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DAR MAI REPEDE
ctombrie i-a găsit 
pe lucrătorii 
pe șantierele 
construcții de 
cuințe angajați 
un front de lucru 
în care predarea Ia 
timp a noilor apar
tamente alături de 

îmbunătățirea permanentă a 
calității lucrărilor constituie 
principalele obiective ale în
trecerii socialiste. Au rămas 
mai puțin de trei luni de zile 
pînă Ia sfîrșitul acestui an. In 
ce stadiu se află realizarea in
dicatorilor planului anual, de 
lucrări ? Vor preda construc
torii la timp numărul total de 
apartamente prevăzute? Se 
asigură de pe acum condiții 
ca încă din primele zile ale a- 
nului 1966 constructorii de lo
cuințe să înceapă activitatea 
pe un front larg de lucru? Iată 
cîteva din problemele ce.își aș
teaptă în această perioadă're
zolvarea din partea construc
torilor și a titularilor de in
vestiții. Să vedem care este si
tuația în orașul Constanta.

La prima vedere, în orașul 
Constanța, s-ar părea că lucru
rile stau bine. într-adevăr, pe 
primele trei trimestre planul 
de predare a noilor apartamen
te a fost îndeplinit. Blocurile 
recepționate au primit califi
cative de bine și foarte bine 
ceea ce arată că, în comparație 
cu anii anteriori, constructorii 
(Trustul de construcții edili
tare și hidrotehnice) au făcut 
pași importanți pe drumul îm
bunătățirii calității. Totuși la 
Constanța, acum la începutul 
semestrului IV, se pun serioa
se semne de întrebare cu pri
vire la posibilitățile de reali
zare a planului anual la con
strucțiile de locuințe, Și nu în- 
tîmplător. Deși au trecut nouă . 
luni de zile de la începutul a--
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de 
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ÎNSEMNĂRI DESPRE CEEA CE FRÌNEAZÀ

RITMUL LA UNELE CONSTRUCȚII

DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL CONSTANȚA

nului la Constanța s-au predat 
doar ceva .mai mult de juniă- 
tatedin apartamentele planifi
cate a fi construite în 1965. 
Așadar, cu toate că în fiecare 
trimestru planul a1 fost îndepli
nit la' 30' septembrie prevede
rile anuale au fost ' realizate 
doar în proporție de 54 .1a sută. 
Cifrele sînt absolut exacte. A- 
parenta contradicție provine 
de la modul în care a fost 
eșalonată de către Sfatul popu
lar al orașului, Constanța 'exe
cuția acestor lucrări. După'gra- 
ficul de 
constructor Trustul . de 
strucții edilitare 
tehnice 
ficiarul 
locuințe 
stanța)
Popular al orașului, rezultă că 
în primul trimestru construc- 
torul urma să predea 10 apar
tamente ; 418 în trimestrul II. 
328 în trimestrul III, urmîrid 
ca în trimestrul IV, cînd con
dițiile de lucru sînt mult mai 
grele, .să se realizeze cel mai 
mare volum de lucrări — con
struirea a 638 de apartamente.

Ne întrebăm'de'ce așa» o pla
nificare ? Oare eșalonarea 
necorespunzătoare a lucrărilor 
pe anul-1965 să fie din lipsa 
fondurilor de investiții? Nicide
cum. Prin lista de titluri s-au 
pus la dispoziție bani care a- 
sigurau executarea unui volum 
aproximativ-egal de. lucrări pe

STUDENȚILOR ?

P ractica în producție este cheia de boltă în 
desăvîrșirea pregătirii specialistului de mîine. 
Ea potențează calitățile viitorului inginer din 
orice specialitate, îi deschide mai larg dru
mul spre competență inginerească. De aci și 
importanța care se acordă practicii în proce
sul de învățămînt, preocuparea de a corela 
cursurile din amfiteatrele institutelor cu cele 
din „amfiteatrele“ uzinelor.

De-a lungul anilor s-au inițiat numeroase discuții, s-au 
făcut investigații menite să dezvăluie experiența cea mai 
bună, formele cele mai eficiente de practică, observații 
privitoare la unele deficiențe care mai stăruie în con
ceperea și desfășurarea practicii, propuneri, sugestii. Spe
cialiști din facultăți și întreprinderi și-au spus cuvîntul 
cu competență în aceste probleme contribuind Ia perfec
ționarea procesului pregătirii practice a studenților.

Și ziarul nostru a găzduit o dezbatere pe tema „Școala 
superioară și producția“ în cadrul căreia cadre competen
te și-au exprimat punctul de vedere privind consolidarea 
.egăturilor între școala superioară și producție.

în anul universitar 1964—1965, Ministerul învățămîn- 
:ului a elaborat un nou regulament de practică, care a 
ținut seama de numeroasele observații, de experiențele 
relatate spre generalizare, de propunerile făcute. Rezul
tatul: regulamentul a dat direcțiile pentru perfecționă
rile care au fost aduse programelor de practică.

Pornind de la sarcinile de mare răspundere pe care 
Congresul al IX-lea al P.C.R. le-a trasat industriei noas
tre, școala superioară tehnică, ca și întregul învățămînt 
superior, își sporește preocuparea de a da uzinelor — 
care cunosc astăzi un rapid proces de modernizare — 
cadre cu o pregătire tehnică, științifică și practică în con
cordanță cu acest proces’. Printre aceste preocupări se 
numără, fără îndoială, strădania de a contura mai bine, 
de a corela mai perfect pregătirea teoretică de înalt nivel 
a studenților cu cea practică, realizată în condițiile unei 
industrii moderne.

