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bună
exa-

învățătoarea

CHEIA
CHEILOR

salbă de șantiere înconjoară 
Capitala. Balta Albă, Berceni-sud. 
Mihai Bravu, Drumul Taberei. 
Armata Poporului — iată denu
mirile marilor ansambluri de lo
cuințe care se ridică. Construc
torii Capitalei au sarcina să exe

cute în acest an peste 15 000 de apartamente. 
La începerea lucrărilor ei au avut asigurate 
două elemente de mare importanță pentru

PREDĂRII
LA TIMP

Reinnoindu-și angajamentele luate în întrecerea socialistă, 
lucrătorii gospodăriei agricole de stat Valea lui Mihai și-au 
propus să depășească sarcinile de plan pe 1965 cu: 231 tone 
de grîu; 505 tone de porumb; 120 tone de carne; 1 000 de 
purcei; 200 000 de ouă; 400 000 lei 
300 000 lei economii la prețul de cost; 
Din care pînă la 1 iulie: 200 000 lei 
150 000 lei economii Ia prețul de cost;

Realizarea acestor angajamente va fi susținută prin apli
carea unui eficient complex de măsuri agro-zootehnice.

la producția globală; 
700 000 lei beneficii, 

la producția globală;
300 000 lei beneficii.

VIN 
NELE.

Xu-i

doar apropierea unui 
eveniment obișnuit in 
napi rtuăențtlcr.

Se înaltă. Pentru 
senunea cec mai grea, 
care trebuie să fie și 
sesiunea promovării 
anului universitar.

In sălile de lectură 

cum), la ciume, in 
trjrbofeci — cl căror 
orar s-a prelungit — 
se rncață. Mai bme- 
zit, ar repetă pentru 
examene. In toate 
cele 14 centre rad- 
verritare- Deci și le 
lași, fi la Fzbuksdca 
teșană.

• Prmtre numerve- 
seie actruăți cu ca
racter educativ. cere 
eu stimultt răspun
derea pi preocupările 
studenților pentru in

ti coneurmrie prote- 
sumaie. CtmsOml 
U_AS. dm mstszvt a 
crgamza. in cdabc- 
rare eu catedrele de 
specialitate. concursu
ri pnăenonaie Ia cele 
na grele discipline 
de examene, o adevă
rată repetiție gene
rală. O fazâ pe grupe, 
constind in lucrări 
scrise, urmată apoi de 
un ..examen oral", cu 
publsc. a constituit un 
bun prilej pentru sti
mularea studențdcr 
să studieze o bogată 
bibliografie de spe
cialitate și, totodată, 
pentru cunoașterea 
unor neajunsuri in 
pregătirea studenți
lor. Cei care au stu
diat pentru aceste 
repetiții" vor dovedi,

cu siguranță, o 
pregătire fi la 
mene.

• Am 
pocești 
vești cu 
predate la timp (chiar 
și din semestrul I), cu 
absențe nemoticate, 
cu examene aminate 
și, bineînțeles, restan
te. Eroii sînt ,.docili“. 
Iți „însușesc" criti- 
cile colegilor, îyi „iau 
angajamente’ 
se pregătesc

niște 
Po-

aflat 
simple, 
proiecte ne-

PESTE

$i... nu 
în con-

• La 21 mai a.c. 
s-a ținut plenara lăr
gită a Consiliului 
V.A.S. din institut. 
S-au stabilit măsuri 
chibzuite pentru ca 
studenții să se pre
zinte bine pregătiți 
la examen. S-au sta
bilit responsabilități 
și sarcini concrete. 
Nu le enumerăm ; ele 
sînt. intr-adevăr, bine 
chibzuite. Dar de ce 
s-au luat atît de tîr- 
ziu ? Sperăm că mă-

a răspuns
absent4*

3 ZILE,

Examenele

studenților
tvsuare. Vreți să le 
știți fi numele lor? 
lată-le: Voiculeanu
Nicolae ți Cărămi- 
daru Paul (anul III- 
mecanică'i, Manolescu 
Claudtu, Herța Cor- 
vel, Ionescu Liciu, 
Hager Wolf (anul III- 
construcții) și alții. 
Povestea lor este deo
camdată neterminată. 
Oare și studenția lor 
ca rămine... o poveste 
neterminată ?

car aplicarea lor 
ca fi intirziatâ pînă... 
după sesiune. Sint 
măsuri care, realizate, 
au și acum efica
citate.

Peste trei zile, în
cep examenele. Se 
învață. Se rep- ma
teria. La 1 i vom 
consemna p re
zultate. Și țără îndo
ială, primele succes?!

nu

a prima vedere, lu
crurile par simple : 
Lucia Coman 
schimbat locul 
muncă. Faptul 
are nimic deosebit. I 
La noi, oamenii I 
muncesc acolo unde 

pot să-și valorifice pe deplin ta- j 
lentul și pregătirea, acolo unde 
sînt capabili sâ obțină cele mai 
bune rezultate.

Lucia Coman este de profesie , 
învățătoare. Așa arată diploma 
eliberată de școala pe care a ab- I 
soivit-o. Rezultatele pe care le-a I 
obținut Ia sfîrșitul celor 6 ani de | 
studii, timp in care a avut posi
bilitatea să se gîndeascâ, sâ me
diteze asupra pasiunilor și înclina-1 
ții lor cit și asupra răspunderilor ; 
pe care Ie implică profesiunea 
aleasă, au venit sâ confirme că a 
deveni educator este pentru Co
man Lucia o năzuință statornică, 
căreia e hotărî tă să-i dedice toa
ta puterea si priceperea ei.

Dar iată o situație de-a dreptul 
surprinzătoare : învățătoarea Co
man Lucia nu mai e învățătoare. 
Învățătoarea Coman Lucia a de
venit, după un an si un trimes
tru... contabil de materiale. Edu
catoarea, fata care trebuia sâ pună 
în mina copiilor din Adamclisi — 
satul ei natal, abecedarul, să-i 
învețe primele litere din alfabet... 
completează bonuri de materiale 
la o întreprindere de electricitate 
din Constanta.

Ce s-a întîmplat, ce anume a de
terminat această deplasare atît de 
neașteptata, de nefirească ? Ce 
a îndemnat-o pe tînăra absolven
tă a școlii pedagogice să renunțe 
la locul ei de munca. Aflînd fap
tele, este imposibil sa nu te 
trebt : și-a dat cumva seama 
a greșit în alegerea profesjei, 
nu este suiicient pregătită 
tru îndeplinirea unei 
sarcini ?

Timpul cît a funcționat Ia școa
lă, procesele verbale de inspecție 
și aprecierile colegilor de muncă 
arată, dimpotrivă, că Lucia Coman 
este pregătită să facă fată profe
siei, că are talent pentru munca 
la catedră.

De ce a renunțat atunci la pro
priul ei vis ? Cauzele sînt de or
din... „sentimental" (pretinde ea) : 
n-a suportat ideea de a sta de 
parte de Constanta, de oraș.

Înainte de a se încheia primul 
trimestru al acestui an școlar, în
vățătoarea din Adamclisi a pără
sit școala. Copiii au așteptat-o. în
vățaseră s-o iubească, ca și părin
ții lor ; o salutau cu respect ~ la 
fiecare întîlnire • de la catedră ea 
vedea, însă, nu privirile lor dor
nice de învățătură, pline de dra
goste și recunoștință ci... faleza, 
„centrul"... Și i-a lăsat, abando- 
nîndu-și acolo, Ia catedra din 
Adamclisi, idealul ei de educatoa
re. Și s-a făcut socotitoare 
materiale 
stanța.

Firește, meseria de contabil 
materiale 
ca oricare 
care se pune în cazul tinerei 
cia Coman nu este aceea a desco
peririi vreunei vocații contabili
cești, ci aceea a abandonării unui 
vis, a dezertării de la o îndatori
re — și încă o îndatorire, o pro
fesiune care, Ia noi, se bucură de 
cel mai înalt respect. A renunțat 
la ea, la anii de pregătire doar 
de dragul unui locșor călduț, a- 
propiat de „centru", de bulevard.

și-o 
de 
nu

In- 
câ 
că 

pen- 
asemenea

Primirea de către

Nicolae Ceausescu
a ambasadorului

R. 0. Vietnam

ION TRONAC

tovarășul
9

I

I 
I 
I 
I

ritmicitatea muncii: întreaga documentație ■ 
tehnică necesară și o bună aprovizionare teh- I 
nico-materială. Cu alte cuvinte, au avut ere- ■ 
ate condițiile de bază pentru desfășurarea | 
lucrărilor în ritm susținut, pentru predarea la I 
termene, conform graficelor de eșalonare, a I 
apartamentelor. ■

Să vedem, așadar, cum se prezintă situația I 
pe șantier, cum au folosit constructorii con
dițiile create?

I
I
| Ci ti fi în

raidul nostru pe șantierele construcțiilor 
I
B
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de locuințe din Capitală

I 
I 
I
I 
I

Vineri, 28 mai 1965, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a 
primit în audiență pe Hoang 
Tu. ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.D. Viet
nam la București, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc 
o discuție prietenească.

Fotografie pentru albumul prom oției (un grup de absolvenți ai clasei a VIU-a a Școlii medii 
nr. 24 din Capitală) Foto: AGERPRES

de 
intr-o magazie din Con-

de 
este la fel de onorabilă 

alta, dar problema 
Lu-

N. ARSENIE
(Continuare în pag. a V-a)

Vizită la Expoziția

In obiectiv: ÎNTBEȚINEBEA CUL TUBIL 0B tehnică a R. F. Germane

Echipe 
speciale

—- Nici o dată culturile noas
tre nu s-au prezentat atît de 
bine ca în această primăvară, 
ne spunea tovarășa Ileana Dra- 
gomir, inginer agronom la coo
perativa agricolă de producție 
din comuna Bîldana, raionul 
Răcari.

E suficient să-ți arunci doar 
privirea într-o parte sau alta a 
șoselei, acolo unde se întind 
ogoarele acestei unități, ca să 
găsești imediat confirmarea ce
lor spuse de ingineră. Griul 
a ajuns la brîu, iar porumbul, 
floarea-soarelui, cartoful se 
dezvoltă bine. Toate forțele 
sint concentrate acum la cultu
rile prășitoare pentru efectua
rea lucrărilor de întreținere. 
Ora 6 dimineața a găsit pe toți 
țăranii cooperatori la cîmp. In 
imediata apropiere a șoselei 
membrii brigăzii nr. 1 conti
nuau prășitul manual pe solele 
cultivate cu porumb. Mai vred
nici, cei din brigada a V-a con
dusă de Nicolae Ghițu au și în
ceput executarea prașilei a 
doua. La floarea-soarelui se 
prășesc a doua oară ultimele 
suprafețe din cele 50 de hec
tare cultivate cu această cul
tură.

— Diseară, aproximativ 60 la 
sută din suprafața cu porumb 
va fi prășită manual. Prașila 
a doua Ia floarea-soarelui și 
cartofi va fi încheiată.

— De la consiliul agricol ra
ional, am aflat că vă numărați 
printre unitățile avansate la a- 
ceste lucrări ?

— Aceasta este în primul 
rînd urmarea faptului că la noi 
toți membrii cooperativei au 
fost în fiecare zi, în fiecare oră 
bună de muncă, la lucru. Noi 
punem mare preț pe efectua
rea la timp, a lucrărilor de în
treținere. Insămînțările s-au fă

cut în condiții corespunzătoa
re. La trei-patru zile după a- 
ceastă lucrare, întreaga supra
față a fost grăpată. Apoi, s-a 
trecut cu sapa rotativă. Cînd 
porumbul a avut 2—3 frunze 
aih efectuat prima prașilă me
canică. Iar acum, executăm pe 
cea manuală. Tot timpul, tere
nul a fost bine măruntit. Solul 
n-a prins crustă. Numărul mare 
de lucrări explică, de altfel, de 
ce pe ogoarele noastre nu se 
găsește un fir de buruiană, iar 
plantele cresc atît de bine. 
Peste cîteva zile începem ră- 
ritul. Pentru aceasta, în fiecare

brigadă am constituit echipe 
speciale care vor face această 
lucrare manual. Pentru că ră- 
ritul cere mai multă atenție, or
ganizația LJ.T.M. a recomandat 
includerea în aceste echipe a 
mai multor tineri care au obți
nut cele mai bune rezultate la 
învățămîntul agrozootehnic. Nu
mărul lor depășește 60 la sută 
din efectivul fiecărei echipe...

Un lucru a ținut să ne mai

D. CRISTIAN

(Continuare în pag. a V-a)

Pe solele Insămlnțate eu 
culturi prășitoare, din cadrul 
cooperativei agricole de 
producție Padea, din regiunea 
Oltenia, pe cele 120 de hec
tare cultivate cu floarea- 
soarelui, 110 cu sfeclă de za
hăr și 650 cu porumb au fost 
efectuate pînă acum cite 
două prașile și răritul. Me
canizatorii au efectuat între
ținerea cu sapa rotativă 
printre rînduri, iar țăranii 
cooperatori cu sapa pe rînd. 
Plantele se dezvoltă vigu
ros, și promit o recoltă bună.

Desen de C. TABACU

Invățați de • f a vecini!
Cooperativa agricolă de producție din co

muna Mogoșani, regiunea Argeș, a obținut 
anul trecut o producție medie de 3 426 kg po
rumb la hectar. Care sînt secretele acestei re
colte mari, realizate pe terenuri podzolice, mai 
puțin productive ? Răspunsul l-am primit de 
îa tov. Dumitru Andrei, președintele unității.

— Desigur, important este să fertilizezi so
lul, să însămînțezi la timp într-un pat germi
nativ bine pregătit. Dar foarte important este 
ca de la răsărire și pînă la recoltat să asiguri 
plantelor condiții optime de vegetație. Aceas
ta înseamnă că lucrările de întreținere să fie 
făcute . timp și de calitate. Anul trecut, după 
ce întreaga suprafață a fost lucrată cu sapa 
rotativă, am aplicat trei prașile mecanice și 
patru manuale. Toate lucrările au fost execu
tate la timp și au durat puține zile...

Experiența anului trecut este preluată și

amplificată în acest an. Cele 660 de hectare 
cultivate cu porumb au fost imediat, după în- 
sămînțat' grăpate (o lucrare în plus față de 
1964). Apoi, crusta a fost spartă pe toată su
prafața, printr-o lucrare cu sapa rotativă. 
Acum, cei 850 de membri cooperatori sînt zil
nic prezenți la lucru. De cîteva zile, a început 
prima prașilă mecanică și manuală. Ritmul de 
lucru este intens. Au și fost prășite 270 de 
hectare. în continuare, se prevede că lucrările 
se vor executa tot ca și anul trecut, totalizînd 
trei prașile mecanice și patru manuale.

La mică distanță de ogoarele țăranilor coo
peratori din Mogoșani, se întind tarlalele coo
perativei agricole din Șelaru. Porumbul este

A. POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Vineri la amiază, tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru, 
Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Ștefan Voitec, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston 
Marin, Gheorghe Rădoi și 
Gogu Rădulescu, împreună cu 
Mihail Petri, ministrul co
merțului exterior, Victor Io
nescu, președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Române, și 
alte persoane oficiale, au vi
zitat Expoziția tehnică a R.F. 
Germane.

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți 
ai Comitetului expoziției și 
ai oamenilor de afaceri vest- 
germani. A fost de față York 
von Wartenburg, șeful Repre
zentanței comerciale a R.F. 
Germane la București. în 
timpul vizitei, reprezentanți 
ai firmelor participante au 
dat explicații în legătură cu 
produsele prezentate.

H. Sievers, reprezentantul 
Comitetului expoziției, a mul
țumit. în numele oamenilor 
de afaceri, pentru vizita făcu
tă. exprimînd prețuirea lor 
pentru dezvoltarea economiei 
românești, pentru relațiile e- 
conomice bune pe care le au 
cu țara noastră și convingerea 
că acestea se vor dezvolta pe 
mai departe.

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a avut cuvinte de 
apreciere la adresa expoziției, 
împărtășind convingerea că 
legăturile economice statorni
cite între R.P. Română șl 
R.F. Germană se vor lărgi în 
viitor, în interesul ambelor 
părți.

(Agerpres)



Atomul... Un cuvînt care în ultimele decenii se găsește pe buzele 
a milioane de oameni.

Un atom e neînchipuit de mic. Chiar și cel mai mic grăunte de praf, 
care de abia se poate vedea, e format din miliarde de atomi.

Folosind cele mai noi cuceriri ale tehnicii, oamenii de știință, au 
reușit să pătrundă în lumea atomului, descoperind o lume nouă și plină 
de minuni, sediul unor colosale forțe, unor uriașe energii care pot ii 
puse la îndemîna umanității.

Pagina pe care o publicăm astăzi privind „un atom pe masa de 
disecție", încearcă să vă prezinte printr-o succintă trecere în revistă a 
istoriei cercetării atomului drumul străbătut în știința contemporană 
pentru înțelegerea fenomenelor microscopice, să împărtășească cititori
lor cîteva dintre cele mai noi probleme ce stau în prezent în fața cer
cetătorilor atomului.

• 0 familie cu 200 de 
membri

• Cum a început să 
pulseze prima inimă 
nucleară a primului 
reactor

• Particule elementare?
• Giganții lumii sub- 

atomice
® Taina antiparticulelor...

Foto 8 ION CUCU

j otul a început - ou o 
! experiență simplă și 

poate cu nimic mai 
promițătoare decît

| altele. Un ecran lu- 
' miniscent, o foiță
de aur și radiații 

alfa, emise de o substanță ra
dioactivă. Pata luminoasă bine
conturată și clară devenea palidă 
și întinsă, imediat ce în calea 
micilor și invizibilelor particule 
se introducea acea peliculă sub
țire, de ordinul a miimilor de 
milimetri, de aur. Așadar, parti
culele trec prin substanță și sînt 
deviate, printr-un meoanism ce 
atunci încă nu se cunoștea. Și cu 
toate acestea acel ecran luminis- 
cent poate fi considerat ca actul 
de naștere al unui nou domeniu 
al științei, care mai tirziu a pri
mit numele de fizică nucleară. 

