri prea mari și să sub
mineze competențele pre
ședintelui. S-ar putea ca 
această temere să nu fie 
cu totul nejustificată. 
Chombe la rîndul său îi 
suspectează pe Kasavubu 
și pe un mic grup de 
membri ai cabinetului din 
jurul președintelui, care 
provin din tribul Bakon- 
go, că doresc să-1 înlătu
re, pe el, omul din Katan
ga, cu ajutorul unui truc.

Sub pretextul de a ve
ghea asupra respectării 
constituției, Kasavubu îi 
cere lui Chombe să demi
sioneze înainte de întru
nirea noului parlament. 
Dar Chombe nici nu 
se gîndește să se lase 
anihilat acum cu ajutorul 
unei formule constituțio
nale. El știe foarte bine 
cum se poate realiza așa 
ceva în Congo. El cunoaș
te sărăcia și mizeria, care 
mai sînt atît de mari 
îneît chiar deputății au 
nevoie stringentă de 
bani ; în schimbul unei 
sume corespunzătoare, ei 
ar putea da votul lor u- 
nui prim-ministru mal 
comod, care să nu fie ori
ginar din Katanga.

Chombe știe că priete
nii de trib ai lui Kasavu
bu se află în apropierea 
acestuia. în timp ce oa

menii săi se află la o dis
tanță de peste 2 000 
de km, în Katanga. 
De aceea el nu do
rește o confruntare des
chisă, ci întoarce ascuți
șul și afirmă Ia rîndul 
său că, potrivit constituți
ei, el este obligat să ră- 
mînă în funcție pînă la 
alegerea noului președinte.

Dat fiind că constitu
ția nu conține prevederi 
exacte, fiecare din cei doi 
rivali îsi poate susține 
concepțiile. Avînd în ve
dere că nici președintele 
și nici prim-ministrul nu 
este dispus să cedeze ce
luilalt locul, se pare că 
Congoul se îndreaptă din 
nou spre o criză guver
namentală.

Pentru a sonda în ce 
măsură pot conta pe spri
jinul maselor, Chombe și 
ministrul său de interne, 
Munongo, un katanghez 
devotat lui, au efectuat o 
experiență ca să-și în
cerce forțele. Munongo a 
fost nevoit să demisioneze 
din funcția de ministru 
de interne, fiind numit în 
cea de guvernator al Ka- 
tangăi răsăritene. Kasa
vubu dorea ca un om din 
echipa sa să devină șeful 
securității naționale, să 
preia funcția de ministru 
de interne. Lupta s-a sol
dat în favoarea lui Kasa
vubu, al cărui candidat a 
preluat funcția de minis
tru de interne, dar 
Chombe nu se gîndește 
nicidecum să renunțe la 
putere.

lele cînd mă aflam în Sudan, un 
atac al răsculaților împotriva gar
nizoanei locale. Ziarele au scris 
cu lux de amănunte despre crime
le comise de „rebeli". Dar despre 
represiunile împotriva „rebelilor" 
cînd se va scrie ?

înainte de a ne apropia de Ma- 
lakal, capitala provinciei Nilul Su
perior, pătrundem în zona tropi
cală. Nu există, cred, pe glob 
zonă mai mlăștinoasă ca acolo. A- 
pele Nilului Alb se pierd într-o i- 
mensă mare de vegetație în des
compunere. Crocodili și hipopotami 
se scaldă în apa mocirloasă. Ne a-

europeni, după cum multe dintre 
dificultățile pe care le întîmpină 
astăzi se datoresc nu atît atitudi
nii celor din nord, cît politicii bri
tanice". La ce folosește însă o ase
menea recunoaștere ? Locuitorii din 
sud nu știau cine a dat ordinul să 
li se răpească vitele și grînele, cine 
a dat ordinul ca ei să iie torturați 
și omorîți; ei vedeau pe cel care e- 
xecută ordinul, și executantul era 
mereu același — un arab, un nor- 
dist. La acestea s-au adăugat dis
criminările de iot felul. Cei din sud 
erau destinați numai la munci ne
calificate, uneori înjositoare : ei

OE CE NU MAI SUNĂ TAM-TAMUL?
existente în centrul Africii, consti
tuie îngrămădiri de trestie și bețe 
de bambus, ce nu pot oferi un a- 
dăpost sigur în timpul ploilor e- 
cuatoriale,

Membrii triburilor — bărbați și 
femei — poartă o îmbrăcăminte su
mară; dar unii nu poartă nici un 
fel de vestmint. în timpul re
gimului militar, guvernatorul Ju- 
bei, capitala provinciei Equa
toria, a luat hotărîrea să nu
mai permită oamenilor din triburi 
să intre în oraș în pielea goală. 
Și cei care veneau la Juba să-și 
vîndă produsele și să-și cumpere 
cele necesare erau opriți la mar
ginea orașului. Atunci, pe cîte un 
trib întreg se cumpăra o singură 
pereche de pantaloni. După ce o 
persoană își încheia treburile în 
oraș, se întorcea la locul de întîl- 
nire pentru a da pantalonii altuia,
care aștepta rîndul.