Că practica în producție a studenților — atît în ceea ce 
privește aspectul organizatoric cît și cel al conținutului 
— este încă sensibilă la perfecționări, ne-a confirmat-o 
o discuție din jurul „mesei rotunde“ organizată la redac
ție. Argumentele aduse de participanții la discuție sînt 
concludente pentru a demonstra că există căutări crea
toare, preocupare de a lărgi contribuția la pregătirea mul
tilaterală a studentului. (Din motive de spațiu, nu putem 
reda în întregime schimbul de opinii — nu de puține ori 
în contradictoriu — dintre participanții la „masa ro
tundă“).
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Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceausescu a ambasadorului

R. P. D. Coreene la București

Fto : AGERPRES

!

extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

•*
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VREMEA SE RĂCEȘTE

I Miercuri 13 octombrie 1965

MÄ S<.<'-V- ,< »»

în ziua de 12 octombrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R., a primit în audiență 
pe Giăn Du Hoan, ambasador

Moi construcții de locuințe 
ipe magistrala Nord-Sud

toată durata anului. Nici de 
materiale nu s-a dus lipsă. 
La începutul anului 1965 
constructorul avea o capaci
tate de producție suficientă 
pentru a executa un volum de 
lucrări de o valoare chiar mai 
mare decît cea prevăzută în 
lista de titluri pentru trimes
trele I și II. (în ultimele trei 
trimestre ale anului 1964 ei rea
lizaseră între 400 și 450 aparta
mente, ceea ce contrazice afir
mația tovarășului Dumitru 
Hîrsuleșcu, inginerul șef al 
I.L.L. Constanta, că acesta ar 
fi unul dm factorii care au dus 
la întîrzierea 
tunci care e
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V. BARAC

lucrărilor). A- 
cauza ?

★

să aflăm de ce 
lucrări întocmite

(Continuale în pag. a IV-a)
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De pe ^planșetă, An.„*.cîmp<<

împrăștiat pe

lucrări întocmit de 
con- 

și hidro- 
împreună cu be'ne- 
(Intreprinderea de 
și localuri Con- 

și aprobat de Sfatul

Ce ne va

încercînd 
graficele de 
nu respectau prevederile din 
lista de titluri și planului de 
stat repartizat orașului Con
stanța pentru anul 1965 ne-am

eprubeta

S.M.T: Cuza Vodă, raionul Că
lărași. Mergem pe eîmp la bri
găzile de., tractoare. ■ La , sediul 
brigăzii condusă de Stan Micuț, 
care lucrează la Ceacu ne în- 
tîmpină doar bucătarul.

.-—■' Noroc, nene Moi.șe. Ce-ai 
gătit astăzi ? întreabă.'însoțitorul 
nostru.

— Supă și ciulama de pui. 
Dar necazul-este că ' trebuie să 
ducem masa în. cîmp. Parcă e

un făcut. De cînd1 cei clin bri
găzile lui Petre Oprea și Anton 
Ulmeanu ele- la Ștefan Voclă 
le-au . luat „avionul“ băieților 
noștri nu mai e chip să-i prinzi 
pe-aici. Se vede treaba că nu 
le place deloc în „mașină“.

Am mers la brigadă. Cei 12 
tineri tractoriști nu erau nici 
în... avion, nici. în mașină. Erau 
la . volanul tractoarelor. Patru 
pregăteau < patul germinativ iar

condițiile aces- 
notă nu poate

cied că am 
reia, cu

UNEI
INVENȚII

ceilalți semănau. L-am întrebat 
pe șeful brigăzii cum merge 
treaba. A scos un oftat ușor :

— Greu. Trebuie să spargem 
bolovanii ăștia mari. Trecem peste 
ei de cîte 4—5 ori cu discurile 
și tăvălugii.Nu punem grîul de
cît în teren mărunțit ca grăun
țele. Alt'lel...

— Altfel, recepția refuză lu
crările — intră în vorbă tovară
șul inginer Vasile Neaga, pre
ședintele cooperativei. Din 1 '300 
<le hectare mai avem de însă
mînțat 100. Puteam să-fim gata 
dar n-am admis decît lucrări de 
nota zece. Și în 
tea, o asemenea 
fi cîștigată. ușor.

— De aceea
pierdut și „avionul“ — 
oarecare melancolie, Stan Micuț, 
șeful brigăzii. Dar 
Decît în roabă sau 
mai bine cu mașina.