în micile scânteieri, abia vizi
bile cu ajutorul scintilascopului, 
un sistem rudimentar optic, la 
sfîrșitul celui de al doilea dece
niu al secolului nostru încă nu
se întrevedeau miile de lumini 
orbitoare, aprinse de energia de
gajată de nucleele atomice ale 
uraniului în inima marilor reac
toare nucleare, nici dunga cenu
șie a apelor lăsată în urma pri
mului spărgător de gheață în lu
mea albă a ghețurilor polare, 
nici micile stele produse pe e- 
mulsii nucleare de către particu
le de energie uriașă, accelerate 
în marile sincrofazotroane, și 
nici acea ciupercă uriașă, hidoa
să și cu reflexe roșiatice care S-a 
înălțat deasupra Hiroșimei.

Atunci încă totul era în fașă.

întreaga lume. Savanți cu renu
me au început să cerceteze febril 
fenomenele ce se petrec la scara 
submicroscopică a substanței. A 
început în laboratoarele lumii o 
muncă susținută, care a necesi
tat aparate și instrumene din ce 
în ce mai perfecționate și rafi
nate și o contribuție colectivă a 
celor mai avansate și îndrăznețe 
idei.

Rezultatele nu s-au lăsat aș
teptate prea mult S-au realizat 
primele reacții nucleare, care au 
arătat că un element poate fi 
transformat în altul, apoi sursele 
radioactive naturale au fost în
locuite cu acceleratoare de par
ticule ce furnizau intensități de 
fascicole nemaiîntîlnite pînă a- 
tunci.

Au apărut acceleratorii direcți, 
apoi ciclotronul, betatronul, s-a 
descoperit și misterul structurii 
nucleului. Oamenii de știință 
înaripați de veșnica dorință a 
cunoașterii au pătruns din ce în 
ce mai adine în lumea pasionantă 
și invizibilă ce se întindea din
colo de limitele microscopului.

O serie de teorii și ramuri ale 
fizicii modeme : relativitatea res
trânsă și generalizată, mecanica 
ondulatorie, electrodinamica ș.a., 
au venit în sprijinul noilor des
coperiri experimentale. Numărul

particulelor denumite elementare 
a crescut.

Pe scena apar 

noi personaje

Pe lingă proton, electron și 
neutron, singurele personaje ale 
dramei atomului, au apărut me- 
zonii, particule cu mase inter
mediare- iar mai târziu o faună 
întreagă cart srtiri auaări »- 
pnatpe dottă mts —b»i. 
A foist descoperită radioactrs-.ța- 
tea artificială, fisiunea undelor 
de uraniu.

Peste câțiva ani. pe terenul de 
tenis a Universității din Chicago, 
a început să pulseze prima ini
mă nucleară a primului reactor 
din lume. în acea perioadă, 
energia eliberată din nucleele de 
uraniu servea la scopuri ce nu 
aveau nimic comun cu misiunea 
umană a atomului; ea contri
buia la acumularea datelor știin
țifice și a materialului fisionabil 
care urma să ducă în 1945 la 
catastrofa Hiroșimei.

Imaginea pe care o aveau fi
zicienii asupra nucleului și a 
structurii sale era deja destul de 
perfectă. Se știa că protonii și 
neutronii, așa numiții nudeoni, 
formează un miez stabil, extrem

O simplă experiență... Din ea 
însă rezultau o serie de concluzii
de o importanță covîrșitoare 
pentru știința zilelor noastre.

Nucleul atomului, care înainte
.era privit ca o bilă materială 
impenetrabilă și indivizibilă, are 
o oarecare structură.

ț^-are este această structură, 
din ve se compun și cum pot fi 
detech,'te acele misterioase cără
mizi ce stau la baza construcției 
submicroKCopice a nucleului, a- 
tunci încă pu s-a știut însă des
coperirea lui Rutherford a atras 
ca un miraj straniu, atenția unui 
mare număr de laboratoare din
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nucleul atomului, ta 
concentrată practic to*- 
atomului. Protonii per-

Asaltul lumii 

subatomice

Se desfășoară ca febnhtate. Au 
fost construite noi tipuri de acce
leratoare, noi aparate de cerceta
re : tincTocidoboate, sncrotroa- 
ne, smcrcfazstrrxme, adevărați gi- 
gaați ai potențialului industrial 
contemporan. Toate acestea au 
dus la o acumulare fără de pre
cedent a unor informat: prețioa
se, care au contribuit la lărgirea 
orizontului nostru în înțelegerea 
lumii submicrcscopice. Au fost 
găsite cin ce in ce mai multe 
particule zise elementare. S-a 
constatat curind că aoestea nu 
tint chiar atit de elementare cum

- L

fapt care a dus prin crearea ter
menilor antisubstanță (substanță 
ce constă din antiparticule), și 
antimaterie (materia formată din 
antisubstanță și antiâmp) la u- 
nele interpretări vădit greșite.

Arrtunateria nu este ceva in afa
ra materiei, ea este doar una 
dartre formele de manifest a re a 
acesteia. Pozitronul. aniiproto- 
md au la fel fi masă fi o serie 
da alte caracteristici ca fi elec
tronul sau protonul, doar sarcina 
lor electrică diferă, pozitronul 
este pozitiv. iar antiprotonul ne
gativ.

Antiparticule—

Antimaterie —

Anticimp

Descoperirea celorlalte anti
particule mai grele decît nudeo- 
nii a adus o contribuție valoroa
să în realizarea unui tablou mai 
complex al lumii particulelor fun
damentale. S-a constatat că fie
care particulă are antiparticula 
sa. iar în unele cazuri ele se 
confundă. Așadar, particule, an
tiparticule, câmp,' antiâmp, nu 
sânt noțiuni care se află în afara 
materiei, â dimpotrivă, ele de
monstrează doar varietatea infi
nit de bogată a diferitelor as
pecte și forme de existență ale 
acesteia.

Se spune că există o asemă
nare între fizicienii care studia
ză nucleul atomic și astronomii 
ce caută să dezlege tainele uni
versului îndepărtat Cu toate că 
obiectele cercetării celor două 
domenii ocupă antipodurile lumii 
materiale, totuși aparatura cu 
ajutorul căreia acestea sînt stu
diate seamănă foarte mult. Sem
nalele luminoase ale galaxiilor 
aflate la distanțe amețitoare de 
miiarde de ani lumină sint cap
tate de obiectivele uriașelor tele- 
scoape optice. Simfonia stelelor 
și a substanței interstelare, trans
misă pe calea undelor radio este 
detectată de grandioasele radio- 
teiescoape și mterferametre. Pen
tru a putea pătrunde în structu
ra nucleului atomic și a particu
lelor fundamentale s-au construit 
de asemenea, aparate și utilaje 
complicate, adevărate uzine.

Printre mașinile nucleare, de 
istoria cărora este strins legată 
istoria dezvoltării cunoștințelor

noastre despre nucleul atomic se 
aflau reactoarele nucleare și acce
leratoarele de particule. Acestea 
din urmă au apărut încă în cel 
de al treilea deceniu al secolu
lui nostru, cînd de-abia se con
turau perspectivele noii științe : 
fizica nucleară. Primele mașini 
stingace și modeste, în care nu 
au fost atinse energii mai mari 
de sute de mii de electronvolți 
au început să înlocuiască cu suc
ces substanțele radioactive furni
zoare de radiații, care au servit 
la declanșarea primelor reacții 
nudeare. Apoi a început goana 
după proiectile nudeare, căci 
așa se comportau particulele ac
celerate în acceleratoare, din ce 
în ce mai energice. împinse de 
inventivitatea și geniul tehnic al 
omului, aceste mașini au cunos
cut o dezvoltare nemaipomenită. 
Primele aparate ce se puteau 
monta pe o masă de laborator 
au cedat locul unor construcții 
imense în care mînate de cîm- 
puri magnetice, particulele în
cărcate descriu cercuri cu raze 
ce depășesc zeci de metri. După 
sute de mii și milioane de rota
ții, micile proiectile ajung la vi
teze foarte apropiate de cea a 
luminii, ating energii de zeci de 
miliarde de electronvolți. Sub 
lovitura acestor „bombe" se sfă
râmă nucleele atomice, apar in
teracțiuni în urma cărora sînt 
generate noi particule funda
mentale. în felul acesta, omul a 
reușit să reproducă în laborator 
fenomenele grandioase ce au loc 
în bezna Cosmosului, în îndepăr
tatele cîmpuri magnetice galac
tice, să accelereze la energii 
uriașe, micile fragmente ale sub
stanței. Și întrecerea cu Cosmo
sul încă nu a luat sfîrșit: în 
S.U.A. se construiește un accele
rator linear cu o lungime de 
peste 3 km, în U.R.S.S. este în 
curs de montaj microfazotronul 
de la Serpuhov, ce va furniza 
protoni de 50—60 miliarde elec
tronvolți. Tot în U.R.S.S. s-a 
anunțat că s-au încheiat calcu
lele preliminare ale unui nou tip 
de accelerator cu programare au
tomată de o energie de 
1.000.000.000.000 electrovolți.

I
Dîn laboratoare 

în industrie

Prof. univ. Fl. CIORESCU
Membru corespondent al Academiei R.P.R. CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI

irul conducător al activității 
Institutului de Fizică Atomică 
poate fi totuși enunțat într-un 
mod simplu : el constă în ten
dința permanentă de a extrage 
și de a împinge spre valorifi
care practică toate rezultatele

care se dovedesc că prezintă un asemenea 
interes, cercetarea științifică fundamentală 
rămînînd însă preocuparea de bază ca una 
care oferă calea optimă pentru îndeplinirea 
uneia dintre sarcinile noastre fundamenta
le : formarea de cadre științifice noi.

In cete ce urmează nu mă ooi opri totuși 
asupra rezultatelor obținute pînă acum la 
Institutul nostru în domeniul cercetărilor 
fundamentale decât pentru a vă spune că 
ele au reușit să satisfacă, în măsura ce 
ne-o propuneam cu cîțiva ani în urmă, ne
voile noastre de cadre tinere noi. De la mai 
puțin de 20 de specialiști cîți număra insti
tutul în 1956 astăzi sîntem la cîteva sute. 
Prin ecoul în străinătate al contribuțiilor 
lor științifice, mai mult de o treime dintre 
aceștia au promovat în rîndul oamenilor de 
știință capabili să inițieze și să conducă lu
crări de cercetare modeme. Cuprindem 
astfel astăzi în sfera noastră de interese 
probleme de fizica particulelor elementare, 
de fizica neutronilor, reacții nucleare la 
energii joase, chimia atomilor de recul, ra- 
diochimia și altele; memoriile științifice a- 
vînd aceste domenii și publicate in revis

tele de mare circulația iatemaționclă au 
trecut de 100 în anul 1964. In plus uni» 
dintre tinerii noștri specialiști sint chemați 
acum în calitate de experți in unde tehnici 
experimentale, sau profesori în centre cu 
veche tradiție științifică din S.UA., Italia, 
Belgia, Cehoslovacia, Finlanda fi alte țări, 
să colaboreze la teme de cercetare în rezol
varea cărora sînt interesate institutele res
pective.

Noi sîntem deosebit de interesați în 
dezvoltarea cercetărilor aplicative precum 
și a tehnicilor nucleare care își găsesc o 
utilizare imediată în industrie, agricultură, 
medicină etc.

Scopul major al celor dinții este evident: 
ele țintesc să pregătească acele tehnologii 
ale viitorului care, în conformitate cu pla
nurile economice de perspectivă ale țării, 
trebuie să stea la baza unor noi procese 
industriale. Mă voi referi în primul tind 
la fizica și tehnica reactorilor și a materia
lelor nucleare. Rezultatele obținute în stu
diile de dinamica reactorilor nucleari au 
permis să crească puterea reactorului nos
tru de cercetare cu circa 75 la sută, să se 
mărească local fluxul de neutroni termici 
cu circa 250 la sută, să se realizeze o apa
ratură electronică de pornire și conducere 
automată a reactorului etc. Un grup mare 
de lucrări privește însușirea și perfecționa
rea tehnologiei de obținere a materialelor 
nucleare, inclusiv a barelor de combustibil 
și a unor substanțe moderatoare. Contribu
ții omologate pe plan internațional au fost

obținute in unele probleme ale interacțiunii 
neutronilor cu substanță, ale măsurării pro
prietăților caracteristice materialelor nu
cleare, m studiul distribuției neutronilor in 
diverse tipuri de rețele combustibil - mo
derator, în regimurile de lucru tranzitorii 
ale reactorilor etc.

In aceeași categorie a cercetărilor care 
urmăresc pregătirea de noi aplicații citez 
grupurile de lucrări referitoare la rezonan
ța paramagnetică nucleară și de spin, Lr 
fizica și tehnica vidului ultraînalt, la unele 
reacții chimice generate sau întreținute cu 
ajutorul radiațiilor nucleare, la economia 
stimulată a lucrării (efectul laser) etc.

In sfirțit, în ceea ce privește dezvoltarea 
tehnicelor nucleare recente de utilitate 
practică imediată — atenția cea mai mare 
a fost acordată aplicațiilor radioizotopilor 
pe care institutul nostru a ajuns să-i pro
ducă în cantități de circa 800 curie pe an.

Desigur că într-un capitol al tehnicii noi, 
atit de bătut pretutindeni în lume cum este 
acesta, însușirea experienței internaționale, 
inclusiv ținerea la zi cu ultimele perfec
ționări, a constituit o preocupare perma
nentă a personalului Institutului. însă, în 
timp, pe măsura ridicării nivelului pregăti
rii științifice a cadrelor noastre, a devenit 
posibil să se aducă perfecționări soluțiilor 
cunoscute și pe această bază să se extindă 
domeniile de folosire a unor metode de 
lucru cu radioizotopi, să se micșoreze chel
tuielile de investiție ale întreprinderilor le
gate de introducerea acestor tehnici, să se
tVBKHUKHțKKBnsaSi

asigure economii mai importante tn proce
sele de producția in care rint folosite.

Citez de exemplu tehnica măsurării fără 
contact direct (cu ajutorul radiațiilor gama) 
a nivelelor fixe și de urmărire a nivelelor 
variabile în recipiente ermetic închise, fo
losită din ce în ce mai larg și cu mult suc
ces mai ales în industria chimică și de pre
lucrare a petrolului, in industria ușoară, 
cea metalurgică etc; numărul instalațiilor 
de acest gen livrate de l.F.A. este de ordi
nul sutelor. Cel puțin același grad de folo
sire a fost atins și de instalațiile noastre 
pentru controlul nedestructiv al calității 
pieselor turnate și al lanțurilor de sudură- 
Tinde să se răspîndească tot mai mult me
todele de măsurare continuă și fără con
tact cu ajutorul acelorași radiații a densi
tății, grosimilor, umidității materialelor etc. 
în sfîrșit, controlul proceselor tehnologice 
cu ajutorul substanțelor radioactive încor
porate în materialele care parcurg cicluri 
complicate în procesele respective (așa-zisa 
tehnică a „trasorilor"), au contribuit sub
stanțial la găsirea unor regimuri optime de 
funcționare a unor instalații de bază din 
multe sectoare ale industriei. Toate acestea 
s-au soldat cu economii pe care noi le a- 
preciem a fi de cel puțin 100 milioane lei 
anual.

Deși reflectate destul de parțial rezulta
tele acumulate pînă acum la Institutul 
nostru, ele atestă existența unor contribu
ții românești la dezvoltarea aplicațiilor paș
nice ale energiei atomice.

Ca să ne dăm seama de rolul 
determinant pe care l-au jucat 
acceleratoarele în istoria fizicii 
nudeare, este suficient să amin
tim că cu ajutorul lor s-au reali
zat majoritatea lucrărilor asupra 
structurii nucleelor a forțelor 
nucleare, ele au produs puterni
cele fascicule de mezoni și au 
dat naștere antiprotonului, anti- 
neutronului și antihiperonilor. Au 
contribuit în mod hotărîtor în 
studiul generării particulelor 
fundamentale, an servit datele 
experimentale din care fizicienii 
au reușit să facă cunoștință cu 
așa-numitele rezonanțe, particule 
fundamentale ciudate, a căror 
viață este în jur de 10-” sec I 
La marile cidotroane de ioni 
grei au fost sintetizate ultimele 
elemente transuraniene, iar cu 
fasciculele mezonice produse la 
sincrociclotroane, astăzi medicii 
operează tumori profunde fără 
să atingă suprafața corpului 
omenesc.

Acceleratoarele au depășit de 
mult albia institutelor de cerce
tări și astăzi ele pot fi găsite nu 
numai în sălile de operație și te
rapeutică ale spitalelor, ci și în 
halele marilor uzine metalurgice 
și constructoare de mașini în ca
litate de detectoare ale defecte
lor ascunse în masivele piese 
metalice, în industria chimică și 
petrolieră unde sub acțiunea ra- 
diațiilor produse de acestea sînt 
înlesnite o serie de reacții, în in
dustria minieră și extractivă, în 
producția izotopilor radioactivi, 
cosmonautică și altele.

Dacă acceleratoarele au avut 
o mare importanță ca surse de 
particule încărcate, reactoarele 
nucleare au jucat un rol similar 
în producerea unor fluxuri pu
ternice de neutroni, particule 
fără sarcini electrice.

