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CONGRES AL PARTIDULUI '

HUNEDOARA IȘI PROPUNE
' itmiiHi “la, în care încap citeca suta 

jHjHB de oameni, este plină. De la 
ferestrele ei se iede fumezind 

Wă coșul de fum al furnalului de 
.. | 1000 m c. — cel mai mare
IU fumai al Hunedoarei. Az-1 

important obiecție el planului 
șesenal a fost ridicat de o parte din cei 
care s-au adunat in această aaii — con
structorii de pe șantierul nr. 1 al întreprin
derii de construcții siderurgice Huoedoaru 
— pentru a dezbate proiectele de Direc
tive ale Congresului al IV-lea ai fNftidriai.

Dezbaterea are un pronmțat caracter de 
lucru. Toți vorbitorii erpriasă adeziaaee 
față de politica științifică, înțeleaptă a 
partidului nostru de industrializare socia
listă a țării, care stă la baza planului de

C PRIESCU

Un nou

La

Vedere parțială a Uzinei de metale și alia/e neieroase din 
Capitală

Foto: AGERPRES

obiectiv pe harta

industrială a Capitalei

țudSea*

jcon de

denlor constructoare

Prima secție — 
cea de plumb și alia
je «lîn plumb — a 
început să producă 
cu aproape cinci luni 
înainte de termenul 
planificat. Cea de-a 
doua, prevăzută a fi 
realizată tot în prima 
etapă de construcție 
a noii uzine, secția de 
cupru și aliaje din 
cupru, se află in 
nisare, urmind ca

fi- 
in

Uzina folosește ca 
materii prime deșeuri 
de metale neferoase 
colectate din țară. 
Pentru realizarea pro
duselor finite — după 
cerințele beneficiari
lor — in procesul 
tehnologic de prelu
crare a deșeurilor se 
adaugă, după nevoi, și 
metale primare, pen
tru a se asigura con
ținutul de metal pre
scris în standarde.

întregul proces teh
nologic al întreprin
derii — pregătirea 
materiei prime, topi
rea, rafinarea — este 
mecanizat și in parte 
automatizat, astgu- 
rind o extracție spo-

nti de metal șl o 
calitate superioară.

Uzina are un labo
rator modem, in care 
se realizează contro
lul calității produse
lor pe întregul par
curs al procesului 
tehnologic.

Concepția arhitec
tonică modernă a 
construcției și nivelul 
tehnic ridicat al pro
cesului de fabricație 
asigură lucrătorilor 
întreprinderii condiții 
bune de muncă. Ha
lele spațioase, lumi
noase. cu ventilație 
generală și pentru fie
care loc de muncă in 
parte, grupuri sociale 
confortabile 
buie la 
mediu 
muncă.

contr.- 
crearea unui 
plăcut de

(Agerpres;

Cargou 
lansat la apa Angajamente îndeplinite
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Constructorii de nave gălă- 

țeni au obținut ziele acestea 
un nou succes pe linia îndepli
nirii angajamentelor luate in 
cinstea celui de al IV-lea Con
gres al partidului. Ei au lansat 
astăzi (vineri) cel de al 15-lea 
cargou de tip Navrom cu 15 
zile mai înainte de termen. 
Statisticile arată că în ultimii 
6 ani consumul de metale a 
fost redus cu circa 2190 tone.

Pe cala șantierului naval gă- 
lățean alte 5 asemenea nave 
sînt în diferite stadii de con
strucție.

CONSTANȚA (de la corespondentul nostrul 
In perioada care s-a scurs de la începutul anu
lui și pină Ia 20 iunie, colectivul Trustului mi
nier Dobrogea a reușit să-și îndeplinească an
gajamentele luate în cinstea celui de al IV-lea 
Congres al partidului și să realizeze peste 
plan 2 700 000 lei la producția globală și 
2 825 000 lei la producția marfă. Pe lingă eiortul 
comun al muncitorilor mineri Ia aceste succe
se o contribuție de seamă au adus-o măsurile 
tehnico-organizatorice aplicate ca: buna orga
nizare a locului de muncă, darea in funcțiune 
Ia întreaga capacitate a instalației de decupare 
a apelor de mină la Altin-Tepe, executarea

unui suitor de cercetare intre orizonturile 350 
și 400 etc.

PLOIEȘTI. — Sondorii din cel mai vechi ba
zin petrolier al țării. Valea Prahovei au înde
plinit planul pe prunul semestru al anului. Ei 
au dat peste prevederi importante cantități de 
țiței, gazolină și gaze de sondă. O dată cu în
făptuirea planului, petroliștii și-au îndeplinit 
și angajamentul luat în cinstea Congresulni 
partidului de a livra rafinăriilor țiței in can
titățile cerute și cu impurități sub procentul 
admis și de a realiza economii la prețul de 
cost in valoare de 3 milioane lei.

(Agerpres)
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• Industrie :

Largă aplicabilitate 
produselor 
sintetice

• Agricultură :

Extinderea 
leguminoaselor — 

izvor de proteine

• Invățămint:

„Corsete" inutile
în programe

• Știință:

Să nu pierdem mia 
din cauza sutei

Foto : ION CU CUPe șantierul termocentralei Craiova

O STAȚIE A CALITĂȚII GRIULUI

SE CER IȘ UL
rei milioane de 
hectare cultivate 
cu griu vor vărsa 
in curind silozuri
lor si magaziilor 
materia primă, care 
să asigure in pri

mul rind piinea poporului, pe 
lingă obligațiile de export și 
stocurile de rezervă ale țării.

întinsele suprafețe ale coo
perativelor agricole de produc
ție trebuie să producă, însă, 
griu nu numai în cantități cit 
mai mart ci și de calitatea ce
rută de fabricile de pîine. Cu 
alte cuvinte, griul trebuie să 
posede excelente calități de pa
nificație.

Xoi cultivăm, datorită măsu
rilor luate de partid și guvern, 
grîne de bună și foarte bună 
calitate. Suprafețe foarte mari 
sint repartizate soiurilor Bezo- 
staia 1, Triumph și Ponca, ca
racterizate prin foarte bune ca
lități de panificație, datorită

Prof. dr. N. Săulescu
de la Institutul agronomic „N. Bălcescu'-București

faptului că boabele lor sini bo
gate în gluten superior.

In comerțul internațional glu- 
tenul reprezintă un foarte bun 
indicator al calității griului, de
oarece el posedă însușirile de 
bază care condiționează calita
tea făinii.

Glutenul trebuie să fie pre
zent nu numai în mare cantita
te în bobul și făina de grîu, ci 
el trebuie să posede în același 
timp și o bună calitate, adică 
să fie vîscos, extensibil și elas
tic, însușiri de care depinde 
comportarea aluatului în timpul 
fermentării, frământării și creș
terii lui în- cuptor. Glutenul dă, 
așadar, ceea ce se numește 
„puterea griului sau a făinii 
respective".

Rezultă din cele arătate că 
pîine'a de calitate depinde în

MARILE RĂSPUNDERI
ALE TINEREI GENERAȚII

Mai intîi aș vrea să precizez un fapt 
de mare însemnătate: azi, la noi, pro
cesul de formare a tinerilor este foarte 
puternic influențat de forța morală a 
colectivelor noastre socialiste, de exem
plul înaintat, dominant, pe care il gă
sește în general un tinăr in colectivul 
său și îndeosebi la comuniști. Se poate 
spune că, practic, pe lingă familie si 
școală, educația cea mai serioasă se de
prinde în cadrul colecti
velor de muncă, intrarea 
în producție a unui tinăr 
fiind egală cu intrarea în 
cea mai serioasă etapă 
din procesul educativ pe 
care îl parcurge azi, 
un om.

Voi 
La
noastre nu 
cîțiva ani 
de absență 
ral, lipsesc cazurile 
în muncă. Explicația? Colectivul turnă
toriei nu admite indisciplina. A devenit 
lege, o lege pe care o știe oricine și de 
la care nu te poți abate fiindcă este 
impusă de toți, liber consimțită de toți. 
„Leagănul" de formare a generației ti
nere este, aș zice, un „leagăn" ideal: 
departe de a oferi niște condiții călduțe.

o viață monotonă și ..dulce", el îl ajută 
pe tinăr să-și călească și să-și măsoare 
puterile potrivit cu înaltele principii de 
viață ale omului zilelor noastre, îl ajută 
să se realizeze.

Creșterea are, astfel, o serioasă 
..rampă de lansare"...

In această privință pe mine mă impre
sionează un fapt: majoritatea tinerilor 
noștri sint îndemnați spre

„Leagănul11

școală, spre

(bineînțeles cu unele excepții și în-alte 
vremi).

Mă uit la tinerii care muncesc in 
uzina noastră : majoritatea celor care 
urmează școala medie seara sint mun
citori. Ei bine, s-a format la ei următoa
rea mentalitate : „dacă reușesc să mă 
duc la facultate, este bine; dar dacă nu 
reușesc — tot 
die...". Rezultă

învăț, tot fac școala me- 
limpede din acest exem-

ideal de formare
da un exemplu, 

turnătoria uzinelor 
există de 

niciun caz 
ueraotivată și, in

COL E C TIVUL
gene-

de indisciplină
nu din im-studii medii sau universitare .... __

pulsuri strict utilitariste, ci diutr-o reală 
și emoționantă dorință de cultură. De
sigur, și este bine să fie așa, cu toții vor 
să dea și un scop practic Învățăturii, să 
le folosească, practic, în muncă. Dar nu 
mai vezi azi goana după „ajungere", 
după învățătura cate are ca scop (de 
altfel singurui, altădată) pe acela de a 
ocupa un. „post", de a face „o situație"

piu lipsa spiritului îngust, rezultă și con
cluzia că e mai bine să fii muncitor cu 
școala medie, decit fără, că invătătura 
(e ajută, chiar dacă nu crești „în grad"... 
Și asta se constată direct, în producție, 
o vedem noi, cei care conducem direct 
fabricile și uzinele.

Pasiunea pentru cultură este, după pă
rerea mea, un lucru foarte mare, o ca
litate excepțională a , generației tinere.

Dar, de ce să ne mirăm? Calitatea asta 
este rodul muncii de educație pe care 
comuniștii o desfășoară de 20 de ani. 
Era firesc să fie așa.

Să nu uităm și pasiunea, spiritul de 
dăruire cu care se antrenează in înde
plinirea celor mai importante obiective, 
tineretul. Mă refer din nou la experiența 
pe care o am ca director de întreprin
dere. Sarcinile Uzinei „Vulcan" au cres

cut în ultimii ani foarte 
mult. Era necesară, pen
tru îndeplinirea lor, o 
specializare continuă, o 
disciplină înaltă, o dăru
ire colectivă. Ei bine, toc
mai acesta este lucrul 
excepțional pe care tre
buie să-l remarcăm : ur- 
mîndu-i pe comuniști, ti
nerii au aderai în masa 
sarcinilor, responsabili- 

dovedind — în munca co- 
— calități cu totul deosebite, 

un singur exemplu. Unui tinăr

tătilor,
tidiană

Citez 
inginer i s-a dat să proiecteze un'cazan 
pentru‘ arderea cozilor de floarea-soa-

R. BUSTAN
director general al Uzinelor 

..Vulcan"
(Continuare tn pag. a TV-a)J - a * .... » • « .

foarte mare măsură de însuși
rile ereditare ale soiurilor cul
tivate. De aceea se și iau la 
noi măsuri pentru răspîndirea 
soiurilor ale căror boabe pose
dă gluten mult și bun; pentru 
aceleași motive se dă la noi o 
mare extindere lucrărilor de 
creare de noi soiuri la grîu, 
care să posede pe lingă alte 
însușiri prețioase (rezistența la 
ger, la cădere, la boli etc), și o 
calitate superioară a făinii.

însușirile globale de panifica
ție, deși sînt cum am arătat 
predominant dependente de soi, 
suferă influențele puternice ale 
climei, solului, agrotehnicii a- 
plicate și calamităților suferite, 
influențe care trebuie luate în 
considerație spre a se putea ob
ține materia primă de calitate 
superioară, cerută de fabricile 
de pîine. în special în acest an, 
caracterizat printr-o vreme ca

pricioasă, se pune acut proble
ma ca la soiurile pe care acum 
le avem în cultură, să execu
tăm lucrările de recoltare în 
astfel de condiții, care să asigu
re păstrarea bunelor lor însu
șiri de panificație.

Recoltarea trebuie începută 
numai atunci cînd procentul de

umiditate din bob scade la un 
nivel corespunzător fiecărei 
metode de recoltare, care poa
te fi folosită în funefie de spe
cificul și posibilitățile unității 
respective. Se știe că la grîu se 
deosebesc trei faze de coacere 
și anume: coacerea verde sau 
în lapte, cînd boabele sînt verzi 
și au 50—60 la sută umiditate ; 
coacere galbenă sau în pirgă, 
cînd boabele capătă culoarea 
lor normală galbenă-castanie, 
iar conținutul lor de umiditate 
scade la aproximativ 30 la sută, 
în această fază se poate face 
recoltarea cu secerătoare-le- 
gătoare, cu viudroverele sau, în 
anumite cazuri, manual; coace
rea deplină, cînd boabele au 
15—17 Ia sută umiditate și pot 
fi recoltate cu combina.

După coacerea deplină, pro
centul de apă din lan scade 
sub 14 la sută. Vremea căldu
roasă și umiditatea redusă a 
aerului favorizează această us
care în continuare. Boabele 
sînt în această stare nu numai 
„treierabile", ci între timp au 
ajuns la maturitatea de depozi
tare.

Așadar, fiecare metodă de 
recoltare trebuie folosită numai 
la o anumită fază de coacere. 
De exemplu, combina am văzut 
că se folosește numai cînd boa-

(Continuare în pag. a IV-a)

Conferințe ale unor organizații
de partid regionale

Vineri au început lucrările 
conferințelor organizațiilor de 
partid regionale Argeș, Crișa- 
na, Maramureș, Oltenia, Su
ceava.

La lucrările conferințelor 
iau parte delegații aleși în 
conferințele raionale și orășe
nești de partid — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, lucrători 
din gospodării agricole de stat 
și stațiuni de mașini și trac
toare, țărani cooperatori, in
telectuali, activiști de partid, 
de stat și din economie. De 
asemenea, sînt prezenți nume
roși invitați — membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, ai organelor locale de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, cadre de conducere din 
uzine, fabrici și de pe marile 
șantiere, din instituții, oameni 
de știință, cultură și artă.

La conferințele regionale 
participă tovarășii Dumitru 
Coliu — la Maramureș, Leon-

tin Sălăjan — la Crîșana, Ște
fan Voitec — La Oltenia, 
Mihai Dalea —• la Suceava, 
Paul Niculescu-Mizil — la Ar
geș.

Pe ordinea de zi a confe
rințelor se află discutarea ac
tivității comitetelor regionale 
de partid pe perioada ce a tre
cut de la ultima conferință și 
pină în prezent, dezbaterea 
proiectelor de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvolta
rea economiei naționale în pe
rioada 1966—1970 și cu privire 
la valorificarea surselor ener
getice și electrificarea țării în 
perioada 1966—1975, precum și 
a proiectului de Statut al 
Partidului Comunist Român, 
alegerea noilor organe regio
nale de partid, precum și a 
delegaților la Congresul al 
IV-lea al P.M.R.

Lucrările conferințelor con- 
' tinifă.

(Agerpres)



PRIN ȘTRANDURILE

BUCURESTENE

NATURA DARNICA, 
GOSPODARI ZGÎRCIȚI

l '

■ i trandurile sînt locurile care atrag în fiecare vară zeci de mii de oameni.
I Splendida salbă lacustră a rîului Colentina, frumusețile Snagovului, oferă

I bucureșteanului adăposturi sigure împotriva zădufului. Și ca să dăm o 
cifră, duminica trecută la cele nouă ștranduri gospodărite de întreprin
derea de Canalizări și Apă a Bucureștiului au fost 40 000 de oameni. 
Mulți, foarte mulți dintre obișnuiții ștrandurilor sînt tineri, lată de ce, 
pentru cei care se ocupă de organizarea timpului liber al tineretului, 

ștrandurile ar trebui sâ figureze pe agenda lor estivală. Pentru că, laconicei definiții 
a ștrandului, înscrisă în dicționar, „teren cu nisip folosit vara, pentru cura de soare și 
baie“ i s-a adăugat în ultimii ani un sens mult mai larg: cluburi de vară, dacă le pu
tem spune așa. La multe ștranduri aparținînd unor instituții, elementele naturii au 
fost îmbogățite prin pasionante întreceri sportive, demonstrații, uneori, seara, chiar 
spectacole, audiții muzicale, dans. Oricum acestea sînt preferate unor manifestări or
ganizate în cluburi cu uși și ferestre închise. Să nu ignorăm, deci, rolul de mobili
zator pe care ni-l oferă natura.

ncă una din cele 
unsprezece piese 
scrise de Giraudoux, 
este reprezentată 
pe scenele noastre, 

în general, crea
ția sa dramatică 

vizează temele capitale ale li
teraturii din totdeauna (de aici 
și recurgerea la personaje antice), 
propunîndu-ne dezbateri de idei 
de înaltă temperatură lirică. Pie
sele sale sînt niște splendide sim
boluri dramatice în care sensuri
le contemporane și actualitatea 
mesajului nu lipsesc aproape nici
odată. Construind situații limită, 
fie și pe scheme clasice, prin care 
supune înfruntării și confruntării 
raționalul cu iraționalul, afirmind 
că nu întotdeauna raționalul în
vinge și avertizînd asupra unei 
asemenea eventuale perspective, 
Giraudoux își dezvăluie 
sabilitatea sa umanitară. E cazul 
celei mai
„Războiul Troiei nu va avea loc" 
în care sînt aruncate peste bord 
explicațiile subiective.

Cel care își propune să cunoas
că mai îndeaproape creația lui 
Giraudoux (și nu numai pe cea 
dramatică) va remarca mai întii 
consecvența autorului cu proprii
le idei precum și drumul străbă
tut treptat către clarificări din ce 
în ce mai lucide și mai aproape 
de adevăr asupra 
umanității. Ultima 
buna din Chaillot 
mația.

în același timp
du-1 pe Giraudoux, atmosfera 
poetică, lirismul care traversează 
o dată cu personajele timpul, 
generozitatea și puritatea în nu
mele cărora se pledează în replici

respon-

impresionante drame

perspectivelor 
sa piesă, Ne- 
confirmă afir-

se rețin, citin-

„Amphitryon 38
de Jean Giraudoux

la Teatrul „Barbu Delavrancecr‘
sclipitoare. Este însă un lirism 
lucid cenzurat, care nu lasă acți
unea imaginată să depășească zo
nele realului și asigură gravitatea 
ideilor pentru care se pledează 
neostentativ. Aceasta ar fi și cali
tatea piesei „Amphitryon 38“ în 
care se înalță un patetic și în a- 
celași timp sobru imn vieții ome
nești, consecvenței în sentimente. 
Personajul — simbol al piesei este, 
desigur, Alcmena care confirmă 
prin evoluția sa, prin intransi
gența în respectarea dragostei, 
„teza esențială a lui Giraudoux 
că omul e menit fericirii, cu o 
singură condiție totuși: ca el 
să-și accepte pe deplin condiția 
de om", cum sintetizează Elena 
Vianu una din concepțiile funda
mentale și, aș spune, obsesive ale 
autorului lui „Amphitryon 38". 
„Aura" de zeu n-o incintă 
și sacrilegiul renunțării la sine 
în numele oricărei perspecti
ve îi repugnă. Propune drept o- 
fertă pornirii aventuroase a lui 
Jupiter, o prietenie bazată pe 
respectul ce va izvorî din puterea 
marelui zeu de a renunța la o

pretenție irealizabilă pe planul 
sincerității afective. Jupiter, cel 
care aduce, în fond, un elogiu 
vieții firești și sentimentelor o- 
menești, parcurge drumul de la 
ignorarea inițială a unor adevăr 
ruri fundamentale privind resur-

CRONICA
DRAMATICĂ

sele de permanență și dăruire ale 
oamenilor pînă la înțelegerea a- 
cestora.

Piesa e o convingătoare afirma
re a puterii sincerității și purității, 
un elogiu adus rațiunii. Alcmena 
se conturează ca un personaj lu
cid și deloc văduvit de lirismul 
și poezia în . numele cărora luptă 
și se apără.

Despre piesă s-ar putea glosa

conserve, trimisă prin- 
nervos al belicosului 

fine, eroii piesei lirice, 
de o amplă meditație 

eroii care ar fi trebuit

„Căldură mare"

Asemenea puncte de pornire ne-au în
soțit în călătoria prin cele nouă ștranduri 
ale I.C.A.B.-ului.

Ce oferă ele ? Cabine, apă, aer, nisip. 
Cabinele și 300 m c nisip, cît s-a împrăș
tiat pe plajă în acest an, sînt singurele in
tervenții ale I.C.A.B.-ului. Apa și aerul, 
depind în foarte mică măsură de dînșii. 
Sînt daruri ale naturii. Dar cum arată o zi 
la oricare din cele nouă ștranduri dacă ne
glijăm aceste „generozități naturale" ?