Acest joc de cuvinte are t>l- 
cul său. Cele 14 brigăzi de me
canizatori de la S.M.T. Cuza 
Vodă sînt în întrecere socia
listă. Obiectiv principal : lucrări 
de calitate superioară, în toate 
cele 10 unități pe care le deser
vesc, și scurtarea timpului de exe
cuție. Printre formele pe care le 
folosește organizația U.T.C. în 
antrenarea tinerilor la îndeplini
rea acestui obiectiv se numără 
și foaia volantă. Intitulată „Cro
nica decadei“ ea apare din zece 
în zece zile. Aici își împărtășesc 
experiența fruntașii, sînt supuse 
criticii neajunsurile, rămînerile 
în urmă. într-una din filele 
„cronicii“ sînt desenate de fie
care dată un avion, o mașină, o 
motocicletă și așa mai departe, 
spre scara cea mai de jos a vi
tezei. pe care o încheie... racul. 
De fiecare dată mecanizatorii se

nu-i nimic.
cu racul e

N. BARBU

(Continuare în pag. a IV-a)

V
>m începe pove
stea noastră din ă- 
nul 1960. cînd . pe 
șoseaua București- 
Ploiești, în dreptul 
pietrei kilometrice- 
15, ia ființă „în
treprinderea 
proiectări și 

lotipuri pentru 
cole“ (I.P.M.A.), 
conceapă pentru 
noastră în plin avînt de mo
dernizare mașini de înalt nivel 
tehnic.

Chiar în anul înființării, 
tînărul inginer Pavel Babiciu, 
absolvent al Institutului poli
tehnic se angajează la I.P.M.A.

Tînărul nostru a venit la 
I.P.M.A. cu un țel precis : să 
construiască noi mașini pen
tru agricultură. Privirea sa- “împrăștierea

de 
pro- 

mașini agri- 
chemată . să 

agricultura

■ calmă s-a oprit în primul 
rînd. asupra mașinii de îm
prăștiat îngrășăminte chimi
ce. De.fapt, un obiect destul 
de banal: o mașină care să 
împrăștie praf - pe sol.

Pavel Babiciu a pornit de la 
realizările existente în acest 
domeniu în tehnica actuală, 
în lume există mai. multe ti
puri de asemenea mașini toa- 

. te funcționînd pe două prin
cipii, fiecare avînd neajun
surile sale. Primul principiu 
ar fi mașinile bazate pe dis- 

. tribuitoare cu talere. Această 
mașină ; lucrează pe un front 
mic, are viteză mică și, ce e 
ni,ai neplăcut, ‘ se înfundă des 

“din cauza transformării pra
fului într-o pastă- vîscoasă. 
Al doilea sistem constă în 

îngrășămintelor

prin centrifugare. Mașinile 
construite după acest princi
piu au o productivitate mai 
mare,- în schimb uniformitatea 
de împrăștiere este inaccepta
bilă.

La noi în țară se fabrica 
mașina de împrăștiat „M.I.T. 
3,6“ bazată pe principiul dis
tribuitoarelor cu talere, avînd 
toate neajunsurile acesteia, a- 
dică, lucru pe o lățime mică 
(3,6 metri), viteza mică și pe
ricolul de înfundare. Tocmai 
de aceea realizarea unei ma
șini ideale de împrăștiat în
grășăminte chimice era pre
văzută în -planul de stat.

La 25 de ani, inginerul Pa
vel Babiciu a hotărît cu pa
siunea și dîrzenia anilor tineri 
să încerce. Și-a dat seama că 
viitorul aparține mașinii de

principiul cen
trifugării, care acționează pe 
un front larg de lucru. Cum 
să înlături, însă, lipsa de uni
formitate, neajuns principal 
al acestui sistem ?

Pavel Babiciu a pornit de 
la teoretizarea mișcării unei 
particule infime de praf. Au 
urmat zile, și nopți de calcule: 
mișcarea particulei pe disc, 
mișcarea în aer și modul de 
distribuire pe sol. Nici nu ne. 
putem imagina cîte studii, cîte 
ecuații diferențiale, cîtă mun
că, cîte probleme implică sim
pla cădere a unui bob de praf.

Și într-o zi, la sfîrșitul anu
lui 1960, inginerul . Pavel ~ 
biciu, a ‘ expus consiliului 
nic al LP.M.A., în . cele 
■mici, amănunte, drumul 
clucaș „pe .care-L face . această

Ba- 
teh- 
mai 
bu-

particulă, demonstrînd con
cluziile sale și cerind să se 
admită construirea unei ma
șini pe baza acestor cercetări, 

înflăcărată lui expunere a 
fost primită cu îndoială. Pu
țini au fost aceia care au spri
jinit propunerea tînărului cer
cetător. Totuși, s-a format un 
colectiv din Pavel Babiciu și 
șeful atelierului de sol și se
mănat, iar alături de ei, trei 
colaboratori proiectanți, care 
s-au apucat să lucreze la 
crearea unei mașini de îm
prăștiat îngrășăminte minera
le prin centrifugare. S-au 
executat proiectele iar după 
aceea s-a trecut la executarea 
a două prototipuri. După ce 
mașina a fost gata, s-a por
nit la. încercarea ei. Acea
stă -încercare s-a soldat pur

simplu cu dezastru
pentru Pavel Babiciu. Nu 
s-a putut constata dacă ma
șina îndeplinește funcția pen
tru care a fost creată, adi
că împrăștierea uniformă, fi
indcă ea s-a stricat.

La I.P.M.A. s-a ținut o șe
dință la care Pavel Babiciu 
a fost scuturat zdravăn. S-au 
irosit bani, materiale, forță 
umană, pentru ce ? Inginerul 
Babiciu și-a asumat, în cu- 
vîntul său, întreaga răspun
dere pentru eșec, dar cu o 
tărîre fermă, a declarat 
va găsi cauzele.