După punerea în funcțiune a 
primului reactor nuclear în care 
s-a realizat cu succes fisiunea 
controlată a nucleelor, acest 
domeniu a cunoscut o dezvoltare 
rapidă. în anul 1954 în U.R.S.S.» 
nu departe de Moscova, s-au a- 
prins primele lumini alimentate 
de la o sursă de energie electri
că obținută pe seama proceselor 
submicroscopice ce se desfășoară 
într-un reactor nuclear de 5 000 
kW. De fapt, această dată poate 
fi considerată ca data nașterii 
folosirii pașnice a energiei nu
cleare. Apoi au fost construite 
zeci de alte reactoare energetica 
în lumea întreagă. Spărgătorul 
de gheață „Lenin", vase cu pțo-j 
pulsie nucleară, au apărut pro-f 
iecte îndrăznețe de vehicule te
restre și aeriene acționate de 
energia înmagazinată în substan
țele fisionabile. De acum, se cu
noșteau deja trei izotopi: uraniu 
233, 235 și plutoniu 239, care 
fisionau, la care ulterior s-a a- 
dăugat și uraniul natural 238 fo
losit în specia] în reactoarele cu 
reproducerea combustibilului nu
clear.

într-un ritm uluitor au crescut 
nu numai numărul și puterea 
reactoarelor nucleare, ci și varie
tatea de noi tipuri de instalații. 
Au apărut reactoarele cu neu
troni rapizi, reactoarele de cer
cetare și impulsuri, care asigu
rau fluxuri extraordinar de in
tense de neutroni, necesare pen
tru studiul unei serii de procese 
nucleare, mari sectoare energe
tice care alimentează cu curedt 
electric întregi regiuni indus
triale.

Pe lîngă realizarea unor studii 
prețioase asupra fizicii nucleului 
atomic, care a fost bombardat 
de data aceasta cu proiectile fără 
sarcini electrice, producerea pe 
scară largă a unui sortiment va
riat de izotopi radioactivi, nece
sari în mai toate ramurile econo
miei naționale, sintetizarea pri
melor elemente transuraniene, 
reactoarele au pășit pe bordul 
navelor maritime și azi, mîine, 
își vor face aparitia pe vehicu
lele cosmice.

Ofensiva împotriva microcos
mosului continuă. Noi rezultat?, 
noi concepții se adaugă tablou
lui pe care-1 avem asupra lumii 
atomice.

Sute de savanți aplecați pe 
„masa de disecție", pătrund tai
nele atomului, smulgîndu-i se
cretele, dăruind oamenilor noi și 
noi surse de energie.

Ing. fizician 
TEODOR TAUTH 

Institutul de Fizică Atomică 
București
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Raidul nostru pe șantierele construcțiilor de locuințe din Capitala

„Cheia" predorii cheilor la timp
pentru retezarea â tear depășirea piarc^J 
De altfel. arateră teenemac aceste posdbcL-
tăti. ceodueerea ■
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productivitatea
pentru devansarea peecâru 
pc-tant de aparta-ente te 
IV in tt ănestrul H.

trmestrtte

...Berceni-sud. Acum un an. constructorii 
au întîlnit aici un cimp lung și lat cit vederii 
cu ochii. Acum cîteva zile, reporterii au intrat 
pe „portile“ unuia dintre cele mai mari an
sambluri de locuințe- în mai puțin de un an, 
s-au ridicat aici peste 1 500 de apartamente. 
Constructorii au adăugat acestora. în primele 
patru luni, alte aproape 400: cu 100 tai 
multe decît era planificat.

Cum s-a realizat acest ritm susținu: ;
Ansamblul de locuințe de la Bercem va 

însuma — în prima etapă — peste 5000 de 
apartamente. întreprinderii de construct-: si 
montaje nr. 4 i s-a repartizat să execute aici 
întregul volum de lucrări Acesta este _r. 
mare avantaj dacă știi cum să-l folosești.

Tovarășul arhitect Gh. Moșinoiu. directorul 
întreprinderii, ne vorbește de colectivul de 
specialiști care a făcut studiul sistemelor de 
organizare ce se pretează la un asemenea 
front mare de lucru. Concluzia acestui studiu 
a fost organizarea activității pe șantiere spe
cializate. Șantierul nr. 1 a fost specializat in 
lucrări de organizare: șantierul nr. 2 — in 
lucrări de structură: șantierul nr. 3 — in lu
crări de finisaj. După încheierea lucrărilor 
de organizare, in timp ce lucrările de struc
tură se executau intr-un ritm rapid, șantierul 
nr. 1 a fost profilat pe lucrări de finisa*.

Acest sistem de organizare a dat rezultate 
foarte bune. Anul trecut. I.C.M. nr. 4 și-a în
deplinit planul în proporție de 140 ia sută. 
Depășiri însemnate are întreprinderea și pe 
primele 4 luni din acest an.

Ce avantaje prezintă acest sistem ? Foarte 
multe ! Să ne oprim asupra cîtorva. în pri
mul rînd, o dublă specializare: pe șantiere, 
iar în cadrul șantierelor, pe loturi- Avanta
jele dublei specializări s-au răsfrînt în mod 
pozitiv atît asupra productivității muncii, cit 
și asupra calității lucrărilor. Anul trecut, 
conform duratei normate de execuție, trebu
iau predate în Berceni 720 de apartamente. 
S-au predat — datorită 
muncii — 1 550.

Specializarea asigură și 
că a lucrărilor, care se 
verbale, pe faze de structură și pe operații. 
Se creează astfel, mereu, un front de lucru 
continuu. Noul sistem de organizare permite, 
de asemenea, o folosire judicioasă a utilajelor 
și materialelor. Nu e întîmplător faptul că 
indicii de folosire a utilajelor din dotarea 
șantierului nr. 2 — specializat in lucrări de 
structură — sînt cei mai ridicați pe întreaga 
Direcție Generală de Construcții și Montaje

Iată o experiență valoroasă. Din păcate, 
nimeni, nici de la direcția generală, nici de 
la șantiere, nu s-a preocupat și nu se preocu
pă de extinderea ei. O asemenea experiență, 
ca cea a întreprinderii de construcții și 
montaje nr. 4, este ignorată, in timp ce pe 
alte șantiere se simte (după cum vom vedeai 
nevoia aplicării unor metode noi de organi
zare a muncii.

Pledoarie pentru 
industrializarea

«nt — iatcrttă fapeten d ac » **=<•--4 a- 
cest tex — terărtte de fririaj ae exeesri ia

bunei organizări a

o succesiune ritmi- 
predau cu procese

Scuze căutate

cu... luminarea
Principalul constructor al ansamblului de 

locuințe din Drumul Taberei este întreprin
derea de construcții și montaj nr. 3. în ziua 
cînd ne aflam aici a avut loc — în prezen
ta cadrelor de conducere ale întreprinderii și 
șantierelor — analiza muncii pe trimestrul I.

„Bilanțul nostru — spunea unul din șefii 
de șantiere — nu este deloc roz“. Avea per
fectă dreptate. în două șantiere — 3 B și 8 B 
— nu s-a predat în primul trimestru nici 
măcar un singur apartament! Singurele pre
dări s-au făcut de către constructorii de ia 
Șantierele 3 A și 8 A. Primii — 60 de apar
tamente; ceilalți — 40. E adevărat că în luna 
aprilie și în primele 20 de zile din luna mai 
constructorii au început să intre într-un ritm 
mai bun de predare. (Șantierul 3 A a preda: 
recent 160 apartamente din cota trimestrului 
II. în celelalte șantiere se execută finisaje la 
circa 700 de apartamente).

Cerem explicații pentru ritmul nesatisfăcă
tor din trimestru] I. ,-Nu am avut planificate 
predări — ni se spunea la Șantierul 8 B“. 
„Ritmul de glisare și de turnare a betoane- 
lor a fost mult încetinit din cauza timpului 
friguros — este explicația Șantierului 3 B".

Vasăzică, pe toată linia cauze obiective. 
Să fi uitat interlocutorii noștri că. numai cu 
o zi înainte, în ședința de analiză a muncii, 
se vorbise și de cauze neobiective ? Dacă-i 
așa ne vedem obligați să le amintim noi. Am
bele șantiere — datorită nepredării ritmice a 
apartamentelor — au concentrat toate for
țele. în trimestru] IV. la finisajul blocurilor 
planificate pentru 1964. Și au finisat pină la 
jumătatea lunii ianuarie! între timp fronM 
de lucru pe 1965 (front care trebuia Început 
încă din trimestrul III al anului trecut) aș- 
tenta să fie pregătit.

în ședința de analiză a muncii se critica, 
culmea, faptul că întreprinderea dispune de 
prea multe utilaje. (Dar pe nici unul din șan
tierele din Drumul Taberei nu s-au reafirat 
nici productivitatea muncii și nici prețul de 
cost!). Dacă I.C.M. 3 are sau nu prea multe 
utilaje nu ne putem pronunța noi (D.G.CM. 
e în măsură să facă acest lucru și poate-1 ra 
face). Dar că nu sînt judicios folosite, asta O 
putem spune sigur. în ziua de 21 maâ — att 
înainte de pauza de masă cit și după — a- 
proape o oră. din cele 20 de macarale exis
tente, mai mult de jumătate n-au luci at de
loc.

„Un simplu accident" — încearcă să ne con
vingă mecanicul șef. De ce se admite o ase
menea situație ? Pentru unele utilaje (sen 
Șantierul 8 B) chiria se plătește pentru două 
schimburi. în realitate — din cauza unei or
ganizări necorespunzătoare — ele lucrează 
într-un singur schimb — uneori și acela in
complet.

Iată de cîte rezerve a dispus și dispune în
treprinderea de construcții și montaj nr. 3

finisajului
aituzui haerătucrde tesa; esoe neecees- 

punzâmr Dacă struten rate Stoc șe răs

timp malt mat searu. teaajX ba ăa- 
rează uneori tripes. Ite această casă st te- 
nta de exectee a ute btoe este iacă mare.

De ce -T-v4 ur rv—■ aecccesp» r z* '-tt I» 
finisaj ? La această întrebare răspund teeși 
ccnstructcrii:

Inș. Victor Zf ti. șaaâeral cr. 3 al 
LCM ar. 1:

„Lucrările umerie nc stnî rtesîritezate 
pe măsura potibeutătiter. Acest fzpc rifiuez- 
țează fiy» de t11,1 
constructorii. ca ia executarea Joc sa cxs- 
centrăm efective sari de cemesu. să ioezăm 
in asalt".

Materialele noi. cu productivitate ridicată, 
se folosesc intr-o măsură mcă. Fardase: , e 
din parchete consumă un mare volum ce 
-nanoperă La fel. famata. Pentru aceste ma
teriale există înlocuitor: mult mai produc
tivi: covorul P.VJCi, placaje ceramice, ta
pete. De ce nu se asigură, prin proiectare, 
utilizarea lor pe scară mai mare?

V. Manac, inginer șef al LCAL nr. 3:
„Actuala tehnologie a lucrărilor de finisai 

prezintă două mari neajunsuri: nu asigură un 
ritm înalt de lucru și nu are c durabilitate 
corespunzătoare. Să mă explic: fațadele la 
blocuri să fie executate pe criterii de durabi
litate și nu pe criterii de— culori care azi 
sînt, miine dispar. Linia pe care să se meargă 
în viitor este aceea de executare a fațadelor 
tencuite în praf de piatră, placaje ceramice 
etc. Acestea au o mare durabilitate. Proiec
tant» se despart, se pare, foarte greu de ma
terialele clasice: parchet, mczaic, vopsele.

Lucrările de finisaj sînt, de asemenea, in
suficient mecanizate. Nu cred ca industria 
noastră, care realizează mașini atît de com
plexe. să nu poată construi instalații de ten- 
cuit. de uscat, de vopsit etc."

Ing. Mircea Petruc șantierul nr. 3 al
LOM. nr. 4 :

„Există un institut ce cercetare în dome
niu] construcțiilor (ÎNCERC). Activitatea a- 
cestuia se face prea puțin simțită în domeniul 
finisajului. Ce tehnologii noi au fost create in 
ultimul timp pentru finisaj ? Pe șantier. în 
orice caz. au ajuns foarte puține. XJV.C ER-C.- 
ul ar putea dovedi mai multă preocupare 
pentru introducerea unor tehnologii produc
tive, a unor materiale noi*.

Lrtă deri nurai cfteva erporațu ate r.mm- 
tae teă necocespczxzămr al hacrăriJor de fi-*- 

Nori vorbă. print-puTa cale de creștere a 

reasti jeteru nu trebuie să treacă eu vede
rea peste propriile rezerve.

Dialog: 

constructor— 
proiectant - 

industrie
Pe toate șantierele am auzit cuvinte de 

mulțumire la adresa proiectanților pentru so- 
luțiîle adoptate și pentru sprijinul acordat 
(proiectantul discută cu constructorii proiec
tul blocului, acordă asistență tehnică pe șan
tier) în executarea unor lucrări de calitate 
superioară.

Dar, atît pe șantierele din Drumul Tabe
rei, cît și pe cele din Balta Albă, constructorii, 
care lucrau cu fîșii STASSA, erau nemulțu
miți de soluția oferită de proiectant! „Tre
buie să terminăm o dată cu aceste fîșii" — 
spuneau inginerii Vasile Manac și Traian 
Pătrășcoiu din Drumul Taberei și arhitectul 
Gabriel Vasiliu din Balta Albă. De ce ? Aces
te fîșii (executate la întreprinderea de pre
fabricate „Progresul" din Capitală) trebuie 
monolitizate. Utilizarea lor se face cu pre
țul unui volum mai mare de manoperă și nu 
se obțin prin folosirea lor — nici lucrări de 
calitate corespunzătoare. Proiectanții au, de 
asemenea, datoria să conceapă ansambluri de 
locuințe care să ofere soluții de execuție prin 
glisare, panouri mari și prin sistemul mono
lit pentru a asigura un front de lucru con
tinuu în tot timpul anului.

Posturile de transformare să fie proiecta
te pe soluția supraterene. care costă cu 
aproape 54 MC lei mai puțin decit cele sub
terane și an o siguranță a exploatării mai

CE AR PUTEA GRĂBI
Avizarea 

proiectelor
Organizarea 
șantierelor s

să aibă posibilita-

Aspect al ansamblului de locuințe Drumul Taberei

mare. Am comunicat aceste observații In
stitutului de proiectări București. L-am ru
gat pe tovarășul inginer Simion Pop, 
directorul institutului, să ne spună ce 
criterii au stat la baza adoptării aces
tei soluții. „Institutul nostru — ne relatează 
tovarășul director — a fost împotriva folosirii 
fîșiilor STASSA și se opune categoric utili
zării acestora. Dar, pentru motivul că fabrica 
are o asemenea linie tehnologică, trebuie... să 
le folosim, chiar dacă sînt mai costisitoare".

— Atunci de ce ați fost de acord cu con
struirea acestei linii tehnologice?

— Să vedeți, această fabrică nu aparține 
de direcția noastră generală. Ea este a Mi
nistrului Industriei Construcțiilor care a con
struit-o din dorința de a mări gradul de in
dustrializare a construcțiilor de locuințe.

Industrializarea trebuie să țină și ea pasul 
cu toate cuceririle tehnice noi în construcții. 
Dacă fîșiile STASSA nu dau randament, ar fi 
util ca Ministerul Industriei Construcțiilor să 
studieze posibilitatea reprofilării acestei linii. 
Ca să nu mai vorbim de un studiu pentru 
găsirea altor întrebuințări chiar pentru a- 
ceste fîșii.

Ministerul Industriei Construcțiilor con
struiește în prezent o fabrică de panouri 
mari prefabricate cu o capacitate de 4 500 a- 
partamente anual. Proiectanții obiectează a- 
supra folosirii acestora întrucît impun o anu
mită monotonie construcțiilor. Ministerul are 
datoria să ia măsuri ca viitoarea fabrică să 
asigure o diversitate foarte mare de panouri 
pentru fațade, pentru a oferi posibilitatea 
arhitecților de a concepe ansambluri cît mai 
frumoase.

Am mai întîlnit și alte situații simi
lare la „Proiect" București. întreprinde
rea de materiale ceramice din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor a tri
mis proiectanților un catalog reușit, frumos, 
eu peste 100 de plăcuțe de diferite dimensi
uni și culori, pentru a fi folosite la finisarea 
fațadelor. Proiectanții au prevăzut în proiec
te dimensiunile și culorile, dar atunci cînd 
s-a trecut la executarea construcției, între
prinderea a anunțat că... nu mai poate livra 
plăcuțe de faianță la dimensiunile și culorile 
respective ! De ce ? „S-au uzat matrițele, lip
sesc coloranții respectivi..." — motivează fa
brica.

RITMUL CONSTRUCȚIILOR?

să Li executate de către o

rie te Dr-en— Taberei si Balta Albă sînt
pe lucrări, (lucră-

Eșalonarea 
predării

Eșalonarea predării apartamentelor să 
fie ritmică în tot timpul anului. Ce fel de rit
micitate poate crea planificarea predării a- 
partamentelor pe 1965: în trimestrul I — 896 
apartamente; în trimestrul II — 2 965; în 
trimestrul III — 4097; pentru ca în trimestrul 
IV să se predea aproape două treimi — 7 638? 
Această eșalonare nu numai că nu previne 
munca în asalt, atît de dăunătoare pentru ca
litatea lucrărilor, dar creează practic condiții 
pentru im asemenea „sistem de lucru". Unele 
șantiere au luat măsuri din proprie inițiativă, 
pentru o reeșalonare a predării. Considerăm 
însă că lucrurile nu trebuie oprite aici. Rea
litatea impune ca Direcția Generală Cons- 
strucții și Montaj să treacă la reeșalonarea pe 
întreaga Capitală a predării apartamentelor 
pentru a devansa o parte din planificările 
trimestrului IV.