Tribul Lataka, din 
quatoria, este vestit 
șurile ritmate. Rar

provincia E- 
prin dan- 
mai sună

acum tam-tamul,! Și atunci, 
desea dansul este întrerupt

a- 
de

împușcături. Populația locală luptă 
de mulți ani pentru a obține 
dreptul să fie socotită In rîndul oa
menilor. La Boi a avut loc, în zl-

flăm într-o regiune unde poți spu
ne că nu este nici pămînt, nici apă. 
Vegetația flotantă, curgînd de ani 
și ani, se îngrămădește în blocuri, 
pe alocuri groase de cîțiva me
tri, care suportă greutatea unui e- 
lefant. Un pas greșit însă și apa 
te înghite, fără să mai ai vreo 
șansă să ajungi la suprafață.

în decursul anilor nu s-a făcut 
aproape nimic pentru ridicarea a- 
cestei regiuni din înapoierea în 
care se află. O singură cale fera
tă leagă Khartumul de Wau, capi
tala provinciei Bahr el Ghazal ; ea 
însă a fost construită din conside
rente de ordin militar, pentru a se 
putea trimite întăriri, în vederea 
înăbușirii răscoalei. Populația, în 
cea mai mare parte, este anal
fabetă.

începuturile conflictului între cele 
două părți ale Sudanului pot fi 
situate în perioada comerțului cu 
sclavi, cînd împuterniciții diferite
lor societăți „specializate" cutreie
rau sudul Sudanului, ca și alte te
ritorii africane, pentru vînătoarea 
negrilor. William Deng, un lider 
politic sudist, spunea recent la o 
conferință de presă : „Multe dintre 
violențele la care a fost supus su
dul Sudanului s-au datorat nu nor- 
diștilox, ci negustorilor de sclavi

primeau salarii mici, erau opriți 
să-și trimită copiii la școli, să o- 
cupe posturi în administrație. Pro
dusele lor luau calea nordului, iar 
ei erau nevoiți să îndure lipsuri. 
Pe de altă parte, colonialiștii au 
cultivat în rîndurile populației ara
be ideea că negrii sînt o rasă in
ferioară, că ei trebuie să fie doar 
sclavi sau servitori, iar arabii stă- 
pîni.

Astfel, în decurs de cîteva gene
rații Intre cele două părți ale Su
danului s-a creat o prăpastie a- 
dîncă.

Scînteia care 
a dezlănțuit răscoala

Din 1955, situația s-a agravat 
simțitor în iulie, 300 de muncitori 
sudiști au fost concediați de la în
treprinderea textilă din Nzara (pro
vincia Equatoria) Demonstrația de 
protest a muncitorilor a fost înă
bușită tn sînge ; zeci de persoane 
au fost ucise și rănite O lună mai 
tîrziu, în garnizoana din Tarit (pro
vincia Bahr el Ghazal) a avut loc 
un alt incident : un ofițer arab a 
împușcat un soldat sudist pentru 
„indisciplină". Acest Incident a 
fost scînteia care a dezlănțuit răs

coala. în cîteva zile, cele trei pro
vincii, cu excepția orașelor Mala- 
kal, Wau și Juba, au ajuns sub 
controlul răsculaților, care ucideau 
pe tofi arabii ce le cădeau in mină, 
în urma represiunilor care au ur
mat, sute de persoane au fost u- 
cise.

Acestea au fost evenimentele 
premergătoare independenței cu
cerite la 1 ianuarie 1956. După un 
timp lucrurile păreau să ia o cale 
favorabilă. Dar regimul militar in
staurat în 1958 a trecut'la folosirea 
forței pentru a „pacifica" cele trei 
provincii. Alti morți și sate distru
se ; circa 100 000 de oameni au 
luat calea refugiului. Mulți tnsă 
s-au ascuns in păduri, continuînd 
lupta cu arma în mină

Printre sudiști sînt unii care văd 
rezolvarea problemei prin crearea 
unui stat federal sudanez în timp 
ce alții consideră că sudul trebuie 
să se separe de nord.

O dată cu începerea sezonului 
ploios, Nilul Alb s-a revărsat pe 
suprafețe întinse, împiedicînd tru
pele guvernamentale să se depla
seze Iar forțele insurgente din sud 
acționează după un plan de an
samblu, care să Ie permită supri
marea administrației „nordiștilor". 
Luptele sîngeroase continuă. Gu
vernul sudanez a respins cererea 
unor lideri politici sudiști de a 
convoca o nouă conferință a „me
sei rotunde".

Recurgerea la tortă pentru regle
mentarea problemei sudului a mai 
fost încercată de cîteva ori în tre
cut, fără nici un rezultat ; ea poate 
numai să creeze noi și noi dificul
tăți După părerea observatorilor 
politici din Sudan, această proble
mă poate fi soluționată numai pe 
cale pașnică, prin satisfacerea as
pirațiilor populației din sud. O a- 
semenea cale cere, desigur, efor
turi de ambele părți, multă înțele
gere. răbdare Și, totodată, înce
tarea oricăror intervenții din afară.

Aparent, poporul sudanez pare 
un conglomerat de triburi și comu
nități, fără aspirații și afinități co
mune. Cu toate acestea, în rîndul 
locuitorilor din nord și din sud pre
domină sentimentul că toți sînt fiii 
aceleiași țări și că, împreună, tre
buie să contribuie la unitatea și 
progresul el.



O M A

Discuții in jurul 
noului buget

Ziarele italiene publică numeroase 
reportaje și comentarii despre pro
iectul bugetului de stat pe 1966 pe 
care Consiliul de Miniștri l-a aprobat 
zilele trecute și care va fi supus dis- 
cufiei și aprobării parlamentului, a- 
iunci, cînd acesta își va relua lucră
rile în septembrie.