Și a pornit din nou. A 
sit sprijin la muncitorii și la 
maiștrii’care au fost martorii 
înfrîngerii lui, dar care au pus 
din nou umărul, ajutîndu-1 cu 

. încredere.» '

ho- 
că-i

g&-

înarmat cu această încre
dere, cu tenacitate și voință, 
Babiciu a reușit să realizeze 
o nouă mașină. Aceasta era în
zestrată cu un disc de distri
buire original, care după cal
cule. urma să împrăștie îngră
șăminte pe o distantă de 10—12 
metri.

în august 1962, mașina a 
fost predată pentru verificare 
și omologare „Stațiunii de în
cercare a mașinilor agricole“ 
(S.I.M.A.). Termenul de ex
perimentare a fost stabilit din 
august pînă la 15 decembrie, 
împrăștierea 
grășămintelor 
se realiza : în 
mașina lăsa o 
să de praf.

La 15 decembrie 1962, 
sia de omologare se deplasea-

uniformă 
minerale 
anumite 
dira mai

a în-
— nu 
locuri 
groa-

corni-

— Acum treaba cea mai ur
gentă, care ne-a mai rămas, 
este tăiatul și transportul co
cenilor de pe ultimele o sută 
de hectare, ne spunea tovară
șul Gheorghe Marinescu, ingi
nerul cooperativei agricole de 
producție „Gheorghe Lazăr“ 
din raionul Slobozia. Porumbul 
a fost cules de pe cele 600 hec
tare. Cu mașinile pe care le a- 
vem putem termina și arăturile 
din toamnă în 8 zile.

Dar ritmul de lucru nu este 
peste tot la fel. La Burdușelu, 
Scînteia și Brîncoveni mari 
suprafețe cu porumb sînt încă 
nerecoltate. Viteza de lucru la 
însămînțat este și ea necores
punzătoare. La Brîncovbni, de 
pildă, s-au însămînțat doar 265 
de hectare din cele 500 plani
ficate. Ghidășani, Scînteia și, 
Poiana, mai sînt de semănat 
între 200-300 de hectare. Con
ducătorii unităților de aici dau 
vina pe terenul bolovănos, pe 
seceta excesivă, Firește, con
dițiile de lucru sînt grele, 
dar la fel pentru toate u- 
nitățile din raion. Cum se 
face că unele cooperative 
agricole din același raion, 
au terminat de semănat 
în vreme ce altele nu au reali
zat nici jumătate din cit și-au 
propus ? In prezent, în raionul 
Slobozia mai sînt de însămîn
țat circa 8 000 de hectare, din 
cele 36 000 planificate. Rămîne- 
rea în urmă se datorește și fap
tului că forța mecanică exi-

(Continuare în pag. a IV-a)

ză la fața locului și constată 
că cerințele agrotehnice pen
tru care a fost creată aceas
tă mașină nu se îndeplinesc, 
în consecință, mașina lui Pa- 
vel Babiciu este respinsă.

Lingă Moara Domnească, 
pe șoseaua ce duce spre Ur- 
ziceni, există un loc aproape 
pustiu. Cred că niciodată n-au 
cunoscut aceste locuri o dra
mă mai mare ca-n acea zi fri
guroasă de 15 decembrie a 
anului 1962. Inginerul Babi
ciu ar fi putut să plece, cu 
fruntea plecată și cu visul în- 
frînt. Dar nu era el omul a- 
cela. „Discul trebuie refă-

ȘTEFAN HARALAMB
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„O pilulă concentrată cam 
odată pe an, asta este tot.,.“ 
Cum s-a ajuns aici ? „Mai întîi, 
a sosit alimentația chimică. Pe 
vremea dumitale, mii de milioa
ne de oameni arau și zgîriau 
pămîntul de dimineața pînă 
noaptea. Am văzut exemplare 
de-astea — își spuneau agricul
torii. E unul în muzeu. După in
venția alimentelor chimice am 
îngrămădit destule în depozite 
pentru ca să dureze secole. S-a 
terminat cu agricultura I...

Aceste cuvinte, puse în gura 
unui om din anul 3000 („Omul 
îmbrăcat în azbest") de marele 
umorist canadian Stephen Lea
cock, reprezintă o parodie reu
șită a ceea ce își imaginează unii 
dintre contemporanii noștri des
pre viitorul alimentației. Trebuie 
notat că asemenea păreri au a- 
vut de multe ori sprijinul unor 
oameni de știință.

Astfel, cu vre-o 60 de ani în 
urmă, marele chimist franoez 
Pierre Eugène Marcelin Berthe
lot afirma cu siguranță :

„In anul 2000, chimia va face 
ca agricultura să devină inutilă..." 

Acum, cînd au mai rămas nu
mai 35 de ani pînă la termenul 
fixat de Berthelot, ne dăm sea
ma că plinea se face tot din 
gr.îul cultivat pe ogoare, carnea 
provine tot de la animale, iar 
grăsimile din niante și animale, 
ca fi cu mii de ani în urmă !

După cum o arată cifrele, 
după părerea specialiștilor, așa 
cum rezultă din discuția cu ing. 
Serghie Hartia, publicată în a- 
ceastă pagină, în cele mai multe 
țări nici nu este cazul a se pune 
problema alimentației chimice : 
resursele naturale sînt suficiente 
pentru numeroase secole de a- 
cum înainte !