CE FAC Șl CE NU FAC ORGANIZAȚIILE

te cnr.sQti.rn. Friantf ăte
sr*'-—br/ ie părere ie saMoâe pe are s 
le feapărtăpea» caaMnaEtaiM să *■»- 
rtezeze rrpr-rrța ba*A St imn ei • oue 
directă pee-tr- rrțx..A;ra*_-ea r~Twdhr de fe

rtile de rsjcăeca: pe acer ci—
prodateritee ridăcr-i erxr—pirz tsrcr.: e-

Icrdan Fkrea de lă btoesi OD T.

microraionul 3 A din „Drumul Taberei"). 
Pe șantierele de la Berceni există, dimpotri
vă. părerea că mașinile sînt foarte bune. Con- 
sfărririle puteau, firește, lămuri și rezolva a-

O parte din întreprinderile D.G.CM. au 
Incbeiat primul trimestru cu pierderi la pre
țul de eost. Ponderea mare la cheltuielile 
edectaale ta phis o define depășirea consu- 
mter specific de materiale. Am constatat că 

o xalri preocupare și din partea orga- 
■ssatifior U.TJt pentru gospodărirea mate- 
r.xilrinr- E adevărat că se organizează acțiuni 
dr muncă patriotică : data sau oe două ori 

Zur . -c sufici
ente. OrgamzattiJe U-T3L în colaborare cu 
—aa datixta să de«^soare o muncă de 
fri rație coctirxsă peutr- a uetermma echi
pele — ta special pe cete de zădarti dulgheri, 
pErmetart s beteujti — pentru a-și gospo- 
dim rdor jocul de —rrrvi

Pmpcnec IXretes. Generate C xtstrucfii 
9 Wrnaje s ftru Tri-te U.TM. să iacă un 
r. -.7. „ mda; -mat apei, de ana Har la ni- 
veâul Secăm «aaaeri care să urmărească cîte
fiss STASSA des tatarite pe șantiere 
ea date de drna. ce cârtită ti de cherestea.

Contribuția 
beneficiarului

Singurul beneficiar să rămînă Banca de 
investiții pentru că, în prezent, sînt trei: 
Banca de investiții. Secția tehnică de inves
tiții și Ministerul de Finanțe. Acest lucru în
greunează urmărirea eficienței lucrărilor de 
investiții.

Predarea locuințelor să se facă mai opera
tiv. Actualul sistem de predare (care solicită 
la recepție participarea cîte unui reprezen
tant din partea fiecărui beneficiar) este foarte 
greoi întîrziind nepermis de mult termenele 
de predare în folosință a locuințelor gata 
construite. E o logică simplă: de ce grăbim 
ritmul construcției de locuințe, dacă nu pen
tru a le da în folosință imediat ce sînt ter
minate ?

U. T. M.
Pe baza unui plan stabilit de D.G.C.M., au 

început pe șantiere (nu însă pe toate), ctirSU- 
rile de calificare și de ridicare a cilificării. E 
adevărat că s-au stabilit lectori buni, că s-au 
fixat săli de clasă, că s-au creat, într-un cu- 
vînt condiții optime pentru desfășurarea aces
tora. Ce se observă însă de la început ? O slabă 
frecvență (vezi toate șantierele I.C.M. nr. 2 și 
I.C.M. nr.. 4). Iar la I.C.M. nr. 3 (șantierul 
3 A) aproape 30 la sută din cursanți au fost 
mutați — după primele două lecții — pe alte 
șantiere. în cazurile cînd aceste mutări sînt 
absolut necesare, prin organizațiile U.T.M. si 
conducerile de șantiere să se asigure condiții 
ca acești tineri să continue îmbogățirea cu
noștințelor profesionale la noul lor loc1 de 
muncă.

♦
Iată cîte „chei" există pentru predarea 

apartamentelor la timp și la.„ cheie. De 13 
proiectant pină la constructor, de la Direcția 
Generală Construcții și Montaje pină la 
șeful de echipă — in mina fiecăruia dintre 
oamenii care compun acest organism se află 
rife o „cheie". Folosiți-le bine, tovarăși con
structori :

Raid realizat de: 
Ing. ION POPESCU 

CONSTANTIN PRIESCU



Cu acad. G. OPRESCU despre:

Frecventului vizitator al muzee
lor t s-au impus atenției fără în
doială excelentele portrete teali- 
zate de Aman și Grigorescu. Des
pre creațiile acestora, acad. G. O- 
prescu ne-a acordat cu cîtva timp 
în urmă un cuprinzător interviu, 
pe care l-am publicat în paginile 
ziarului. La solicitarea noastră, re
putatul om de artă, prezintă citi
torilor cîteva momente din evolu
ția ulterioară a portretului în pic
tura românească:

Portretul va continua să rămînă 
unul din genurile cele mai frec
vente din arta plastică a seco
lului trecut, fiindcă așa o cereau 
condițiile economice și sociale ale 
vremii, dar și puterea de apre
ciere a fenomenului artistic a 
marelui public de atunci. într-o 
epocă de înflorire a burgheziei, 
portretul va fi un semn vizibil al 
averii șj al importanței sociale a 
fiecărui om portretizat, de obicei 
un înalt demnitar, un mare pro
prietar funciar sau industrial, dar 
și, uneori, un intelectual. Este 
motivul pentru care genul înflo
rește în proporții nebănuite mai 
înainte. In acest proces de îmbo
gățire a genului apar însă, cum 
era natural, și foarte multe lu
crări discutabile. Nu calitatea 
imaginii interesa pe cel care o 
comandase, ci asemănarea cu a- 
cesta, evidentă pentru oricine. 
Pînă la apariția lui Andreescu, 
care în scurtă vreme va egala 
în meșteșug pe marele lui îna
intaș, pe Nicolae Grigorescu, a- 
cesta este aspectul general al 
genului de care ne ocupăm. In 
cei cîțiva ani de viață, el nu a 
putut, din păcate, să-și afirme 
întregile sale posibilități.

— Probabil că din același mo
tiv, portretul va ocupa un rol se
cundar în opera sa ?

— Este o explicație pe deplin 
plauzibilă. Tînăr, sărac fiind, An
dreescu este nevoit, pentru a se 
întreține, să execute cîteva por
trete ocazionale, de cele mai 
multe ori fără convingere, lipsite 
de o valoare artistică excepțio
nală. Mi s-a întîmplat, în cerce
tările mele, să dau peste un ase
menea portret, executat pentru un 
anonim funcționar de la C.F.R. O 
asemenea operă era o mărturie 
elocventă a dificultăților, la care 
a fost nevoit să se supună ar
tistul acesta excepțional, din pri
cina sărăciei. In muzeele noastre 

POR T RET
există totuși cîteva portrete de 
Andreescu și două autoportrete 
ale sale, cu totul remarcabile. 
Intr-unui din aceste autopor
trete, el s-a înfățișat tînăr, un 
cap solid desenat, inteligent, în 
care se simte încrederea în vii
tor. Cel de al doilea este exe
cutat către sfîrșitul scurtei sale 
vieți. Diferența de ani se simte, 
nu numai în aspectul fizic, în 
starea sufletească ce se citește în 
trăsăturile feței, ci și în genul de 
tratare, în ținuta estetică a ope
rei. Mărturisesc că ultimul, care 
mă emoționează puternic de câte 
ori îl văd. m-a izbit prin ase
mănarea de concepție cu portre
tul lui Clemenceau, realizat de 
Caillebotte, și lăsat moștenire, 
împreună cu întreaga colecție de 
impresioniști a acestuia, Muzeu
lui Luvru, gest de care s-a vor
bit mult la vremea sa în presa 
paiâziană. Nu m-ar mira dacă aș 

afla că Andreescu a cunoscut di
rect această operă, în vreo ex
poziție oarecare, în timpul șederii 
sale în Franța, căci concepția sa 
generală despre un portret, felul 
în care își poartă pensula, mă
iestria cu care sînt pictate um
brele negre, cred că așa s-ar pu
tea explica. Tot Andreescu este 
și autorul unui frumos portret de 
femeie tînără, o țărancă, un cap 
respirând sănătatea și voia bună.

Un alt portretist al vremii este 
și George Tattarescu. Tattarescu 
a pictat multe biserici, dar și 
portrete. Pe lîngă cele ale mem

brilor familiei sale, prezente azi, 
unele din ele, în casa memorială 
din București, el a executat un 
oarecare număr de portrete după 
prieteni și cunoscuți, sau per
soane din mediul eciesiastic, pe 
care mai ales îl frecventa, re
prezentând înalte fețe bisericești.

Mai ales în aceste din urmă 
opere, apare mai degrabă, ones
titatea profesională a pictorului, 
respectul lui pentru genul portre
tului, (pe care și el îl practica 
uneori, cum vedem), decît o pro
bă de un deosebit talent.

în acest sumar tablou nu tre
buie să uităm pe Sava Henția, 
desigur cel mai productiv por
tretist al timpului. Se întorsese la 
București de la Paris, unde își 
făcuse studiile, studii și acolo re
marcate, cu cîteva opere care au 
plăcut publicului bucureștean. 
El va ajunge însă să execute 
nenumărate portrete, dar cele 

multe după fotografii, 
(cele care i se cereau din toate 
părțile, căci nu era pretențios 
la preț), opere echivalente oare
cum cu busturile de marmoră 
din cimitirele bucureștene. Mai 
toate instituțiile importante l-au 
socotit un furnizor obișnuit și 
binevenit al imaginilor membri
lor defuncți. Așa a fost și Aca
demia Română, pe vremuri. Din 
cînd în cînd însă, pictorul s-a 
interesat mai îndeaproape de 
model, cum se întîmplă, de pil
dă, în două portrete care se gă
seau în Muzeul Toma Stelian, 
unul de bărbat, altul de femeie, 
o pereche, și care nu mai știu 
unde sînt astăzi, poate în depo
zitul Muzeului de Artă al 
R.P.R., și într-un alt portret, a- 
cesta cu totul superior, ce înfă
țișează pe Ana Davila, în co

stum național, operă de înaltă 
calitate. în care imaginea distin
sei femei impune prin bunătate 
și grație.

Un alt pictor al aceleiași 
vremi, și el unul din cei care au 
avut o viață scurtă, este și Abgar 
Baltazar. El pune în tablourile 
sale, în care se disting înalte 
însușiri, sau mai drept vorbind 
veleități, de pictor, ce n-au avut 
timp să se dezvolte, un sens al 
umorului, ce transpare în sce
nele inspirate de mahalaua bucu- 
reșteană, și uneori chiar în por
trete, cum este cel înfățișând 
cinci capete de femei tinere, 
unul din ele semnalat numai 
prin prezența cocului deasupra 
celorlalte. Titlul ce-i dă Baltazar 
arată semnificația ce o acordă a- 
cestei opere : haimanalele. Cu 
totul deosebite însă, serioase și 
demne de reținut, sînt portretele 

mamei artistului și al fratelui 
său.

Vom mai întîlni încă un nu
măr de pictori tineri, admiratori 
ai lui Grigorescu, care continuă 
în portrete maniera maestrului.

— Printre aceștia, desigur, 
voiți să vorbiți de Vermont ?

— Da, acest artist, despre 
care pe nedrept nu se mai vor
bește astăzi, este desigur cel 
mai însemnat din acest grup. Să 
nu uităm că Vermont este nu 
numai un pictor ce merită sti
ma noastră, ci chiar unul de 
portrete, și încă un gravor care 
lasă o seamă de opere ce-i fac 
cinste, într-o artă nu prea des 
practicată la noi în acel timp.

Deosebit de abundent și cău
tat ca portretist a fost și Costin 
Petrescu, care se înscrie pe linia 
celor care își fac din meseria lor 

o ocupație pe care o respectă și 
caută să o servească cu posibi
litățile de care dispun.

Dar figura cea mai reprezen
tativă de portretist din acest timp 
este cea a lui G. Dem. Mirea. 
la sfîrșitul vieții șj director al 
Școlii de arte frumoase din Bucu
rești. Conștient și încrezător în 
menirea sa, după strălucite studii 
la Paris, cu cel mai popular și 
mai prețuit pictor de portrete, 
fastuosul, virtuosul Carolus Du
ran, într-o vreme în care compo
ziția istorică și portretul se bucu
rau de cea mai mare atenție, el 
se va considera la noi ca repre
zentantul de seamă al acestor 
două genuri. La Carolus Duran 
studiase și renumitul pictor ame
rican Sargent, așa încît, gloria 
acestuia din urmă deșteaptă ad
mirația și dorința de a-1 egala și 

în Mirea. Și Sargent, șî uneori 
Mirea, din portrete fac grupuri 
de personajeț, în dorința de a da 
scenei un caracter mai puțin 
convențional, mai aproape de 
viață și de realitate. Așa este un 
remarcabil portret al lui Mirea, 
cei trei copii ai consulului brita
nic din Bucuneștl, Goodwin, por
tret care se găsea la Muzeul 
Toma Stelian, de unde a trecut, 
mi se pare, la Galeria Națională.

— Așa conceput un portret, 
întîlnim mi se pare și în An
glia, în secolul al XVUI-lea și 
la începutul seaolului al XIX-lea?

— Desigur, dar ceea ce este 
mai natural la Sargent, anglo- 
saxon, american crescut în con
tact cu societatea engleză, pare 
mai puțin natural la Mirea, deși 
cum am spus, grupul acesta, por
tretizat în felul descșs mai sus, 
ocupă un loc important în opera 
pictorului român.

Dar nu asemenea operă ex
cepțională este ceea ce trebuie 
să ne rețină atenția cînd jude
căm pe Mirea. El a reprezentat 
în arta noastră pe portretistul 
intelectualilor de vază și al fe
meilor elegante, societate în 
mijlocul căreia se complăcea și el 
și soția sa, una din femeile re
marcabile ale înaltei societăți 
burgheze din Bucureștii timpu
lui. Un portret ca cel al lui Stăn- 
cescu, sau cel al lui Alexandru 
Odobescu, de pildă, sînt demne 
de a figura în secția de artă ro
mânească alături de portretele 
bune, create la sfîrșitul secolului 
trecut, perioadă la care ne-am 
referit în acest capitol, căci că
tre sfîrșitul secolului și începutul 
secolului XX, stilul portretului 
în arta noastră va suferi o vizi
bilă schimbare.

— Desigur, în primul rînd, 
prin apariția marelui Luchian...

— Și a contactului acestuia cu 
marile valori ale artei universale, 
în timpul studiilor sale la Paris.

N. DRAGOȘ

Stagiune estivală 
pe litoral

Alături de recenta premiera 
„Hyperion" (promovare a 
unui tînăr dramaturg lo
cal — Grigore Sălceanu) cele 
trei scene din Constanța, tea
trul de vară Mamaia, sălile 
din Mangalia, Tekirghiol, Co- 
stinești, Eforie Nord și Eforie 
Sud vor relua succese mai 
vechi ca „Papa se lustru
iește", „Fii cuminte Cristo- 
for", „Adam și Eva“, „Doi 
pe un balansoar", etc. Demn 
de reținut este faptul că la 
unele din aceste spectacole își 
vor da concursul actori ai 
teatrelor bucureștene ca Gri
gore Vasiliu-Birlic, Marcela 
Rusu, Marcel Anghelescu și 
Niki Atanasiu.

Celor 2 spectacole de estra
dă din această stagiune „Com
plexul revistei" și „Fără noi 
nu e spectacol" li se vor adă
uga premiera „Acasă la re
vistă" scrisă de autorii con- 
stănțeni Ion Drăgănescu și O- 
vidiu Dumitru.

Spectacolele de operă din 
care nu vor lipsi „Traviata", 
„Rigoletto", „Boema", „Băr
bierul din Sevilla" se vor 
bucura și de aportul unor so
liști ai scenelor bucureștene și 
clujene, alături de cîntăreții 
locali.

Baletul „Domnișoara Nasta- 
sia“ (după piesa cu același 
nume de G. M. Zamfirescu) în 
libretul și coregrafia lui Oleg 
Danovschi — muzica Cornel 
Trăilescu, va fi prezentat la 
teatrul constănțean în această 
vară în premieră pe țară cu 
concursul unor cunoscuți ba
lerini bucureșteni.

Opereta înscrie pe afiș 
„Mademoiselle Nitouche" și 
„Voevodul țiganilor" iar tea
trul de păpuși va prezenta în 
taberele pentru pionieri și 
școlari spectacolele „O întâm
plare cu bucluc", „Cartea cu 
Apolodor" și „Drumul piperu
lui".

In afara spectacolelor ofe
rite de actorii din localitate, 
scenele litoralului vor fi și 
gazde ale teatrelor din țară, 
ansambluri folclorice, formații 
de muzica ușoară care vor 
prezenta programe pe litoral.

A. T.

Echipa de dansuri a Fabricii de mobilă „23 August" din Tg. Mureș

Viața muzicală din această săp- 
tămînă se centrează în jurul a 
două momente deosebite : audiția 
integrală (în cadrul serilor orga
nizate de Centrul de documen
tare muzicală al A.T.M. și în ca
drul concertului Filarmonicii 
bucureștene —• radiodifuzat du
minică la orele 11 a.m., a uno
ra dintre cele mai zguduitoare 
opere ale istoriei muzicii — (o- 
ratoriile lui Johann Sebastian Bach 
— Matthaus Passion și Iohannes 
Passion) și în al doilea rînd o 
serie de interesante concerte de 
cameră.

Adeseori asemănate frescelor 
lui Michelangelo, Patimile lui 
Bacii reprezintă monumentale 
construcții muzicale ale clasicis
mului german. Ca și maeștrii pic
turii realiste germane Diirer, 
Griinewald, Holbein, care s-au 
inspirat din textele evangheliștilor 
(ei reușesc după expresia lui He
gel să imprime scenelor biblice o 
anumită noblețe interioară, o li

în sălile de concert
bertate și o independentă), Bach 
acorda o deosebită atenție nu 
subiectului naiv al vechii legende 
a patimilor, ci înfățișării temei 
suferințelor, sacrificiului de sine 
pentru un ideal etic, pentru bi
nele umanității.