Ora 7 la ștrandul Izvor. Primii veniți 
sînt elevi. Pentru ei ziua de odihnă începe 
matinal. Dar graba lor este justificată și 
de o altă problemă. Cu greu, după ora 10, 
mai poți obține un spațiu de dimensiunile 
pr osopului pe plaja suprasolicitată. Am pă
șit dincolo de gardul ștrandului. In stînga, 
pe trei niveluri, se văd urmele vechilor 
cabine care nu știm din ce motive au fost 
coborîte lîngă apă. în locul lor, gunoaie, 
mărăcini, alei neîngrijite. Puțin mai sus, 
un gard desparte sute de metri patrați de 
loc viran, iar mai spre dreapta alți zeci de 
metri ocupați de cîteva camioane stricate 
ale I.T.B.-ului. Tot acest spațiu ni se spu
ne că a aparținut cîndva Parcului de cul
tură și odihnă Izvor. Acum se... odihnește 
(spațiul, bineînțeles). în fața intrării ștran
dului un alt spațiu mare rămîne nefolo
sit și neîngrijit, în timp ce gardul încorse
tează aproape de bazin cîțiva metri de 
plajă. Vorba tovarășului director al I.C.A.B.- 
ului, Gheorghe Calcan: „Pentru 2—-3 zile 
cît e caniculă se mai înghesuie și oamenii 
așa cum pot". Dacă e vorba așa, am pro
pune ca ștrandurile să facă un schimb de 
experiență cu I.T.B.-ul, tot în zilele de ca
niculă cînd mașinile sînt suprasolicitate.

„N-avem dezlegare să dăm publicului po
picele și bilele. Le ținem în magazie. Anul 
trecut au venit de 2—3 ori salariații 
I.C.A.B.-ului și au jucat"...

„Nu faceți sărituri 

periculoaseI"

O tăbliță cu inscripția „Nu faceți sări
turi periculoase" este așezată vizibil la 
ștrandul Băneasa VII. Dar unde sînt tram
bulinele ? Explicația inginerului șef al ser
viciului ștranduri din I.C.A.B., Constantin 
Cojocaru, ne uimește. „Am desființat toa
te trambulinele din ștrandurile noastre... Să 
evităm accidentele". Iată, în sfîrșit, o cu
riozitate estivală 1 Și totuși tinerilor le 
place să sară în apă. I-am văzut folosind 
trambuline improvizate: balustrada scărilor 
de ieșire din apă, grămezi de pietre etc.

Orice s-ar zice, 

„eticheta" se respectă

mult, dar, întotdeauna număi 
respectîndu-se, ca elemente de 
bază ale ei, poezia conținută, fi
nețea replicilor, ironia de înaltă 
calitate, nevizînd niciodată echi
vocul vulgar, de joasă factură.

Ce ne propune Dinu Cernescu, 
regizorul spectacolului ? O Al- 
cmenă mai mult capricioasă de- 
CÎt virtuoasă, cu comportări și 
gesturi de mahalagioaică, cu o 
relativă predispoziție pentru li
rism și căreia, după cum se com
portă, ai impresia că îi pleacă 
bărbatul cel mult la pescuit, dar 
în nici un caz la război (cum 
susține textul). O Alcmenă care 
respinge fără convingere, pe un 
ton parodistic (mai ales către 
final cînd și-1 ia drept platoșă fi
zică pe Amphitryon) asalturile 
sentimentale, donjuaniste ale lui 
Jupiter, regretând parcă gestul 
respingerii. în sfîrșit, o Alcmenă 
banală, incapabilă de a gîndi și 
simți profund, mai mult o femeie 
fără îndrăzneala aventurii extra- 
conjugale. într-un cuvînt altceva 
decît acel complex personaj-sim- 
bol. Jupiter care, așa cum spu
neam, ar fi trebuit să aducă un 
elogiu dragostei omenești și va
lorilor morale ale oamenilor, toc
mai prin aspirația lui spre împli
nirea unui sentiment real (căci 
nu-1 satisface aventura) devine 
un prostănac apaș sentimental, 
puțin peltic, care se lasă flagelat 
de către Mercur, schițînd gesturi 
de debil mintal. Amphitryon, 
idealul Alcmenei, ajunge în scena 
întoarcerii de la luptă să-și rezu
me existența la un strigăt aproa
pe dezarticulat, redus la un sim
plu imperativ, însoțit de gesturi 
obscene, îneît te întrebi de ce 
Alcmena îi rămîne credincioasă.

Se propune o Ledă cocotă, care 
poartă aripioare albe, rochie pe 
talie, și este prin felul de a se 
comporta o exactă carte de vizi
tă a intențiilor generale ale spec
tacolului. Și soluțiile regizorale 
de acest fel abundă, îneacă re
plicile, ascund sensurile lor. Per
sonajele mitologice se scarpină 
cu o rară voluptate, folosesc pom
pe de pulverizat analcid, se dis
trează loxind cu piciorul cutii 
goale de conserve. în urma unei 
atari distracții a lui Mercur, tibia 
unei spectatoare „s-a bucurat" — 
după cum afirmă Radu Popescu 
intr-o exigentă cronică dramati-
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cinstea celui 
IV-lea Congresde-al

al Partidului Munci
toresc Român, Editu
ra muzicală va publi-

că — de o întâlnire cu o zeiască 
cutie de 
tr-un șut 
zeu. In 
profunde, 
umanistă,
să pledeze pentru fericire, res
pect față de om. puritate, paro
diază prin felul de a rosti repli
cile, prin gesturile care le înso
țesc, aspirațiile amintite. Un LZ 
de spectacol de revistă pe 
text cu altfel de virtuți insă.

Am insistat în enumerarea 
lor de mai sus pentru că am 
presia că e cam la modă paro
dierea unor opere dramatice să 
fie din dificultatea de a realiza 
ținuta artistică necesară, respec- 
tînd datele esențiale ale piese
lor?), că demitizarea de care s-a 
vorbit mult în ultimul timp și 
care a dus la spectacole remar
cabile este confundată uneori cu 
mistificarea. Ceea ce este cu to
tul altceva. Și-i păcat! Pentru că 
se risipesc energii, se irosesc inu
til calități relevabile (am numi 
aici inteligența regizorală a lui 
Dinu Cernescu prezentă în alte 
spectacole și virtuțile actoricești 
ale lui Dumitru Dunea, Anda 
Caropol, Constantin Rășchitor, 
remarcate cu alt prilej) și se pro
pun viziuni scenice care denatu
rează realitatea unor opere, con
ținutul lor precum și concepțiile 
fundamentale ale autorilor acesto
ra. O piesă în care un personaj, 
Alcmena, declară solemn: „Nu 
există nici o întîmplare a vieții 
omenești pe care să n-o admit, 
de la naștere și pînă la moarte, 
chiar și mesele de familie. Am 
simțuri măsurate și care nu rătă
cesc... Tot astfel e și inteligența 
mea. Nu percep în ea acea parte 
de joc sau eroare care, sub efec
tul vinului, al dragostei sau al 
călătoriei trezește dorința veșni
ciei. Pen ru mine, te asigur, ni
mic nu va fi tragic în moartea 
mea... voi avea grijă ca cei de 
față să plece cu un sentiment de 
seninătate, ci nu cu unul de te
roare"; o piesă în care replica de 
o suplețe verbală aproape inimi
tabilă te subjugă sensurilor ei și 
ironiei de un rafinament aproape 
excesiv; o piesă de idei scrisă de 
autorul acelei memorabile drame 
„Războiul Troiei nu va avea loc", 
autor întotdeauna consecvent și 
întotdeauna grav cu el însuși și 
cu opera sa, nu poate deveni ce 
a devenit: o banală și vulgară 
parodie.

Giraudoux e Giraudoux. adică 
un autor profund și grav, sclipitor 
și liric, realist și umanitarist. 
Atunci cui îi era necesar acest, 
să-i spunem, „Anti-Giraudoux" ?

Regizorul și criticul de teatru 
sînt niște comentatori exigenți și 
atenți ai autorului dramatic. Ei 
pot să-1 îmbogățească pe autor 
explicîndu-1, dar nu să-1 jefuias
că, denaturîndu-1.

fel
un

ce- 
im-

NICOLAE DRAGOȘ

de cîntece de masă

Mingi recalcitrante

Dar să revenim pe plajă. Căutăm îm
preună cu alți amatori un chioșc cu ziare. 
Imposibil să găsim. Nu există. La Floreas- 
ca I o invitație scrisă cu majuscule pe 
frontispiciul unui chioșc ZIARE, ȚIGĂRI, 
TIMBRE, ne îndeamnă la o întrebare 
„Aveți ziare ?“ „Nu tovarășe !“. Același răs
puns este primit și la Floreasca II și Tei, 
unde s-au amenajat chioșcuri frumos vop
site, dar care stau închise.

Ne întoarcem la cărțile purtate de acasă 
în sacoșă. Au existat cîndva, cu ani în 
urmă, amenajate în ștranduri, biblioteci și 
standuri de cărți. Nu lipsa cititorilor a fost 
motivul dispariției lor. Ci, mai degrabă co
moditatea organizatorilor. Spațiu există. 
Cerințe sînt. Rămîne doar ca inițiativa să-și 
spună cuvîntul.

Spre prînz, căutăm un loc pentru masă. 
Renunțăm repede. Sandviciul adus de a- 
casă (după experiența altor zile cînd am 
așteptat rîndul la bufet) îl consumăm pe 
plajă. Ne obligă un anunț categoric afișat 
la bufetul ștrandului Floreasca I: „Este 
interzis consumul alimentelor aduse de a- 
casă“; dar ne amenință și necurățenia 
scaunelor stricate aruncate în perimetrul 
bufetului ștrandului Izvor. Credem că nu 
ar fi prea greu să se amenajeze niște spa
ții anume pentru consumarea alimentelor 
(chiar și a celor aduse de acasă).

Așteptând rândul la telefonul găsit după 
multă alergătură (sînt așa puține posturi 
telefonice în ștranduri 1) atenția ne este a- 
trasă de o discuție. Necazul este provocat 
ds o minge.

— Astăzi am confiscat două mingi, ne 
spunea tovarășul loniță, responsabilul 
ștrandului Tei. Și cu toate că la acest ștrand, 
după multe discuții, s-a reușit ca mingile 
să fie scoase de pe lista materialelor oferi
te spre împrumut de toneta cooperativei 
„Deservirea", totuși necazurile tovarășului 
loniță n-au încetat. îi sugerăm o soluție. 
Există urmele vagi ale unor foste terenuri 
de sport care însă de ani de zile n-au mai 
fost luate în seamă de organizatori pentru 
a fi reamenajate și, în consecință, folosite. 
De ce nu sînt redate tineretului aceste 
locuri pentru a se evita „contravențiile", 
urmate de confiscări ? Mai ales că amena
jarea lor nu necesită cine știe ce investiții. 
Poate că și solicitarea tinerilor pentru ame
najare ar fi o soluție bună, în nici un caz 
singura de la care să se aștepte înnoirile.

Singurul teren de volei din ștrandurile 
vizitate se află la Băneasa V. Preluat de 
I.C.A.B., acest teren a fost „amenajat" în 
acest an cu cîteva mașini de nisip, (de fapt 
mai mult pietriș). Nemarcat, greu de ju
cat pe un astfel de „gazon", terenul este 
ocolit. Locuri pentru „bătut mingea" sini 
prevăzute și la ștrandurile Floreasca I și II, 
dar gropile, mărăcinii, pietrele de pe a- 
ceste terenuri sînt ignorate doar de puțini 
„exagerați pasionați ai jocului de fotbal".

Inexplicabil, de cîțiva ani de zile... stă la 
ștrandul Băneasa V o popicărie. Păsările 
care ți-au făcut cuiburi sînt singurele care 
apreciază și se bucură de liniștea din acest 
loc. Probabil și oei ce Tăspund de ștrand.

Cu ani în urmă intrase în tradiție să 
găsim în zilele de vară la ștrandurile ame
najate pe lacuri concursuri, demonstrații de 
înot, ba uneori și cursuri de inițiere. Acum 
s-a renunțat la toate acestea. Zilnic, sem
nează condica de prezență 300 de salariați 
sezonieri ai I.C.A.B.-ului: cabiniere, respon
sabili, casiere, controloare etc. Nu s-ar fi 
putut ca 9 din aceștia să fi fost instructori 
sportivi în cele nouă ștranduri ? Spe
cialiști care să poată coordona activi
tatea sportivă din ștranduri, să condu
că cursuri de inițiere într-un sport atît 
de complex ca înotul ? Responsabilii ștran
durilor nu au competența să facă a- 
cest lucru. Sînt gestionari ai bunurilor. îi 
recunoașteți după îmbrăcăminte. O hotă- 
rîre „de etichetă" a I.C.A.B.-ului îi obligă 
să stea cu pantaloni lungi, încălțați, cu că
mașă (de ce nu și cu cravată ?). Altfel sînt 
pasibili de sancțiuni. Bineînțeles că în zi
lele de caniculă îi veți găsi adăpostiți la 
umbra birourilor. Cum să reziste bieții 
oameni opt ore ?

în nici unul din ștrandurile de mare ac
ces nu există instalații de jocuri pentru co
pii. „E păcat să construiești așa ceva pen
tru că le folosesc cei maturi", ni se dă un 
răspuns. Aparține responsabilului ștrandului 
Floreasca I. Spre satisfacția celor mici !

Există uneori o excesivă atenție și spațiu 
acordate unor asociații sportive. Iată, de 
exemplu, in mijlocul ștrandului Băneasi 
VII se află o clădire cedată unei asociații 
sportive (rețineți, doar cu 35 de permise 
eliberate). Aici se află și un centru expe
rimental de navomodele. Din cînd în cînd. 
duminica, vin copii și participă la con
cursuri cu liliputanele lor ambarcațiuni 
construite la centrele raionale. Bineînțeles 
că aceste concursuri au loc pe lac. în clă
dire, intr-o sală mare, se construiește o 
barcă cu motor, proprietatea personală a 
unui membru al asociației; se află aici și 
camera administratorului, o magazie, un 
vestiar. Deci, un mare spațiu în care s-ar 
putea amenaja cu puține cheltuieli un club 
cu jocuri, mese de ping-pong etc.

în sfîrșit, ora 19, ora la care oamenii își 
adună în sacoșă lucrurile, pregătindu-se de 
plecare. E târziu pentru a mai merge la un 
spectacol, sau pentru a obține bilet la un 
film. Acum ștrandurile ar trebui să lanseze 
alte invitații. „Astă seară dans pe ringul 
și aleile asfaltate din ștrandul Tei...". 
„Vreți să ascultați un concert de muzică 
ușoară ? Vă invităm pe terasa ștrandului 
Băneasa V...“. „Cîteva minute în tovărășia 
cântărețului...". „Mai țineți minte ? Con- 
'curs de verificare a cunoștințelor de cultură 
generală la amfiteatrul natural al ștrandu
lui Floreasca I“. „Jocuri distractive pe 
plaja ștrandului Băneasa VII" etc. etc. Ne 
oprim aici. Lăsăm organizatorilor culturali 
ai caselor de cultură ale tineretului să-și 
arate priceperea, inițiativa, în organizarea 
unor manifestări cu adevărat distractive. 
Pentru că, în ultimă instanță, făcînd ab
stracție de necesitatea ștrandului ca factor 
igienico-sanitar, el trebuie privit ca unul 
din mijloacele materiale menite să contri
buie la petrecerea cît mai plăcută a timpu
lui liber. Deocamdată cele vizitate de noi, 
după răspunsurile pe care le-ar putea da la 
un asemenea „obiect de vacanță" ar ră- 
mîne, fără îndoială, corijente.

Pentru final, o invitație: voi, tineri care 
vă ptreceți vacanța, zilele de odihnă la 
ștrandurile Capitalei ca și Ia alte ștran
duri din țară, scrieți-ne despre modul în 
care sînt amenajate și folosite aceste baze 
materiale, trimiteți-ne propuneri privind 
activitățile ce le-ați dori organizate la „clu
burile de vară" — ștrandurile. Vă asigurăm 
că le vom comunica celor în drept 1
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ca un album de cîn
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Vizităm dintre sutele de aseme
nea expoziții deschise la începu
tul acestei veri, una la întîmplare. 
Este aceea care găzduiește, în Ca
pitală, lucrările școlilor generale 
de 8 ani din raionul 1 Mai.

Inițial ne-am pregătit pentru o 
vizită în grabă, pentru ceea ce am 
ii numit noi un „veni, vidi, viei* 
reportericesc între două treburi. 
.Am rămas însă o dimineață în
treagă, fără să ne dăm seama cum

din actualitatea lor, din fantezia 
realizării lor.

Ne amintim de o expoziție de 
pe vremea cînd noi înșine ne le 
gitimam cu carnetul de școlari. 
Acuarele reprezentind flori, foi 
de placaj prin care a trecut pînza 
traforajului prefăcîndu-le în rame 
pentru fotografii de familie, în 
fîntîni cu ciutură, în cutiuțe pen
tru amintiri, bucăți de lemn prinse 
în clei și imagini nd un car tras

turală pentru cataliza cuprului din 
săruri, hărți minuțioase mar cînd 
itinerariile călătoriilor lui Emines- 
cu, hărți etnografice, iarăși hărți, 
electrice, punctînd cele mai impor 
tante centre ale industriei noastre 
socialiste, sute de acuarele, ima
gini luate din lot atîtea sute de 
unghiuri ale noului cartier Flo
reasca, siluiete de uzine, schițe din 
popasurile excursiilor prin țară, 
zeci de aparate complicate inspiră-

deși erau nevoi ti 
un bilanț al triste- 
cu privire la con- 

au continuat să-și
iubi- 

de

xpozițiile de sfîrșit 
de an școlar, rod al 
îndeminării și, nu 
rareori, al talentului 
copiilor, dar, mai a- 
les, rod al preocupă
rii pline de dragoste

și răbdare a învățătorilor și pro
fesorilor pentru educarea elevilor 
în spiritul frumosului, al creației 
în genere, au o veche tradiție la 
noi. Nu puțini au iost în trecut 
dăscălii care, la sfîrșitul unui an 
de învățămînt, 
să consemneze 
ței și neliniștei 
dițiile în care
desfășoare munca, găseau 
rea și atașamentul lor 
școală puterea și entuzia 
organizeze o expoziție ci 
destâ, menită să arate că în sufle
tul elevilor lor a încolțit și a dat 
cele dinții flori sămînța rară a ar
tei, a deprinderii de a munci. În
ceputul drumului care avea sa le 
ducă opera in sălile Ateneului și 
ale Luvrului, l-a marcat pentru 
Grigorescu sau Luchran clipa in 
care învățătorul le-a reținut pri
mele desene pentru expoziția șco
lară. Cele dinții pietre cioplite ale 
tui Brîncuși au avut drept piedes
tal lemnul catedrei sau al unei 
bănci dintr-o mică școală sătească.

Școala noastră nouă a continuat
și a dezvoltat necontenit, în con
dițiile excepționale pe care i le 
oferă socialismul, această tradiție 
a expozițiilor de sfîrșit de an șco
lar, prefăcîndu-le în adevărate ma
nifestări culturale, atestînd neo
bosita și majora ei preocupare 
pentru educația estetică a copiilor, 
pentru a stîrni în inimile acestora 
bucuria de a fi realizat cu proprii
le lor mlini lucrări ce le aduc 
cuvinte de încurajare, certitudi
nea că, peste ani, aceleași mi ini, 
mature, vor face dovada deplină a 
destoiniciei.

Anticipații 
într-o expoziție

a trecut timpul el pierind cu pro
misiunea de a mal reveni. Expo
ziția oferă, incontestabil, mai mult 
decit posibilitatea aprecierii unei 
munci în care talentul se împle
tește cu migala, farmecul cu răb
darea. E un spectacol emoționant. 
Și spunem „spectacol* ca gindul 
in primul rină la mișcare, un ele
ment, la prima vedere, incompc- 
tibil cu noțiunea de exponate care 
prin însăși natura lor presupun o 
postură statică. Aici însă e neaș
teptat de cuceritoare tocmai miș
carea, o mișcare interioară, o con
tinuă eiervescentă și irămintare 
derfvînd din tematica lucrărilor.

de boi modelați din plastilină, 
zmeie de hlrlie colorată, mere de 
lut vopsite jumătate roșu, jumă
tate verde. Cam alît. Universul 
pauper, limitat adesea pentru cel 
mai multi dintre noi de linia ori
zontului zărită pe fereastra clasei, 
alît izbutea să ne inspire.