Sînt, totuși, cazuri în care 
chimia se simte datoare tă in
tervină. Inegalitatea repartiției...

Poate chimia produce 
alimente sintetice!
„Niciodată nu se va putea 

prepara în laborator vreo sub
stanță organică... Substanțele or
ganice se formează doar în cor
pul organismelor vii, fie ele 
plante sau animale, și numai 
acolo".

De mult s-au îngălbenit filele 
cărții în care sînt scrise aceste 
cuvinte. De la scrierea acestei 
fraze de către chimistul francez 
Nicolas Léméry au trecut 290 de 
ani. Și Berzelius — un nume 
binecunoscut în chimie — sus
ținea că sintezele pe care orga
nismele vii sînt în stare să le

ele de specialiști), pot fi obținute 
din... aer, apă și cărbune I Mai 
întîi,' cu . ajutorul cărbunelui, — 
prin arderea sa incompletă — 
se prepară oxid de carbon gazos. 
Apoi, acesta împreună cu hi
drogen, ce se extrage din apă, 
sînt combinate chimic pentru a 
da formaldehide. Șase molecule 
de formaldehidă,- condensate, 
formează o moleculă de zahăr I

Există vreo diferență între 
zahărul obținut de cbimiști și 
cel care se fabrică în plante ? 
La prima vedere, nici una 1 Este 
vorba de aceeași glucoza, cu 
exact aceeași compoziție chi
mică 1

Cu toate acestea... microscopul 
polarizant scoate în evidență o 
deosebire. El arată că există 
două feluri de glucoze : d-glu- 
coza și l-glucoza. Printr-o soluție 
de glucoză naturală, lumina este 
polarizată la dreapta. Este ceea 
ce se numește d-glucoză. Mai 
există și o 1-glucoză, care pro-

arătate mai înainte, se obține de 
fapt un amestec din cele două 
feluri de glucoză. După aceea, 
din acest amestec ele se pot se
para. Dar, deocamdată, din 
punct de vedere economic, este 
mai ieftin să extragi glucoză din 
produsele naturale.

Din acest motiv, izvorul prin
cipal al zaharurilor, al făinii, al 
pîinii, stă în acel ‘Xtraordinar 
proces natural numit fotosinteza.

Bioxidul de carbon din aer și 
apa sînt folosite pentru a pre
para cu ajutorul energiei soare
lui, substanțe dulci. Aceasta este 
fotosinteza. Iar laboratorul în 
care au loo aceste transformări 
uluitoare se poate întîlni pe toa
te drumurile : este frunza.

Mai tare ca energia 
atomică I

Marele fizician atomist francez 
Frédéric Joliot-Curie declara, 
cu puțin înaintea morții sale, că

folosi numai 0,1 la sută din a- 
ceastă cantitate, s-ar obține pes
te un miliard și jumătate de 
tone de zahăr, adică de 30 de 
ori mai mult decît întreaga pro
ducție anuală mondială I

încă de acum patru ani, chi
mia a făcut primii pași mari în 
această direcție. în S.U.A. și în 
R.F.G. s-a obținut clorofila sin
tetică. Or, clorofila este substan
ța fără de care, în plante, nu 
poate avea loo fotosinteza — ea 
reprezintă un fel de catalizator 
natural al acestui proces.

„Cărămizile" care alcătuiesc 
impunătoarele molecule ale pro
teinelor sînt formate din amino
acizi. Din cei vreo 20 de amino
acizi cunoscuți, combinați în fel 
și chip, în număr și așezări dife
rite, rezultă substanțele albumi- 
noase, protidele. Uneori, o sin
gură moleculă de albumină poa
te conține mii de aminoacizi 1

în ultimul timp, știința a cu
noscut victorii mari. S-au putut

trarea acestor aminoacizi sinte
tici a dus la obținerea de rezul
tate strălucite (creșterea greu
tății, a producției de lapte etc.).

Pentru ce sînt 
necesare!

Iată o întrebare firească. Am 
văzut că rezervele pămîntului 
sînt foarte mari. Și încă unele 
din ele nici n-au fost încă utili
zate cum trebuie — este vorba 
de „pășunile oceanului", de e- 
normele bogății ascunse în a- 
dîncurile mărilor.

în 70 de ani de viață, un om 
înghite 60 de mii de litri de 
apă, peste 11 mii de kilograme 
de glucide, cam 2 500 kg de al- 
bumine și tot atâtea de grăsimi. 
Mare lucru nu reprezintă de 
fapt aceasta : vreo 7 vagoane de 
tren. Natura poate asigura din 
belșug populației globului cele 
necesare.

Dar să nu uităm un lucru. Fi
rele textile naturale se găsesc de

asemenea suficiente — și totuși, 
azi se fabrică mereu mai multe 
fibre sintetice, care au calități 
superioare și sînt mai ieftine. 
Din strădania chimiștilor vor re
zulta alimente mai bune, mai să
nătoase și cu un preț de cost mai 
redus.

Și pentru ce să nu facem și 
unele incursiuni în fanteziile 
științifice ? Cosmonauti care a- 
jung pe o planetă stearpă, vor 
avea la îndemînă procedee chi
mice pentru obținerea alimente
lor necesare, și hrană sintetică 
din belșug. In S.U.A. a fost creat 
un aliment sintetic complet pen
tru cosmonauti : aproximativ 30 
de litri din acest aliment furni
zează aproape toată alimentația 
necesară unui om pe timp de o 
lună (dîndu-i zilnic cîte 2000 de 
calorii).