Prelucrînd de multe ori în mod 
liber melodii populare, Bach cre
ează un limbai muzical simplu, 
veridic, bogat, variat.

Puterea de expresie emoțională, 
furtunoasă, realismul caracteriză
rilor muzicale, pitorescul străluci
tor teatral, de operă din princi
palele episoade ale narațiunii, 
dramatismul tratării simfonice, 
toate acestea sînt pătrunse în Pa
timile lui Bach — spunea Gh. 
Hubov într-o amplă monografie 
închinată marelui compozitor ger
man — de conținutul filozofic 
concret al umanismului, de pato
sul luptei, al suferințelor și al 
aspirațiilor poporului german.

Interpretarea bucureșteană a 
impunătorului oratoriu „loharmes 

Passion' (cele două părți cuprind 
68 de numere—recitative, arii, co
rale), va fi asigurată de corul și 
orchestra Filarmonicii „G. Enes- 
cu“ sub conducerea dirijorului 
D. D. Botez. Soliști: Emilia Pe
trescu, M. Kessler, M. Frydletcicz 
(Cehoslovacia), M. Bintzler și Al. 
Voinescu. Din suita concertelor 
de cameră care au acut loc în a- 
ceastă săptămînă amintim seara 
de sonete de Beethoven, Schu
bert, Enescu în interpretarea a 
doi dintre cei mai tineri muzi
cieni ai țării Eleonora și Florea 
Geantă, — concertul dedicat în 
exclusivitate lui Brahms, și reci
talul ti norului pianist dtijean 
Gabriel Amiraș in care alături 
de cîteva piese a părtinind reper
toriului universal figurează și 
trei lucrări reprezentative ale 
unor tineri compozitori români: 
Cornel Țăranu, Adrian Bațtu ți 
Al. Hrisanide.

I. SAVA

„VARA Șl FUM“
la Teatrul Național din lași

enomen încărcat 
de accente tragi
ce, însingurarea 
de care suferă mai 
toți eroii drama
turgiei americane 
contemporane in

dică, desigur cu intensități va
riate și .variabile, același pro
ces de alienare a integrității 
moral-spirituale a omului in 
condițiile capitalismului. Apa
riția unor personaje cu acuzat 
caracter straniu, unele afectind 
chiar patologicul, dezvăluie 
mai mult decît limitele ideolo
gice ale dramaturgilor bariere
le sociale puse unei dezvoltări 
armonioase a individului. Dra
ma personajelor acestor creații 
e, în primul rind, a nerecunoaș- 
terii unora de către altele, a 
lipsei de ecou a asiprațiilor u- 
nuia în celălalt. Schematizînd, 
am putea spune că, produeîndu- 
se o răsturnare monstruoasă 
a raporturilor, acești eroi, disi- 
mulînd la nesfirșit, se tem unu! 
de altul, deși se caută cu înfri
gurare. Fundamental uman e 
strigătul dureros lansat de fie
care dar întors de regulă de 
unde a plecat fără alt cîștig 
decît acela de a se fi exprimai. 
Senzația e a unor tragice vreți 
paralele, a unor acțiuni fără 
adresă, a unor sentimente arse 
în propria cenușă. Lipsa de co
municare pe diverse planuri — 
afectiv cel mai adesea — e 
fondul tragic al acestor creații, 
care nu sînt produsul unui cu
rent, ci al unei vieți sociale a- 
brutizante. Drama lui Tennes
see Williams, petrecută într-un 
orășel din statul Mississippi, 
exprimă cu mare putere emo
țională tocmai amintitul tragia 
paralelism al unor vieți împie
dicate să se afirme plenar, 
printr-o firească împletire de 
destine. Puși sub zodia eter
nului, termenii dramei ar putea 
fi identificați cu rteaderența 
cerebralității la marile pasiuni 
sentimentale. Patima viforoasă 
a eroinei, disimulată tntr-un as
cetism monstruos, ar părea de 
cu totul altă natură decît ci
nismul epicureic al cerebralu
lui John. Ciudata lor atracție 

reciprocă resimțită sub cerul 
fumegos al unei veri toride e 
însă semnul sigur, dar ignorat, 
al unei mari și posibile împli
niri. Supusă unui regim de 
claustrare, de bigote conve
niențe sociale, împinsă cu cru
zime inconștientă să repete 
destinul mamei a cărei nebu
nie echivocă e un spectru 
simbolic pentru fiică, Alma nu 
va reuși decit să reprezinte un 
adevărat purgatoriu moral pen
tru John, fără a-1 putea cîști- 
ga. Tulburător c procesul deli- 
îant de substituire morală ne

CRONICA DRAMATICĂ
trecut cu cei doi eroi, pentru 
că flacăra iubirii lor neîmplini
te îl va așeza pe unul in pos
tura celuilalt fără ca momentul 
unic al situării pe aceeași 
treaptă a comunicării să fie 
sesizat. Singuri intre convenții 
ucigătoare, eroii nu rezistă 
presiunii atmosferei create de 
acestea și o pasiune — demnă 
de marile cupluri adamice — 
se divide în satisfacții me
diocre, dacă nu degradante. 
Drama e între marile aspirații 
și realitatea socială strimtă, joa
să pentru o ardere înaltă. Vi
brația la marile sentimente e 
adincă, întreaga dramă avlnd 
un fond poetic de o excelentă 
concentrare, autorul punînd 
aproape totul sub reflectorul 
simbolului pregnant, cu deose
bită forță de sugestie.

Indicînd sursele dramei în 
conveniențe sufocante și dind 
un relief senzorial deosebit e- 
roilor săi, autorul privește 
înăuntrul familiei americane cu 
echl critic dar ineficace. Im
presia e a unei analize celula
re rupte însă de organismul 
întreg. Siericilatea piesei nu 
tine doar de construcție, ci și 
de viziune, care este una in
completă. identificabilă într-un 

vag fatalism tragic. Destinele 
celor doi eroi, fără a se fi do
vedit capabile de armonie 
plenară, se repetă printr-un 
ciudat transfer al fizionomiilor 
spirituale, Alma luînd drumul 
degradant de care l-a purificat 
pe John, fdeea unui sacrificiu 
tragic, implacabil, după care 
orice recuperare morală în
seamnă fatal pierderea celui
lalt, e născută dintr-o viziune 
ideologică cețoasă, inaptă de a 
vedea răul fundamental în 
alcătuirea societății, ci iden- 
tificîndu-1 eronat intr-un soi 

de mistică a sarcniiciulut. 
Substratul spiritualist al aces
tei drame adevărate e fu
mul simbolic, ieșit din sacrifi
ciul considerat de pe pozițiile 
unui fatalism agnostic, ale că
rui ecouri se aud dincolo de 
iubirea de oameni a dramatur
gului — mai de grabă o tristă 
compasiune față de neputința 
lor de a se consilia pînă la 
capăt. De aici protestul deznă
dăjduit resimțit in piesă, ex- 
primind o atitudine cu totul 
inaderentă brutalității.

Regizorul Crin Teodorescu a 
căutat să imprime spectacolu
lui ieșan o mișcare apăsat rea
listă, iar dacă ar fi să identi
ficăm elementele acesteia am 
incepe, desigur, cu sublinierea 
impresiei de statism a cadrului 
scenografic. Apropierea elemen
telor de decor, vecinătatea ce
lor două case, spațiul strimt al 
centrului de oraș cu acea sta
tuie de înger ce pare sfinx iro
nic au valoare funcțională sus- 
Unind atmosfera sufocantă a 
mediului in care se consumă 
drama. Iritația spațiului înghe
suit e servită de o plastică ex
presivă, acuzi nd lipsa de ori

zont. Tehnica spațiului meschin 
e in concordanță, de aceea, cu 
mizeria morală a personajelor 
care înconjoară cuplul eroilor 
principali. Cercul Almei e com
pus din cîteva femei și un băr
bat ai căror interpreți au fost 
îndrumați să afecteze caricatu
ral decența și maniere cultu
rale artificioase, trădind meca
nisme de manechini. Mișcarea 
acestui grup e unitară, fiecare 
comportîndu-se in rind cu ce
lălalt, după cum și merg pe 
stradă ori stau pe bancă. Su
gestia monotoniei sufletești 
trebuia să pună în valoare în 
special marea vitalitate spiri
tuală a celor doi. Din păcate, 
însă, interpreții acestora n-au 
depășit limita unor eforturi 
lăudabile, pline de corectitudine 
dar fără elevația necesară. In 
bună măsură explicația stă in 
neatenția dată gradării efortu
rilor personale ale actorilor 
care susțin rolurile la același 
ton pe lot întinsul piesei, cind 
de fapt mișcarea ar fi trebuit 
să fie aceea a unui poem tragic 
in care nu putem ști totul de 
la început. E drept că spectato
rul poate fi cucerit de frumu
sețea intrinsecă a replicilor pie
sei, de fondul încărcat de poe
zie al acestora, dar tocmai de 
aceea lipsa de gradare creează 
impresia unui spectacol frag
mentat, în care nu se acumu
lează într-un tablou intensita
tea realizată de cel precedent. 
Cu citeva excepții, interpreții 
n-au depășit jocul corect dar 
fără mare relief. Artista eme
rită Marieta Baciu e impresio
nantă in d-na Winemiller pen
tru că a știut să dozeze exce
lent reacțiile personajului su- 
gerind, așa cum trebuia, nebu
nia echivocă a unei femei care 
tiranizează cu gelozie bănuita 
viață a fiicei și evidenta exis
tență conformistă a pastorului 
bigot. Actrița a știut să se a 
dreseze fiecăruia cu atitudine! 
contrarianlă a personajului, de- 
monstrînd cu suplețe un viciu 
educat cu cinism și nu pur și 
simplu patologia eroinei.

tntr-un roi de „spaniolă" 
(Roza Gonzales), Liana Mărgi- 
neanu a dovedit o perfectă in
tegrare temperamentală. Fără 
a izbuti să reprezinte nivelul 
celor mai bune interpretări ale 
Naționalului ieșean, spectacolul 
cu „Vară și fum" are meritul 
de a face cunoscută publicului 
o piesă de mare vibrație afecti
vă a unui mare dramaturg.

C. STĂNESCU

Prin cluburile 
timișorene DESCHIDEȚI UȘILE!

■
 elul care ar vizita

fie și numai pentru 
cîteva ore Timi
șoara, nu i-ar ti 
greu să surprindă 
tabloul viu al acti
vității culturale și 

artistice a bătrînului și pitores
cului oraș de pe malurile Begăl. 
E suficient să parcurgă intr-o 
plimbare prin centrul orașului 
panourile publicitare. Afișe 
multicolore anunță că Filarmo
nica de Stat „Banatul" oferă în 
fiecare duminică dimineața 
concerte pentru tineret, că Fi
larmonica prezintă Concerte 
populare în fiecare simbătă (în
tr-un astfel de concert s-a pu
tut asculta Bach, Mozart, Ger
shwin și Mihail J ora cu o com
poziție în primă audiție) etc.

In fiecare seară intrarea tea
trului este martora întrebărilor 
„n-aveți un bilet in plus?". 
Spectacolele teatrului ca și 
spectacolele operei sînt mult 
solicitate de tineri.

Rindurile de mai /os își pro
pun să facă o plimbare mai 
puțin fugară — prin cluburile 
timișorene, aceste importante 
baze ale activității culturale de 
masă care se adaugă și trebuie 
să completeze bogatul tablou al 
vieții artistice din orașul de pe 
Bega.

Contramandări 
nerecomandate

La sediul Comitetului orășe
nesc U.T.M. din Timișoara in
terlocutor ne-a fost tovarășul 
Ganea Alexandru, secretar cu 
problethe de propagandă : —
„Cluburile din Timișoara au. în 
general, programe interesante, 
axate pe activitățile „clasice", 
cunoscute tuturor. Tinerii par
ticipă eu plăaere la activitățile 
unor cluburi cum sînt : 
„G.P.R.", „Banatul", „1 Mai", 
„Tehnolemn" sau la casa de 
Cultură a studenților. Joia, slin- 
bâta și duminica se organizează 
la toate cele 11 cluburi orășe
nești seri distractive pentru ti
neret la care, firește, dansul este 
nelipsit. Deseori, organizăm la 
nivelul orașului activități cul
turale pe grupuri de organiza
ții, mult apreciate de către ti
neretul timișorean.

Pentru a oferi celor 50 000 ti
neri din Timișoara o activitate 
culturală bogată, firește, nu e 
ușor. Dar, cu o matură chib
zuință în gospodărirea spațiilor 
destinate culturii,., lată, să 
luăm clubul C.F.R. La acest 
club activează formații de mu
zică populară, muzică ușoară, 
dansuri populare și moderne, 
un ansamblu coral, trei forma
ții de teatru, un cineeiub. 

cercuri foto, de băiet, acor
deon. etc. Pe lîngă aces
tea. in sala de festivități 
a clubului au loc cu regu
laritate spectacole cinemato
grafice, spectacole ale celor 
mai bune formații artistice de 
amatori din localitate, specta
colele teatrerot de stat aliate 
tn turneu, fără a fi uitate for
me ale culturii de măsa cum 
sînt simpozioanele, conferințele 
educative Urinate de proiecțiile 
unor filme".

— Cu atîl mai mult e de 
preferat evitarea unor situa
ții neplăcute ca cea din 9 mai 
cînd din pricina unei ședințe a 
U.GJ.S. prelungită pînă noap
tea tîrzlu, obișnuita seară de 
dans a tineretului a trebuit să 
fie contramandată in ultima 
oră, cînd prin fața clubului sta
ționau plini de nerăbdare nume
roși tineri. Din sfert in sfert de 
oră membrii orchestrei îi încu
rajau : „au zis tovarășii de la 
U.C.F.S. că în douăzeci de mi
nute putem începe".

Bineînțeles că dansul n-a mai 
început în seara aceea. Aseme
nea contramandări de ultima 
oră sînt neavenite. Comitetul 
orășenesc U.T.M., alte foruri 
competente, vor trebui să ia 
măsurile cuvenite pentru ca 
serile de dans să nu se trans
forme peste noapte in seri de 
ședințe.

Sau lacăte sau 
„de închiriat*

La Fabrica de încălțăminte 
„Moderh" conducerea Întreprin
derii a destinat o sală activită

ților culturale. Salutară și nece
sară acțiune. Dar vremea a tre
cut și ideea inițială a fost dată 
uitării. Sala este acum locul o- 
bișnuit al ședințelor din între
prindere. Numai de Anul nou și 
1 Mai s-au tăcut excepții, orga- 
niz indu-se mese tovărășești.

Aceeași uitare învăluie și clu
bul Uzinelor de reparații.

Cel mai obișnuit eveniment la 
acest club este Închirierea sălii 
de spectacole altor unități. A- 
bonații cei mai activi par a ii 
grădinițele din cartier și unele 
unități ale cooperației.

...S-ar părea că vîrful activi
tăților culturale la club trebuie 
să fie înregistrat sîmbătă și du
minică. Cu atit mai mult atunci 
cind este vorba de tineret. Și 
totuși... La clubul „Bumbacul" 
un lacăt pe ușa de fier (cum 
se vede și în fotografie) a apă
rat sala toată ziua de simbătă 
și duminică. Un lacăt simbolic 
pentru activitatea unora din clu
burile timișorene in zilele de 
simbătă și duminică. La clubul 
„Bumbacul" lacătul a lost scos 
abia duminică seara pentru o- 
bișnuita reuniune dansantă. La 
clubul „Uzinelor de reparații" 
sîmbătă și duminică e de ase
meni „relache". Zadarnic am în
cercat să pătrundem dincolo de 
ușa masivă, bine încuiată a clu
bului. Portarul uzinei ne-a pri
vit nedumerit de nepriceperea 
noastră la obiceiul locului și 
ne-a spus cu toată seriozitatea 
că e... repots* diminical.

Aceste lucruri surprind cu 
atit mai mult cu cit in același 
oraș am întîlnit preocupări a- 
preciabile : la „Industria linei" 
se construiește un bazin de 

înot, la „Tehnolemn" și „Ba
natul" au fost pregătite bazele 
culturale în aer liber.

Relicve arheologice
Relicvele sînt autentice. Pot 

fi admirate și în această foto
grafie. Ele pol ii identificate de 
oricine pe malul canaiului 
Bega. Specialiștii susțin că ar 
aparține unei epoci îndepărtate, 
cam la l sau 2 ani, cînd pe a- 
cest loc se desfășurau specta
cole in aer liber, simpozioane, 
seri de poezie sau dans. Identi- 
îicarea epocii în care pe locul

Cele constatate cu privire la 
spațiile destinate culturii de 
masă în orașul Timișoara ne 
îndeamnă Ia citeva întrebări și 
concluzii. De ce oare activita
tea Hnora din eluburile timi
șorene nu reușesc să-i atragă 
pe tineri ? Nici vorbă nu poate 
fi de lipsă de interes pentru 
manifestările culturii și fru
mosului. O dovedește prezența 
masivă a tineretului din acest 
oraș, la spectacolele teatrale, 
la concertele simfonice pentru 
tineret de duminica dimineața, 
afluxul de tineri la acțiunile 
bogate și diverse ale clubului 
C.F.R. la care iau parte nu nu
mai feroviarii ci șî elevii, stu-

acum acoperit de gunoaie și 
moloz era un frumos parc cu es
tradă ne-a fost înlesnită de des-

★

denții, tinerii din toate între
prinderile timișorene. Conclu
zia? S-o tragă tovarășii din 
conducerea cluburilor care se 
plîng că au sălile goale. Și 
dacă pentru aceasta se vor 
mai consulta și cu tinerii vor 
înțelege că unele din formele 
activității de club Sînt învechi
te.

După cum am putut constata, 
în orașul Timișoara există spa
țiu suficient destinat culturii 
de masă. Totul este să știi să-l 
folosești cu chibzuință.