Fără comentarii, mă mărginesc 
doar să înșir aici cîteva din lu
crările expoziției școlilor de cul
tură generală ale raionului 1 Mai: 
miniatura unei macarale electro
magnetice, transformatoare electri
ce și radioreceptoare, reostate pen
tru demonstrarea practică a legi
lor lui Kirchhoff. instalație minia

te din zestrea laboratoarelor de 
cercetări științifice, versuri purtind 
pe aripile lor vise temerare. Pene
lul, dalta, fierăstrău! traforajului, 
acul și afa colorată, bomtaierul au 
devenit în mîinile copiilor instru
mente cu care grăbesc timpul, 11 
fac să-și deschidă perspective largi 
și luminoase, să consemneze încă 
de pe acum ca pe o certitudine 
ziua cînd școlarii de azi vor deveni 
creatorii valorilor materiale si 
spirituale de miine. De aici, co- 
vîrșitoarea senzație de neîntrerup
tă mișcare, de efervescentă, de e- 
mulatie.

Ea se simte pînă și în cele mai.

să le spunem așa, puțin spectacu
loase lucrări. O lingură de lemn 
lucrată de Liviu Orban din clasa 
a IlI-a a Școlii nr. 41 este de o 
expresivitate rară, imaginlnd figu
ra unui copil cu o privire în care 
citești atîta încredere și înflăcăra
re. îneît nici cel mai îndrăzneț vis 
al său n-ar putea fi pus la îndoia
lă. Acuarela intitulată „Cartierul 
nostru" șl semnată de Dan Ursu- 
leac, elev în clasa a Vl-a a Sco- 

. Iii medii „C. A. Rosetti", are o 
arhitectură de-a dreptul savantă, 
blocurile par. îh îmbrățișarea cu 
soarele, că-și așteaptă noi vecini 
de otel si sticlă și aleargă în în- 
tîmpinarea lor pentru a-i saluta. 
Hatulete Auras, din clasa a Vlll-a 
a Școlii generale de 8 ani nr. 24 
este constructorul unui electromo
tor cît palma, capabil însă să în
registreze variate schimbări de vi
teză. să aprindă zeci de becuri și 
să pună în mișcare... agregate I 
Șervețelele lucrate de o fetită de 
șase ani, Carmen Mîndrescu, ex
puse Ia „standul grădinițelor" din 
raion, ne vor urmări multă vreme, 
amintindu-ne că avem obligația să 
ne interesăm peste ani și ani de 
cea care, cu siguranță, va deveni 
o deosebit de talentată decoratoa
re. Cu aceiași gînd, născlnd o 
obligație viitoare, admirăm și țe
săturile Mioarei Popescu, din 
clasa a VHI-a a Școlii nr. 31.

Dar, să nu uităm că o expoziție 
trebuie văzută, nu... povestită. A- 
ceasta și nenumărate altele ca ea 
vă așteaptă. Misiunea de ghizi 
și-au asumat-o pretutindeni învăță
torii, profesorii, cei care merită 
cele mai calde cuvinte pentru iu
birea și grija cu care au organizat 
expozițiile elevilor lot. in ceea ce 
ne privește, li rugăm să primeas
că aceste rînduri modeste ca pe 
un omagiu.

De la „Domnișoara Nastasia"

la „Dincolo de barieră"

■
 oi seara, am văzut

pe ecranul Festiva- 
| lului de la Mamaia 
j un film de Francisc 

Munteanu, „Dincolo
1 de barieră", conti- 

nuînd bogata serie 
a premierelor. „Dincolo de ba
rieră" este — spunea Francisc 
Munteanu — filmul meu cel mai 
important. Cred că am trecut c:t 
acesta punctul imponderabil care 
împărțea orice existență, orice 
evoluție, orice proces în dome
niul : înainte și după, sau para- 
frazîndu-i pe eroii filmului, aici 
sau dincolo de barieră".

Adaptînd pentru ecran piesa 
„Domnișoara Nastasia" a lui 
G. M. Zamfirescu, scenaristul și 
regizorul Francisc Munteanu a 
efectuat un act creator. El a pă
strat intactă intriga piesei dar a 
căzut-o cu ochii artistului care 
trăiește în România anului 1965. 
In filmul lui drumurile mahala
lelor sordide dintre cele două 
războaie capătă sporite accente 
sociale. „Deși pomeso de la piesa

lui G. M. Zamfirescu, filmul meu 
— spunea Francisc Munteanu — 
nu este traducerea ei ci, cred, o 
recreare dintr-un punct de ve
dere inedit. In piesă domnișoara

Festivalul 

filmului 

de la Mamaia
Nastasia era personajul principal 
ce analizează, comentează pe cei 
din jur. Eroul filmului meu de
vine însă Vulpașin. Am ieșit din 
casa Nastasiei și am descoperit 
drumuri mai mari, mai autentice, 
în film, Vulpașin este un om cu o 
puternică forță interioară, generos 
și uman, supus unei dureroase 
ratări".

Mi s-a părut, la un moment dat, 
că personajele lui Francisc Mun- 
teanu fac parte din lumea pltni

de violențe a unora din cărțile lui 
Panait Istrati. De fapt, nu este 
vorba de asemănare cu literatura 
lui Panait Istrati ci de faptul că 
ainîndoi autorii au cunoscut 
foarte bine realitatea dureroasă 
a mahalalelor damnate, a acelor 
vestite gropi ale lui Ouatu sau a 
smîrcurilor din Comorofca bră- 
ileană și au redat-o veridic. Ima
ginea filmului este semnată de 
Vasile Oglindă, vechi colabora
tor al regizorului. Printr-un 
original procedeu de deve
lopare s-a obținut o imagine in
teresantă în care luminile și um
brele capătă reflexe și contururi ■ 
cu totul neobișnuite. In ceea ce 
îl privește pe Vulpașin, actorul 
Ion Dichiseanu ne-a declarat: 
„Cred că rolul lui Vulpașin este 
adevăratul meu debut în film. 
L-am construit cu pasiune, a fost 
un veritabil examen de maturi
tate. Aș dori din tot sufletul să fi 
reușit". Părerea noastră este că 
la acest examen Dichiseanu a 
obținut u-i rezultat valoros.

ATANASIE TOMA I

OCTAV PANCU-IAȘI

Alături de expozițiile elevilor, finalul anului școlar este mai cat 
și prin expoziții cu lucrări realizate de cadrele didactice. Printre 
acestea se numără și cea a școlilor din raionul 30 Decembrie, 
deschisă in incinta Școlii de 8 ani nr. 3 din Capitală. Dintre expo
natele care au stirnit in mod deosebit interesul publicului amin
tim: harta patriei cu locurile biogralice a peste 130 oameni de 
știință, artă și cultură, executată de proiesorii Ion Cheșcă și An
ton Dumitrescu de la Școala medie nr. 32; o interesantă oră de 
dirigenție cu tema: „Dragostea de patrie a unor oameni de sea
mă ’omani" înregistrată pe bandă de magnetofon; aparatul pe 
bază de celulă fotoelectrică, realizat de profesori de la $coal& 

medie „AI. Sadoveanu“



In dezbatere ■■

LARGĂ APLICABILITATE PRODUSELOR SINTETICE
'III n uz^na noastrăII W s_a acumulat o
' I sSs experiență va-
'll loroasă in asimi-

larea și punerea 
Hr^WM în fabricație de

serie a vagoanelor 
de marfă pe 4 osii, vagoane
de călători cu 80 și 54 de 
locuri. Toate tipurile construi
te în ultimii ani sînt realizate 
după o concepție originală, 
asigurîndu-se o calitate su
perioară — viteza sporită, 
greutate proprie redusă, capa
citate de transport mărită. 

Anul trecut au fost intro
duse în producție de serie noi 
tipuri de vagoane-clasă. Pen
tru că se cerea ca acestea să 
aibă greutate proprie mai 
mică, pentru că urmăream să 
le producem la un preț de cost 
cît mai scăzut, dar în specia: 

pentru că trebuiau să prezinte 
un interior mai plăcut, igienic 
și rezistent, am căutat 
să rezolvăm aceste cerințe 
printr-o trecere marivă la 
folosirea produselor sinteti
ce. Locul lemnului, material 
..clasic* în amenajarea inte
rioarelor, l-a luat hirtia deco
rativă stratificată (HDS) pro
dusă de CJ-L-Pipera. A vine 
la dispoziție 4 desene aforisti
ce — fiecare cu cite 5 nuanțe 
— am putut asigura fiecărui 
compartiment o altfel de cu
loare din același desen, deci 
un aspect plăcut. In plus, 
HDS-ul este rezistent la căl
dură, este complet ignifuga- 
se curăță foarte ușor.

Pentru a realiza o încălzire 
bună este necesară o izolație 
corespunzătoare. In acest scop 
am folosit ampora în pungi 

de polietilenă, care se pune 
între pereți și la tavan. Printre 
produsele chimice folosite în 
construcția de vagoane, se nu
mără și diferite cauciucuri- Pe 
primul plan se află buretele 
din cauciuc folosit la băncile 
vagoanelor de clasă ; urmea
ză diferitele profile din cau
ciuc folosite la etanșarea uși
lor, ferestrelor ele.

Și aceasta înseamnă încă 
puțin din vastul cimp de utili
zare a produselor chimice în 
construcția de vagoane. Sarci
nile noastre ce viitor sint 
mult sporite. In proiectul de 
Directive ale celui de-al IV- 
lea Congres al partidului se 
prevede ca producția mijlca- 
celcr de transport să crească 
în 1970 de aproape 1-8 ori față 
de acest an.

Din coordonatele proiectului 

de Directive, pe lingă para
grafele referitoare la industria 
constructoare de mașini am 
reținut, în mod deosebit, și cele

In construcția5

vagoanelor

uzinei
3 ceas— 
citeva

că. printre altele, va 
legătură și cu producția 
noastre. In legătură cu 

propuneri industriei chimice 
de ale cărei produse are ne
voie, din ce în ce mai mult, 
construcția de mașini.

• Cu toate calitățile ei. 
ampora poate și trebuie să fie 
înlocuită eu un nou produs ej 
o rezistentă mii mare- care m 

se sfarmă și care nu mai tre
buie să fie introdus în pungi 
ca să fie ignifugat. Experiența 
cu polistiren a dat rezultate 
bune dar acest produs se fa
brică încă în cantități insufi
ciente.

• Pentru creșterea produc
tivității muncii și pentru ~ 
realiza • izolație termică ș 
fonică foarte buna a vagoane
lor avem nevoie de mai mul' 
poiiuretan. care- prin spuma- 
re. se aplică direct pe pereții 
vagoanelor.

• Se știe că după un timp 
de utilizare, buretele de cau
ciuc suongios -imbătrinește" 
isi pierde elasticitatea după 

care trebuie înlocuit. Locul lui: 
de pe acum se observă, îl va 
lua tot spuma de poliuretan. 
deci încă un argument în fa
voarea propunerii anterioare.

• Pentru a putea trece de 
la căptușirea cu placaj la una 
pe bază de produse chimice in 
construcția de vagoane-marfă. 
este necesară asigurarea unor 
cantități sporite de acetat de 
polivinil. care, in amestec cu 
rumegușul de lemn, asigură 
pasta necesară căptușelii.

O in prezent la montaj se 
mai intimnină unele greutăți. 
De un rea’ folos ne-ar fi rea
lizarea unor blocuri și bucșe 

de cauciuc vulcanizate pe me
tal.

în plus, prin asigurarea cu 
un număr mai mare de mo
dele și nuanțe de hîrtie deco- 
rativă stratificată, îmbunătăți
rea calității și sporirea numă- 
rului de profile la cauclucu- 
rile de etanșare a ușilor și 
geamurilor, industria chimică 
și industria lemm’ ’1' vor da 
un prețios sprijin ndustriei 
noastre de material rulant în 
îmbunătățirea caracteristicilor 
constructive și de exploatare 
ale vagoanelor de toate tipu- 
rile.

COLOMAN BAKONYI 
inginer de concepție. Uzina de 

vagoane Arad

EXTINDEREA LEGUMINOASELOR-IZVOR DE PROTEINE
Sintetic și cuprinzător, in proiectul ie 

Directive se sub 1;-azi că. pentru fu
rajarea rațională a MiiwaWor. o coa*- 
tie absolut necesară este asigurarea 
unor rații echilibrate, ce pot :. reauzaie 
numai cu un sortiment variat s valoros 
de furaje, dintre care nutrețurile nro- 
teice ocupă un loc deosebit, la acest 
sens, sint extrem de imoonaute preve
derile referitoare la extinderea culturi
lor de plante furajere bogate fa pro
teină (lucernă. trifoi, sparcetă și altele) 
și ridicarea procucue: lor hectar.

In condițiile artnale, cantitatea inert
ei en ta de proteine din balanța tura eră 
constituie uanl dm factorii nerertrtrt 
producțiilor mari paoMte ia domeart 
creșterii animalelor.

Se pune întrebarea s cma ar aeriana, 
în acest caz. p.ante<e leguminoase st 
care ar fi eficacitatea lor asupra ixtbu- 
nătătirii producția in sectorul zoo
tehnic ?

Dacă in cadrul unei rooprrative agri
cole de producție s-ar compara catan 
lucernei de pe o suprafață de 100 de 
hectare cu producția totală ce plante fu

rajere gras, zee cam stut iarba de Su 
dau. cocria sau nășerz e uaturale de 
șes (care se touosesc pe o scară sare ia

3.300 -C80.003 3UDOO —
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uuti smt maur raatrwr. iezi ăe ce-riahe 
.rituri furajere; de 3—*3 cri la aro- 
uucua de masă verde si axstăti zsZrxhve 
si de 15—IC cri fa prvuxta r a-mătu 
de procemă djgesbbLă.

Trausrocmind procesa obț.a gă ia 
ruuzra de jucerat ia produse auisa.e

— de ev ea pm in Lapte — rezultă că de 
pe aceeași suprafață (100 ha) și la 
aceiași voiam de muncă s-ar putea ob
ține o cantitate mai mare de lapte cu 
asroxmzativ 6*6.000 Litri față de iarba de 
Sodan. cu 808 000 li iri fată de dugfaie si 
cu 844000 litri față de pâșuuea naturală 
de șes. Rezuitate asemănătoare se pot

obține și iu ceea ce privește folosirea 
iucernet pentru producerea cărnii de

In calculele de ma: sus, producțiile 
medti de -as- verde La hectar sint cele 
ce se obțin de fiecare gospodărie ia 
condiții de nerr.gare. adică la 30 tone la 
lucernă, 16 tone la iarba de Sudan. 113 
tone la dughie și 4 tone la pășunea na
turală de izlaz.

Pe '.ingă valoarea hrănitoare su
perioară. rezultatele obținute pe teren 
arată că lucerna se preteară foarte bine 
ia irigații și dă in acest caz producții de 
masă verde mult nai mari. Astfel, in 
contfitirie acu.ui 1964, multe cooperative 
agricole ca cele cm comunele Movilita 
și Si. Gbeorgbe din regiunea București, 
de exemplu, au obținut de pe suprafețe 
de cite 30—50 de hectare irigate, pro
ducții medii de 70 tone de masă verde 
la hectar, iar la LC.CP.T. Fundul ea și 
LC-Z București s-au realizat, în aceleași 
condiții, intre 80—100 tone la hectar. 
Toate acestea dovedesc că recoltele 
arătate anterior la culturile de legumi
noase se pot majora de incă 2-3 ori 
comparativ cu exemplele date in tabel.

ceea ce se repercutează in egală măsură 
zsupra ridicării producției animale de 
lapte, carne etc

Cele relatate arată cit de juste sint 
prevederile din proiectul de Directive in 
ceea ce privește extinderea culturilor 
furajere de leguminoase, cum sint: lu
cea*. trifoiul, sparceta și altele, și im
portanta deosebită ce trebuie acordată 
ridicării producției lor la hectar. în pri
mul ri.-.d, extinderea acestor culturi tre- 
buie firniă în contul altor plante fu
rajere de graminee slab productive și 
cu valoare hrănitoare redusă cum sînt 
dughia, meiul, sorgul etc. De asemenea, 
in locui unor pășuni naturale neproduc
tive sau folosibile pe o perioadă de 
timp scurtă (foste izlazuri) se recomandă 
să fie cultivată lucernă, trifoi sau spar- 
cetă, in funcție de zona naturală în care 
sint plasate.

în ceea ce privește irigarea, aceasta 
este, după cum s-a amintit, una din 
măsurile cele mai sigure pentru obți
nerea unor recolte mari de masă verde 
ia hectar. Ținind seama de acest fapt

propun să se analizeze de către organele 
de specialitate ale consiliilor agricole 
regionale posibilitățile existente în ca
drul cooperativelor agricole de produc
ție în ceea ce privește folosirea pentru 
irigare a tuturor surselor de apă din 
riuri, ape stătătoare sau din puțuri 
anume făcute pentru acest scop.

Deosebit de avantajoase in această 
privință sînt sistemele de irigație prin 
ăspersiune cu ajutorul conductelor în
gropate sau a conductelor deschise de 
distribuire a apei. în zonele de deal însă 
irigarea lucernierelor sau a culturilor de 
trifoliene se poate face mult mai econo
mic prin sisteme mai simple cum ar ti 
șanțuri de scurgere de-a lungul pantelor 
naturale înclinate, foloslndu-se pentru 
acest scop apele rîurilor sau ale lacurilor 
din vecinătate.

Dr. EFTIMIE PALAMARU
șeful seefiei de alimentație din Instituim 

de cercetări zootehnice

ÎNVĂTĂMÎNT „CORSETE" INUTILE ÎN PROGRAME
tnvăfăminlul nostru superior 

tehnic, așa cum a rost conceput 
in anii regimului democrat- 
popular, are multe laturi foar
te bune ; a asigurat (Arii noas
tre un important număr 
de ingineri. Exigențele noastre 
față de specialist au sporit. 
pentru că producția s-a dezvol
tat vertiginos și cere îmătă- 
mintului s-o urmeze ; ba. mar 
mult, in unele direcții, să o ia 
înainte. S-au iacul mulfi pași 
înainte în ridicarea nivelului 
tnvăfămintului, dar se pot face 
mult mai multi. Iar proiectul 
de Directive ale Congresului 
al IV-lea al partidului ne ara
tă direcțiile în care trebuie 
să perseverăm pentru a avea 
un invățămint de calitate, efi
cient. Orientindu-mă după a- 
ceste indicații foarte clare și 
mobilizatoare, aș dori să-mi 
spun unele păreri cu privire 
la invățămîntul superior.

De pildă, aș spune că învă- 
(ămîntul este prea încorsetat, 
că studentul trebuie să asiste, 

programa.', la mm'-e cursuri, 
seminarii. lucrări, incit nu-i 
mai rânnne timp liber sufi
cient pentru studiul individual 
Se cere o anume despovărare 
a studentului, scoaterea hn 
din cadrul unui program obli
gatoriu foarte rigid, pentru ca 
el să poată învăța ind/viduaj. 
să aibă timp liber mai mul' 
pentru dezvoltarea personal 
mai creatoare. Aceasta este 
cred o observație justificată 
Dar se cere pufin explicată.

Atunci cind a lost stabilit 
programul obligatoriu pentru 
student, s-a pornit de la pre- 
miza că trebuie să se lichide
ze un trecut al invățămintului 
superior, un trecut In care pro- 
iesorul nu-și făcea cursurile, 
studentul nu venea mai deloc 
pe la școală, examenele erau 
cu totul intimplătoare, se dă
deau oricum, cursuri erau și 
nu erau. De la o asemenea si
tuație, s-a trecut, atunci cind 
s-a făcut reforma invățămintu- 
lui, la o ordine. Astăzi, ordi
nea există și putem vedea 

ceea ce prisosește. Adică, să 
se elimine din programe unele 
cursuri paralele, care nu iac 
altceva decit să amintească 
principiile generale ale altor 
cursuri. Să stabilim un număr 
de cursuri — cele mai impor
tante — care să solicite pre
zenta obligatorie a studentului 
si alături de acestea să exis
te un număr de cursuri facul
tative foarte necesare, care 
vor fi urmate cu siguranță de 
acei studenți dotați intr-o anu- 
mită ramură a specialității și 
care vor să adincească studiul 
acestora. De asemenea, să le 
dăm in viitor studenților 
cursuri mai bine puse la punct, 
cu ceea ce este actual in știin
ță, o sinteză a cunoștințelor 
actuale in termeni cît mai pro
prii, cit mai adecvați. Cursu
rile trebuie să devină tot mai 
puțin descriptibile, ele să fie 
tot mai generale, să ofere stu

denților cadru cit mai larg 
pentru a-și dezvolta gindirea 
in domeniul lor de activitate. 
Trebuie să reținem in progra- 
mele de invățămint acele cu
noștințe care au cea mai mare 
valoare formativă, la care, apoi, 
studentul insuși poate adăuga 
altele not

In decursul activității, lucră
rile practice au o mare valoare 
în formarea specialistului. Pă
rerea mea este că trebuie să 
medităm asupra modului cum 
sint acestea concepute. Sini 
pentru soluția de a trece de la 
experiențele cu valoare pur di
dactică, pur demonstrativă, pe 
care le facem cu studenții in 
cadrul lucrărilor practice, la 
experiențe de valoare științifi
că, adică la ceea ce i se cere 
cercetătorului, inginerului in 
producție. Producția de astăzi 
este pretențioasă. toleranțele 
sint tot mai mici. Exigența 
pentru valoarea de cercetare 
și nu numai pentru rezultatele 
aproximative trebuie să sporea

scă tot mai mult chiar in ca
drul invățămintului. .Așadar. 
mai puține experiențe care se 
fac integrat intr-un program 
cu valori formative și o mare 
exigență pentru experimentări 
cu o adevărată valoare știin
țifică, pentru calitate, pentru 
exactitate.