Chimia poate, așadar, la ne
voie, să asigure tot ceea ce este 
necesar în legătură cu hrana 
omului !

Dr. L. PETRESCU

realizeze ar fi datorite unei mis
terioase „forțe vitale" și că chi- 
miștii nu vor putea niciodată să 
le imite.

în 1828, sintetizând ureea, 
Wöhler a dat o puternică lovi
tură vitalismului. De atunci, nu
mărul substanțelor organice fa
bricate de om a crescut fără în
cetare.

Spunea marele D. I. Mende- 
leev: „în calitate de chimist sînt 
încredințat de posibilitatea ob
ținerii substanțelor nutritive prin 
combinarea elementelor din aer, 
din apă și din pămînt".

Și, într-adevăr, chimia a con
firmat speranțele care s-au pus 
în posibilitățile sale.

I Dulciuri, făină șl alte

| glucide în laborator
Au trecut mai bine de o sută 

B de ani, de cînd chimistul rus 
i A. M. Butlerov a izbutit — pen- 
Itru prima oară în istorie — să 

înfăptuiască sinteza substanțelor 
zaharoase. Peste 30 de ani, Emil 

IFischer, în Germania, sintetiza 
glucoza.

Î Astăzi, datorită descoperirilor 
recente ale oamenilor de știință, 

_ substanțele dulci si făinoase 
1 („glucidele" cum sînt numite

Foto t I. GUQU

CE NE VA OFERI

Judecînd după rezul
tate, statisticienii sînt 
înclinați să afirme că o 
vacă nu este altceva de
cît o mică uzină care 
transformă necontenit 
proteinele conținute de 
iarbă în lapte și carne. 
Dacă-i veți întreba: 
„care este randamentul 
acestei uzine vii ?“, a- 
ceiași statisticieni vor 
înălța din umeri și vor 
răspunde, fără entu
ziasm : „slab ! abia 5 la 
sută 1 Total neecono
mic !“

In timpul celui de-al 
doilea război mondial, 
în multe părți ale lumii 
a existat o criză acută 
de lapte. In acea perioa
dă, englezii au încercat 
să găsească formula unui 
„lapte artificial", extras 
din vegetale. Baza aces
tui produs denumit 
„Maltavena“, erau făina 
de soia și malțul.

Totuși, acest „lapte 
artificial" nu cuprindea 
decît unul singur din 
cele trei principii ali
mentare pe care le con
ține laptele natural: glu
cidele (hidrații de car
bon). Erau absente gră
simile, în timp ce pro
teinele se găseau doar 
în cantități foarte mici l 

Eforturile oamenilor 
de știință în vederea ob
ținerii unui lapte artifi
cial demn de acest nume 
se pare că au fosț, de 
curînd, încununate de 
succes. Este vorba și de 
data aceasta de un pro
dus fabricat tot în An
glia, de o firmă din Bu
ckinghamshire, denumit 
„Plantmilk".

După cum arată nu
mele său (plant =■ plan
tă, milk = lapte), și a- 
cest nou produs este ob
ținut în întregime tot 
din plante. De data a- 
ceasta, scopul chimiști
lor a fost să se extragă 
selectiv diferitele pro
teine care se găsesc în 
frunzele sau fructele a- 
numitor vegetale.

Extrasele proteice din 
plante sînt mai întîi su
puse acțiunii căldurii și 
anumitor acizi, care le 
coagulează.

Obținerea acestui bo
gat extras de proteine 
reprezintă un pas im
portant înainte dar, cu 
toate acestea, „laptele 
artificial“ nu a ajuns 
încă la înălțimea celui 
natural. Mai rămîn de 
inclus hidrații de carbon 
— ceea ce este foarte 
ușor — și grăsimile e- 
mulsionabile. Se poate 
deci afirma că obține
rea din plante a unui 
produs foarte similar cu 
laptele este „aproape" 
realizată I

Dr. I. CÎMPINA

voacă polarizarea în spre stînga. 
L-glucoza nu se întâlnește în na
tură. Diferența dintre d-glucoză 
și 1-glucoză se datorește așezării 
în spațiu a atomilor. Dacă am 
putea vedea moleculele celor 
două corpuri, puse alături, am 
crede că privim reflexia în oglin
dă a uneia din ele !

Deosebirea pare să fie . neîn
semnată. Ea este totuși sufi
cientă pentru ca organismul nos
tru, care asimilează perfect d- 
glucoza, să refuze fără înconjur 
l-glucoza.

în laborator, prin metodele

dacă știința va reuși să stăpî- 
nească și să reproducă în labo
rator procesul de fotosinteză, ea 
va obține o cucerire mai impor
tantă decît chiar aceea a ener
giei nucleare!

Vi se pare exagerat ?
Gîndiți-vă atunci că într-un 

an, industria de pe întregul glob 
furnizează aproximativ 50 de 
milioane de tone de zahăr. At
mosfera conține 2300 miliarde 
de tone de bioxid de carbon, 
gazul folosit de plante pentru 
prepararea glucozei. Dacă s-ar

obține, în laborator, pe cale sin
tetică, anumlți aminoacizi. S-au 
căpătat chiar, sintetic, unii din 
acei aminoacizi care lipsesc din 
compoziția proteinelor plantelor. 
Problema era însă cum să-i com
bini între ei, astfel ca să obții 
acele albumine care sînt nece
sare vieții omului și înlocuirii 
țesuturilor uzate din corp ?