Iar în ceea ce privește ba
zele culturale părăsite sau lă
sate în paragină este nevoie de 
o acțiune rapidă și energică 

coperirea in imediată apropiere 
a inscripției pe care v-o ofe
rim în facsimil fotografic.

★

pentru recuperarea lor. Tinerii 
din Timișoara au remimele u- 
nor neobosiți și entuziaști par
ticipant! la acțiunile de muncă 
patriotică. Numai ia realizarea 
stadionului 1 Mai ei au pres
tat peste 300 000 ore muncă 
patriotică. Ce-ar fi dacă, la su
tele de mii de ore efectuate pînă 
acum vor mai adăoga cîteva 
mii și ar contribui la amena
jarea unei baze culturale în 
aer liber, de care se simte atit 
de mult nevoia ? Uhfle ? Pe 
locul părăsit, acoperit de mo
loz, unde cîndva a fost o fru
moasă și des vizitată bază cul
turală a orașului.

ATANASIE TOMA
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_ • Duminică, pe stadionul „23

tmB August" din Capitală, reprezenta- 
jyrpS» tiva de fotbal a tării noastre sus-

tine cel de-al doilea meci din pre-
V iiminariiie campionatului mondial.
' Sportivii noștri întilnesc in cadrul

n* grupei a IV-a europeană (din care
I ț mai fac parte echipele Portugaliei
“ și Turciei) selecționata R. S. Ce

hoslovace, clasată pe locul doi la campionatul mon
dial din Chile.

Cele două selecționate au făcut ultimele pregătiri. 
Fotbaliștii români s-au antrenat în compania for
mației Flacăra Moreni. Scor final 8—0 prin punctele 
marcate de Mateianu (3), Plrcălab (2), Georgescu. 
Sasu și Sorin Avram. Miercuri, ia Jablonec, fotba
liștii cehoslovaci au întîlnit echipa locală pe care 
au întrecut-o cu 13—4 (5—1).

în întîlnirea de duminică antrenorii ce’:- douâ 
echipe vor alinia următoarele formații probabile- 
R. P. Română: Haidu — Popa, Hălmăgear.u (Nun- 
weilier III), C. Dan, Greavu (Hă.'rr.âgeanu: — 61: - 
gheli, Georgescu (Iancu) — Pircălab, Mateianu. Sasu, 
Sorin Avram.

R. S. Cehoslovacă: Schroii — Laic Peptuhc.- 
Bomba — Pluskal, Geleta — Pospichal, Strau*. Mc- 
sopust, Mașek, Valoșek.

coș) a fost declarat învins la puncte în fața cam
pionului european O. Grigoriev (U.R.S.S.). La cate
goria semiușoară campionul olimpic Grudzien (R. P. 
Polonă) a cîștigat la puncte în fata lui V. Antonio.

• Duminică, 30 mai, în organizarea Clubului spor
tiv Dinamo se desfășoară primul concurs motociclist 
de viteză pe circuit al sezonului. Întrecerile vor avea 
loc pe traseul podul Bordei — Șoseaua Nordului și 
vor reuni pe cei mai buni motocicliști din București, 
Ploiești și Cîmpina. Pe lista celor înscriși notăm 
prezenta valoroșilor sportivi M. Pop, T. Macarie, 
Gh. Ion, M. Dânescu, T. Popa.

• Cea de-a 13-a etapă a Turului ciclist al Italiei. 
Catania — Taormina, disputată contracranometrului 
individual, a fost ciștigată de Vittorio Adorn:, cro
nometrat pe distanta de 50 km cu timpul de Ihl3 02*. 
S-au clasat în ordine: Giaoadi lhl4"24*. De Rosso 
1M534*.

Noul i:der al clasamentului este Adorm urmat de 
Mealii la 3*16-, Giaoari la 5T.1*.

• Cupa Franței la fotbal a fost dțtigată anal a- 
cesta de formația Rennes. In imală. fotbaliști: de :a 
Rennes au întrecut 
(0-1).

echipa Secau cu scorul de 3—1

• tn concursul 
desfășoară în sala 
disputat proba de 
zentanții tării noastre (Drîmbă. Muream. Csipier fi 
Falb) au avut o comportare foarte bauă amfăaă af 
ocupe locul întti iară nici o iniringere

După ce în primele tururi ou lavias cu greieri 
scor (10—6) formațiile R. P. Ungare fi R. D. Ger
mane, sportivii români m Întrecut apoi cu •—7 pu
ternica echipă a (j.R.SS, campioană noiMi m 
olimpică și tot cu 9—7 formația R- P. Palm', vice- 
campioană olimpică.

Astăzi

international de scrimă ce te 
Hoțeasca din Capitală ieri t-a 

floretă băieți pe echipe. Repte-

Primirea delegației de activiști ai P.M.O.P 
de către tovarășul Mihai Daiea

PJLUJ». Li
încep întrecerile ăe spadă fi table

© Ieri
(R.D.G.)
telor europene de box: semifinalele
cat. muscă polonezul Skrzypczak a obțin-t ’■ cm.-î
la puncte în fata campionului nostru C. Cinci. De
cizia a fost pronunțată cu 3—2 voturi. N Gi;u (co

la „Wemer Seelenbinder*-halea d.c Be: r 
s-a disputat penultimul ..act* al camptocs-
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DE DRUM
Pe una din arterele Algerului

BA.
«• 
îl ••

realizate de „Electrecord1.

unele 
ușu- 

a’e la 
tineri

vă completați discoteca cu cele mai recente in-

17: 19; 211 
13: 15-, I7;
10.-

întâlnire cu Algerul

„DISCUL PRIN POȘTĂ" din cadrul librăriei vă

registrar! de muzică populară, ușoară, operă, operetă etc..

fa 1

între 18 și 22 mai ax. a avut 
loc Ia Magdeburg (R.D.G.) cea 
dp-a 23-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria chimică.

La ședință au participat devia
țiile R. P. Bulgaria, R. S. 
slovace, R. D. Germane, 
Iugoslavia, R. P. Polone. 
Române, R. P. Ungare și 
nii Sovietice.

La ședința Comisiei au
cipat, de asemenea, în calitate 
de observatori, reprezentanți ai 
Cubei.

Comisia a aprobat planul de 
coordonare a celot mai impar-

ta cerere, cărțile necesare 
studiului dv sau lecturii pre
ferate vi ie expediază IME
DIAT Librăria centrală „Car
tea prin poștă", str. Sergent 
Nuțu Ion, nr. 8-12, raionul 
V. I. Lenin — București. Fo
losind serviciile librăriei 
„Cartea prin poștă", totdeau
na veți fi la curent cu ulti
mele noutăți literare și științi
fice.

t

acă mergi în Flo
rența, însoțitorul 
o să te invite să 
vezi panorama o- 
rașului lui Dante 
din piața Michel 
Angello sau de 

undeva de pe colinele împodo
bite cu măslini din jurul ora
șului Fiesole, de unde poți di
stinge Palatul Pitti care adă
postește galeriile Uffizzi, cele
brul Dom, renumitul Palazzo 
Vecchio, silueta bisericii Sf. 
Croce. Tot așa, la Paris, vei 
urca în turnul Eiffel, la Tubin
gen vei merge pe dealurile 
Schnarrenburg, la Cairo vei a- 
vea o minunată perspectivă a 
orașului din moscheia Moha
med Aii, Moscova ți se arată 
în toată splendoarea ei de pe 
colinele lui Lenin, din apro
pierea Universității, Havana o 
vei putea admira de la unul 
din etajele superioare ale ho
telului Havana Libre, după cum 
Reirut-ul poți să-l urmărești din 
avion, desfășurindu-se la poa
lele pădurilor de cedri, în ime
diata apropiere a Mediteranei.

Algerul este privilegiat din 
acest punct de vedere. El se 
dezvăluie vizitatorului care vi
ne spre coastele aurite ale Al
geriei pe calea aerului ori pe 
bordul unui vapor ce sparge 
oglinda de un albastru intens 
a apelor Mediteranei. Algerul 
își desface larg perspectiva, 
admirlndu-l de undeva din car
tierul Bab-El-Oued, de la înăl

pentru industria chimică

INFOR

țimea catedrală Sacre Coecr, 
un clopot fantastic mulat în în
tregime din beton, din balco
nul Sf. Rafae! ca și din alte 
multe locuri.

.Alger, orașul alb* ifi apare 
ea o imensă censtroche de 
sare, ia «are fiecare casă for- 
■ead o© cub reputat — o ca
rieră de piatră albă, de cretă, 
de marmură albă cu vinișoare 
roz. Vile elegante, surizătoare 
presărate capricios prin văi. 
sau inălțiadu-se pe crestele 
munților, se pierd printre vege
tația bogată alcătuită din pal
mieri. măslini și mandarini. 
Sub aparenta uniformitate a 
Algerului, apare infinita sa di
versitate. Orașul de sus. numit 
Casbah. este un colt aparte. 
Bab-el-Oued nu seamănă cu 
nici un alt cartier; Belcourt si 
Hamma se deosebesc de Hidra 
in care locuiau in trecut pătu
rile bogate ale orașului. Fie
care iși are caracterul său. Este 
impresionantă vederea de an
samblu pe care o descoperi din 
toate colțurile orașului. în care 
totul este panoramic Nu in- 
timplător. ! ipresionat de a- 
ceste imagini. Montherlant a 
intitulat cartea sa despre Al
ger : „Există încă paradisuri*.

După ce ai coborit din vapo
rul care te aduce in Nordul 
Africii și ai depășit perimetrul 
vămii, începi să urci scările 
spre Piața Martirilor (deși în 
Alger intîlnești și drumuri 
drepte, în mod obișnuit tre-

XxAZSLÂ —

NEAMUL

Se brațe

bcie să ura scări și pante, de
oarece orașul este construit pe 
cofineț. Din piața Martirilor, 
unde ta artă războinîtn de eli
berare erau execstati patriota 
rigtiMM coedaaBați la moar
tei iar «cast «u loc principale
le ntantf«stări priatre care și 
recenta dejwe.st.atie de 1 Mai, 
turismele s amotatele se in- 
dreactă cAtre cartierele Bab-e!- 
Oued. Sair* Engeae ori spre 
centrul orașului. Piața este în
conjurată de un cerc de case 
și de 3 moschee, fiecare con
struită in știi deosebtt. net
ede ia epoci diferite

X izita mea In Alger a în
ceput cu Casbah-2. unul dintre 
cele mai pofxaLate cartiere ©le 
Algerului. : nt rat atfirc in me
rceria algerienilor $ă a între
gii omeniri ca unul din locurile 

tat lupte pentru Libertate. pLne 
de sacrificii. In cei 7 ani de 
război împotriva coloși v.srr.u- 
lui. Casbahul a cunoscut drame 
si mizerii. Firmele ghimpate 
l-am desfigurat, casele sale au 
fost ocupate de parașutiștii ar
matei coloniale, oamenii erau 
impuscați de-a lungul strădu
țelor intortochiate, întunecoase, 
însă voința de luptă a locuito
rilor săi n-a putut fi înfrintă. 
Astăzi, acest cartier, ca și în
tregul oraș, trece prin profun
de transformări înnoitoare dez
lănțuite de valul furtunos al 
revoluției. Pin nou, copiii se 
joacă gălăgios pe străzi, își

INVATAȚI DE LA VECINI!

Crea S

o mshă s la
OL. M.

manifesta bucuria de « trăi -- 
beri, intr-o tară Liberă.

Străzile și bule-, artiese Cos»a- 
hului sint construite in scar^ 
incit pentru a vizita camerei 
trebuie să urcăm «ceste scar. 
Tînărul ălgerian care mă ixsc- 
teste mă convinge că este izs- 
til să stabilim un itinerer pre
cis. Cri mai bine este să ba- 
nărești la întimplare după ce 
ți-ai fixat citeva puncte de 
reper Se spune despre arase! 
vechi că era ciudat. misterxM. 
„■-„ry, plin ie necunoscut de 
fantastic. S-a vorbit mult oes- 
pre farmecul hn trist desore 
mizeria existentă in anii grei aă 
dominației coloniale Străzile 
abrupte, se Încrucișează, se on
dulează. se întorc se termică 
brusc, in fundături. Be înscriu 
toate liniile imaginabiie. in «- 
fără de lima dreactă v-v-c* 
insă și culoare lungi si sinuoa
se, abrupte și boltite. Nu există 
grădini, verdeață, ci numai n- 
necri dai peste vreun firicel ce 
vită sau ce stzochi-. ce se ofi
lește pe dârimăturile uDri răs- 
cruci Casbah ocupă punctul 
culminant al aglomerării din 
Alger, poziție foarte indicată 
pentru a fi fost construită aici 
o citadelă menită să apere si 
să amenințe în același timp o- 
raștil. Prietenul care mă înso
țește îmi atrage atenția că în 
popor circulă numeroase poves
tiri și istorioare ale căr-*- ac
țiuni sint plasate în Casbah. 
Zîmbind, el adaugă că nu poate

să mi le istorisească deoarece, 
potrivit unei vechi legende, se 
pare că uovestitorul și audito
ri, săi ar cheii dacă ar avea 
neresodrea să spună și respec
tiv să asculte aceste povești în 
-~:r.k zi. Acesta este numai un 
pretext, deoarece am și intrat 
ia p-Ma Lyre. încărcată cu tot 
fe ■ de mărfuri, plină de zgo
motul vinzătoriior. Drept în 
tată se vede Teatrul Național 
Popular. Ritm mă departe, in
tr-o» cootrast izbitor cu cartie
rul Casbah. pășim pe o stradă 
• CU neon, cu vitrine
irmos ararraie. cu tot felul de 
magariBe; co o circulație inten
să. Este strada Bea M*hAdi. Con- 
tiBPiBd vizăta. ne intilnim cu 
uaa din marile clădiri ridicate 
la începutul secolului in stil 
Beomaur: poșta centrală a Al
gerului. Cind un străin dorește 
să-și găsească un punct de re
per in Alger, ri se referă la 
poșta centrală pentru a se o- 
rienta spre locul in care vrea 
să se îndrepte. Apoi, strada 
Didouche. locul de intilnire a 
tineretului, in fiecare simbâtă 
si duminică, in afară de zilele 
de vară cînd plăcerile mării îi 
îmbie spre nisipul cald al plăji- 
lor: Madrague, Perouse, Ain 
Taya.

Una din priveliștile cele mai 
impresionante ale Algerului o 
dă cartierul Bab-El Oued. Mult 
timp aici nu erau decît cocioa
be, cuptoare de var, dominate 
de coșurile citorva uzine, iar

> 5r»

Li APEL ÎNVĂȚĂTOAREA A RĂSPUNS „ABSENT"

pe malul mării — cabane pes
cărești și bărci trase la mal, 
zbătîndu-se într-un continuu 
tangaj provocat de valurile mă
rit Astăzi există străzi largi 
cu imobile moderne, elegante. 
Pa una din aceste străzi se gă
sește sediul Comitetului Inter
national de Pregătire a Festiva
lului Mondial al Tineretului și 
Studenților.

Orice vizitator al Algerului 
rămîne profund impresionat de 
hotărîrea cu care poporul alge- 
rian luptă pentru înlăturarea 
grelelor vestigii lăsate de domi
nația colonială, pentru construi
rea unei Algerii fericite, pros
ier ■ Oamenii învață, muncesc 
cu rivnă, sînt hotărîți să ducă 
mai departe tradițiile de luptă 
făurite în anii crînceni ai răz
boiului. Recent, 20 000 de candi
dați și candidate (dintre care 
5 000 la Alger), s-au prezentat 
la examenul pentru obținerea 
certificatului de absolvire a 
școlii primare, după ce timp de 
un an au urmat cursurile de pe 
lingă Centrele culturale care au 
ca deviză» „niciodată nu este 
prea tîrziu pentru a învăța".

In prezent, întregul popor 
participă la traducerea în viață 
a sarcinilor ce stau azi în fața 
Algeriei libere și independente 
Recent, Ben Bella vorbind des
pre sarcinile din acest an, spu
nea : „Astăzi trebuie să acor
dăm cea mai mare importantă 
problemelor economice. Efortu

Ceea ce este grav e că aici sint 
prevăzute un număr mic de 
prașiie. una, cei mult două. 
Ch de dăunător este acest lu
cru pentru recoltă, rezultă 
chiar din cercetarea experien
ței anului trecut. Aplicind nu
mai o singură prașilă, în 1964 
țăranii cooperatori din Șelari 
au obținut doar 1420 kg po
rumb boabe la hectar. Am re
comanda celor din Șelaru să 
preia experiența bună a coo
perativei agricole Mogoșani. 
Vot avea numai de cîștigat

vățători, învățătorii ei, ar ii dezer
tat ăe la locurile lor de muncă ?

Am relatat cazul Luciei Coman 
pentru că în orașul Constanța sint 
si alte cadre didactice tinere care, 
părăsinda-și locul de muncă de 
ia diferite școli din regiune, se 
îndeletnicesc cu alte ocupații, do
cil meseria pentru care s-au pre
gătit. O învățătoare este casieră 
la autobaza l-mărfuri de la IRTA, 
o ofio, casiera ia o unitate 
etc.

Na încurajează bare as tie 1 
întreprinderi cu prea mare 
rință absența de la datorie, 
locul de munca a acestor 
care s-au pregătit să fie slujitori 
oi școlii ? N-ar trebui oare ca 
conducerile întreprinderilor unde 
se prezintă să se angajeze aseme
nea tineri să le spună deschis că 
nu sint dispuse să încurajeze pe 
cei ce dau bir cu fugiții de la în
datoririle lor ? Noi credem că da !

rile noastre principale se vor 
îndrepta spre creșterea produc
ției în toate domeniile, spre ac
celerarea industrializării tării, 
către punerea la punct a tutu
ror ramurilor pe care va trebui 
să le folosim de acum încolo 
în modul cel mai judicios".