Prezentarea bugetului este un fapt 
politic de primă importantă mai ales 
că în acest an are loc înfr-un mo
ment în care economia tării trece 
prinfr-un stadiu definit de majoritatea 
ziarelor și specialiștilor „ca o con
junctură dificilă’. Toate aceste surse 
arată că, din punct de vedere eco
nomic, cu toate „măsurile anficon- 
juncturale' din lunile trecute, situafia 
rămîne încă grea. Chiar dacă pro
ducția industrială a crescut, creșterea 
ei este totuși foarte departe de cea 
a anilor precedenfi. Continuă, pe de 
altă parte, în mod constant, sporirea 
costului vie(ii, care în iunie a.c., com
parativ cu iunie 1964, a înregistrat 
o creștere de 4,4 la sută. în continuă 
creștere este și șomajul, precum și 
emigrafia, în timp ce fondul alocat 
salariului scade (la Milano cu 10 mi
liarde, la Genova cu 6 miliarde, în 
industria textilă cu 23 miliarde pe 
lună etc.) și, în consecință, scade ca
pacitatea de cumpărare a maselor 
muncitoare. Indicii în această privință 
sînt și cele 60 000 de cereri pentru 
cele 700 de posturi de paznici de 
școli sau cele 125 000 de cereri pen
tru cele 1 200 de posturi de lucrători 
necalificafi la căile ferate. în același 
timp, are loc o ofensivă și pe plan 
judiciar împotriva drepturilor sindi
cale. Așa, de exemplu, magistratura, 
prevalîndu-se de vechiul — dar încă 
în vigoare — cod fascist, a deschis 
procese împotriva a numeroși fero
viari și a conducătorilor lor sindicali, 
care au organizat și declarat greve. 
Mai pufin obișnuit este faptul că 
printre cei ce vor fi judecafi sînt și... 
194 de polifiști. Ei sînt învinuiti de 
faptul că, în timpul grevei din 30 
iunie și 1 iulie a funcționarilor pu
blici, s-au alăturat greviștilor care ce
reau sporirea salariilor. Sindicatele au 
protestat împotriva înscenării acestor 
procese, precum și împotriva invocă
rii unor texte de lege adoptate în 
timDul regimului fascist.

Contrar ziarului „Messagero", care 
vede în buget o chestiune adminis
trativă oarecare, asemănătoare cu cele 
din anii precedenfi, numeroși obser
vatori economici și politici subliniază 
anumite aspecte tocmai pentru că — 
așa cum scrie „Paese Sera" — „din 
examinarea cifrelor furnizate nu 
există nici un indiciu al unei noi 
orientări". „L'Unifă" este de părere 
că „renunțarea la reforme pe care 
o confirmă bugetul pe anul viitor 
este cu atît mai semnificativă ci" cît 
1966 ar trebui să fie, potrivit inten
țiilor declarate ale partidelor din 
coaliția guvernamentală de centru 
sfînga, primul an al politicii denu
mite de programare, adică primul an 
al mult discutatului plan de dezvol
tare economică a tării".

Din datele cunoscute rezultă tot
odată o creștere generală a defici
tului bugetar care va fi de 891,5 mi
liarde de lire. Aceste fonduri vor fi 
acoperite din sporirea încasărilor din 
impozite ce vor ajunge la 6 675.6 mi
liarde, cu o majorare de 419,3 mi
liarde de lire fată de 1965. în sfîrșit, 
și poate acesta este faptul cel mai 
semnificativ, bugetul prevede o re
ducere sensibilă a investițiilor pro
ductive ale statului care, fată de anul 
în curs, vor scădea cu 126.4 miliarde 
de lire. Din acest motiv, ziarul „Cor- 
riere della Sera" se întreabă „cum 
va fi posibilă, în baza acestui buget, 
ducerea unei politici rationale de 
programare" ?

Astfel, în condițiile permanentei 
unei situații economice dificile și ale 
lărgirii luptei sindicale pentru reîn
noirea contractelor naționale de 
munca pentru numeroase categorii 
de oameni ai muncii, prin prezen
tarea proiectului de buget oe 1966 
problemele economice ale tării s-au 
impus din nou atenției opiniei pu
blice. De aceste probleme se vor o- 
cupa, desigur. și partidele politice 
care, ca cele socialist, comunist și 
social-democrat. își pregătesc con
gresele lor. convocate pentru această 
toamnă și chiar și democrat-creștinii. 
care și-au convocat, fol pentru a- 
ceastă toamnă, consiliul lor national.

Giorgio PASTORE

AFRICA DE SUD

400 000 de persoane 
arestate în fiecare an

OSLO 6 (Agerpres). — Barney 
Desai, președintele Congresului 
populației de culoare din Republi
ca Sud-Africană, a declarat la 
Oslo, în cadrul unui interviu, că 
un război civil este inevitabil în 
Africa de sud.

Desai a spus că în fiecare an cir
ca 400 000 de persoane sînt aresta
te în Africa de sud. El a calificat 
închisorile din această țară drept 
„ediții moderne ale lagărelor de 
concentrare din Dachau și Belsen".