Deocamdată, aminoacizi! sinte
tici sînt introduși doar ca adao
suri în alimentație pentru a com
pensa unele lipsuri din hrana 
naturală. în special la animalele 
crescute pentru tăiere, adminis-

Recitiți „Călătoria unui natura
list în jurul lumii pe bordul va
sului Beagle" și încercați să vi-l 
imaginați pe Charles Darwin, în 
momentul în care vasul începuse 
să se îndepărteze de țărm. Avea 
22 de ani, nu-și bănuia (sau, 
poate...) viitoarea celebritate Și 
dacă ar fi să-i recunoaștem, pen
tru momentul acela, o anumită 
înzestrare, vreun „har", nu vom 
începe cu spiritul lui științific 
(pe care încă nu-l confirmase), 
ci îndrăzneala previziunilor... 
considerate „stranii“ și fante
zia sa absolut... „inadmisibilă“. 
Dar o fantezie în definiția emi
nesciană, adică acea fantezie, 
care „nu-i, cum se crede, facul
tatea de a diforma realitatea, ci 
de a vedea limpede și exact, dînd 
fenomenului, cel puțin la înce
put, ® evidență halucinantă".

Un studiu amănunțit privind 
„Alimentația de mîine", apărut 
relativ de cunnd, șt un articol de 
almanah, prefigurînd gospodine
lor „Bucătăria din eprubetă“, 
ne-au făcut să reflectăm că fan
tezia „inadmisibilă" a căpătat

SENS ȘI METAFORĂ

Un miliard 
contra unu

astăzi, în știință, un caracter a- 
proape axiomatic. Chimistul care 
nu e convins că va veni ziua, cînd 
proteinele naturale vor fi înlocu
ite cu proteine sintetice... aproa
pe că nu-și mai justifică diploma. 
Și dacă în laboratoare s-a obți
nut încă acum cinci ani „cloro
filă", de ce să nu fim de acord 
cu savanții care ne asigură că 
vom trece cunnd la industriali-

zarea procesului... de fotosinteză. 
Un prieten, profesor, ne informa 
și el de curînd, de parcă ar fi 
vorbit de o simplă modificare a 
unui proces tehnologic, că na
tura e pe cale să piardă mono
polul ei arbitrar" asupra fa
bricării glucozei și amidonului...

Scepticii urmași ai lui Malthus, 
lugubri în previziunile lor, de 
bună seamă, surîd... Ca și în

urmă cu ani ei refuză să accepte 
capacitatea supremă a geniului 
omenesc de a fantaza „inadmisi
bil" pe baza realității și de a 
transforma mai apoi fantasticul în 
ecuații, în proteine, în cifre de 
plan.

Chimia pariază însă astăzi cu 
noi, un miliard contra 1, că foa
mea nu va amenința omenirea, 
atîta timp cît o să existe geniul 
uman și ...chimia.

Iar cît îi privește pe sceptici, 
să-și amintească, eventual, că 
în ziua în care Charles Danoin se 
îndepărta de la țărm, nimeni 
n-ar fi putut bănui că acel tînăr 
de 22 de ani, infirmîndu-l pe 
Dumnezeu, avea să demonstreze 
că, pînă și ei, scepticii, sînt des
cendența spirituali ai acelorași 
primitive maimuțe care, oriât de 
primitive erau, de scepticism... 
nu puteau fi aouzate.

Să respingem, deci, tentația 
pariului: 1000000 000 contra 1. 
Chimia nu riscă... Pariul a fost 
de mult cîștigat.

DOREL DORIAN

în această pagină ați putut 
afla despre posibilitățile imense 
ale agriculturii, oare merg de 
altfel mînă în mînă cu dearvol- 
tarea creșterii vitelor pentru 
hrană. De asemenea, s-a arătat 
că actualmente chimia este în 
stare să producă un mare număr 
de principii alimentare în mod 
sintetic.

Dar pe bogatul nostru pămînt 
există și alte snrse de alimente.

Să luăm, de pildă, algele — 
celebrele alge, — și printre ele 
pe cea mai vestită : specia Chlo
rella. S-a calculat că aceasta 
poate da o producție de 6 tone 
de substanțe grase pe hectar, 
față de 0,225 tone produse de 
pildă, de cultura soiei.

O altă sursă eventuală de ali
mente o poate constitui iarba. 
Nu numai sub forma de salată : 
din iarbă și din alte plante se 
pot extrage proteinele, așa cum 
se face cu ajutorul unei instalații 
moderne ce funcționează actual
mente în India, sau a altei uzi
ne din Japonia. într-adevăr, în 
Japonia se prepară anual, pe a- 
ceastă cale, aproximativ 200 000 
de tone de orez artificial, extras 
din ierburi, alge, etc.