Prezent la toate luptele duse 
de popor, tineretul algerian, 
antrenat de Tineretul Frontului 
de Eliberare Națională, este 
prezent la toate marile acțiuni 
desfășurate în Algeria în anii 
de după eliberare.

La încheierea scurtei călăto
rii prin minunatul oraș de pe 
coasta Mediteranei, care-și tră
iește a doua tinerețe, o tinerețe 
generată de revoluție, prietenul 
meu algerian m-a întrebat cu 
timiditate : „Ce v-a plăcut mai 
mult în Alger?" Fără ezitare 
i-am răspuns: „Cel mai mult 
mi-au plăcut oamenii săi ve
seli și optimiști, încercați, fău
ritori ai zilelor libere de azi, con
structorii Algeriei de mîine, oa
menii aceștia care îndrăgesc a- 
tît de mult soarele și muzica 
populară denumită „el chaabi", 
băieții și fetele, tinerii și vîrst- 
nicii care se pregătesc să întîm- 
pine în iulie cu formula de bun 
sosit „Mar'ha ba bikoum" pe 
solii tineretului lumii prezenți 
la cel de-al 9-lea Festival Mon
dial pentru solidaritate, pace și 
prietenie"

ȘERBAN ULMEANU

DE TOATE
Metodă

de împiedicare 

a... divorțurilor

Pe una din insulele Hebri- 
de există obiceiul ca, înain
te de a se căsători, viitorii 
gineri să petreacă o noap
te stînd într-un picior lingă 
„zidul îndrug ostililor". A- 
cesta este situat la o înăl
țime de 250 m pe țărmul 
stîncos al Atlanticului. O 
singură mișcare greșită și 
viitorul soț cade în prăpas
tie. Nu este de mirare că 
pe această insulă divorțuri
le sînt extrem de rare: 
foarte puțini se încumetă 
să facă a doua oară o ase
menea experiență.

ȘTIAȚI CĂ...:

• ...Culoarea dă putere i 
Oamenii de știință au sta- 
bîlit că un om supus iia* 
dierii cu raze de culoare 
portocalie strîn^e pumnul 
de 1,5 ori mai puternic de
cît în condiții obișnuite.

• —Oamenii de știință 
francez* au dovedit că miro
surile plăcute stimulează 
munca î

Citeva exemple din isto
rie:

Byron, avea totdeauna bu
zunarele pline de truîe. In 
timp ce lucra, dădea foc 
intr-o scrumieră citorva 
trate. aspirind mirosul lor 
aromat, iar beletristul fran- 

1 cez Theophiie Gautier a-
i prindea in biroul său, ori £

de cite ori lucra, tablete
t aromate care răspîndeau un

miros plăcut

• ...Noel Butler, în vîrstă 
, de numai 15 ani este cel 
i mai tinar arbitru de fotbal

din Anglia și, probabil, din 
lume ?

• ...Jennifer Bisoop (în 
vîrstă de 9 ani) este, fără 
îndoială, cea mai izolata 
școlăriță din lume ? Ea ur
mărește cursurile emisiunii 
școlare radiofonice din vîr- 
ful unui far, situat la 180 
km de coasta australiană, 
al cărui paznic este tatăl ei.

• ...în Franța, la tabloul 
de bord al unor automobile 
s-a instalat o imagine cu 
un cap de mort care de
vine luminoasă de îndată 
ce șoferul depășește viteza 
de 100 km pe oră ? Se cre
de că în felul acesta numă
rul accidentelor de circulație 
se va reduce...

Cum sânt

decernate

premiile Nobel
Premiile Nobel se acordă 

din anul 1901. în unii ani, 
unele premii nu se acordă, 
Comitetul Nobel considerînd 
că respectivii candidați nu 
întrunesc condițiile necesa
re. Premiul Nobel este de
cernat numai oamenilor de 
știință în viata și ei trebuie 
să-1 primească la Stockholm, 
din mina regelui Suediei.

Premiul Nobel a fost insti
tuit din fonduri lăsate de 
cunoscutul inginer și antre
prenor suedez Alfred Nobel 
(1833—1896)' — inventatorul 
dinamitei. Suma de bani 
înmînată laureatilor premiu
lui variază după dobînda 
obținută la capitalul care 
reprezintă fondul de premii, 
în 1964, valoarea unui pre
miu Nobel a fost de 55 000 
dolari.

în Suedia, festivitatea în- 
mînării premiilor Nobel este 
considerată o sărbătoare a 
întregii tari. Ea se desfă
șoară după un ritual dina
inte stabilit și respectat cu 
strictețe.

La 10 decembrie, laurea- 
țiț îmbrăcați în frac, sînt 
conduși la Concert-House. 
Ei stau în culise, în timp 
ce sala se umple. La sosi
rea regelui și a familiei re
gale, începe să cînte fanfa
ra. Apoi, intră funcționarii 
purtînd panglici și decorații. 
După ei, așezați într-o anu- 
piită ordine, urmează oame
nii de știință distinși cu pre
miul Nobel. Fiecare dintre 
aceștia este însoțit de un 
academician suedez. Laurea- 
tii se opresc, se înclină și 
se așează. Este singurul caz 
cînd participantii la o festi
vitate, inclusiv familia re
gală, stau în picioare, în 
timp ce laureații stau ios.

Un academician suedez 
vorbește despre meritele si 
importanta lucrărilor lau
reatului. Apoi, laureatul co
boară treptele și regele îi 
înmînează diploma. Și aici 
se respectă cu strictețe o 
ordine dinainte stabilită: 
întîi se distribuie premii!*1 
pentru fizică, apoi pentru 
chimie, apoi pentru biologie 
ș.a.m.d. împreună cu di
ploma se înmînează laurea
tului și o medalie de aur.

în intervalele dintre cu- 
vîntări și înmînarea premii
lor, orchestra execută di
ferite programe muzicale. 
Ceremonia se termină cu 
imnul suedez. în aceeași 
seară, în „Sala de aur* a 
primăriei orașului se orga
nizează un mare banchet 
pentru cîteva sute de per
soane.

în timpul șederii la 
Stockholm, fiecare laureat 
al premiului Nobel trebuie 
sa țină o conferință în le
gătură cu lucrarea sa.
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La Cannes:

GRECIA. — Aspect de la marșul pentru pace, desfășurat- re
cent pe traseul dintre Maraton și Atena.
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F
românesc „Pădurea 

spînzuraților'1 distins cu premiui 
pentru cea mai bună regie

PARIS 28 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Vineri după-amia- 
ză, la Cannes au fost anunțate 
premiile celui de-al 18-lea 
Festival Internațional al Fil
mului.

Marele Premiu al Festiva
lului a fost decernat filmului 
britanic „The Knack" (în tra-

317“ al lui Pierre Schoen- 
doerffer (Franța).

razele nu prea mul-l 
te la număr dar de I 
o neașteptată durita- i 
te, pe care Maka-1 
rios le-a rostit 3 
miercuri într-un o-1 
rășel din estul Ci-1 
prului, au reamintit 1 
dimensiunile exacte I

ale dificultăților unei probleme j 
cu implicații multiple. Președin-1 
tele cipriot avertiza : „Dialogul ---------- ■>---- .------ - >— —
grec-turc ar putea interesa Gre- g ducere aproximativa „Șpilul ) 
cia in scopul îmbunătățirii reia- 
țiilor ei cu Turcia, dar el nu a 
interesează în niciun caz poporul B 
Ciprului care își exprimă pe drept 
îngrijorarea. Poporul cipriot este R 
singurul competent să hotărască » 
propriul său viitor". Afirmarea B 
categorică a acestei poziții inter- £■ 
vine după contactele între Atena S 
și Ankara, inaugurate cu ocazia B 
sesiunii N.A.T.O. de la Londra, g 
Convorbirile de culise au lăsat ® 
impresia unei dorințe comune de B 
a scoate din impas problema ci- B 
priotă printr-o reglementare reci- 
proc acceptabilă. Ministrul de gS 
externe turc afirma cu o notă de B 
optimism rar întâlnită în declara- H 
țiile oficialităților de la Ankara : B 
„Se poate crede că eventualita- I 
tea găsirii unei soluții în proble- ■ 
ma Ciprului pe cale pașnică este H 
mai fermă astăzi decît în trecut", a 
Firește, abordarea la masa trata- B 
tivelor a unei probleme compli- B 
cate nu poate fi decît dătătoare S 
de speranțe. Se remarcă însă 03 
tentativă de a scoate dosarul ci-B 
priot din competența O.N.U. și g 
de a-1 transfera N.A.T.O. Unii B 
faotori influenți din acest bloc B 
militar vizează „pacificarea" insu- h 
lei într-o manieră convenabilă în 
primul rînd strategiei N.A.T.O. 
Presa ateniană dezvăluia un plan 
N.A.T.O. care, fără să aducă o 
soluție reală și eficientă, ar fi 
profitabil pentru planificatorii at
lantici prin aceea că ar conserva 
pe insulă mai multe baze militare 
străine. „Poporul cipriot nu va 
accepta soluții false care să slu
jească interesele străine" — de
clară Makarios. Găsirea unei re
zolvări în problema cipriotă, re
marca ziarul atenian „TO VI- B 
MA", nu este o chestiune greco- E 
turcă, ci „aparține poporului ci-B 
priot însuși". Convorbirile de lan 
Londra au avut darul de a semă- K 
na neliniște în rîndul opiniei pu
blice în Cipru. „Procedura con
versațiilor bilaterale sau a nego
cierilor între cei care se numesc 
părțile interesate în problema ci
priotă este o mare gafă politică" 
— scria ziarul „PHILETHE- 
ROS". Ziarul făcea o subliniere 
negativă în privința faptului că 
problema cipriotă a ajuns plasată 
„în culisele N.A.T.O.".

Convorbirile lui Makarios cu 
conducătorii greci lăsaseră să se 
înțeleagă că Atena și Nicosia gă
siseră un punct de vedere comun 
asupra obiectului tratativelor din
tre Grecia și Turcia. Iată, însă, 
că Makarios respinge orice acor
duri încheiate fără participarea 
reprezentanților guvernului ci
priot. Tratative greco-turcești care 
să excludă de pe ordinea de zi 
problema cipriotă par puțin pro
babile. Dealtfel, dialogul a în
ceput la Londra cu evocarea a- 
cestei probleme-cheie pentru 
soarta raporturilor dintre cele 
două țări vecine. Atunci ?

Cuvîntarea de miercuri a lui 
Makarios „este apreciată la Atena 
ca fiind lipsită de realism și în- 
greunînd găsirea unei soluții ac
ceptabile Ankarei" — arată ziarul 
„TA NEA". După cum sublinia
ză corespondentul Agerpres la 
Atena, este pentru prima dată 
cînd un ziar proguvernameintal 
grec se pronunță, ce e drept pe 
ocolite, în favoarea unirii Cipru
lui cu Grecia, prin acordarea de 
compensații teritoriale Turciei. 
Cele scrise de „TA NEA" sînt 
interpretate în cercurile diploma- 
tioe ateniene ca reflectând „noua 
linie' a Greciei în ceea ce pri
vește Ciprul.

în sferele oficiale din capitala 
greacă s-a făcut public faptul că 
înalte personalități guvernamen
tale în frunte cu premierul Pa- 
pandreu, examinează diferitele la
turi ale conflictului cipriot S-a 
aflat de asemenea, despre con
vorbiri între ministrul de externe 
grec și ambasadorul Turciei la 
Atena. Ziarul „KATHIMERINI" 
este de părere, făcînd referire Ia 
factori guvernamentali, că „actua
lele convorbiri greco-turce au 
adus relațiile Greciei cu Ciprul 
într-o etapă de criză".

al lui Richard Lester.
Premiul special al juriului 

a fost decernat filmului japo
nez „Kwaidan* al lui Masaki 
Kobayashi.

Premiul pentru cea mai 
bună regie a fost decernat fil
mului românesc „Pădurea 
spînzuraților" realizat de Li- 
viu Ciulei.

Premiul pentru cea mai 
bună interpretare a fost acor
dat actorilor Terence Stamp 
și Samantha Eggar pentru ro
lurile deținute în filmul ame
rican „The Collector" (Obse
datul).

Premiul pentru cel mai bun 
scenariu a fost 
lor „The Hill" 
nilor pierduți) al lui Sidney 
Lumet (Anglia)

acordat filme- 
(Colina oame-

Și „Plutonul

După anunțarea premiilor 
Liviu Ciulei, realizatorul fil
mului „Pădurea spînzurați
lor", a făcut următoarea de
clarație corespondentului A- 
gerpres: „Sînt foarte bucuros 
pentru premierea acestui film, 
care înseamnă în același timp 
o apreciere a nivelului cine
matografiei românești, con
firmarea prestigiului de care 
se bucură arta și cultura noa
stră peste hotare".

Mihnea Gheorghiu, preșe
dintele Consiliului Cinemato
grafiei, a declarat că persona
lități din lumea cinematogra
fică internațională cu care a 
discutat și membri ai juriu
lui, printre care cunoscuta 
actriță americană Olivia de 
Havilland au relevat că pre
miul a fost acordat în unani
mitate.

în cursul după-amiezii, di
rectorii principalelor festiva
luri internaționale au prezen
tat delegației române felici
tări oficiale pentru acest pre
miu important.

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— în ultimul timp, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
făcut o serie de declarații în 
care își exprimă preocuparea 
față de evoluția unor evenimen
te internaționale actuale. Lega*, 
de aceasta, el s-a referit la a-
portul Organizației Națiunilor 
Unite la menținerea păcii in iu
nie. Trebuie să afirm, a spus U 
Thant într-o declarație pregăti
tă pentru Universitatea King
ston (Canada), că „primele cinci 
luni ale anului 1965 au fost mar
torele unor evoluții care an 
tendința să slăbească poziția 
Națiunilor Unite ca for de prim- 
rang pentru menținerea păcii și 
securității internaționale. Rc... 
Națiunilor Unite a fost ignora, 
și evitat în rezolvarea unor dis
pute recente.

în cuvîntarea rostită joi la 
conferința anuală a organiza: i- 
lor neguvemamentale, subordo
nate O.N.U., U Thant și-a ex
primat, potrivit agenției France 
Presse, încă o dată îngrijorarea 
in legătură cu consecințele pen
tru Națiunile Unite a hoUririi 
luată de Organizația Statelor 
Americane de a crea o forță in
ternațională în Republica Domi
nicană Potrivit Cartei OJCXI. 
a spus L Thant, numai Consi
liul de Securitate este in drept 
să aprobe acțiuni de acest feb 
Dacă O.S-A. va fi recunoscută 
competentă, a declarat U Thant, 
să întreprindă unele acțiuni de 
constrângere în vreo țară, făcînd 
parte din regiunea in catxză. 
s-ar crea un precedent prime-- 
dios.

DJAKARTA 28 (Agerpres i. 
— Președintele Indoneziei, 
dr. Sukarno, a primit la 26 
mai delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești, care 
participă la sărbătorirea celei 
de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist din In
donezia. La intilnire a hiat 
parte și delegația CC al 
PAIR. compusă din tovară
șii Paul Niculescu-Mizii. se
cretar al CC al PALR.. și 
Petre Lupu. membru al C.C.

EUGENIU OBREA

în cadrul O. S. A.

O nouă scădere
a cursului lirei sterline

LONDRA 28 (Agerpres). — 
Titlurile de valori guvernamen
tale s-au aflat într-un impas to
tal joi la bursa din Londra. Da
torită nesiguranței în legătură 
cu politica fiscală a guvernului 
laburist, afaceriștii de bursă au 
refuzat să încheie tranzacții a- 
supra titlurilor guvernamen
tale.

Totodată, cursul lirei sterline 
pe piața de schimb internațio
nală din Londra a continuat să 
scadă și vineri. Este pentru a 
patra zi consecutiv cînd lira 
sterlină înregistrează pierderi 
Ia bursa de schimb, în compa
rație cu dolarul.

Pe de altă parte, prețui auru
lui a înregistrat la Londra o 
□ouă sporire de o jumătate de 
penny, cea de-a patra sporire 
înregistrată succesiv.

Utilaje livrate
de firma Krupp

R. P. Ungare
BUDAPESTA. — Zedtwitz-Amim, 

directorul firmei Krupp, a acordat 
un interviu ziarului „Nepszabad- 
săg", în care a arătat că această 
firmă a livrat în ultimii ani Unga
riei numeroase utilaje Importante. 
„Avem convingerea — a spus el 
— că acest proces va lua un avînt 
și mai puternic în viitor. întreză
rim mari posibilități și în colabo
rarea noastră pe piețele unor terțe 
țări. Aceasta poate fi una din for
mele eforturilor noastre de a ex
tinde avantajos schimbul de măr
furi dintre țările noastre, pe baza 
interesului reciproc".