Vii reacții față de noile acțiuni
agresive ale S. U. A. în Vietnam
Declarația C.C. al Frontului 

din Vietnamul
HANOI 6 (Agerpres). — Postul 

de radio „Eliberarea" a transmis o 
declarație a Comitetului Central 
al Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de Sud în care 
se condamnă hotărîrea Statelor U- 
nite de a trimite un nou lot de 
50 000 de militari pentru intensifi
carea și extinderea războiului în 
această țară.

După ce arată că această hotărî
re reprezintă o amenințare directă 
la adresa păcii în Asia de sud-est. 
documentul reamintește declarația 
F.N.E. din 22 martie 1965 și chea
mă întregul popor sud-vietnamez 
să se unească în lupta împotriva 
agresorilor imperialiști.

„Sîntem hotărîți să înarmăm în
tregul popor. Chemăm toți tinerii 
și toate femeile să se înroleze în 
armata patriotică pentru a inten
sifica lupta împotriva agresorilor 
americani".

Frontul Național de Eliberare a- 
dresează un apel poporului din 
R. D. Vietnam, cerîndu-i „să spri
jine activ poporul sud-vietnamez, 
în toate domeniile, pentru a putea 
întări forțele noastre și a face 
războiul de rezistență de 10 ori 
mai viguros".

Național de Eliberare 
de sud

Documentul conține un apel a- 
dresat popoarelor indochineze de 
a se uni și de a se sprijini reciproc 
„pentru a rezista agresiunii barba
re a imperialiștilor americani și a 
lacheilor lor.

„Chemăm guvernele și popoarele 
țărilor prietene din lume să con
damne și să împiedice, prin toate 
mijloacele, trimiterea de către 
S.U.A. de noi trupe în Vietnamul 
de sud. să sprijine activ și tot mai 
intens poporul sud-vietnamez, atît 
din punct de vedere moral cit și 
material, pentru ca acesta să poa
tă rezista imperialiștilor ameri
cani" — se spune în continuare în 
declarație.

Declarația cheamă pe ofițerii și 
toți militarii trupelor guvernului 
de la Saigon „să-și întoarcă ar
mele împotriva agresorilor și clicii 
trădătoare, pentru apărarea liber
tății familiilor și poporului lor, și 
să se alăture armatei naționale de 
eliberare" și adresează un călduros 
apel poporului american, cerîndu-i 
să împiedice înfăptuirea hotărîrii 
guvernului lui Johnson de 
te noi trupe în Vietnamul

a trimi- 
de sud.

Declarația agenției T A S S
MOSCOVA 6 (Agerpres). — A- 

genția TASS a fost autorizată să 
declare că hotărîrea guvernului 
S.U.A. de a trimite în Vietnamul 
de sud încă 50 000 de soldați este 
apreciată în cercurile conducătoa
re din U R S S ca o acțiune agre
sivă ducind spre extinderea 
războiului în Vietnam. Oamenii de 
stat care stabilesc politica State
lor Unite nu trebuie să-și facă 
părerea greșită că agresiunea a- 
mericană va rămîne nepedepsită. 
Cauza dreaptă a poporului vietna
mez va triumfa

Oamenii sovietici se arată în 
declarație, au aflat cu mînie și in
dignare despre noul pas al gu
vernului Statelor Unite ale Ame- 
ricii îndreptat spre extinderea a- 
gresiunii împotriva poporului viet
namez.

Uniunea Sovietică, devotată 
principiilor solidarității frățești și 
internaționalismului proletar, se 
arată în continuare în declarație, 
este în mod ferm de partea po
porului vietnamez în lupta lui 
dreaptă împotriva agresiunii im
perialismului american. Poporul 
sovietic sprijină declarația din 2 
august a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și condamnă 
cu hotărîre noul act de agresiune 
întreprins de guvernul S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez. U- 
niunea Sovietică acordă și va acor
da pe viitor tot ajutorul necesar 
în întărirea capacității de apărare 
a țării socialiste frățești — Repu-

periblica Democrată Vietnam
tru a riposta agresiunii americane.

Lupta curajoasă a poporului 
vietnamez, atît în nord cît și în 
sud, se bucură de sprijinul mereu 
crescînd al celorlalte țări frățești, 
al întregii omeniri progresiste. Nici 
un fel de sporire a forțelor armate 
în Vietnam nu va ajuta Statelor 
Unite să înfrîngă voința poporu
lui vietnamez.

Pentru camuflarea acțiunilor lor 
nesăbuite, subliniază declarația, a- 
gresorii americani vorbesc cu fă
țărnicie despre tratative „de pace". 
Deocamdată, însă, cercurile gu
vernante ale S.U.A. acționează în 
direcția agravării conflictului, a- 
doptînd măsuri care nu apropie 
cîtuși de puțin instaurarea păcii 
în Vietnam.

„Rezolvarea problemei vietna
meze în interesul poporului Viet
namului, în interesul păcii poate 
fi găsită numai pe calea respec
tării cu strictețe a acordurilor de 
la Geneva din 1954, pe baza pro
gramului expus de guvernul R. D. 
Vietnam la 8 aprilie a.c. și de 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la 22 martie a.c. 
Statele Unite trebuie să înceteze 
bombardarea barbară a teritoriu
lui Republicii Democrate Viet
nam, să înceteze războiul agresiv 
din Vietnamul de sud și să-și re
tragă 
preună 
porul 
singur

de acolo trupele lor îm- 
cu armamentul. Fie ca po- 
vietnamez să-și rezolve 
propria soartă".