Cred că trebuie să li se ceară 
institutelor de Invățămint supe
rior, ca în locul unei speciali
zări înguste și de nivelul teh
nicianului, să asigure un specia
list cu mari resurse intelectuale, 
cu o pregătire științifică de 
înalt nivel.

La întîlnirea oamenilor de 
știinfă cu conducerea de partid 
și de stat, am avut satisfacția 
de a vedea că preocupările 
noastre își găsesc rezolvarea 
in indicațiile pe care le pri
mim permanent. Un lucru am 
reținut in mod deosebit: sar
cina pe care o avem de a asi
gura o bună pregătire specia
liștilor care lucrează în cerce

tarea științiiică cit și acelora 
care lucrează în producție. De 
aici, altă cerință: legarea mai 
strinsă a invățăminîuhri de 
producție, legarea profesorului 
însuși, în primul rind. Modali
tatea practică de colaborare 
sint consultările permanente și 
oferirea de informații cu pri
vire Ia preocupările de actua
litate și perspectivă, pentru a 
găsi împreună — cadre didac
tice și specialiști din producție 
— căile optime de rezolvare a 
unor probleme tehnico-științifi- 
ce. Așa se petrec lucrurile la 
Reșița. Profesorii politehnicii 
timișorene sînt consultați frec
vent, sînt prezenți în viața u- 
zinei. Și au de ciștigat și Reși
ța si profesorii.

Ar fi foarte bine dacă în ca- 
drul chimiei analitice specia- 
liștii din învățămintul superior 
ar supraveghea procesul de fa- 
bricație dintr-o întreprindere. 
Bunăoară, catedra noastră ar 
putea fi solicitată, consultată, 
oamenii ei să fie chemați să se 

informeze asupra preocupărilor 
științifice, să lucreze in uzină. 
Uzinele ar avea astfel posibi
litatea să iacă diverse cerce
tări pentru mersul înainte al 
iabricii for (perfecționarea mij
loacelor de producție, ridica
rea calității produselor for, per
fecționarea tehnologiei, ieftini
rea for), le-ar da posibilitatea 
să privească mai mult în pers
pectivă.

Și, în încheiere, o problemă 
care aparent nu este legală de 
ceea ce am spus mai sus. Dar 
numai aparent. Prea criticăm 
mult școala medie că ne dă 
elevi cu insuficiente cunoștin
țe. Numai critici cu privire 
Ia școala medie nu ajung. Ase
menea probleme se ridică in 
toată lumea, nu numai la noi. 
Dar putem avea pretenția ca 
tînărul să vină gata pregătit 
Încă din școala medie ? Se știe 
acum incomparabil mai mult 
decit se știa acum 30 de ani și, 

totuși, cunoștințele sint insufi
ciente. Cred că se întimplă a- 
ceasta deoarece, la cunoștin
țele anterioare se adaugă me
reu cunoștințe noi. Dacă nu 
scoatem din programă cunoș
tințele vechi, de prisos, n-avem 
loc să adăugăm celelalte noi. 
Trebuie să se găsească o me
todă potrivită pentru rezolva
rea acestor probleme. Nu tre- 
buie să ne apucăm să-i învă- 
țăm pe elevi tot ce știau stră- 
moșii noștri și incă ceva în 
plus. Din cele spuse mai sus, 
aș consemna concluzia: să se 
studieze și programele școlilor 
de cultură generală, să fie îm
bunătățite, eliberate de balast, 
modernizate permanent. N-ar 
ii rău dacă în această chestiu
ne ar ii consultați și cei care 
lucrează în invățămîntul su
perior.

Acad. prof.
CORIOLAN DRĂGULESCU

ȘTIINȚĂ SA NU PIERDEM MIA DIN CAUZA SUTEI
Importanța, și prețuirea științei și cercetării științifice 

sînt clar concretizate în proiectele de Directive ale Congre
sului al IV-lea al Partidului Muncitoresc Român. Știința 
contribuie astăzi mai mult decit oricînd la mărirea producției 
și productivității muncii.

In anii puterii populare au luat ființă zeci de institute 
de cercetări științifice, asigurîndu-li-se baza materială, mij
loacele de documentare și încadrare cu personal de cerce
tare, ceea ce a dus la un avînt nemaiîntâlnit pînă acum în 
țara noastră a cercetării științifice. In confruntările inter
naționale, cu prilejul congreselor și simpozioanelor științifice, 
dezvoltarea și succesele științei românești sînt unanim a- 
preciate.

Aș dori în aceste rînduri să încerc să pun în discuție cî- 
teva din studiile ce ar trebui avute în vedere pentru a plasa 
cercetarea românească în chimie și în domeniile apropiate 
la un nivel tot mai înalt, pentru ca cercetarea științifică să 
vină tot mai mult în sprijinul industriei.

Proiectul de Directive prevede îmbinarea armonioasă a cer
cetării fundamentale cu cea aplicativă. Trebuie să subliniem 
faptul că cercetarea fundamentală este cea mai bună școală 
pentru orice fel de cercetare. Cred că toți cercetătorii, indi- 
ferent dacă vor lucra teme fundamentale sau aplicative, tre- 
buie să studieze 1—2 ani o temă de cercetare fundamentală 
pentru că numai astfel se poate deprinde metodica documen
tării, a cercetării.

Există, de asemenea, unele deficiențe în aprovizionarea ope
rativă a institutelor de cercetări cu aparatură, reviste și cărți 
științifice, reactivi și piese de schimb. Ministerele de resort 
pretind, din partea cercetării, o planificare de amănunt pe 1-2 
ani înainte, ceea ce este incompatibil cu cercetarea adevă

rată, care nu cunoaște dinainte soluția și care, in funcție de 
rezultate, necesită noi metode, aparate și substanțe (asimiltn- 
du-se în mod greșit din acest punct de vedere institutele de 
cercetări cu întreprinderile productive, care pot efectua o 
asemenea planificare). In prezent, aducerea din import a 
unor reactivi sau piese de schimb pentru aparate de labora
tor, durează foarte mult. Trebuie găsită soluția pentru a 
reduce simțitor acest termen. In plus, actualul sistem de cen
tralizare a comenzilor pentru industrie și cercetare în aceeași 
întreprindere comercială (Cartimex, Chimimport, Tehnoim- 
port etc.), duce la o apreciabilă risipă de fonduri căci multe 
din comenzile care sosesc după doi ani nu mai sînt actuale 
sau sînt depășite de noile aparate ivite. Costul unei teme de 
cercetare la noi este foarte ridicat în special din cauza fon
dului de salarii, căci cercetătorii cheltuiesc mult timp cu 
ocupații de calificare inferioră (montaj și construcții de apa
rate, preparare de substanțe) care ar fi evitate printr-o apro
vizionare operativă. Nu mai descriu lipsa de interes a 
Chimimportului pentru comenzile de reactivi în cantități 
mici, răzlețirea pieselor componente ale unor aparate de
licate etc.

In această problemă, după părerea mea, există două soluții. 
Un paleativ ar fi alocarea unui fond anual de care institutul 
de cercetări să poată dispune operativ în momentul necesi
tății. Fondul ar trebui să fie aprobat și depus în bancă. De
zavantajul este că institutele n-ar fi stimulate să facă eco
nomii. Cealaltă soluție, care mi se pare mai eficientă, este 
crearea unui organ coordonator al cercetării, astfel ca a- 
provizionarea din import a institutelor de cercetări să se 
facă separat de aprovizionarea unităților productive. 
Un asemenea organ coordonator ar putea veghea și asupra 
repartizării judicioase șl a folosirii eficiente a investițiilor.

S-ar evita astfel, de exemplu, prezența în țară a mai multor 
aparate de rezonanță paramagnetică provenite din import, 
de performanțe egale cu aparatele construite în Institutul 
de fizică atomică și lipsa resimțită de cercetarea chimică, 
a aparatelor de rezonanță magnetică nucleară de înaltă re
zoluție, mult mai importante și mai des folosite in cercetare. 
De asemenea, s-ar putea valorifica eficient și rapid investi
țiile mari (reactorul sau ciclotronul, de exemplu) care nu 
sînt folosite pe deplin. Altfel spus, să nu pierdem mia din 
cauza sutei.

A doua problemă importantă în cercetare este a cadre
lor. Cum bine s-a spus — pentru a face cercetare fun
damentală se cere talent, muncă și entuziasm. Descoperirea 
și stimularea tinerelor talente de cercetători, concentrarea 
lor spre problemele fundamentale ale științei actuale cît 
mai timpuriu, sînt cîteva din sarcinile ce revin corpului 
didactic din invățămîntul mediu și superior. Pe de altă 
parte, este știut că numai un cercetător este capabil să 
insufle pasiune pentru cercetare, să arate știința în mersul 
ei ascendent, să indice limitele și lacunele cunoașterii pre
zente. „Studentul nu este un vas care trebuie umplut, ci o 
făclie care trebuie aprinsă" scrie acad. N. Semionov — 
Laureat al Premiului Nobel. De aceea se impune o cît mai 
strinsă îmbinare a cercetării cu invățămîntul prin participa
rea în invățămint a cercetătorilor merituoși, prin efectuarea 
de lucrări de diplomă în institutele de cercetări etc. Este im
portantă dotarea laboratoarelor din școlile medii, moderni
zarea predării fizicii și chimiei, la toate nivelele. Construcția 
noului local al Institutului politehnic, prevăzută în proiectul 

de Directive, va însemna fără îndoială un mare ajutor adus 
învățămîntului.

Actualul sistem de recrutare și atestare a cadrelor clin cer
cetare și invățămîntul superior nu este destul de exigent, 
ceea ce face ca activitatea de cercetare să fie foarte inegal 
distribuită între membrii colectivelor de cercetare. Aceasta 
este totodată una din cauzele principale ale costului ridicat al 
temelor de cercetare. De aceea este esențial ca cercetarea 
să aducă fie prestigiu și prioritate științifică în domenii de 
actualitate, fie să se refere la teme importante pentru prac- 
tică. răscumpărînd prin beneficii morale sau materiale costul 
cercetării.

O ultimă problemă la care aș dori să mă refer este aceea 
a valorificării rezultatelor cercetării fundamentale prin pu
blicații și brevete. Pentru o cît mai bună reprezentare a ști
inței românești, la începutul anului trecut, periodicele Aca
demiei R.P.R. au fost concentrate într-un număr restrîns de 
reviste, cu apariție mai frecventă și redactate în limbi de 
largă circulație. Rezultatele, după un an și jumătate, sint 
foarte îmbucurătoare. Acum se pune problema ridicării cali
tății, a măririi exigenței față de fondul și forma articolelor, 
a conciziunii și clarității stilului. De asemenea, se impune 
mărirea numărului de exemplare trimise peste hotare. * Din 
păcate există piedici birocratice, ca de exemplu imposibili
tatea de a insera anunțuri asupra noilor noastre reviste în 
periodice străine, forme contabile complicate la trimiterea 
revistelor care nu se face de către redacție sau editură, 
evidență defectuoasă etc. Se cere, de asemenea, o mai mare 
operativitate în înregistrarea și omologarea investițiilor sub 
formă de brevete și certificate de autor.

A. T. BALABAN
membru corespondent al Academiei R.P.R.



Viața de organizație

Dar după
primirea

carnetului?
n organizația 

j U.T.M. din briga- 
! da I de cîmp de la 
. cooperativa agri- 
I colă de producție 
I din comuna Cor- 

nățel, raionul Coș-
tești, în ultimele luni au fost 
primiți în U.T.M. aproape 20 
de tineri. Ne-am interesat la 
comitetul organizației de bază, 
la biroul U.T.M., cum au fost 
antrenați acești tineri la viața 
de organizație, ce activități au 
fost organizate pentru conti
nua lor educare politică.

Prima constatare : adunări
le generale U.T.M. s-au ținut 
cu regularitate, lună de lună. 
Din păcate însă, nu putem 
spune lucruri prea bune și 
despre conținutul lor. Dovada 
celor afirmate — însăși ordi
nea de zi.

Ianuarie : transportul guno
iului de , grajd ; februarie : 
cum a fost transportat gUhoiul 
de grajd ; martie : cum să în- 
sămîrițăm culturile din epoca 
I ; aprilie : cum au fost însă- 
mînțâte culturile ; mai : cum 
se va efectua întreținerea cul
turilor ; iunie, bineînțeles, cum 
a decurs această acțiune. Și 
ca să nu rămînă problemele 
de producție ,,nedezbătute“ 
cum trebuie, la joia tineretu
lui, combatem dăunătorii, la 
serile distractive, omorîm gîn- 
dacul "de colorado, la baluri 
stîrpirh buruienile:..

Membrii comitetului U.T.M, 
pe cooperativa agricolă, biroul 
organizației U.T.M. pe brigadă 
nu au avut curiozitatea să 
consulte utemiștii ce anume ar 
dori să discute în adunările 
generale, ce probleme vor să 
cunoască mai profund. Toți 
cei cu care am discutat și-au 
manifestat. dorința de a cu
noaște, în amănunțime proiec
tele de ■ Directive ale celui 
de-al iV-lea Congres al parti
dului nostru, de a dezbate pro
bleme legate de comportarea 
tinerilor în muncă, în societa
te, de a face sport, de a fi 
prezenți la mai multe și inte- 
resântfe acțiuni cultural-edu
cative.

Ce face organizația U.T.M. 
pentru a răspunde acestor 
cerințe ? Cu luni în urmă, cînd 
se organizau, tinerii participau 
cu multă bucurie la întîlnirile 
cu activiști de partid și de stat.

De ce nu se mai organizează ? 
Programele artistice se prezin
tă numai la vecini, de ce nu și 
acasă ? Spartachiada de vară 
s-a încheiat și cu ea și activi
tatea sportivă de masă.

Tovarășa Iordache Mihaela, 
secretara organizației U.T.M. 
pe brigadă, ne-a vorbit la un 
moment dat despre interesul 
ei pentru lectură, pentru 
sport. Dar nici chiar în aceste 
domenii organizația U.T.M. nu 
întreprinde nimic. Există în 
comună un tînăr, pe nume 
Ciobanu Pândele, sau cum ii 
mai spun oamenii prin sat : 
omul cu cartea în buzunar. 
Am discutat cu el. Ar povesti 
cu multă plăcere tinerilor des
pre cărțile citite, s-ar ocupa 
cu multă pasiune de răspîndi- 
rea cărții. Atunci de ce nu 
este folosit ?

Secretara comitetului U.T.M. 
pe cooperativă, Panait Ana, și 
secretara U.T.M. din brigada 
I, spuneau despre Dumitru 
Diaconu că are atitudine neci
vilizată față de fete, despre 
Vlad Florea că nu prea vine 
la muncă, iar lui Florea Ciot 
îi reproșau că nu participă la 
adunările generale. Pe bună 
dreptate îți pui întrebarea: 
sînt vinovați numai acești ti
neri ? Despre etica tînărului 
zilelor noastre nu s-a discutat 
niciodată, despre dragoste, 
prietenie, nici atît.

în această cooperativă din 
cei 114 utemiști mai mult de 
jumătate sînt fete. Era deci 
firesc ca pentru ele să fie or
ganizate acțiuni specifice: S-a 
făcut ceva, dar mult prea 
puțin. Multe dintre fete, a- 
proape 20, bat drumul pînă la 
Costești, cale de 11 km ca să 
participe la un curs de croito
rie care ar putea.. fi organizat 
și în Cprnățel. .Unele ar vrea, 
să învețe broderia, dar nimeni 
nu s-a gîndit la așa peva. Al
tele, în special tinerele căsă
torite, ar dori să discute cu 
femei mai’ în yîrstă, care au 
ani îndelungați de căsătorie, 
despre răspunderile ce le revin 
ca soții și mame.

Așadar, pretențiile tinerilor 
nu depășesc cu nimic posibi
lul, ele sînt firești și organiza
ția U.T.M. este datoare să le 
satisfacă.

GH. NEAGU

permanente

între 17 și 21 iunie 1965 a avui 
loc la Moscova cea de-a 6-a șe
dință a Comisiei permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru statistică.

La ședință au participat dele
gațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, R. P. 
.Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Române, R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice.

La ședință au fost prezenți în 
calitate de observatori reprezen
tanți ai R.P.D. Coreene și ai 
R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a discutat sarcinile în 
domeniul statisticii care decurg 
din hotărîrile celei de-a XlX-a 
sesiuni a Consiliului și celei de-a 
16-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului și a elaborat 
măsuri concrete pentru îndeplini
rea acestor sarcini.

Au fost examinate, de aseme
nea, materiale privind probleme 
ale colaborării țărilor în dome
niul metodologiei statistice, adop- 
tîndu-se recomandările corespun
zătoare.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

I

Năvodarii sînt încă departe. Dar chiar de la- plecare, gin- 
dul la frumusețea zilelor pe care le vor petrece acolo aș
terne pe chipurile celor care se Îndreaptă către vestita tabără 
de pe malul mării, zîmbete de bucurie. Fotoreporterul, prezent 
in Gara de Nord la plecarea celor 850 de pionieri din prima 

serie, vă oferă, printr-un instantaneu, confirmarea 
Foto : GR. PREPELIȚĂ

Concurs
de versuri

TV-lea 
partidului, Comitetul 

și artă al orașului 
Comitetul orășenesc 
U.T.M. organizează,

In cinstea celui de-al 
Congres al 
de cultură 
București și 
București al 
pentru stimularea creației membri
lor cercurilor literare,. ca și a ce
lorlalți creatori amatori din între
prinderi, instituia, școli și facul
tăți etc. din Capitală un concurs de 
versuri pe tertiele ,,Te cintăm 
partid iubit" . și „Partid iubit iti 
mulțumesc .copiii tării, pionierii".

Versurile prezentate vor oglindi 
mărefele înfăptuiri ale poporului 
nostru sub conducerea partidului, 
dragostea și încrederea oamenilor 
muncii iată de partid, chipul lu
minos al comunistului, frumusețea 
și peisajul nou al patriei, eroismul 
și avîntul poporului în munca de 
desăvîrșire a construcției socia
liste. Ele vor înfățișa momente 
semnificative din activitatea șco
lară, din munca desfășurată în 
cadrul organizațiilor de pionieri și 
tineret, sau din timpul petrecut în 
tabere, drumeții și excursii.

Concursul va fi dotat cu nu
meroase premii și mențiuni în 
obiecte. Lucrările vor fi depuse 
intre 25 iunie—15 iulie la Casa 
creației populare a Capitalei. Elevii 
și pionierii pot depune lucrările 
și la sediile comitetelor raionale 
U.T.M. Cele mai bune poezii vor 
fi publicate, după premiere.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ședința

Grupului național român 
al Uniunii 

interparlamentare

Vineri 25 iunie, a avut loc la 
sediul Marii Adunări Naționale, 
sub președinția deputatului Ion 
Pas, ședința membrilor Grupului 
național român, al Uniunii inter
parlamentare.

Prof. Traian Ionașcu, vicepre
ședinte al Comitetului de condu
cere al Grupului, a prezentat da
rea de seamă cu privire la se
siunea de primăvară a Uniunii 
interparlamentare, care a avut loc 
la Dublin (Irlanda) și la activi
tatea desfășurată de delegația 
Grupului național român la a- 
ceastă sesiune.

Omagiu marilor înaintași

în aceste zile, Universitatea 
din Cluj își sărbătorește marii 
înaintași, oameni de știință, pro
fesori care au contribuit prin 
munca lor înflăcărată și dra
gostea față de valorile materiale 
și spirituale ale poporului român 
la dezvoltarea științei și culturii 
noastre naționale, la afirmarea 
lor peste hotarele țării.

Ca un înalt omagiu adus iluș
trilor profesori, Universitatea din 
Cluj a organizat o expoziție unde 
sînt expuse fotografiile, precum 
și numeroase lucrări cate oglin
desc munca și activitatea lor en-

Plenare ale
Orașul București

Vineri s-au desfășurat în. Ca
pitală lucrările Plenarei Comite
tului orășenesc de luptă pentru 
pace București.

Au participat muncitori și 
funcționari din întreprinderile 
bucureștene. oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai culte
lor, pensionari și alți membri ai 
Comitetului orășenesc de luptă 
pentru pace București.

Acad. Dumitru Dumitrescu, 
președintele Comitetului orășe
nesc de luptă pentru pace Bucu
rești, a vorbit despre apropiatul 
Congres mondial pentru pace, 
independență națională și dezar
mare generală de la Helsinki. El 
a condamnat intervenția impe
rialistă și acțiunile agresive în 
Vietnamul de sud.