Vizitele unei delegații 
sovietice

în R. F. Germană

VIETNAMUL DE 
SUD: Pat riot i sud- 
vietnamez: deschi- 
tind tocul imoc- 
'rar elicopterelor 
cmericane In co
iful unei recente 

hnXe

Retragerea militarilor francezi
din statul major al S.E.A.T.O. I

Joi după-a miază urma să se 
înceapă îa Washington lucrările 
reunirm-- miniștrilor de externe 
ia țările membre ale Organiza
ta Statelor Americane. Pe or
dinea de zi a acestei întruniri fi
gura exarn-narea situației din Re
publica Dnmmicanâ precum fi 
un plan al guvernului S.UA. de 
creare a unei forțe permanente 
de poliție care ar avea sarcina să 
intervină in ocxe parte a conti
nentului unde s-ar aprecia că ar 
exista „subversiune". Dar, prima 
ședință a trebuit să fie «minată 
intrncit in capitala S.UA na au 
scsrt decît miniștrii afacerilor ex
terne ai Braziliei și Paraguayu
lui. Venezuela și Peru au anun
țat oficial că nu-și vor trimite mi
nerii de externe la această reu
niune la fel ca și guvernele Co- 
fcmbief, Republicii Chile, Mexi
cului și Republicii Costa Rica. 
Vineri, guvernul Uruguayan a fă
cut cunoscut că ministrul său de

din viata 
tineretului 

hunii__ -- — -_________

După greva

studențească

din Columbia

Studenții columbieni 
anunțat încetarea

au
-z gre

vei generale declanșate 
în urmă cu 10 zile după ce 
președintele țării, Leon Va
lencia, a promis să-i pună în 
libertate pe studenții arestați 
în cursul tulburărilor ce au 
avut loc, să suspende consi
liul de război creat pentru a-i 
judeca pe acești studenți și să 
anuleze celelalte măsuri re
presive instituite o dată cu 
decretarea stării de asediu. 
Reprezentanții organizațiilor 
studențești au declarat că stu
denții se vor înapoia luni la 
cursuri, dar vor menține o 
„stare de veghe" timp de trei 
zile pentru a analiza felul în 
care guvernul a respectat 
promisiunile făcute.

Ca urmare a poziției hotă- 
rîte a studenților, președinte
le Valencia a fost obligat să 
ceară personal. în urmă cu 
două zile, demisia rectorului 
Universității Antioquia din 
orașul Medellin, Ignacio Ve
lez, deoarece acesta, neres- 
pectînd tradiționala autono
mie universitară, a permis for
țelor de poliție să pătrundă în 
incinta universității, unde a 
atacat și arestat pe studenții 
ce au participat Ia o demon
strație de protest împotriva 
intervenției S.U.A. în Repu
blica Dominicană.

externe nu va pleca la Washing
ton decît dacă vor participa ma
joritatea țărilor membre ale 
OSA. Guvernul Uruguayan a 
considerat că participarea miniș
trilor de externe ai Braziliei, 
Paraguayului, Ecuadorului și Sta
telor t rute — așa cum s-a anun
țat — nu reprezintă majoritatea. 
Din cauza acestor absențe, șe
dința de joi seara a O.SA. s-a 
transformat într-o Intilnire între 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, doi secretari de stat ad- 
juncți și reprezentanții permanenți 
ai țărilor O.SA.

Referindu-se la refuzul miniș
trilor afacerilor externe din nu
meroase țări latino-americane de 
a participa la reuniunea O.S.A., 
agenția Prensa Latina subliniază 
că aceasta demonstrează existen
ța unor serioase obiecții față de 
planurile nord-americane de crea
re a unei forțe interamericane 
permanente de intervenție. „Cu 
argumente diferite — arată agen
ția — mai multe țări au exprimat 
părerea că problema trebuie să 
fie examinată „într-un moment 
mai oportun". Uruguayul, prin 
reprezentantul său permanent, a 
susținut că această problemă tre
buie să fie discutată la conferința 
ministerială O.SA. de la Rio de 
Janeiro, amînată ca urmare a cri
zei provocate de intervenția nord- 
americană la Santo Domingo. Un 
alt punct de conflict în sinul 
organizației interamericane îl 
constituie menținerea lui Jose An
tonio Bonilla, delegat al triumvi
ratului răsturnat de la putere în 
Republica Dominicană, ca repre
zentant permanent al acestei țari 
în O.S.A. Această poziție, spriji
nită de S.U.A., a provocat demi
sia membrilor Comisiei pentru 
validarea împuternicirilor alcătui
tă din reprezentanții republicilor 
Chile, Ecuador și Salvador. Co
misia a propus ca în locul lui 
Bonilla să fie invitați ca obser
vatori delegații guvernului con
stituțional și ai juntei militaro-ci- 
vile din Republica Dominicană.

spaniol

a începutul anului 1964 în Spania intra In vigoare 
așa-numitul „plan de dezvoltare" de 4 ani. In 
esență, acest „plan" urmărea ca prin „sacrificii", 
„austeritate" și alte asemenea metode care vizează 
direct nivelul de trai al populației, să obțină creș
terea produsului național cu 5—6 la sută anual. 
Bineînțeles, propaganda oficială de la Madrid s-a 
grăbit să cînte osanale planului care, chipurile, ar 
avea drept scop „să transforme nivelul de viată al

tuturor spaniolilor, îndeosebi al celor care se găsesc pe ulti
mele trepte ale scării venitului național".

Dar, după un an și mai bine de cînd planul a fost pus în 
aplicare, s-a văzut că rezultatele nu sînt nici pe departe cele 
scontate. „Planul de dezvoltare a eșuat pînă în prezent” afir
ma recent profesorul Echeverria, la o conferință ținută la Fa
cultatea de științe economice din Bilbao. Și, după cum relevă 
chiar presa din Madrid, cel mai mare eșec l-a înregistrat agri
șul.ura, ramură în care producția nu numai că n-a înregistrat 
vreo creștere, dar a și scăzut simțitor.

De fapt, pentru observatorii la curent cu problemele iberice, 
rezultatul acesta era de așteptat, avîndu-se în vedere actuala 
stare ce lucruri din agricultura Spaniei. în primul rînd, 32 la 
sută din numărul țăranilor nu posedă deloc pămînt; aceștia 
sir.t nevoiți să lucreze ca argați pe moșiile latifundiarilor. Din
tre cei care posedă pămînt, 82 la sută (ceea ce înseamnă 
5 000 000 de gos
podării țărănești) 
dețin doar 10 la 
sută din suprafața 
cultivată, în timo 
ce moșierii, repre- 
zentînd 0,86 la 
sută din numărul 
proprietarilor ae 
pămînt, dețin 55 la 
sută din suprafe
țele cultivate. Deci, pe de o parte latifundiile de mii de hec
tare ale marilor proprietari, iar pe de altă parte micii proprie
tari cu loturi minuscule, țăranii dijmașl și argații, dintre care 
trei sferturi nu au de lucru decît numai o parte a anului.

împotriva micilor producători agricoli au fost emise nume
roase legi și decrete printre care faimoasa lege „cu privire la 
concentrarea parcelelor", sau aceea „cu privire la loturile de 
pămînt minime". Aceste legi acordă marilor proprietari dreptul 
să cumpere la prețuri derizorii loturile de pămînt care au di
mensiuni mai mici decît cele prevăzute de Ministerul Agricul
turii. în urma acestor decrete, sute de mii de țărani și-au pier
dut pămîntul, transformîndu-se în argați, îngroșînd numărul 
șomerilor de la orașe sau luînd drumurile pribegiei peste 
hotare.

în aceste condiții era limpede că chemările la „austeritate", 
la „regim de economii", adresate, desigur, nu moșierilor ci 
tocmai categoriilor celor desmoșteniți, nu puteau să dea nici 
un fel de rezultate. Cum s-a și întîmplat. Situația la care s-a 
ajuns a silit chiar oficialitățile să emită amare aprecieri. Cu 
cîtva timp în urmă, pentru prima oară în istoria parlamentului 
falangist, un deputat (Allende Garcia Baxter), și-a permis să 
spună: O deziluzie totală, o lipsă de inițiativă și o vădită ne
mulțumire au contribuit tn mare măsură la scăderea cu 10 la 
sută a veniturilor noastre agricole în cursul primului an al 
planului de dezvoltare, fără ca măsurile luate de autorități să 
fi reușit să schimbe perspectivele" Intr-un articol intitulat 
„Agricultura spaniolă în fața unor grave probleme", ziarul 
„LE MONDE” arată că pînă și Canavas, ministrul spaniol al 
agriculturii, a fost nevoit să declare că „mediocritatea veni
turilor și scăderea nivelului de trai In sectorul agricol devin 
zi de zi mal accentuate și regresul acestui sector în comparație 
cu altele se accentuează tot mai mult".

Dificultățile agriculturii s-au repercutat simțitor asupra cos
tului vieții. S-a agravat lipsa de produse alimentare, prețurile 
bunurilor de consum au crescut. Concomitent salariile au 
fost blocate de guvern. Multi locuitori de la sate și de la 
orașe au fost nevoiți să emigreze în alte țări în căutare de 
lucru. în 1964, potrivit ziarului „LE MONDE" emigrarea țăra
nilor a avut un caracter accelerat. 200 000 de oameni șl-au 
părăsit satele, depășindu-se de trei ori cifra „planificată".

Profesorul Echeverra, din declarația căruia am citat mai sus, 
aprecia că „în cadrul economiei noastre nimic nu se poate 
face fără o reformă agrară”. Lupta țăranilor din Spania pentru 
pămînt, pentru o reformă agrară eficace, este încă un aspect 
al luptei generale pe care o duce eroicul popor spaniol.

ION D. GOIA

Referindu-se Ia surse infor
mate din Paris, agenția 
FRANCE PRESSE anun

ță că guvernul francez a luat 
hotărîrea retragerii celor șase 
militari francezi care fac parte 
din statul major al S.E.A.T.O., 
al cărui sediu se află la Bang
kok. Hotărîrea, care n-a fost 
comunicată oficial la Paris, a 
fost notificată la Bangkok de 
colonelul francez Pialat, din 
statul major al S.E.A.T.O., co
legilor săi.

Comentînd acțiunea guver
nului francez, agenția citată 
subliniază că „ea constituie o 
consecință logică a atitudinii 
rezervate manifestată de 
Franța față de S.E.A.T.O. în 
ultimii doi ani". Agenția rea
mintește, în acest sens, sesiu
nea ministerială a S.E.A.T.O. 
din primăvara anului 1964 de

la Manila unde Franța a refu
zat să aprobe concluziile con
siliului in problema Vietnamu
lui, precum și ultima sesiune 
de la începutul acestei luni, la 
Londra, unde Franța a fost 
reprezentată numai de un ob
servator.

Unii observatori subliniază 
că în ultima vreme participa
rea Franței la S.E.A.T.O. este 
practic inexistentă. Agenția 
U.P.I., făcînd o analogie între 
acțiunea Franței față de 
S.E.A.T.O. și atitudinea aces
teia față de N.A.T1O., subli
niază că „anumiți diplomați 
văd în hotărîrea franceză un 
precedent pentru o posibilă 
acțiune ulterioară a președin
telui de Gaulle față de 
N.A.T.O" față de care el a ma
nifestat în dese rînduri nemul
țumirea.

n disputa franco- 
americană în legă
tură cu situația din 
Republica Domini
cană s-au înregistrat 
elemente noi: re
plica dată de secre
tarul de stat Dean 
Rusk la declarația

făcută de ministrul informațiilor 
A. Peyrefitte, după ședința Con
siliului de Miniștri Francez, a 
plasat întreaga problemă pe te
renul polemicii publice și a în
criminărilor reciproce. Faptul că 
Rusk a afirmat că „guvernul 
francez are o răspundere foarte 
mică" și și-a exprimat nemulțu
mirea pentru folosirea termenu
lui de „intervenție americană" a 
declanșat un potop de declarații 
ale oficialităților americane în
dreptate împotriva politicii fran
ceze. într-un articol intitulat 
„încă o supărare americană contra 
lui de Gaulle", ziarul „PARIS 
PRESSE" atrăgea atenția că 
Rusk „nu neagă intervenția străi
nă, deoarece el a recunoscut că 
forțele S.U.A. au sprijinit pe ge
neralul Imbert, dar consideră că 
tot ceea ce privește emisfera a- 
mericană reprezintă un domeniu 
rezervat al Washingtonului. Ama-

bilul Dean Rusk și-a pierdut cal
mul, dar mînia sa reprezintă pu
țin față de cea a funcționarilor 
superiori din Departamentul de 
Stat".

Cînd Adlai Stevenson a expli
cat în Consiliul de Securitate că 
se abține de la votarea rezolu
ției franceze, care cerea „înceta
rea permanentă a focului" pen-

omitetul O. N. U. 
pentru decoloniza
re (Comitetul celor 
24) a părăsit pen
tru o lună clădi
rea de oțel și cris
tal a sediului din 
New 
plecat 

africane, unde-și ține în 
zent ședințele. Avantajele 
cestei acțiuni 
și ele au fost pe larg comen
tate de presa 
mai ales de cea africană. Dar 
avantajul cel mai evident este 
acela că cei 30 de delegați iau 
contact „pe viu" cu atmosfera 
africană.

în prima lor escală pe pă
mîntul african, la Lusaka, mem
brii comitetului au ascultat nu
meroase aprecieri la adresa 
activității lor. „Este timpul să 
trecem de la vorbe la fapte", 
a spus președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda. „Zeci de mii 
de luptători pentru drepturile 
populației băștinașe din Rhode-

pleșitoare, dacă se ține seama de 
împotrivirea diverselor state la
tino-americane atît față de pre
zența unităților de pușcași ma
rini pe solul dominican, cît și 
față de înjghebarea „forței inter
americane". împotrivirea latino- 
americanilor față de forța perma
nentă s-a vădit în votul înregistrat 
în Consiliul ministerial al O.S.A.,

York și a 
în țările 

pre- 
a- 

sînt numeroase

internațională,

55

sia de sud zac in închisorile 
unde au fost aruncafi de regi
mul Iui Ian Smith", a declarat 
Niandoro, secretarul general al 
partidului Uniunea națională 
africană-Zimbabwe.

si nedumeritul
diplomat

în această situație, tertipuri
le intrebuinfate deobicei de 
anumiți delegați apuseni pentru 
a amina înlăturarea anacronis
mului colonial sînt penalizate 
pe loc. Așa s-a întimplat joi 
la Lusaka, tn timpul unei pau
ze, delegatul american Philip

Bonsel a avut neplăcuta sur
priză de a se trezi lovit 
un... ou clocit, aruncat de 
adept al partidului sud-rhode- 
sian, Uniunea nafională africa- 
nă-Zimbabwe

— Iertați-mă, sir, s-a scuzat 
autorul acestei manifestări. 
Credeam că sînteji reprezen
tantul Marii Britanii.

— Nu-i nimic, domnule. Eu 
sînt reprezentantul Statelor 
Unite, a răspuns Bonsel, schi- 
find un zimbet, în timp ce-și 
ștergea pala de pe haină.

— Aaa..„ regret profund. Am 
făcut o mare greșeală. Am ui
tat să iau și pentru dumnea
voastră un ou.

La care, delegatul american 
a afișat o mină indignată și a 
părăsit sala. înainte de a ieși 
a făcut ziariștilor o confiden
ță : „Nu sînt 
precizez dacă 
adresat mie 
britanic".

de 
un

Sn măsură să 
oul mi-a fost 
sau delegatului

L. DUȚĂ

Consiliul de Securitate, în O.S.A., 
în relațiile cu partenerii vest- 
europeni, iar acestei izolări pe 
plan internațional îi corespunde 
creșterea criticilor formulate 
chiar în S.U.A. Apreciind că in
tervenția S.U.A. la Santo Do
mingo este în contradicție cu ar
ticolul 15 din Carta O.S.A., Wal
ter Lippmann scria: „Dacă

încă o supărare... ii

tru că „nu menționează Organi
zația Statelor Americane și rolul 
ei la Santo Domingo", el a apă
rut complet izolat. „Acest punct 
de vedere, scria corespondentul 
ziarului „LE MONDE" Philippe 
Ben, a devenit o veritabilă ob
sesie pentru Statele Unite care 
vor cu orice preț să mențină 
principiul competenței exclusiv 
a O.S.A. în toa.e problemele 
emisferei occidentale". Dar în
cercarea de a prezenta „efi
ciența" O.S.A. în evoluția crizei 
dominicane este de-a dreptul co-

întrunit la Washington, cînd 
Mexicul, Chile, Ecuador și Pe
ru au votat contra, iar Argentina 
și Venezuela s-au abținut de la 
vot Referindu-se la „primirea 
rece" făcută de latino-americani 
inițiativei de creare a forței per
manente interamericane, „NEW 
YORK HERALD TRIBUNE" 
scria că „ei au simțit că au ac
ționat greșit în criza dominicană 
și caută să determine O.S.A. să 
le scoată din încurcătură".

Așadar, politica intervențio- 
nistă apare tot mai izolată în

S.U.A. vor să scape din această 
afacere cu mîinile curate, ele tre
buie să-și convingă vecinii din 
Lumea Nouă că, Carta adoptată 
în 194S, trebuie completată și 
dezvoltată". Mai categoric s-a 
exprimat Harold Stassen, fost mi
nistru și fost consilier preziden
țial, care într-o cuvîntare rostită 
la San Francisco a declarat că 
politica americană cuprinde 
„prea multe bombardamente, 
prea multe schimburi de focuri și 
prea multe victime... în ultimele 
30 de zile, a spus el, au murit

în război mai mulți oameni de- 
cît în ultimii zece ani".

în acest context acuzația a- 
dusă Franței, că prin condamna
rea intervenției străine în Repu
blica Dominicană torpilează „so
lidaritatea atlantică" nu are nici 
un ecou la Paris, cu atît mai 
mult cu cît însuși guvernul fran
cez a formulat deschis propuneri 
pentru reorganizarea N.A.T.O. 
Există, evident, o legătură între 
punctul de vedere francez față 
de N.A.T.O. și față de interven
ția străină în Republica Domi
nicană și anume tendința guver
nului francez de a elabora și a- 
plica o politică proprie, consi
derată mai conformă cu interesele 
naționale. Ziarul „LA NATION", 
oficiosul partidului de guvemă- 
mînt U.N.R., scria în legătură cu 
poziția franceză față de criza do
minicană : „Pentru cei care cre
deau că spiritul rațiunii aparține 
trecutului, declarațiile guvernului 
francez tind să dovedească con
trariul. Franța care are astăzi o 
politică bine definită — ceea ce 
nu a fost întotdeauna cazul în 
ultimii 35 de ani — rămîne fi
delă sniritului rațiunii".

Z. FLOREA
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