Evoluția situației politice
din Grecia

ATENA 6 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te: în cursul zilei de vineri, regele 
Constantin al Greciei a continuat 
sondarea părerilor liderilor politici 
în legătură cu actuala -criză gu
vernamentală și posibilitățile exis
tente pentru rezolvarea ei.

Primul a fost primit în audientă 
președintele Comitetului Executiv 
al partidului Uniunea democratică 
de stingă (E.D A.), Passalidis. Zia
rul de prînz „Democratiki Alaghi" 
relevă că Passalidis a propus resta
bilirea imediată a ordinii consti
tuționale prin acordarea manda
tului de formare a unui nou gu
vern liderului partidului care deți
ne 
lui 
că 
bil 
lunci nu există altă cale decît con
stituirea unui guvern de serviciu, 
care să se bucure de încrederea 
tuturor partidelor și care să orga
nizeze alegeri.

întrebat de ziariști despre pro
punerile făcute regelui în cadrul 
audienței avute. Stephanopoulos, 
adjunct al liderului partidului U- 
niunea de centru, a răspuns că a 
sugerat formarea unui guvern din 
rîndurile acestui partid sau orga
nizarea de alegeri- El a răspuns a- 
firmativ la întrebarea dacă este de 
acord ca noul guvern să fie format 
de către Papandreu.

Au mai fost invitați în audiență 
Papapolitis, Markezinis, Baltazis, 
Tsirimokos, precum și foștii miniș
trii Mitsotakis și Kostopoulos.

S-a anunțat oficial că, după ter
minarea sondajelor sale, regele ur
mează să-1 primească din nou pe 
Papandreu în audiență pentru a-i 
comunica hotărîrea pe care a lua- 
t-o înainte ca ea să fie anunțată 
oficial.

Tot în cursul zilei de vineri, li
derul partidului Uniunea de cen
tru, Papandreu, a prezentat grupu
lui parlamentar întrunit într-o șe
dință extraordinară amănuntele 
discuției pe care a avut-o cu re
gele, precum și propunerile pe care 
le-a făcut. Grupul parlamentar s-a

declarat de acord cu propunerile 
liderului. După ce regele va comu
nica hotărîrea sa, va avea loc o 
nouă ședință a grupului parlamen
tar in cadrul căreia va fi definiti
vată poziția partidului.

într-un comunicat al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Grec, se arată că mandatul 
formării noului guvern trebuie a- 
cordat conducătorului partidului 
majorității (Papandreu — n.r.) sau, 
în caz de refuz, trebuie organizate 
imediat noi alegeri, care să se des
fășoare pe baza sistemului electo
ral proporțional simplu.

Bătălia
de la Duc Co

SAIGON 6 (Agerpres). — Vineri 
s-a anunțat că forțele patriotice 
sud-vietnameze asediază de trei 
zile pozițiile deținute de trupele 
guvernamentale la Duc Co, locali
tate situată la 30 km de Pleiku. 
Agenția France Presse apreciază 
că aici se desfășoară „o nouă bă
tălie ca la Dien Bien Phu" (bă
tălie în care în timpul războiu
lui de eliberare a poporului viet
namez împotriva trupelor colonia
liste franceze, acestea au suferit 
o grea înfrîngere). Un purtător de 
cuvînt militar american a decla
rat că pozițiile de la Duc Co sînt 
complet încercuite. Cîteva sute de 
parașutiști sud-vietnamezi, care au 
fost lansați înt.r-o încercare de a 
sparge încercuirea, sînt supuși u- 
nor puternice atacuri. Aeroportul 
de la Duc Co nu mai poate fi fo
losit de cîteva zile, el aflîndu-se 
sub bătaia focului de mortiere al 
forțelor patriotice. Aprovizionarea 
unităților încercuite se face nu
mai în timpul nopții, prin parașu- 
tare.

Pe de altă parte, după cum a- 
nunță agenția France Presse, pier
derile trupelor sud-vietnameze în 
luna iulie s-au cifrat la 1335 
morți, 1 765 răniți și 750 dispă
ruți. Patrioții sud-vietnamezi au 
capturat, de asemenea, în această 
perioadă o 
mament.

mare cantitate de ar

★

6 (Agerpres). — DupăSAIGON
cum anunță agențiile de presă, un 
bombardier american cu reacție de 
tip „Canberra B-57" s-a prăbu
șit vineri deasupra orașului sud- 
vietnamez Nha Trang, situat la 
aproximativ 200 mile de Saigon. La 
bordul avionului se aflau 16 bom
be. Explozia bombelor, care s-a 
prelungit aproximativ 90 de minu
te după prăbușirea avionului, a 
provocat moartea a 12 persoane. 
Alte 63 de persoane, printre care 8 
militari americani, au fost grav 
rănite.

majoritatea în parlament, adică 
Papandreu. Totodată, a subliniat 
dacă acest lucru nu va fi posi- 
— din anumite motive — a-

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

OTTAWA. De două săptămîni, de 
cînd lucrătorii poștali din Montreal 
se află în grevă, peste 17 milioa
ne de scrisori si colete poștale ne
distribuite s-au stocat la 
din oraș. între timp, 
pentru reglementarea conflictului 
de muncă nu au dat rezultate. Gre
viștii s-au declarat nesatisfăcuți de 
majorările de salarii propuse de 
guvern.