Vorbitorul a subliniat că, ală
turi de toate popoarele lumii, 
poporul român înfierează cu ho- 
tărîre orice acțiuni agresive și 
cere respectarea independenței 
naționale, a dreptului popoarelor, 
mari sau mici, de a-și hotărî 
singure soarta. în continuare, el 
s-a referit la acțiuni întreprinse 
de Comitetul orășenesc de luptă 
pentru pace București. Politica

unor comitete de luptă pentru pace
de pace dusă cu consecvență de’ 
partidul și guvernul țării noa
stre a fost popularizată pe larg 
prin conferințe, simpozioane, seri 
literare la care au asistat un mare 
număr de cetățeni ai Capitalei. 
Academicieni, oameni de artă și 
cultură, ziariști au ținut confe
rințe pe temele : Realizările po
porului român, contribuție însem
nată la cauza păcii ; Pacea poate 
fi apărată cu succes ; Tineretul 
studios, factor activ pentru întă
rirea păcii și prieteniei între 
popoare ; Activitatea R. P. Ro
mâne în diferite organisme in
ternaționale ; Dezarmarea, pacea 
și progresul omenirii ; Dezvolta
rea comerțului internațional, mij
loc de apropiere între popoare și 
instrument principal în menține
rea și consolidarea păcii etc. A 
fost relevată, de asemenea, o ac
țiune interesantă organizată de 
Comitet privind inițierea unui 
concurs în legătură cu probleme
le păcii, care a stîmit un deo
sebit interes în rîndul cetățenilor 
din Capitală.

în încheiere, au fost coop
tați noi membri în Comitetul 
orășenesc de lupta pentru pace 
București și în Biroul comitetu
lui.

Regiunea Ploiești

(Agerpres)
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® începînd de astăzi, timp de 

două zile, stadionul Republicii din 
Capitală găzduiește prima întîlnire 
atletică internațională din aceșl 
sezon. O selecționată a cluburilor 
bucureștene primește replica re
prezentativei Cracoviei (R. P. Po
lonă). Din lotul selecționatei bucu- 
reștene fac parte printre alții : A. 
Stamatescu, Al. Tudorașcu, A. 
Barabaș, Al. Bizim, N. Mustață, 
C. Grecescu, Viorica Viscopoleanu, 
Maria Budan, Ecaterina Potoroacă, 
Rodica Crișan etc,

întrecerile incep în fiecare zi la 
ora 17,30.

★
Pe stadionul din Poiana Bra

șov, astăzi și mîine, se va disputa 
întîlnirea atletică dintre selecțio
nata regiunii Brașov și formația 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname (Sofia).

9 Campioanele olimpice de atle
tism lolanda Balaș și Mihaela 
Peneș vor participa duminică la 
un concurs international care se 
va desfășura la Dornbirn (Austria). 
Reprezentantele tării noastre ur
mează să plece în cursul zilei de 
astpzi în Austria.

După cum 
mai anunțat, 
la Porto e- 

chipa de fotbal 
a Braziliei 
se află în 
in Europa 
minat la 
tate : 0—0

care 
turneu 
a ter- 
egali- 

cu se
lecționata Portugaliei. Jocul dis
putat pe o vreme excelentă, în 
prezența a peste 45 000 de spec
tatori, s-a caracterizat printr-o 
luptă spectaculoasă în care ambele

p O 2“ t
respins ba- 
mai tîrziu, 
la 10 m o 
a lovit bara

formații și-au împărțit perioadele 
de dominare. In prima parte a în- 
tîlnirii, echipa portugheză a atacat 
mai organizat, ratînd două mari 
ocazii prin Eusebio. In minutul 17, 
celebrul jucător portughez, dintr-o 
poziție favorabilă, a șutat puter
nic, însă portarul brazilian, cu un 
reflex excepțional, a 
Ionul. Cîteva minute 
Eusebio a reluat de 
centrare, însă balonul
transversală. După pauză, brazilie
nii au avut inițiativa jocului, da
torită acțiunilor lui Pele. In mi
nutul 87, oaspeții puteau înscrie, 
dar mijlocașul 
a salVat de pe

• Comitetul 
„Cupei orașelor 
întrunit la Torino în prezența lui 
Stanley Rous, președintele F.I.F.A , 
a decis să nu admită participarea la 
noua ediție a competiției a mai 
mult de 48 de echipe (la compe
tiție se înscriseseră 80 formații). 
Comitetul a stabilit prin tragerea 
la sorți ca un număr de echipe 
să participe direct la 16-imi, iar 
celelalte să susțină jocuri prelimi
narii. Printre cele 16 echipe care 
vor juca direct se află și formația 
Steagul Roșu Brașov. Iată celelalte 
echipe calificate direct în 16-imi : 
F.C. Leipzig, Hanovra, o echipă 
daneză, Saragossa sau Sevilla (Spa
nia), Espagnol Barcelona, Hearts, 
Dunfermline (Scoția), Victoria Se- 
tubal (Portugalia), Servette (Elve
ția), Aris Salonic (Grecia), Ujpest 
Budapesta, Shamrok. Dublin, Valle- 
rengen Oslo, F. C. Bale, Goztep 
Smirna (Tunis). Celelalte 32 echipe 
au fost repartizate în 6 grupe ale 
preliminariilor.

portughez Alfredo 
linia porții.
de organizare a 
Tîrguri" la fotbal,

• între 28 iunie și 4 iulie vor 
avea loc la Ankara campionatele 
internaționale de tenis ale Turciei. 
La această competiție, (ara noastră 
va fi reprezentată de Ecaterina 
Horșia, Petre Mărmureanu și 
Giinther Bosch.

în orașul Zmnovitz (R.D.G.) 
va avea Ioc între 27 iunie și 4 
iulie un turneu international de 
tenis, la care vor participa și ju
cătorii români I. Năstase, I. Kere- 
cheș, C. Dumitrescu și I. Sântei.

• Pe șoseaua 
București - Olte
nița, la km 13 va 
avea loc 
că finala 
natului 
can de 
perechi.
tul probei vor fi 

dintre cei mai va-

dumini- 
campio- 
republi- 
ciclism- 

La star-

prezenți unii
loroși alergători din țară, calificați 
în fazele preliminare.

• în cadrul campionatelor uni
versitare de atletism ale S.U.A., 
care au avut loc la Berkley (Cali
fornia), tînărul Steinhauer (S.U.A.) 
ă aruncat greutatea la 19,75 
5-a performanță mondială a 
nului).
• Dublul campion olimpic

Snell (Noua Zeelandă) își va face 
reintrarea duminică la Walnut 
(California). Recordmanul mondial 
s-a refăcut în urma bolii de stomac. 
El va lua startul în proba de 880 
yarzi, alături de 
(S.U.A.), Bob Hose 
hoslovacul Odiozil.

m (a
sezo-

Peter

Tel Nelson 
(S.U.A.) și ce-

(Aqerpres)

tuziastă închinată științei și cul
turii pe care au sădit-o cu abne
gație și devotament în fiecare 
generație. Sînt expuse fotografii
le lui Victor Babeș,' Emil Răco
rită, Vasile Pîrvan, Iuliu Hațiega- 
nu, V. Bogdan și ale altor foști 
profesori ai Universității clujene.

La deschiderea expoziției a 
vorbit acad. Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai“, care a subliniat însemnă
tatea acestui act de profund oma
giu adus iluștrilor dascăli.

-k
în Pavilionul de expoziții 

parcul Herăstrău a avut loc, 
neri dimineață, festivitatea
deschidere a expoziției „Tehnica 
sudurii în U.R.S.S.“, organizată 
de Camera unională de comerț 
a U.R.S.S. și întreprinderea unio
nală de comerț exterior „Mașino- 
export".

din 
vi
de

★
Vineri a părăsit definitiv tara 

noastră Carlos Jacyntho de Bar
ros, trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Statelor 
Unite ale Braziliei în R. P. Ro
mână.

★
Corul „Madrigal" al Conserva

torului „Ciprian Porumbescu“ din 
București, condus de Marin Con
stantin, artist emerit, s-a înapoiat 
vineri în Capitală. Colectivul ar- 
tistic bucureștean a participat la 
festivitățile Haendel organizate la 
Halle (R. D. Germana), după care 
a întreprins un turneu în această 
fără, prezentînd concerte la Berlin,

(Agerpres)

Vineri a avut loc la Palatul 
culturii din Ploiești Plenara Co
mitetului regional Ploiești de 
luptă pentru pace.

La lucrări participă reprezen
tanți ai vieții publice locale, 
muncitori și funcționari, oameni 
de cultură și artă, reprezentanți 
ai cultelor, pensionari și gospodi
ne.

Dr. Nicolae Păcescu, președin
tele Comitetului regional de lup
tă pentru pace, a vorbit despre 
Congresul mondial pentru pace, 
independență națională și dezar
mare generală ce va avea loc în 
curînd la Helsinki. Vorbitorul a 
scos în evidență acțiunile organi
zate în cele peste 2 000 de sfa
turi ale păcii din regiune la 
care participă numeroși cetățeni. 
Comitetele raionale și orășenești 
de luptă pentru pace din regiu
nea Ploiești au organizat mai 
mult de 1 000 de întîlniri la care 
au fost prezentate expuneri înso
țite de filme documentare și 
conferințe menite să popularizeze 
politica de pace și colaborare 
internațională a țării noastre. în 
scopul cunoașterii acțiunilor im
portante întreprinse de R. P. Ro
mână pentru menținerea păcii și 
promovarea înțelegerii și colabo-

rării între popoare, Comitetul re
gional de luptă pentru pace a 
organizat anul acesta concursul 
intitulat „Republica Populară Ro
mână militează activ pentru 
pace și colaborare internațională" 
la care au participat mii de oa
meni ai muncii.

Au mai luat cuvîntul Constan
tin Mihalache, sondor șef de in
tervenție din schela Berea, Gheo:- 
ghe Ionașcu, președintele Comi
tetului raional de luptă pentru 
pace al raionului Buzău, Eliza 
Moldoveanu, profesoară, Antip 
Angelescu, episcopul Buzăului, 
Vasilica Coran, gospodină din o- 
rașul Urlați.

Vorbitorii au condamnat cu 
toată asprimea acțiunile agresive 
ale S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez, acțiuni care încalcă 
toate normele dreptului interna
țional, cerînd cu hotărîre retrage
rea trupelor intervenționiste din 
Vietnamul de sud, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și re
zolve singur problemele interne. 
Ei și-au exprimat, totodată, con
vingerea să apropiatul Congres 
mondial pentru pace, indepen
dență națională și dezarmare ge
nerală, va reprezenta o nouă și 
amplă manifestare a forțelor care 
stau de strajă păcii.

Cinematografe
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic rulează la- Patria 
orele (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) . Fiul căpitanului Bipod —
cinemascop, rulează la Republica 
(orele 9,45, 11,45, 14, 16,45, 19,
21,15), Festival (orele 9; 11; 13;
15; 17; 19; 21), Excelsior (orele 8; 
10,15; 12,30, 14,45; 17; 19,15;
21.30) , completare M ’iaturi în
tehnică, Grivița, (orc 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), completare 
Miniaturi în tehnică, Modern (ore
le 10; 12; 14; 16; 18; 20). Femeia 
necunoscută, rulează la Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21). Winnetou — cinemascop, ru
lează la Giulești (orele 15; 17,30; 
20, duminică ora 10), Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
De doi bani violete, rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16; 
18,45; 21), Tomis (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21), Melodia,
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Joe Limonada — cinemascop, 
rulează 
11,45;
Neamul Șoimăreștilor 
scop — 
Lumina 
Can-Can 
la București (orele 9; 11,30; 
16,30; 19; 21,30).

la Central, (orele 9,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

cînema- 
ambele serii rulează Ia 
(orele 10; 13; 16,30; 20), 
— cinemascop, rulează 

------ 14; 
Program pen

tru copii, rulează la Doina (ora 10). 
Regina cintecelor, rulează la Union 
(orele 13,45; 16; 18,30; 21), Parisul 
vesel — călătorie imaginară — 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Ne asumăm 
răspunderea, rulează la Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). Femeia ne
cunoscută, rulează 
(orele

la Victoria 
13,45; 16,15;

*
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18,45; 21,15). Cîntînd în ploaie, ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). Oliver Twist, ru
lează la Buzești (orele

Flacăra (orele 15,30; 
Bine ați venit

din Senegal, rulează

14,30; 17; 
18; 

Baletul 
la

19.30) ,
20.30) .
negru 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30, du
minica la 10,30), Rahova (orele 15; 
17,30, 20), Cînd Martin avea 14 ani, 
rulează la Cosmos (orele 16; 18; 
20), Nuntă cu peripeții — Noi și 
soarele rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). Merii sălba
tici, Dincolo de cercul polar, rulea
ză la Unirea (orele 16; 18,15). Vese
lie la Acapulco — Artiști amatori, 
rulează la Vitan.................... ..
Fernand cow-boy 
artă românească, 
rița (orele 9,45;
18,45; 21), Lira
19.30) . Cronica unui
Pionieria nr. 3jl965, rulează la 
Munca, (orele 16; 18,15; 20,30). 
Casa Ricordi, rulează la Popular 
(orele 10,30; 16; 18,30; 21). Raby 
Matyas, rulează la Arta (orele 16; 
18,15;), Volga (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Gaudea- 
mus Igitur — Șapte secole mai tîr
ziu, rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18). Spărgătorul — cinema
scop, rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). Ianoșik — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Colen- 
tina (orele 16; 19,30), ~
(orele 
crime 
teniei, 
15,30;
întîmplat — Zilele Sighișoarei, 
Iează la Drumul Sării, (orele 
18,15; 20,30), Pacea (orele 16: 
20). Arena circului, rulează 
Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare 
(orele 14; 16; 18; 20). Animalele 
— Petrică și încă cineva, rulează 
la Cotroceni (orele 15; 17; 19; 21). 
Marele război — cinemascop, ru
lează la Carpați (orele 9,15; 11.30, 
13,45; 16).

(orele 16; 18,15).
— Comori de 

rulează la Mio- 
12; 14,15, 16,30; 
(orele 15; 17,15; 

bufon 
rulează

Ferentari 
16; 19,30), Cronica unei 
— cinemascop. Colțul prie- 
rulează la Progresul (orele 

18; 20,15). Asta-i tot ce s-a 
ru- 
16; 
18;
la

Televiziune
SlMBATA 26 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Aventurile lui Tom Sa
wyer (VII), Pierdut și găsit. 
20,00 Tele-enciclopedie. 20,50 
Teatru în studio : „Tezaurul" 
de Paul Everac. 21,50 „între
bai frunza de fag...“ — muzi
că populară românească. 22,30 
Retrospectivă umoristică. E- 
misiunea a Vl-a cu... Nae Ro
man. în încheiere : Buletin de 
știri. Sport. Buletin meteoro
logic.

DUMINICĂ 27 IUNIE
8,50 Gimnastica de înviorare 

la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 11,00 
Emisiune pentru sate. După- 
amiază: Duminică sportivă. 
Fotbal: transmisiunea întîlni- 
rilor dintre echipele Rapid— 
Crișul; Dinamo București— 
Petrolul. 19,00 Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Filmul „Valsul 
nemuritor“. 21,00 Lanțul logic 
al chimiei. 21,30 Melodii cele
bre... în armonii noi. Emisiune 
muzical-coregrafică. 22,10 Bu
letin de știri. 22,20 Telesport. 
în încheiere : Buletin meteo
rologic.Foto : AGERPRES

URMĂRI DIN PAQ. I

âtiiiedoara își propune
de Directive prevede o creștere 
a acestui indicator în perioada 
1966-—1970 — în construcții — 
cu 30 la sută. Un asemenea 
nivel de creștere va trebui să 
realizăm și pe șantierul nostru. 
Pentru aceasta se impun de pe 
acum unele măsuri. Mă gînclesc 
in primul rînd la mecanizarea lu
crărilor cu volum mare de muncă. 
De aceea propun să se înscrie ca 
un obiectiv principal în planul 
tehnic. mecanizarea în toate 
punctele de lucru, și nu numai în 
depozitele finale, a operațiilor de 
încărcare și descărcare a mate
rialelor precum și mecanizarea 
tuturor transporturilor pe orizon
tală.

—- Colectivul nostru ■— a reluat 
ideea ing. Ion Brad, adjunct al 
șefului âe șantier — a acumulat 
c bogată experiență în construcții 
siderurgice. Această experiență 
va da rezultate și mai bune dacă 
o vom adapta continuu progre
sului tehnic înregistrat în con
strucții. Propun în acest scop șă 
se stabilească pentru fiecare ca
dru tehnic de pe șantier teme de 
studiu pe o durată mai lungă

privind rezolvarea unor probleme 
de introducere a tehnicii noi la 
fiecare loc de muncă.

— Mă asociez și eu propu
nerii tovarășului Brad — a conti
nuat tînărul Dumitru Romanov- 
schi. Dacă un tovarăș inginer ar 
studia problema agregatelor s-ar 
găsi și soluțiile pentru îmbunătă
țirea calității acestora și s-ar pre
întâmpina folosirea în construcții 
a unor agregate necorespunzătoa- 
re, care scad calitățile betoane- 
lor.

Constructorii șantierului nr. 1 
al Întreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara w început 
și lucrările de modernizare a la
minorului de 800 mm prevăzut, 
de asemenea, în proiectul de Di
rective. Este vorba de adaptarea 
laminorului de 800 mm pentru 
prelucrarea oțelurilor aliate. Des
pre mersul lucrărilor la acest o- 
biectiv, a vorbit inginerul Adal
bert Leon.

— Problema nouă care s-a 
pus pentru noi, constructorii, a 
fost executarea lucrărilor fără 
întreruperea procesului de pro
ducție. Pînă în prezent am reușit. 
Propun să se studieze posilibita- 
tea executării lucrărilor din mers 
și de către monturi. în felul a- 
cesta activitatea de producție a

laminorului nu va fi deloc stînje- 
nită.

Prezent la adunarea de dezba
tere a proiectului de Directive, 
a luat cuvîntul și tov. fon Țifrea, 
inginer șef-coordonator al în
treprinderii de construcții siderur
gice.

— Hunedoara —■ sublinia dîn- 
sul — nu și-a spus încă ultimul 
cuvint în sporirea producției de 
fontă, oțel și laminate a țării. în 
proiectul de Directive sînt stabi
lite alte obiective pe care noi, 
constructorii, va trebui să le ridi
căm în anii cincinalului. Noile 
obiective vor mări contingentul 
nostru de constructori. Va trebui 
ca atît noi, întreprinderea, cît și 
șantierul — șl în primul rînd mai
ștrii. — să manifeste maximum 
de grijă pentru calificarea . ace
stora, pentru perfecționarea cali
ficării lor.

Mai niulți vorbitori au cerut 
în acest scop conducerii între
prinderii să organizeze cursuri de 
calificare și de ridicare a califi
cării, schimburi de experiență și 
demonstrații practice, sesiuni teh- 
nico-științifice pentru generaliza
rea metodelor înaintate în con
strucții. Tovarășul Nicolae Pro
dan, secretarul organizației de

partid a recomandat în mod spe
cial organizației U.T.M. să stimu
leze interesul tineretului de a par
ticipa la aceste acțiuni de îm
bogățire a cunoștințelor profe
sionale.

Cu mîinile noastre — a spus în 
adunarea de dezbateri un vorbi
tor — am construit Hunedoara 
socialistă. Cu mîinile noastre vom 
ridica și noile obiective prevăzu
te în proiectul de Directive 
pentru noul plan cincinal.

Cuvintele acestea, considerate 
ca o exprimare a simțămintelor 
tuturor constructorilor, au fost 
repetate de fiecare vorbitor, Ele 
reprezintă noul legămînt al Hu
nedoarei cu viitorul.

0 stuțic d f ii!ilfllii griului

Secerișul
bele pot fi scoase la treierat 
din spice.

Vremea variabilă, posibila 
în acest an în multe zone ale 
tării, impune precauțiuni spe
ciale, deoarece procentul de

apă din boabe ca și din paie 
fluctuează mult in funcție de u- 
miditatea aerului. Conținutul de 
apă al boabelor, chiar după ce 
au ajuns la coacerea deplină, 
poate fluctua dacă temperatura 
și umiditatea aerului se schim
bă. De aceea, socotim că nu 
este bine să se înceapă recol
tatul cu combina prea devre
me : din contră, recomandabil 
este să aibă loc spre sfirșitul 
coacerii depline și chiar după 
coacerea deplină. Aceasta este 
necesar din două motive ; întii 
pentru că boabele umede sînt 
vătămate la;procesul treieratu
lui, iar cele mai mici rămîn în 
spice și al doilea pentru că 
boabele, care conțin încă multă 
apă, se încălzesc foarte repede 
la înmagazinare și se strică.

Pe cind recoltatul cu seceră- 
toarea-legătoare și cu vindro- 
verele trebuie să se execute 
mai devreme, spre a se evita 
pierderi de boabe ocazionat.» 
de ulterioarele manipulări; la 
folosirea combinei se poate 
aștepta fără teamă coacerea 
deplină sau chiar trecerea ei, 
deoarece nu mai sînt de aștep
tat pierderi ca după secerat. A- 
ceasta maturizare în continuare 
a boabelor face ca recoltatul cu 
combina să înceapă cu 4—7 zile 
mai tîrziu decît recoltatul cu 
secerătoarea-legătoare sau cu 
vindroverul. Teama de pierderi 
de boabe prin scuturarea lor la 
recoltarea cu combina, atunci 
cînd griul este trecut de coa
cerea deplină, este nejustifica

tă. Cea mai mare parte din so
iurile noastre sînt rezistente la 
scuturare chiar după coacerea 
deplină. Se înregistrează, prin 
această recoltare mai tîrzie cu 
combina, mult mai puține pier
deri decît prin recoltarea prea 
devreme.

In anul acesta, in zonele cu 
umiditate atmosferică mai mul
tă, unitățile agricole vor face, 
în largă măsură, uz de vindro- 
verele de care dispun, ceea ce 
le va permite să eșaloneze 
strîngerea recoltei. La recolta
rea griului cu vindroverul, us
carea este influențată în primul 
rînd de înălțimea miriștii. O 
miriște mai înaltă de 10-15 cm 
permite o așezare mai aerisită 
și o uscare mai rapidă a braz
delor. De aceea, pentru treiera
tul din brazdă, se va prefera o 
miriște mai înaltă, care tine 
brazdele de grîu depărtate de 
pămîntul de obicei umed, A- 
șezarea în brazde a plantelor 
tăiate oferă posibilitatea unei 
mai bune uniformizări a matu
rității și micșorează pericolul 
scuturării boabelor.

Schimbarea conținutului de 
apă în bob sub influența umi 
ității aerului se face destul de 

repede și în timp scurt cînd 
cerealele sînt încă nerecoltate, 
cind adică ștau pe pai. De a- 
ceea, la ploi iminente este mai 
bine să nu se înceapă recoltatul 
cu vindroverul, deoarece pe 
iraiele nerecoltate spicele se 
usucă mai repede după ploi,

decît dacă se seceră și sînt în
tinse pe pămînt.

Precipitațiile numeroase că
zute în multe regiuni ale tării 
au determinat o înfrățire ex
cesivă a griului și o creștere 
prea înaltă a paiului, ceea ce a 
provocat, pe uneie suprafețe 
căderea griului. în astfel de 
cazuri trebuie să se recurgă la 
recoltatul manual — cu secera 
sau cu coasa, iar uscatul se va 
face cu multă grijă, cu atît mai 
mult cu cît în lanurile căzute, 
plantele au mai multă umidita
te atît în boabe cît și în paie, 
în acest scop se recomandă ca 
mănunchiurile sau brazdele tă
iate să se lase mai întii la soa
re resfirate spre a se usca bine 
și numai după aceea să se lege 
în snopi, care se vor așeza mai 
întii în picioare spre a se usca 
în continuare la vînt și la soa
re. După aceea, snopii se vor 
așeza în clăi făcute cu mare 
grijă.

înmagazinarea griului tre
buie făcută, mai ales în acest 
an, cu foarte mare grijă, Astfel, 
se reeomandă ca griul să fie 
depozitat la început în straturi 
subțiri, care se vor îngroșa 
treptat numai după ce el se va 
usca bine prin Ippătare, A 
doua recomandare este ca par- 
tizile de grîu din lanurile căzu
te sau pe la recoltările de di
mineață să fie, din cauza can
tităților mai mari de umiditate,

depozitate separat și aerisite 
cu o și mai mare atenție.

Soarta piinii necesare in a- 
nul ce urinează recoltării se 
hotărăște acum !

„Leagănul" ideal 
de formare - 

colectivul
relui, un deșeu care șe arunca 
la gunoi pînă de curînd. Ei 
bine, nu s-a mulțumit să ardă 
acele deșeuri, ci, studiind lite
ratura tehnică, interesîndu-se, 
gîndind, a realizat o mașină 
despre care putem să spunem 
că, prin calitățile ei tehnice, 
este cea tnai bună la ora ac
tuală.

Una dintre concluzii ar fi a- 
ceasta : în tinerii noștri există 
o uriașă forță constructivă, o 
mare dorință de dăruire, pasi
une sinceră pentru fapte mari 
și frumoase. A-l ajuta și sti
mula să-și pună în valoare toa
te aceste virtuți, este o muncă 
nobilă și emoționantă, o muncă 
ce a devenit pentru foarte 
mulți oameni profesori, maiștri, 
conducători de întreprinderi — 
un scop înalt al întregii lor 
vieți. Responsabilitatea majoră 
fată de schimbul de m.îine este, 
cred, una din explicațiile înal
telor trăsături ale acestui 
schimb.
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Cluj, Portret in mișcare IZVORUL
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de ROMULUS RUSAN

■ egiunea Cluj este — a fost
! din cele mai vechi timpuri 
j — un vad al vieții și al miș-

| cării de dincoace de Car-
i păți. De la apele care, 

coborîte cu trudă din 
munți, își găsesc aici in- 

tîiele momente lucide, de răgaz, și pină 
la dinamica biografiilor omenești, la 
fel de bine decantate — totul trăiește 
sub influența poziției centrale a locu
lui. Nimic important, cel puțin pentru 
partea de vest a țării, nu poate occii 
Clujul. Regiunea se învecinează cu toa
te celelalte cinci ale Transilvaniei și, 
pe lingă această împrejurare, ea este 
una dintre cele mai diverse din întreaga 
țară, atît economic cit și intelectual O 
veche tradiție umanistică. înviorată in 
epoca noastră de elanurile tahnirii 
constituie temelia unei activități ma
ture, trecută parcă printr-un filtra al 
înțelepciunii.

Reședință a regiunii dar și a nu mai 
puțin de 13 000 de student:, oraș al cli
nicilor universitare și totodată al fabri
cilor de cele mai stricte specialități se
diu al grădinii botanice vestite in în
treaga lume și în același timp al nume
roaselor laboratoare științifice patrona
te de Academie — Clujul este un oraș 
complex. Ca dintr-un fascicol ca e. 
pornesc spre colțurile regiunii ș: tot 
în el se reflectă, fecundate de munca, 
cele mai contemporane idei In otice 
ungher al regiunii, apropierea lui iș: 
face simțită prezența. în halele fabri
cilor, noi sau vechi, pe ogoarele cele mai 
depărtate, pe scenele căminelor cultu
rale, oamenii sînt mai siguri în mișcăr- 
degajați de stingăcii și timorări pro
vinciale.

Aceeași strînsă logică științifică se 
desprinde din felul cum a fost reorga
nizată economia regiunii

Odinioară, ținutul era un grinar din 
cele mai banale, cu o anemică indus
trie centralizată in citeva orașe și oră
șele. La Cluj exista o mare fabrică de 
încălțăminte și una. mică, de porțelan 
la Uioara o uzină chimică. Ia Turda o 
uzină chimică, una de ciment, una de 
ceramică, una de sticlă, la Cîmpta 
Turzii una metalurgică

în Apuseni și în munții Rodnei exis
tau cîteva mine de neferoase, la Ttai 
și Surduc altele de cărbuni în munți

gatere, ta orașe fabrici de bere, de că
rămidă. țigări *« mezeluri — și cu asta 
bilanțul se incăesa. Pnodurpa inreczs- 
trată de toate aceste mdustm ta acari 
1938 era atrisă in I»M doar in patru
zeci de rile. De ia 15 de unrteu in I8M 
— cele mai multe m_<i ateisere — s-a 
ajuns ari la 181; de la 15888 de namrt-

M. KEL OLPt Kusttt

teri, la de patra an pe ypa CR pri
vește ponderea ssAsqm-i pe aaBuoe- 
bl-J eeococnăc. ea a c-'es»—x or ia 8 te 
procente (erideacă kpsk de h i l 
tă 5 ia peste 88 tet ac* de ewvdeshi 
superioritate A

Aceste reahxtr. edeaate âs atsr het-* 
regiunii Cluj se rien ca parte rste- 
grantă a pc-.onz șrăr-tAe a partea' a 
nostru care, si «3 se araci a ri ee- 
umtek pa «texte de Dteeccm. pane te 
baza dezvoltării Un.
dezvoltarea aj, «urouuasă a tacsrer re^- 
unitar țâra.

iaftr ejewwir KaaMr «ir crW- 
*wr -wnc«W < firwitJB

ȘT «rAjvw

pe-cw dr wtwjrgc —

rrrapte fhi rfratite i rie «ri. •- 
ceste lacseei a rar ft •-
feșaaâte. ori răsar haaair; iaaae-

rile de chimie, conduse de acad. 
Raluca Ripan, ți de fizică atomi
ci, datorite profesorilor Ion Om 
ți Victor .Merceo. s-au soldat cu
numeroase comunicări prezenta
te la congresele științifice din 
întreaga lume. Ciurul medical, 
mai dies prin cercetările de car
diologie efectuate în cadrul cli
nicii medicale I, sub direcția 
acad. Aurel Moga, ți politehnic, 
datorită studiilor de metalocera-
măcă initiate de colectivul pro
fesorului ing. Alexandru Dom.ja, 
aa fost de asemenea apreciate 
peste hotare — în presă ori în 
codrul reuniunilor de specialita
te.

Cit sint de mari speranțele 
cere se leagă de tineri, acești im
previzibil de mulți continuatori 
ai meșterilor ? Numai în ultimii

SI '

ALFRED GRIEB „Gao de tractor i<*

teiviai sâa dia area* ca 7 aau. 
teriri sSm&k al Siasrtei. cw ia- 
trraa hi: faerie electrică. u apa
re >*si drept aaa dm acele noat- 
fati rare farâriă mereu și rămin 
pc arpele tc-n încetare.

Dar nu nuatai oruțeM; între
gul cartier de care vorbeam este 
un <ediu al tinereții. Nu există 
student clujean care să nu facă 
drumuri cit mai dev pe aici, 
chiar atunci tind inrfftutid ‘ăti 
ine. topografic. dia această deli
mitare strict subiectică. Bibliote
ca uniterătară. ca cele peste 
două milioane de cârti ele sale, 
pebchnica stodeuțesscâ. grădina 
botanici ri bmeimțtles. solemna 
Coi de cuirasă a studenților _
stat locuri de neveobt case îl 
cheamă ți i se dăruiesc m orice 
oei a riiei cărrinda-i condiții de 
r*mim. de ingrijhe •unitară, de 
dritrncjie. de instrucție generali. 
$• ânt aui — peste 130(10 — de 
tritdenji in Cluj, ijfti ci. pricit 
cu^giadirra. arert, spațiu rritete 

arsei mepsnzaMe nrifcări nsode- 
cnlmr. graesfind pe orbite exacte, 
ordonate după anacop ri o lege 
unici: a mcătăturii multdatem- 
le. Șapte institute superioare, 
douixeri ți ana de cămine, nenu
mărate laboratoare (investite, nu
mai acestea din urmă, ți mimai 
in ultimii ani, ca fonduri în că
inase de peste 25 mtîkxme lei) 
— iată o ramară geometrie cifri
ci a vieții universitare clujene. 
.In de an. ea se diversifică, se 
amplasează pe suprafețe noi. si 
tot an de an Clujul își trimite,

Jur împrejur viituri de arbori, 
podgorii in terase. Și o amiază 
lntr-o liniște ca de amfiteatru. 
Ziua începuse firesc, cu oameni și 
unelte, intr-un efort și mai firesc, 
de muncă.

Mă uitasem printre oamenii sa- 
;uiui, in podgorii, încă de dimi
neață, cind la radio se transmise
se un durabil mesaj viitorului : 
proiectele de Directive ale Congre
sului al IV-lea al P.M.R. Și, nu 
știu dacă acesta e obiceiul sau 
nu. Ia amiază părinții își așteptau 
aici, intr-o odihnă precipitată, co
piii. Întorși de la școală, ei le adu
ceau ziarele. Urcau dealul Bedre- 
garului, al Crufuiui și al Chela- 
rului, urcau Talionul, brîul Răgă- 
nilei, in fireasca și Gruî — locuri 
cu nume pitorești și aspre, amin
tind de o veche așezare de lucră
tori ai pămlntului de coastă, la 
scurta curbură a Buzăului, in Sub- 
carpa/i. Satele aici se înșiră ca 
mărgelele. Șarînga, Dara, Clon- 
diru. Cilțești. Și mai departe, tace 
ocolul o apă,, ii zice Girla Sărăfii, 
cu. maluri abrupte, pietroase. Apa 
e intr-adevăr sărată, unui sal de 
pe margine ii spune insă Izvorul 
Dulce.

In aceste sate, pe aceste dea
luri, intr-o zi salutînd viitorul, 
citeva sute de oameni citeau lao
laltă ziarele, sorbeau pină la 
transfigurare de cintec cuvintele, 
lncercindu-ie sunetul. Și ce sunet 
distinct, cu ce rezonanță departe 1 

Nimic n-a lost uitat. Nici ora
șele mari, nici orașele mici, nici 
satele tării, nici apele ei, nici 
cimpiile mari, nici codri, nici dru
muri, — nimic 1 Și nici podgoriile. 
„Se vor planta cu vii o suprafață 
de 75 mii ha și cu pomi o supra
față de 80 mii ha ; în 1966—1970 
media anuală la fructe și struguri 
va fi de circa 2 600 000 de tone".

Cu sentimentul că aceste rîn- 
duri le sint și lor dedicate, că in 
aceste cifre stă ca o pîrghie și 
eiortul lor, oamenii aveau aevea 
in tafă o parte a vastei coniigu- 
rații a viitorului. „Și la noi vor 
ii puse pe rod : dealul Brunului, 
cel din coasta Pufului, la Cîlfești; 
va ii de lucru nu glumă". Va ii 
de lucru, desigur. Își aruncau unii 
altora, peste ziare, privirile, își 
lnso|eau cuvintele cu gesturi. A- 
miaza aceea cred că a fost cea 
mai robustă și visătoare odihnă a 
lor. Podgorenii de prin părțile a- 
cestea au sentimentul unei munci 
moștenite ca zestre, transmisă din 
tată în iiu ca virtute. Ei au esca
ladat metru cu metru înălțimile, 
stnulglnd pur și simplu piatra, și 
în locul ei sădind cu migală vița 
de vie și pomi. însemnele hărni
ciei lor sint de aceea vizibile și 
Înnoitoare. Șatinga, Dara, Clon- 
diru, Cillești au devenit in ultimii 
uni ai șesenalului sate cu o inia- 
fișare tinără. Cine le-a văzut oda
tă nu se poale să nu refină acele 
drumuri largi, primitoare, cascie 
mari și frumoase cu trandaiiri și 
leandri în lață, sate în care arde 
lumina eleclrică, apa coboară din 
codri, pe fevi, după ce traversează 
aerian cîteva maluri de piatră.

Și mai departe, ca un briu ce 
le cuprinde, curge o apă — Girla 
Sărăfii li zice, cu maluri înalte 
care se macină. Apa e într-adevar

GY. SZABO BELA „Tiirir muncitor*

n biroul directoru
lui tehnic al Uzi
nei constructoare 
de mașini din Re
șița s-a întrunit 
un consiliu tehnic 
restrîns: se dis

cută unele amănunte tehnolo
gice legate de construcția tur
binelor hidraulice. La început 
discuțiile au fost aprinse, a- 
poi, treptat, părea să se ajun
gă la o părere comună., și din 
nou punctele de vedere s-au 
diversificat, urmînd sinusoide 
complicate, greu de descifrat 
pentru nespecialiști. Nu e încă 
greu de înțeles că fiecare a- 
mănunt al problemei atîrnă 
greu, că unele eventuale corec
tări pe parcurs nu sînt admise.

La un moment dat directo
rul tehnic s-a uitat la ceas. 
A chemat apoi secretara :

— încă n-ai obținut legătura 
cu Timișoara ?

— Ba da... Dar profesorul 
Anton e la examen.

Din nou consultarea ceasor
nicului.

— Adevărat. Trebuia să știu 
asta...

— Să-l scoatem de la exa
men ?

— Nu, nu ! se apără cel în
trebat. Cum o să-l scoatem ? ! 
Doar nu arde...

Secretara știe ea însă ce știe 
(pesemne că altădată a trebuit 
totuși să-1 scoată pe profesor 
de la ore) și mai rămîne 
cîteva clipe în prag.

— Peste șaptesprezece mi
nute iese în pauză... Și 
fiindcă tot ai obținut legă
tura cu Timișoara, cheamă-1 
pe tovarășul Anghel de la la
borator. Trebuie să ne comu
nice rezultatele ultimelor mă
surători. Spune-i doar atît: că 
la telefon e Reșița, și el o să 
știe...

Apoi discuția e reluată. Dar 
de data asta, printr-o înțele
gere tacită, punctul nevralgic 
e ocolit, mai exact atacarea lui 
e amînată pînă ce se vor ști 
rezultatele ultimelor măsură
tori, pînă ce va fi cunoscută 
și părerea profesorului Anton.

Un aforism se verifică 
în practică

La celălalt capăt al firului, 
la Institutul politehnic din Ti
mișoara, catedra de mașini hi
draulice.

Am venit să stăm de vorbă 
cu colaboratorul științific in 
probleme de construcții de 
turbine hidraulice al uzinei din 
Reșița. „Colaboratorul nostru 
științific ? ne întrebase un tî- 
năr inginer de la serviciul 
proiectări turbine hidraulice 
al uzinei. Vreți să stați de 
vorbă cu el ?... Păi, colaborato
rul nostru e toată catedra de 
mașini hidraulice, toată bi
blioteca, tot laboratorul". La 
început crezusem că tînărul 
inginer e un iubitor de afo
risme, dar. ajungînd aici, nil 
e greu să te convingi că aces
ta e adevărul...

Ne-am întreținut îndelung 
cu membrii ai colectivului de 
catedră condus de ing. prof. 
I. Anton, cu „toată catedra de 
hidraulică, biblioteca și labo
ratorul". Și, dacă ne e îngă
duit, am adăuga la aforismul 
tînărului inginer reșițean : cu 
întreaga tradiție în acest do
meniu, pe care, aici, o desco
peri, înfiorat, la fiecare pas.

Prima întrebare:
— Cum colaborați cu con

structorul ?
Proiectarea agregatelor pen

tru centralele electrice — ni 
se explică — variază în func
ție de căderile de apă, de de
bitul respectiv și de o mulțime 
de alți factori. Ecuațiile de 
proiectare sînt uneori atît de

complicate, incit nici nu se pot 
scrie. Baza rămin experimen
tările practice, care se fac aici, 
în laboratorul de hidraulică 
al Institutului, pe modele ase
mănătoare viitoarelor agrega
te, construite însă la o scară 
redusă.

Acumularea masivă de date 
din ultimii patri-cinci ani — 
ne spune tovarășul Iosif Pre
da. conferențiar universitar — 
a fost pentru activitatea noa
stră științifică pîinea de toate 
zilele. Fără aceste date, am fi 
ajuns, poate, să închipuim ipo
teze mai mult sau mai puțin

toamnă, la conferința de ma
șini hidraulice cu partiripație 
internațională de ia Timișoara: 
lucrări zgîrcite in numărol de 
file, pline de grafice compara
tive și formule. Cercetătorii 
noștri au primit felicitări pen
tru o metodă nouă de investi
gare care le-a permis să des
copere apariția cavității in
tr-un stadiu incipient, cu mult 
înainte de începerea distruge
rii... Laboratorul de hidrauli
că al Institutului — de fapt 
cei care l-au organizat — a 
fost distins, de asemenea. în 
1953 cu Premiul de Stat. E o

an. cu pregătirea direefionată pe 
făgașe adincite autoritar de das
căli recunoscuți drept, totodată, 
creatori de țcob p curente origi
nale.

Școala clujeană de istorie yi 
arheologie, de pildă, făcută ilus
tră de o personalitate ca aceea 
a academicianului Constantin 
Daicociciu. este amplu cunoscută 
peste granițe datorită cercetărilor, 
încununate de succes, referitoare 
ia formarea limbii ți poporului 
romă», la demonstrarea fără du
biu a continuității românilor în 
Docui. Școala de biologie, dez
voltată sub egida unor academi
cieni ca Emil Pop, Erasmus 
\paradi, Eugen Pora. Ștefan 
Pcterfi, ți-a cițtigat merite în di
recția studiilor de istoria vegeta
ției, de cultură a algelor pe scară 
semiindustrială. ca ji în aceea de 
întocmire a monumentalei lu
crări Flora R.P.R. Contribuții în- 
'cmiidtc. tot pe linie de redactare 
a mior lucrări de larg interes, re
vin lingviștilor acad. Emil Petro- 
vici yi Dimitrie Macrea. Cercetă-

ani, sute de foști studenți au de
venit cadre didactice superioa
re, iar dintre aceștia, unii mem
bri corespondenți ai Academiei. 
O continuă osmoză de cunoștin
țe, de răspunderi, se desfășoară 
sub cupolele venerabile sau ado
lescente ale orașului științific, 
sub auspiciile muncii și altruismu
lui, iar reflexul ei cel mai nobil 
— seînteia noutății — se vede 
piuă departe, pe alte meridiane. 
Și ea va fi, fără îndoială, îmbo
gățită, în viitorul cincinal, prin 
contribuția noilor generații de 
absolvenți ai facultăților țării, 
intre care se înscriu și absolvenții 
din cetatea științei — Cluj.