oficiile 
negocierile

PUTERNICA CIOCNIRE 
ARMATA ÎN PERU

LIMA. Un comunicat dat publicității 
de guvernul peruvian anunță că In 
apropiere de Pucuta (departamentul 
Junin), tn centrul Republicii Peru, a 
avut loc o puternică ciocnire armată 
între forțele guvernamentale si unități 
de partizani. La lupte au participat 
unități de aviație, numărul victimelor, 
potrivit comunicatului oficial, ridicîn- 
du-se la 12 morti și numeroși răniți. 
Agenția France Presse, referindu-se 
la relatările ziarelor din Lima, men
ționează că numărul morților de par
tea trupelor guvernamentale este mult 
mai mare. Autoritățile au trimis im
portante întăriri militare tn această 
regiune.

RABAT. Agențiile de presă a- 
nunță că miercuri s-a înregistrat la 
Rabat o temperatură de 43 de grade 
la umbră, iar în localitatea Yusufi 
temperatura a ajuns la umbră la 
48 de grade.

Vizita delegației 
guvernamentale 
române

PEKIN 6. — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite: în cinstea delegației guver
namentale române, condusă de 
Bujor Almășan, care a participat 
la deschiderea Expoziției economi
ce a R. P. Române, Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a oferit vineri 
un banchet. Li Sien-nien și Bujor 
Almășan au rostit toasturi.

★
Expoziția trezește un larg inte

res în rîndul opiniei publice chi
neze. Ea este vizitată zilnic de a- 
proximativ 30 000 de vizitatori. 
Muncitorii și tehnicienii chinezi 
care asistă la probele unor utila
je iau cunoștință cu mult 
de caracteristicile și datele 
nilor. S-a anunțat vizita a
roase delegații de oameni ai mun
cii din diferite orașe și centre in
dustriale din China.

interes 
mași- 

nume-

PAKISTAN

renunțarea
y

la ajutorul american
CARACI 6 (Agerpres). — în în

treg Pakistanul continuă demon
strațiile și adunările de protest îm
potriva guvernului S.U.A. care a 
determinat consorțiul țărilor occi
dentale să amine acordarea de a- 
jutor economic acestei țări. La o 
demonstrație desfășurată în ora
șul Haiderabad (Pakistanul de 
vest), participanții au protestat îm
potriva încercărilor guvernului 
S.U.A. de a folosi ajutorul econo
mic destinat Pakistanului ca 
mijloc de presiune. Totodată, 
derația națională a studenților 
Pakistan continuă campania
stringers a semnăturilor pe apelul 
în care se cere să se renunțe la a- 
jutorul american. Pînă acum acest 
apel a fost semnat de 26 500 
persoane.

un 
Fe
din
de

c|PRU Cleridis a fost reales

președinte al Parlamentului
NICOSIA 6 (Agerpres). — Par

lamentul cipriot a procedat joi Ia 
alegerea organismelor sale de con
ducere, în conformitate cu legea 
adoptată recent privitoare la pre
lungirea mandatului actualului 
parlament și al președintelui Ma
karios. Ca președinte al Parlamen
tului a fost reales în unanimitate 
Glafcos Cleridis.

Se relevă că parlamentul nu a

de

SCUFUNDAREA A DOUĂ
NAVE CIANKAISISTE»

PEKIN 6 (Agerpres). — La 6 au
gust, nave de escortă a vaselor de 
pescuit chineze, anunță agenția 
China Nouă, patrulînd în apele te
ritoriale ale provinciilor din sud- 
estul Chinei, au scufundat două 
nave de război de proveniență a- 
mericană, aparținînd autorităților 
ciankaișiste. într-un ordin de 
dat de Lin Biao, vicepremier 
Consiliului de Stat și ministrul 
părării naționale, se spune că 
acest prilej a avut loc cea 
grea luptă navală din ultimii ani.

ales și un vicepreședinte turc, 
cum cere constituția. De altfel, 
putații turci nu au participat la șe
dința Camerei. Diverse organizații 
ale ciprioților turci au adresat re
prezentantului special al O.N.U. în 
Cipru mesaje de protest împotriva 
hotărîrilor parlamentului, pe care 
le consideră ilegale .

★

NEW YORK 6 (Agerpres). — Joi 
seara, în Consiliul de Securitate au 
continuat dezbaterile în legătură 
cu situația din Cipru.

Reprezentantul Turciei, pe de o 
parte, și reprezentanții Ciprului și 
Greciei, pe de altă parte, au expus 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor în problema discutată, polemica 
dintre ei căpătînd uneori forme as

cuțite.

așa 
de-

zi
al
a-
cu 

mai

I
I
I

ADUNAREA COMEMORATIVA 
DE LA HIROȘIMA

HIROȘIMA 6 (Agerpres). — Vi
neri, la ora 8,15, întreaga popu
lație a orașului japonez Hiroșima 
a păstrat un minut de reculegere 
în memoria victimelor primului 
bombardament atomic, efectuat 
cu 20 de ani în urmă de aviația 
americană. In timp ce spre cerul 
înnourat al Hiroșimei se înălțau 
mii de porumbei, toate clopotele 
orașului băteau în amintirea ze
cilor de mii de martiri. în Parcul 
Păcii, unde se află monumentul 
victimelor bombardamentului a- 
tomic, peste 30 000 de persoane au 
luat parte la o adunare come
morativă Luînd cuvîntul la a- 
ceastă adunare, primarul orașu
lui, Shinzo Hamai, amintind de 
dezastrul Hiroșimei, a spus : „Toți 
oamenii de bună credință trebuie 
să se unească pentru a salva u- 
manitatea de la distrugere". El a 
afirmat că astăzi lumea este expu
să „la un pericol fără precedent, 
datorită perfecționărilor arme
lor nucleare, agravării situației 
din Vietnam și din alte părți ale 
lumii". Primarul orașului a făcut 
cunoscut cu acest prilej că alte 69 
de persoane au murit în cursul 
anului trecut datorită efectelor 
bombardamentului atomic de a- 
cum douăzeci de ani.