Cu resurse omenești și natura
le propice unei economii înflori
toare, dar și cu un climat optim 
vieții spirituale, Clujul e tm oraș 
total. Tumulturile industriei se 
dovedesc bune vecine cu liniștea 
studioasă din laboratoare. Severi
tatea amfiteatrelor este compli
mentară cu tinerețea jovială a 
străzii. Interiorizarea culturii, cu 
clocotul exploziv al stadioanelor.

ÎNSEMNĂRI

in viaia obișnuită o corectitu- 
cme și un anume simț al exac
tității pe care le remarci de la 
primul schimb de cuvinte. îi 
place să spună că e un practi
cian (uneori, ne-a mărturisit, 
:. bate gindul să plece la Re
șița». Dar chiar la o răsfoire 
în fugă a mapelor masive ce 
conțin expunerile ținute în 
tata studenților îți dai seama 
că tînărul acesta se simte la 
fel de atras spre disocieri și 
adinciri teoretice. Anul trecut 
a fost trei luni, ca specialist 
din partea catedrei, pe șantier 
pentru a asista la montarea

Colaboratorul 
științific 

al Reșiței
interesante, și atît. Față de 
cercetările anterioare din do
meniul nostru, considerabile de 
altfel, am făcut in ultimii ani 
pași mari in teorie și, mai a- 
les, pași la fel de mari spre 
concret.

Un elogiu adus colaborării 
cu producția ! Pînă la începe
rea proiectării și fabricării de 
turbine românești a existat in
tr-adevăr o „foame de date și 
de concret", ca și dorința de a 
ieși din universul eterie al ipo
tezelor...

Am răsfoit cîteva din comu
nicările ținute anul trecut, în

uzină întreagă. Au fost create, 
multe prin mijloace proprii, 
prin strădaniile cadrelor di
dactice. instalații și standuri 
pentru toate probele și măsu
rătorile necesare fabricării 
turbinelor și a altor mașini hi
draulice.

Aspirațiile nobile 
ale aspiranturii

Anghel Antoniu are 29 de 
ani. E șef de lucrări și mai 
tot timpul îl găsești în labo
rator. Aceasta i-a imprimat și

centralelor electrice de pe Bis
trița. De acolo s-a intors cu 
ideea lucrării de aspirantură.

Interlocutorul nostru scoate 
pe masă o mapă — mai volu
minoasă decît celelalte — din 
care ies la iveală grafice pline 
de curbe nervoase, schițe în 
creion și fișe, multe fișe pe 
care sint înșirate coloane de 
cifre comparative. „Ce ve
deți aici — ne explică — 
e tubul de asiprație al 
turbinei". în tubul de aspira
ție trebuie să se recupereze, 
după Anghel Antoniu, într-o 
variantă ideală, aproximativ 30

la sută din puterea totală dis
ponibilă a turbinei. încercarea 
de priponire a unei herghelii 
de cai putere care acum o cam 
ia razna înainte de a fi făcut 
treaba pe care ar trebui s-o 
facă, aceasta e, ca să rezumăm 
printr-o metaforă, obiectul lu
crării de aspirantură a tînă
rului Anghel Antoniu...

Paleta e un organ foarte so
licitat al turbinei. Fiind supu
să procesului de cavitație, tor
siunilor și corodării, ea se e- 
xecută din oțel aliat cu crom 
prin turnare — un procedeu 
foarte costisitor și scump. In
ginerul Hrelescu, din secția de 
sudură a Filialei Academiei 
R.P.R. din Timișoara a pro
pus o variantă mai simplă : fa
bricarea paletei dintr-un oțel 
slab aliat și apoi placarea, pe 
suprafețele supuse presiunilor 
și cavitației, cu un strat de oțel 
rezistent la acești factori. A 
fost găsită și soluția practică ; 
în momentul de față el lucrea
ză la definitivarea dispozitivu
lui de placare...

Vas Alexandru, tot din sec
ția de sudură a Filialei Aca
demiei, a lucrat în ultimul 
timp la perfecționarea și apli
carea în practică a procedeu
lui de tăiere a tablelor groase 
de metal cu jet de plasmă. 
Alături de un colectiv de cer
cetători de aici, inginerul Vas 
a reușit să înlocuiască argonul 
și heliul (gaze rare și scumpe) 
cu azotul, un gaz ieftin 
și la îndemîna oricui, des- 
chizind astfel drum larg noului 
procedeu în industrie. O primă 
aplicare la nevoile industriei 
va fi tăierea plăcilor groase din 
oțeluri înalt aliate din care se 
prelucrează unele piese mari 
pentru turbinele hidraulice...

Pentru amîndoi tinerii cerce
tători lucrările acestea, dez
voltate și aprofundate teoretic,

vor constitui lucrări de aspi
rantură.

O expresie călătorește 
prin lume

Expresia „Școala româneas
că de hidraulică" revine tot 
mai frecvent în publicațiile de 
specialitate de peste hotare și 
la simpozioanele internaționa
le. Și trebuie spus că pentru 
cei cu care am stat de vorbă 
aici acesta e un titlu de mîn- 
drie.

La Institutul politehnic din 
Timișoara ființează încă de la 
reforma învățămîntului o sec
ție de mașini hidraulice (nu e 
lipsit de importanță să amin
tim că cei care proiectează 
turbinele hidraulice la Reșița 
sînt, toți, absolvenți ai Institu
tului politehnic din Timișoara, 
cu specialitatea mașini hidrau
lice). în 1950—52 pe porțile Re
șiței ieșeau primele turbine hi
draulice concepute, proiectate 
și fabricate în țară. N-aveau 
puteri prea mari, dar erau pri
mele turbine românești, reali
zate sub semnul îndrăznelii 
creatoare (la centrala Crăinice- 
lu de la Văliug, de pildă, au 
fost montați doi rotori pe ace
lași ax, captîndu-se simultan 
două căderi de apă. exemplu 
unic pe atunci în literatura de 
specialitate)... în 1960 s-a în
ceput fabricarea agregatelor 
pentru complexul de centrale 
de pe Bistrița aval. La această 
mare lucrare de interes națio
nal nu se pornea, după cum 
am încercat să arătăm mai sus, 
de pe un loc gol. Iar acum se 
lucrează la agregatele pentru 
Argeș și se studiază ipoteze și 
variante pentru marile lucrări 
hidroenergetice de la Porțile 
de Fier...

GHEORGHE BACIU

sărată, unui sat de pe margine îi 
I spune însă Izvorul Dulce. Privite

de pe dealuri, din capătul de sus 
al apei, construcțiile cooperative
lor de producție domină peisajul 
dinspre cîmpie. De iapt, de aici 
încep zilele și nopțile podgore
nilor, anotimpurile lor cu vii și 
livezi. De aici începe și continuu, 
tenace, o luptă de înfrumusețare 
și așezare pe rod a reliefurilor 

s aspre.
Era aici, în jurul satelor aces

tea,rămasă din moși strămoși, o 
moștenire a unor dealuri sterpe, 
cu smocuri de iarbă, cu pămîniuri 
cretoase, stîrnind surprinzătoare 
reflexe ale luminii în amurg. 
In relieful acesta mocnea lo
tuși bogăție. Vechi cîntece popu
lare născute aici adeveresc acea
sta. Le cîntă pe scena căminelor 
culturale Elisabeta Saiu, Elena 
Manolache și Filoileia Stanciu: 
„Bade-n deal și bade-n vale / Sa
pă să găsești izvoare / Că mi-e 
dor de dorul tău / Bade, rîule 
flăcău...". Mai depărtat în vreme 
decît acest cintec, tezaurul „Cloș
ca cu puii de aur" s-a găsii în- 
tr-un vechi relief de piatră. Dar 
adevărul bănuitei bogății a iost 
confirmat abia azi. Tineri și vîrst- 
nici laolaltă au pornit, în ultimii 
ani, să sape dealurile, să le nive
leze, zidindu-le ca pe niște uriașe 
cetăți, în trepte. Au sădit vie și 
au întins spaliere. Primăvara e o 
minunăție pe terase, toamna e un 
miraj. Parcă „Puii de aur" de de
mult umblă acum printre butuci, 

S roșii-aprinși pe sub coardele viței 
de vie. Să-i vedeți la cules pe cei 
mai tineri podgoreni — pe Gheor- 
ghe Bratu și Mihai Mustajea, pe 
Andrei Baniță și Ștefan Baniță ; 
să-i vedeți și pe cei mai virsl- 
nici ; pe Ion Baniță și Costică 
Dtagomir — pe toți odată — la-

< crători ai pămîntului de coastă 
— aproape 1 000 de podgoreni ai 
acestor sate care au împ 11 filat o 
sevă nouă pe dealul Bedregarului, 
în Fierascd, la Rcîgănița, pe vtrful 
Talionului, pe dealul Chei arului și 
al Cruțului. Care vor aduce și ne 
alte dealuri rodul la lei de temei
nic al vredniciei.

O apă, Girla Sărăfii îi zice, 
face obolul acestor sate, către 
cîmpie. Apa e înlr-adevăi sarată, 
unui sat de pe margini îi spune 
însă „Izvorul Dulce". Este un mare 

I adevăr, desigur, în această meta
foră de nume. Oamenii au azi 
dreptul să-și numească satul Izvo
rul Dulce, căci ei i-au conferit 
puterea să se numească astfel 
prin popria lor muncă, prin năzu
ințele lor.

In milioanele de tone de stru
guri și fructe din anii 1966—1970 
se vor numără și tonele muncii 
lor. Iar puii aceia de aur desco- 
periți într-o piatră și cîntați în- 
tr-un cintec, vor deveni și mai 
mult pentru cei ce cunosc acest 
lucru o fericită și simbolică anti
cipație.

A. I. ZĂINESCU
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Situația din Algeria

s-a mai anunțat,

încordare la Saigon
Cosmos-69

ar permite amîruirea conferinței 
țărilor Asiei și Africii, proiectată 
pentru 29 iunie, fără a afecta 
prin aceasta noua conducere din 
Algeria".

După cum 
guvernul antipopular de la 
Saigon a ordonat executarea 
tinărului patriot sudvietna- 
mez Tran Van Dang. In fo
tografie: Tran Van Dang în 
țața plutonului de execuție

20 de anic de ani în
pe coasta

u 20 
urmă, 
de vest a conti
nentului nord-a- 
merican, la San 
Francisco, repre
zentanți ai 50 de 
state semnau 
Carta Organiza

ției Națiunilor Unite, organi
zație care își propune apăra
rea păcii, securității și dezvol
tarea colaborării internațio
nale.

In cele două decenii au 
avut loc 19 sesiuni ordinare, 
10 sesiuni extraordinare și de 
urgență, s-au ținut mii de șe
dințe ale Consiliului de Secu
ritate. Adăugind la acestea 
reuniunile anuale ale celor
lalte organisme și instituții 
specializate ale O.N.U. ne pu
tem forma o imagine a acti
vității complexe a organizației, 
care a abordat cele mai ma
jore probleme ale contempo
raneității. Sediul Națiunilor 
Unite a constituit de nenumă
rate ori locul unor vii dezba
teri care au dovedit, deseori, 
posibilitățile reale pe care 
statele cu sisteme social-poli- 
tice diferite le au spre a 
colabora pașnic.

Rezultatele obținute de 
O.N.U., mai ales în domeniul 
colaborării economice au apă
rut, în primul rînd, ca rezultat 
al dialogului bazat pc respec
tul reciproc.

La O.N.U. statele socialiste 
și numeroase alte state iubi
toare de pace au depus con
secvente eforturi pentru a 
obține reglementarea pașnică 
a problemelor internaționale 
litigioase, pentru consolidarea 
păcii mondiale. Dar bilanțul 
activității O.N.U. este departe 
de a fi pe măsura speranțelor 
popoarelor, din cauza promo
torilor unei politici de agre
siune. Dificultățile O.N.U. se 
datoresc politicii unor state 
occidentale, politică de igno
rare a noilor realități mon
diale.

îmbunătățirea continuă a 
activității organismelor O.N.U. 
constituie un imperativ al ac
tualei situații din lume. Resta
bilirea imediată a drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
marea organizație internațio
nală este o cerință a princi
piului larg recunoscut al uni
versalității O.N.U.

Consecventă ideilor care că
lăuzesc politica noastră exter
nă, România și-a adus contri
buția sa la găsirea, prin 
eforturi comune, a unor so
luții constructive pentru asi
gurarea păcii și cooperării în 
lume. Propunerile țării noastre, 
ca cele privind acțiunile pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între state europene 
aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite, ca și pro
iectul de Declarație în legă
tură cu promovarea în rîndu- 
rile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare, au avut 
un mare ecou. Țara noastră 
desfășoară o activitate susți
nută și în cadrul organismelor 
și instituțiilor specializate ale 
O.N.U.

Jubileul Națiunilor Unite 
găsește organizația în fața 
unor mari probleme. De re
zolvarea lor, în conformitate 
cu interesele cauzei păcii, de
pinde creșterea continuă a 
prestigiului Națiunilor Unite.

IOAN TIMOFTE
_____________________

o t a r e

MOSCOVA 25 (Agerpres)
La 25 iunie, în Uniunea Sovie
tică a fost lansat satelieul artifi
cial al pămîntului „Cosmos-69“. 
La bordul satelitului s-a instalat 
aparatura științifică pentru conti

nuarea explorării spațiului cos
mic în cadrul programului anun
țat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbi
tă cu următorii parametri:

— perioada inițială de revolu
ție — 89,7 minute — distanța 
maximă de la suprrlfața Pămîn
tului (la apogeu) —'332 km; — 
distanța minimă de la suprafața 
Pămîntului (la perigeu) — 211 
km ; — înclinația orbitei — 65 
grade.

In afara aparaturii științifice, 
la bordul satelitului se află :

— un post de radioemisie care 
funcționează pe frecvența de 
19,995 MHz; un sistem radioteh- 
nic pentru măsurarea precisă a 
elementelor orbitei; un sistem 
radiotelemetric pentru transmi
terea pe Pămînt a datelor referi
toare la funcționarea dispozitive
lor și a aparaturii științifice.

Aparatura montată la bordul 
satelitului funcționează normal. 
Informațiile recepționate sini 
prelucrate la Centrul de coordo
nare și calcul.

SAIGON. — In primele ore 
ale zilei de 25 iunie, relatează 
agenția France Presse, in princi
palele puncte din Saigon și-au 
făcut apariția mașini blindate și 
mitraliere autopurtate.

La cîtva timp după plasarea 
în poziție de luptă a acestora, 
prin intermediul postului de ra
dio Saigon s-a cerut populației 
să-și păstreze calmul, deoarece 
apariția pe stradă a armatei se 
datorește unor „manevre milita
re". Această nouă acțiune a jun
tei militare sud-vietnameze nu 
poate fi considerată de cei avi
zați decît ca o măsură care ur
mărește intensificarea terorii și a

Raiduri aeriene
asupra teritoriului 

R. D. Vietnam
HANOI 25 (Agerpres) — 

După cum transmite agenția 
V.N.A., avioane aparținînd forțe
lor aeriene ale S.U.A. au efec
tuat, în dimineața zilei de 25 
iunie, mai multe raiduri în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam, în 
apropiere de Hanoi.

Au fost doborîte patru avioa
ne americane și avariate altele.

ALGER 25 (Agerpres) — După 
cum anunță agenția Reuter, un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Informațiilor al Algeriei, a 
declarat vineri ziariștilor că ..in 
țară domnește calmul”. „Iu ulti
mele cîteva zile, a afirmat el au 
avut loc unele demonstrații stu
dențești în Algeria, acestea nu au 
pus însă, în primejdie ordinea in
ternă"

Întrebat dacă Consiliul Revolu
ției condus de colonelul Boume
dienne a fost sprijinit de sindica
te, purtătorul de cuvînt a spus că 
din numeroase părți ale Algeriei 
au fost primite telegrame în care 
se exprimă sprijin Consiliului Re
voluției. Agenția Reuter lemarcâ 
că organizația Uniunea centrală 
a muncitorilor algerieni nu a a- 
nunțat deocamdată sprijinul său 
Consiliului Revoluției.

LONDRA. — După cum a- 
nunță agenția Reuter, miniștrii 
afacerilor externe și șefii delega
țiilor țărilor afro-asiatice, aflat: 
la Alger, au fost preocupați ti
neri cu „căutarea formulei care

intimidării populației, după ce a 
fost anunțată oficial decretarea 
stării de război în întreaga tară 
împotriva patrioților sud-vietna- 
mezi.

SAIGON. — In provincia sud- 
vietnameză Ben Tre. au avut loc 
mari demonstrații de protest ale 
populației împotriva represiuni
lor și masacrelor organizate de 
autoritățile de la Saigon în a- 
ceastă provincie. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă, la a- 
ceste demonstrații au participat 
aproximativ 4 000 de persoane.

Două companii ale poliției sud- 
vietnameze au intervenit pentru 
a-i împrăștia pe demonstranți. 
Participanții la demonstrație au 
cerut încetarea persecuțiilor și 
demisia guvernatorului provin
ciei. Intre demonstranți și poliție 
au avut loc ciocniri.

SAIGON. — Corespondentul 
din Saigon al agenției Associa
ted Press relatează că în capi
tala sud-vietnameză s-a produs 
vineri o puternică explozie care 
a distrus clădirea unui restaurant 
situat în centrul Saigonului. Potri
vit aprecierilor preliminare, peste 
30 de persoane au fost omorîte, 
și 100 rănite, majoritatea dintre 
aceștia fiind militari americani.

TUNIS 25 (Agerpres) —
După cum transmite A.F.P.. 

ministrul informațiilor al Tunisiei 
a anunțat vineri că ..guvernul tu
nisian recomandă amînarea con
ferinței afro-asiatice la o dată ul
terioară dat fiind poziția majori
tății țărilor membre care se pro
nunță pentru amînarea acestei 
conferințe".

DELHI 25 (Agerpres). —
Un purtător de cuvînt al gu

vernului indian a anunțat vineri 
că ministrul de externe al Indiei. 
Swaran Singh, nu va pleca la 
Alger la reuniunea miniștrilor 
de externe afro-asiatici ce urmea
ză să se deschidă sîmbătă.

ALGER 25 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga transmite : 
După cum s-a anunțat oficial la 
Alger ministrul afacerilor exter
ne, Abdel Aziz Bouteflika, con
firmă că conferința miniștrilor a- 
facerilor externe, care precede 
Conferința la înalt nivel a țări
lor Africii și Asiei, își ta începe 
lucrările la 26 iunie la clubul 
Pinilor într-o localitate situată la 
30 km de Alger. Această hotărîre 
a fost luată in cadrul unei ședin
țe extraordinare a Comitetului 
de pregătire din care fac parte 15 
țări

încheierea lucrărilor
Comonwealthului

LONDRA 25 (Agerpres). — 
I ineri seara tîrziu au luat sfirșit 
la Londra lucrările Conferinței 
primilor miniștri din țările Com- 
monuealth-uiui. După cum in
formează agențiile de presă, au 
fost necesare peste patru ore 
pentru ca participanții la confe
rință să elaboreze un text final. 
Agenția Reuter notează că dacă 
în problema muriuuî U ilson. me
nită a căuta o soluționare in 
problema vietnameză, s-a ajuns 
la un acord mai rapid, apoi 
„chestiunea explozivă a Rhodesi- 
ei" a dat naștere la serioase con
fruntări întfe delegați. Susținute 
de către țările osiatice, statele a- 
fricane au exercitat presiuni a- 
supra delegației britanice pentru 
a se angaja mai clar pe calea 
soluționării problemei rhodesie-
ne.

R. P. POLONĂ. — Vedere din avion a orașului Wroclaw

«AP

Retragerea lui Defferre
PARIS — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te: Vineri, candidatul socialist la 
alegerile prezidențiale din Fran
ța, Gaston Defferre, primar al o- 
rașului Marsilia, a anunțat că-șt 
retrage candidatura de la aceste 
alegeri. Motivul invocat pentru a 
explica această hotărire a fost e- 
șecul convorbirilor dintre parti
dele politice de opoziție in ve 
derea constituirii unei „federații 
democrate socialiste", propusă de 
el, în scopul susținerii candidata 
rii sale în alegeri. „Nereușind a- 
ceastă acțiune, a declarat Deffer
re, a trebuit să trag consecințele 
și să-mi retrag candidatura".

Hotărîrea lui Defferre a provo 
cat numeroase comentarii din 
partea cercurilor politice france 
ze. Secretarul general al Partidu
lui Comunist Francez, Waldeck 
Rochet, a declarat că „eșecul 
proiectului federației S.F.I.O.- 
M.R.P. și retragerea candidaturii 
lui Defferre ridică o ipotecă și 
creează o situație nouă. Este 
vorba acum de a ști dacă parti
dul socialist va trage toate în
vățămintele din eșecul înregis
trat, renunțînd la orice perspecti
vă de alianță cu partidele de

dreapta, facorizind unirea fără 
excepție a tuturor partidelor de 
stingă".

Cei mai mulți observatori a- 
preciază că retragerea lui Def- 
ierre favorizează poziția Partidu
lui comunist. Desemnîndu-și un 
candidat propriu, Partidul comu
nist poate beneficia de un 
mare număr de voturi ale 
stîngii. in același timp, noua si
tuație va permite P.C.F. să cau
te o formulă de unitate a stîngii 
împotriva candidatului gaullist.

Pentru opoziția anti-gaullistă 
necomunistă se pune în prezent 
problema găsirii unui nou candi
dat care să reușească acolo unde 
Defferre a eșuat. Se poate apre
cia că Comitetul democraților, 
organism de legătură al partide
lor democrat-creștin (M.R.P.), ra
dical și independent, ar putea e- 
labora o nouă platformă în ca
drul acestor alegeri și să-și de
semneze 
cercurile 
vorbește 
ședințele
Jean Lecanuet, președintele 
M.R.P. (democrat-creștin) și Pier
re Mendes France.

un candidat propriu. In 
politice de la Paris se 
de Maurice Faure, pre- 

partidului radical, de 
Lecanuet,

rei victorii pentru 
domnul Couve de 
Murville : la Bonn, 
în discuțiile cu 
Schroder în timpul 
vizitei președinte
lui de Gaulle, la 
Bruxelles, unde a 
reușit să evite o în

fruntare deschisă în cadrul re
centei reuniuni a Consiliului mi
nisterial al Pieței comune și, în- 
sfîrșit, în Adunarea Națională 
Franceză, unde a prezentat un 
raport, solid argumentat, asupra 
politicii externe promovată de 
guvernul de la Paris. Astfel își în
cepe un articol săptămînalul fran
cez „L’EXPRESS“, pentru a scrie 
cîteva rînduri mai departe : „To
tuși, aceste victorii echivalează cu 
o înfrîngere". Ceea ce ar părea la 
prima vedere un paradox, reflectă 
în realitate anumite situații ale 
complexelor relații înterocciden- 
tale. Intr-adevăr, la Bonn întreve
derile de Gaulle-Erhard, după 
cum devine pe zi ce trece mai 
clar, nu au dus la nici un rezul
tat concret. La Bruxelles, con
fruntarea decisivă a fost doar a- 
mînată și a fost nevoie de toată 
abilitatea șefului diplomației 
franceze, pentru a salva aparen
țele față de ceea ce poate fi con
siderat ca o concesie franceză. 
După aceste două „victorii a la 
Pyrrhus" dezbaterile consacrate 
analizei politicii externe a Fran
ței în Adunarea Națională Fran
ceză au solicitat întreaga măie
strie oratorică atît a ministrului

de externe, cit și a premierului 
Pompidou. In special, ei au cău
tat să dea asigurări cercurilor a- 
gricole franceze că interesele lor 
nu vor fi sacrificate, dat fiind că 
se așteaptă fixarea prețurilor la 
carne și lapte pînă la 30 iunie 
1965. prețuri care ar fi urmat să 
intre în vigoare de la 1 iulie 1967. 
Aceste reglementări ar favoriza 
agricultura franceză.

Am amintit aceste citeva fapte 
pentru a delimita cadrul relațiilor 
Franței cu ceilalți cinci parteneri
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căderile din ultima vreme la Bursa din Wall 
Street au dat naștere, în întreaga lume, la nu
meroase comentarii. întrebarea esențială care 
s-a pus cu acest prilej a fost dacă S.U.A. nu 
cumva se află astăzi în pragul unei depresiuni 
economice sau chiar >a unei crize de proporții. 
Deși nimeni nu s-a angajat cu un pronostic 
hotărît, este evidentă părerea că în economia 
S.U.A. se petrece ceva de natură să îngrijoreze 

pe americani. Suspiciunile, ca de altfel și scăderile la 
bursă, au apărut cu trei săptămîni în urmă. Pînă atunci, 
oficialitățile americane se produceau exclusiv cu declarații 
ultra-optimiste, citind mereu cifre care să dovedească 
prosperitatea. Judecățile de ansamblu erau pe același ca
lapod. La 16 mai unul din conșilieriî economici ai pre
ședintelui Johnson declara : „Există toate condițiile ca 
expansiunea economică să continue vreme îndelungată. Pen
tru moment nu se observă nici un semn din acelea care 
în mod tradițional au anunțat sfîrșitul prosperității".

Iată însă că la 1 iunie stegulețul cade.
în acea zi, o personalitate de prim rang în viața econo

mică a Statelor Unite, William Mc Chesney Martin, pre. 
ședințele Băncii Federale al
S.U.A.), a făcut o declarație care a fost unanim apreciată “ 

- ca un duș rece pentru americani. Printre altele, William d 
■ Martin a declarat: „Există anumite asemănări îngrijoră- 3 
“ toare între situația actuală a economiei americane și aceea 8 
j din anii de după 1920. care a dus la marea criză din 1929“. â 
' Declarația lui Martin, transmitea FRANCE PRESSE, a I 8 provocat o consternare enormă. Ea a neliniștit foarte mult ® I lumea financiară din Wall-Street, făcînd-o mai sensibilă ca 3

niciodată la noutățile politice. b

în cercurile conducătoare, cele spuse de președintele lui.. 
(..Federal Rezerve Board" au stîrnit o vădită nemulțumire. 8 

Mai mulți lideri din Congres au cerut să se inițieze dezbateri | 
asupra problemei. Președintele Johnson a crezut că poate 

jj liniști spiritele prin ceva care putea semăna a butadă : jj I „Socot că atunci cînd ai o administrație care întrebuințează | 
" 4 sau 5 milioane de oameni, nu ești niciodată sigur de ceea 
I- ce-i cășunează fiecăruia să spună". Unul din consilierii | 

Casei Albe a apreciat că spusele lui Martin, „înspăimîntînd 9 
pe businessmeni, pe cei de la bursă și pe consumatori și ” 

iincitîndu-i pe
aceștia să-și 
reducă afaceri-

Ile și cheltuieli
le", vor duce 
țara la o criză.

s
I
I

am Mc Chesney Martin, pre- 3 
Rezervelor (Banca Centrală a I

rintre altele, William | 
asemănări îngrijoră- |

I
l

I Camerei Re
prezentanților 
cerea chiar la

110 iunie demisia lui Martin.
Aceste reacții n-au împiedicat însă pe economiști și pe ob

servatori să analizeze îndeaproape starea de lucruri, fiind I convinși că altceva și nu declarațiile președintelui Băncii
Federale a Rezervelor ar putea duce la o criză economică 

Iîn Statele Unite. Ei au căutat să determine dacă se poate 
vorbi cu adevărat de asemănări cu situația dinainte de 1929. 
Concluzia a fost afirmativă.

Oricit de curios ar părea, comentatorii își încep lista I similitudinilor cu starea de spirit a americanilor, cu „eu
foria" lor. Astăzi ca și în anii 20, se afirmă, majoritatea 

_ americanilor cred că nici o criză nu se mai poate produce. 
|J Or. se știe ce-a urmat, în 1925, unei astfel de convingeri. 
| O altă asemănare cu situația premergătoare crizei din 1929 
_ o constituie datoriile contractate de populație mai ales prin I sistemul cumpărărilor în rate. Aceste datorii reprezintă 

astăzi 55 la sută din veniturile americanilor, cu mult mai 
2 mult decît în 1929, cînd ele reprezentau 32 la sută. Și totuși I atunci datoriile au constituit un factor important de agra

vare a crizei, întrucît muncitorii rămași șomeri nu și le 
_ puteau achita.

I Asemănarea de situații apare și în domeniul monetar.
Cantitatea de monetă în circulație continuă să crească la fel 
ca și în perioada la care ne raportăm. Se știe că admi- 

Inistrația Johnson s-a angajat într-o politică inflaționistă, 
întrucît aceasta este apreciată ca fiind metoda cea mai 
ușoară de a face față nevoilor de sporiri de salarii și de a 

(asigura totodată țelurile politice imediate ale giivernului. 
In cele din urmă însă, cînd se ivește depresiunea, deficitul 

- economic rezultat din inflație, este acoperit de populație, 
Iprin pierderile pe care le are de suportat. In legătură cu 

fenomenele inflaționiste, W. Martin a declarat că dacă 
S.U.A. nu le va pune stavilă, există primejdia unei noi de- i presiuni.I In sfirșit, se menționează situația balanței de plăți a 

IS.U-A.. care este „cel puțin in dificultate", la fel cum era 
balanța de plăți a Marii Britanii, în 1929. cînd Jira sterlină 
deținea primul loc și din care se alcătuiau rezervele de I devize în întreaga lume. După cum se știe, în ultimii 14—15 
ani. Statele Unite au înregistrat cu regularitate deficite în 
balanța de plăți. Anul trecut acest deficit s-a ridicat la 3,1 I miliarde de dolari. In cursul primului trimestru al acestui 
an deficitul balanței de plăți americane a fost de 750 mi-

_ lioane dolari, ceea ce corespunde unui deficit de 3 miliarde I dolari pe anul în curs. Pe de altă parte, convertirea dolari
lor în aur, efectuată de Franța și de mai multe bănci națio

nale occidentale, a provocat un gol însemnat în rezer- 
vele S.U.A.I Similitudinile cu situația dinainte de 1929 sînt larg co- jj 
£ mentate. Oficialitățile americane se străduiesc însă să 
inspire optimism. Unii economiști au căutat și niște deose
biri între cele două perioade și au încercat să 1 

cu ele că totul este... „O.K. !“ Alții merg pînă la „ ____
că „prosperitatea americană" va continua „aproape etern".

Johnson, la o întrevedere avută cu princi- 
consilieri economici și financiari, a declarat că si-
~ tuația economică a Statelor Unite „este bună".

Totuși, chiar și în cercurile guvernamentale se admite că 
o situație de criză, o ușoară depresiune (o „recesiune" cum 
i se spune în presa occidentală) ar putea să apară. Se amin
tesc cu acest prilej perioadele de „recesiune" din 1948, 1953, 
1958 și 1960, remareîndu-se (cu vădită intenție liniștitoare) 
că acestea au durat puțin și n-au fost marcate de o scădere 
„brutală" a producției. în forma aceasta, conducătorii ame
ricani par a se resemna cu posibilitatea unei oarecari de
presiuni, nu însă a unei crize în toată puterea cuvîntului, 
de tipul 1929—1933. Semnificativă în acest sens este recenta 
declarație televizată a ministrului de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler. Răspunzînd la o întrebare privind posibili
tatea unei recesiuni în urma scăderii actuale a cursului 

acțiunilor la bursa din New York. Fowler a opinat că 
„o recesiune este întotdeauna posibilă".

ciuda optimismului afișat la Washington, oscilațiile de
1 new-yorkeză și constatarea izbitoarelor asemănări 

cu situația premergătoare crahului din 1929, au provocat o 
| vie îngrijorare în rîndurile americanilor, dintre care mulți 
t amara experiență precedentă. Fantoma lui ’29 nu 
“ dă liniște...

I... „...
Ilar președintele J 

palii săi consilieri 
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lălit declarația comună in urma 
vizitei in Cehoslovacia a delegați
ei de partid și guvernamentale a 
R. P. Mongole. In declarație se a- 
rată, printre altele, că cele două 
tari condamnă cu hotărire inter
venția armată a S.U.A. în Vietna
mul de sud și agresiunea iălisă 
împotriva R. D. Vietnam, cer în
cetarea imediată a acestei inter
venții, respectarea acordurilor de 
la Geneva și sprijină cererile gu
vernului R. D. Vietnam și ale 
Frontului de eliberare națională 
din Vietnamul de sud.

în declarație se arată că „întă
rirea unității dintre partidele comu
niste și muncitorești constituie o 
sarcină primordială și că fiecare 
partid este dator să-și aducă con
tribuția la rezolvarea divergențelor 
existente".

• La 25 iunie, a avut loc la C.C. 
al P.C.U.S. o convorbire între Leo
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, care se afla la 
Moscova în drum spre patrie, dupS 
vizita oficială făcută în Cehoslo
vacia.

• Președintele Johnson a cerut 
Congresului alocarea unei sume 
de 7 500 000 dolari pentru a se 
începe studiile în vederea con
struirii unui nou canal interoceanic. 
Comisia canalului interoceanic, nu
mită de președinte în luna aprilie, 
a fost însărcinată cu alegerea 
celui mai potrivit loc pentru noul 
canal. Tot această comisie urmează 
să stabilească dacă la lucrările de 
săpare vor fi folosite exploziile 
nucleare sau procedeul conventio
nal de excavare.

• Mahmoud Younes, directorul 
Canalului de Suez, care se află la 
Oslo, a acordat „Jurnalului de co
merț și navigație" un interviu in 
care arată că pînă în anul 1970 
adîncimea canalului va fi mărită 
la 12 m. Dezvoltarea ulterioară a 
canalului va depinde de importanța 
navigației internaționale. Aspectele 
economice ale unei asemenea evo
luții sînt în prezent în studiu, a 
declarat Younes, care a subliniat 
că se acordă o deosebită atenția 
posibilității de a face canalul na
vigabil pentru superpetroliere și 
vasele de mare tonaj.

® La 25 iunie a avut loc. la 
Moscova o ședință a oamenilor de 
știință sovietici consacrată cente
narului apariției lucrărilor lui Jo
hann Gregor Mendel (1822—1884) 
care au pus bazele teoriei eredi
tății.

Luînd cuvintul la ședință, gene
ticianul Nikolai Dubinin a apre
ciat descoperirile Iui Mendel ca 
reprezentind unu! din. cele mai 
mari evenimente științitice ale se
colului al XIX-lea.

• Procuratura din Salonic a dis
pus joi începerea unor anchete 
suplimentare în legătură cu asasi
narea, în luna mai a anului 1963, 
a deputatului grec, Lambrakis.

Suplimentul de anchetă hotărît 
de procuratură urmează declarației 
făcute cu o zi înainte de către 
locotenentul de jandarmi Emanuel 
Kapelonis, unul din cei 36 impli
cați in acest caz. Kapelonis a de
clarat că a primit ordine exprese 
de la colonelul Dolkas și generalul 
Mitsou să conducă personal contra- 
manîfestația de dreapta și să or
ganizeze o busculadă care să per
mită asasinarea lui Lambrakis de 
către motociclist.

0 Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, care 
se allă in vizită in R.A.U., a avut 
convorbiri la 24 iunie cu Aii Sabri, 
prim-ministru al R.A.U.

Convorbirile, relatează agenția 
China Nouă, s-au desiășurat într-o 
atmosieră cordială și prietenească.

e In nota înmînată însărcinatului 
cu aiaceri ad-interim al Marii Bri
tanii la Pekin, Ministerul Aiaceri- 
lor Externe al R. P. Chineze a in
format guvernul britanic că gu
vernul chinez se opune cu fermi
tate unei vizite la Pekin a misiunii 
Commonwealthului în legătură cu 
problema Vietnamului.

în nota, transmisă de agenția 
China Nouă, se subliniază că 
esența problemei vietnameze și o 
încordării din Asia de sud-est 
constă în faptul că Statele Unite 
extind continuu războiul de agre
siune împotriva Vietnamului de 
sud și Republicii Democrate Viet
nam, cu violarea totală a acordu
rilor de Ia Geneva. Singura cale 
de rezolvare a problemei vietna
meze, se spune in notă, este În
cetarea imediată a agresiunii Sta
telor Unite, retragerea tuturor for
țelor armate din Vietnamul de 
sud și crearea condițiilor pentru 
ca poporul vietnamez să-și rezolve

cosmonauții Divitt și White .înso
țiți de vicepreședintele Statelor 
Unite. Este interesant că nici cei 
doi cosmonauți nu au știut că vor 
pleca la Paris, fiind anunțați de 
călătorie personal de Președintele 
Johnson, care și-a făcut apariția 
pe neașteptate la Departamentul 
de Stat unde se găseau Divitt și 
White.

Surprinși în primul moment, 
atît ziariștii francezi cit și cei a- 
mericani, au început să se lămu
rească cînd au aflat că președin-

Franței sugestia influentului se
nator american Mansfield pentru 
o mediere franceză în Vietnam. 
Dar, în momentul de față, faptele 
au început să se clarifice. Se 
pare că aprecierea făcută încă 
din primul moment de unul din 
comentatorii agenției „FRAN CE 
PRESSE“ este cea exactă. El 
spunea că în cursul convorbiriloi' 
au fost exprimate vederi intere
sante, dar nu trebuie să se aș
tepte la rezultate deosebite". „Di
ficultățile din cadrul relațiilor

Antract?
din Piața comună, relații care 
sînt, cel puțin, într-un punct 
mort.

Acesta a fost momentul cînd a 
sosit pe neașteptate la Paris vice
președintele Statelor Unite, Hum
phrey. O călătorie care nu fu
sese prevăzută și căreia i s-a dat 
ca justificare oficială Salonul in
ternațional al aeronauticii. Desi
gur, succesele înregistrate de Uni
unea Sovietică la acest salon 
prin prezentarea „Vostokului“, a 
machetei unui avion.de pasageri 
supersonic și a marii nave ae
riene „Anteu" au obligat în ulti
mul moment, la un efort supli
mentar pe organizatorii standului 
american. Au sosit, de aceea

tele de Gaulle îi va acorda o au
diență lui Humphrey. Așa că, 
duminică după-masă, abia reîn
tors dintr-o călătorie în provine»-.', 
generalul de Gaulle s-a întreți
nut timp de o oră și 20 de mi
nute cu vicepreședintele ameri
can. Aceasta a fost cea de a doua 
surpriză — un timp atît de în
delungat pentru o discuție care 
se anunța la început doar de or
din protocolar. Concluzia a fost 
clară : au fost abordate marile 
probleme ale actualității interna
ționale. Atît partea franceză cît 
și cea americană au fost foarte 
discrete asupra conținutului în
trevederii. Humphrey a refuzat 
chiar să confirme sau să infirme 
dacă a discutat cu președintele

franco-americane ■— remarca a- 
celași comentator referindu-se la 
cercuri oficiale din Paris — nu 
au fost, desigur, depășite".

Atunci, de ce această rumoare, 
care pare dirijată, în jurul călă
toriei lui Humphrey la Paris ? 
Pentru că atît de o parte, cît și 
de cealaltă a Atlanticului se simte 
nevoia acută a unui ANTRACT 
în cadrul disputei franco-ameri- 
cane. Disputa a luat în ultima 
vreme un caracter foarte virulent, 
ceea ce face ca un ziar ponderat, 
așa cum este „WASHINGTON 
POST", îndeobște bine informat, 
să-și intituleze un articol, cu cî
teva zile înainte de întîlnirea 
Humphrey-de Gaulle, „Statele 
Unite contra Franței".

Dar acum, oficialitățile de la 
Paris care au intrat de fapt în 
campania electorală pentru ale
gerea președintelui Franței (care 
va avea loc în toamna acestui an) 
ar dori să smulgă opoziției de 
centru și de dreapta și cartea 
pe care acestea mizează, și a- 
nume pericolul izolării Franței în 
cadrul alianței atlantice în cazul 
înrăutățirii și mai departe a dis
putei cu Statele Unite.

Cît privește S.U.A., nici guver
nul american, desigur, nu ar re
greta prea mult dacă dificilul 
său aliat vest european ar pune 
oarecare surdină criticilor, înte
meiate, adresate unor acțiuni a- 
mericane, cum sînt cele din Viet
nam sau Republica Dominicană. 
Tocmai de aceea, „LE MONDE", 
sub semnătura lui Andre Fon
taine, un ziarist competent în do
meniul relațiilor interoccidentale, 
scria acum cîteva zile că „ten
dința în raporturile Franței cu 
aliații este în momentul actual 
de a evita înfruntările". Această 
politică este valabilă nu numai 
în relațiile franco-americane, ci 
și în cele dintre Paris și Bonn, 
dat fiind că în septembrie vor 
avea loc și în Germania occiden
tală alegeri parlamentare.

Un antract, deci, necesar pen
tru regruparea forțelor. Și că e 
vorba numai de un antract o 
confirmă declarațiile recente, atît 
ale generalului de Gaulle, cît și 
ale altor conducători, occidentali 
care și-au reafirmat, e adevărat 
cu mai multă pondere ca în tre
cut, pozițiile.
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