TOKIO 6 (Agerpres). — La To
kio s-a anunțat vineri că guver
nul japonez a hotărît să organi
zeze o anchetă generală asupra 
condițiilor în care au trăit per
soanele care au avut de suferit 
de pe urma bombardamentului 
atomic de acum 20 de ani asupra 
orașelor Hiroșima și Nagasaki.

Primul ministru, Eisaku Sato, i-a 
însărcinat pe miniștrii sănătății 
și educației să strîngă toate da
tele referitoare la bombardament 
și la starea victimelor care au 
supraviețuit — respectiv evoluția 
sănătății lor în decursul celor 
două decenii.

Această anchetă va permit 
guvernului japonez să public./ 
pentru prima oară, o „Carte 
albă" oficială despre conse
cințele bombardamentelor ato
mice americane din 1945, despre 
efectele de lungă durată ale ira- 
diației atomice asupra corpului 
omenesc, precum și despre des- 
cendenții celor iradiați.

0 nouă victimă
a bombardamentului 
de la Nagasaki

TOKIO 6 (Agerpres). — La 
spitalul victimelor bombarda
mentului atomic de la Nagasaki 
a încetat joi din viață, în vîrstă 
de 60 de ani, Tzuiukatzu Nanry. 
El este a 12-a victimă a bombar
damentului de la Nagasaki, care 
a încetat din viață la acest spital 
în cursul anului curent. La 9 
august 1945, Nanry se afla la 4 
km de epicentrul exploziei ato
mice de Ia Nagasaki.

NOTE

„Vitrină"
tn ultimii trei ani, 

printre țările care pri
mesc ajutor din partea 
S.U.A., Columbia se si
tua pe unul din pri
mele locuri. Potrivit 
revistei americane 
„U. S. News and World 
Report", suma totală 
primită sub formă de 
împrumuturi și dotatii 
s-a ridicat la 213 mi
lioane dolari. Investind 
fonduri atît de impor
tante în această tară 
latino-ămericană, poli
ticienii nord-americanl 
intenționau s-o trans
forme tntr-o „vitrină"
— pentru a recurge la 
cuvîntul folosit de pre
sa de dincolo de Ocean
— menită sd demons
treze binefacerile așa- 
zisei „Alianțe pentru 
progres".

Vitrina este
pătată de muște — se 
plinge „U. S. News 
and World Report". 
Iar constatarea revistei 
nu poate fi contrazisă. 
O confirmă faptele. 
Acestea sînt: în ultimii 
doi ani puterea de 
cumpărare a monedei 
naționale s-a redus la 
jumătate ; producția 
industrială a scdzut 
simțitori pentru anul 
tn curs se prevede un 
uriaș deficit al bugetu
lui national și al balan
ței comerciale.

Principala cauză a

fnsd

compromițătoare
dificultăților Columbiei
— scrie presa occiden
tală — rezidă in faptul 
că economia ei se ba
zează îndeosebi pe ex
portul de calea. Ci nd 
pe piața mondială pre
turile la cafea scad, se 
cutremură întreaga e- 
conomie a tării.

La aceasta se mai a- 
daugă faptul că tara 
este condusă de poli
ticieni care, in vorbe, 
sprijină programul de 
dezvoltare a econo
miei și de înfăptuire 
a unor reforme, iar tn 
fapt împiedică tn fel și 
chip orice încercare de 
a schimba 
socială și 
că arhaică 
Lupta politică 1 
partidele liberal 
conservator, care 
succed la putere, 
duce prin intermediul 
unor bande armate. 
In realitate, Intre cele 
două partide nu există 
aproape nici un tel de 
deosebire. Un diplo
mat din Bogota a ca
racterizat situația tn 
felul următor: „Dife
rența Intre ele rezidă 
doar tn nuanțe: libe-* 
ralii sînt sprijiniți de 
oamenii cei mal bo- 
gati, Iar conservatorii
— de cel bogat i".

Nu este de mirare 
că tn tară au loc gre
ve studențești, se in
tensified mișcarea de

structura 
economi- 
a țârii, 

intre 
Și 

i se 
se

SANAA. Guvernul R.A.Y. a comunicat, după cum anunță agenția' 
M.E.N., că un avion militar englez a pătruns din nou în spațiul aerian 
al Republicii Arabe Yemen, săvîrșind un zbor de recunoaștere deasupra 
orașului Qatabah.

partizani, acțiunea ma
selor 
pentru 
drepturi 
pentru
condițiilor 
pentru 
dicale,

largi populare 
libertăți . si 
democratice, 

îmbunătățirea 
de 

reforme
care să pună 

capăt haosului econo
mic. Toate acestea 
creează o situație de 
criză pentru cercurile 
guvernante.

Pentru a pune sta
vilă acestor mișcări, 
președintele Leon Va
lencia a declarat sta
rea de asediu. „Aceas
ta fiind întorsătura 
pe care au luat-o lu
crurile — scrie „U. S. 
News and World Re
port" — multi observa
tori consideră că pre
ședintele nu are totuși 
prea multe șanse sd 
rămlnă la putere încă 
un an pînă la expira
rea mandatului".

Va fi oare Colum
bia următoarea tară tn 
care se va produce 
o exploziei — 
treabă cu 
această 
cercurilor 
din S.U.A.

trai, 
ra-

se tn- 
îngrijorare 

revistă a 
financiare 

Si ea în
săși lansează avertis
mentul: „vitrina" poa
te să se spargă dacă 
în Columbia, într-un 
viitor apropiat, nu vor 
avea loc schimbări 
radicale.

G. DASCALU

MOSCOVA, ta Kremlin a fost 
semnat protocolul cu privire la 
prelungirea pe 10 ani a Tratatului 
de neutralitate și neagresiune din
tre Uniunea Sovietică și Afganis
tan. Au fost prezenți Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian și alte per
sonalități sovietice, regele Mo
hammed Zahir-Șah și persoanele 
care îl însoțesc.

PEKIN. La 5 august, Societatea 
de agronomie din R. P. Chineză ți 
Asociația japoneză pentru schimbul

KLAGENFURT. La Klagen
furt (Austria) s-a deschis a 
XlV-a ediție a Tîrgului inter
național al lemnului, la care 
participă pentru prima oară și 
R. P. Română, cu 'un stand al 
întreprinderii de comerț exte
rior, Exportlemn. Standul ro
mânesc a fost vizitat de către 
Fritz Bock, ministrul comer
țului și reconstrucției al Aus
triei, dr. Schleinzer, ministrul 
silviculturii și agriculturii, 
Weikhart, secretar de stat. 
Oaspeții au apreciat calitatea 
exponatelor.

DEMISII
DIN GUVERNUL TURC

ANKARA. Miniștrii apărării, Hasaa 
Dincer, și pentru problemele rurale, 
Seyfi Ozturk ai Turciei, și-au pre
zentat vineri seara demisia. în scrisoa
rea adresată Consiliului de Miniștri cei 
doi miniștri precizează că, după ce 
au demisionat din Partidul republi
can național țărănesc, care le-a încre
dințat aceste portofolii în guvernul 
de coaliție, ei consideră că trebuie să 
demisioneze și din funcțiile ministe
riale. Președintele Consiliului de Mi
niștri, Orguplfl, le-a acceptat demisiile, 
după o reuniune a șefilor celor patru 
partide politice, care formează coali
ția și la care, pentru prima dată a 
luat parte noul președinte al Parti
dului republican național țărănesc 
Turke».

LONDRA. Deputatul laburist Re
ginald Freeson, secretar parlamen
tar al Ministerului Transporturilor, 
a depus o plîngere la procuratura 
din Londra împotriva a doi necu- 
noscuți care, în numele „marelui 
consiliu* al Ku Klux-Klan-ului din 
Londra, i-au comunicat telefonic 
că „a fost condamnat la moarte*. 
Acum patru ani în grădina '-1 
Freeson, cunoscut pentru con 
gerile sale antirasiste, rasiștii au 
dat foc unei cruci.

SCURTE ȘTIRI

de Informații tehnice agricole au 
semnat un acord cu privire la 
schimbul de informații tehnice în 
domeniul agriculturii între Japo
nia si China.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat 
că la poligonul pentru experiențe 
nucleare din Nevada a avut loc 
vineri o explozie nucleară subte
rană de mică intensitate. Aceasta 
a fost a 16-a explozie nucleară sub
terană anunțată de Statele Unite 
de la începutul anului curent.

LONDRA. Ziarul „Dally Tele
graph* publică rezultatele unui 
sondaj al opiniei publice britanice 
efectuat de Institutul Gallup și care 
indică o sporire a popularității 
conservatorilor în detrimentul la
buriștilor tn rîndurile corpului e- 
lectoral. La întrebarea i „Ce par
tid ați vota dacă mîine ar avea loc 
alegeri generale 1", 49 la sută din
tre cei întrebați au dat răspunsuri 
favorabile partidului conservator, 
iar 41,5 la sută — favorabile labu
riștilor.

MADRID. O pictură expusă în- 
tr-o biserică dintr-un mic sat din 
apropiere de Madrid s-a dovedit, 
la o cercetare atentă, a fi o operă 
a celebrului pictor EI Greco. Ta
bloul împodobește de aproape două 
secole unul din pereții bisericii 
din Valdemoro fără să se fi cu
noscut valoarea sa reală. De-abia 
acum cercetători ai muzeului din 
Prado au stabilit adevărata sa Iden
titate. După cum au declarat ex
perta, pictura necesită unele ope
rațiuni de restaurare din cauza e- 
fectelor nocive ale umidității.

Descoperirea unei picturi 
de El Greco

Nisa : Capsula „Pre-Continent 3" 
scufundată în apele golfului Nisa. 
Un echipaj de 6 oameni va e- 
fedua experiențe la mari adînclml
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