în ultimul timp, în domeniul 
extragerii unor proteine prețioa
se din plante s-au făcut de alt
minteri progrese remarcabile. 
Astfel, un grup de cercetători de 
la Universitatea Purdue (S.U.A.) 
a descoperit un soi de porumb 
(numit „opaque-2") care conține 
o proteină excepțional de bogată 
în lizină. Aici, trebuie făcută o 
mică paranteză. Vegetalele, spu
neam, sînt destul de bogate în 
proteine : numai că acestea nu 
conțin toți aminoacizii necesari 
animalelor și omului. Lizina este 
tocmai unul din acei aminoacizi 
care îndeobște lipseso din plan-

tele cerealei. Obținerea unui po
rumb bogat în lizină reprezintă 
o cucerire deosebit de impor
tantă.

în ultimele luni, biochimistul 
Edwin Mertz și geneticianul 
Oliver Nelson au putut recolta 
suficient porumb opaque-2 pen
tru a-i putea testa valoarea nu
tritivă. Ei au arătat într-o lu
crare științifică că șobolanii hră
niți cu opaque-2 cresc de trei ori 
mai repede decît cei hrăniți cu 
porumb obișnuit. Este deci logic 
să se tragă concluzia că prote
inele din opaque-2 vor fi supe
rioare proteinelor din porumbul

cută azi atîta. Această genă este 
recesivă, și de aceea trebuie ca 
cultivarea porumbului să fie fă
cută cu grijă, pentru ca proprie
tățile sale să nu dispară. Cerce
tătorii cred, de altminteri, că 
proteinele asemănătoare, bogate 
în lizină, pot exista și în varietă
țile mutante ale altor cereale. 
Un vast cîmp de cercetări este 
deschis în fața oamenilor de 
știință !

Dar... noile surse de alimente 
nu se termină cu aceasta. O 
neașteptată bogăție alimentară 
este promisă de... petrol. Posibi
litatea de a utiliza microorganis-

petrol
obișnuit, pentru alimentația 
omului și animalelor domestice. 
Evident, înainte de a se intro
duce în hrana zilnică, se vor mai 
face experiențe, dar rezultatele 
sînt de pe acum destul de clare. 
Se și discută răspândirea acestui 
soi de porumb în toată America 
Centrală unde, din cauza lipsei 
de hrană (mai ales de carne), 
este foarte răspândită o gravă 
boală numită kwarshiorkor, boa
lă datorită lipsei aminoacizilor 
din proteinele animale.

Este interesant de remarcat 
că porumbul opaque-2 posedă 
aceste surprinzătoare proprietăți 
datorită unei „gene", acel sub
strat ereditar despre care se dis-

mele în scopul de a product 
proteine din petrolul brut, este 
actualmente explorată de un 
grup de cercetători la Rafinăria 
Lavera, a Societății Franceze de 
Petrol. După cum arată Alfred 
Champagnat, se știa de mulți 
ani că o varietate de microbi pot 
trăi în tancurile unde se înma
gazinează petrolul, în solul mur
dărit cu petrol și chiar sub aco
perișul bituminös al șoselelor. în 
1957, a fost începută o cercetare 
microbiologică în scopul de a se 
afla utilizările posibile ale aces
tor microbi. Pînă astăzi, Cham
pagnat și colaboratorii săi au 
ajuns la o serie de concluzii im
portante. Mai întîi, microorga-

nismele petrolului sînt bogate în 
proteine care conțin toți amino- 
aeizii necesari pentru a susține 
viața animalelor. Ba, mai mult l 
acești aminoacizi sînt prezenți 
cam în aceleași proporții ca în 
proteinele obținute din surse ani
male. în afară de aceasta, mi
crobii deparafinează rapid petro
lul, oferind un procedeu foarte 
economic pentru obținerea de 
combustibil pentru motoarele 
Diesel I

Dar să ne întoarcem la ali
mentație. Proteinele obținute 
prin fermentația petrolului sînt 
tot atît de naturale ca acelea din 
vegetale și animale. După uscare, 
celulele microorganismelor se 
„sparg" și devin digerabile. Ele 
pot fi păstrate la fel ca făina. 
După purificare, ele seamănă 
chiar cu o făină albă și nu au 
nici un gust de petrol. Sînt foar
te potrivite pentru consum în 
acele regiuni ale globului unde 
carnea lipsește : astfel de micro
organisme se pot adăuga la ali
mente chiar pînă la o proporție 
de 20 la sută 1

Produsul obținut din fermen
tarea petrolului cu ajutorul mi
croorganismelor conține aproxi
mativ 40 la sută proteine valo
roase, 18—20 la sută grăsimi, 
20—25 zaharuri, săruri mine
rale și vitamine.

în sfîrșit, în afară de sursele 
noi de alimente pe care le-am 
descris în acest articol, trebuie 
menționată utilizarea resurselor 
marine, de la mică și mare adân
cime : ele sînt astăzi „atinse" 
abia în proporție de 2 la sută.

Nelimitate sînt noile izvoare 
de alimente l

Dr. A. CONSTANTIN

REZERVE AGRICOLE PENTRU ZECI DE SECOLE
Avem în jurul nostru alimente' din 

belșug : dar această situație nu se repe
tă pe întreaga față a pămîntului. Exis
tă unele țări în care foamea constituie 
o problemă importantă.

Pe de altă parte, se știe că agricultura 
constituie principala sursă de alimenta
ție a populației, producînd în același 
timp o mare parte din materia primă 
necesară industriei. Dar se mai știe, în 
același timp, că populația crește fără 
încetare, într-un ritm mereu mai acce
lerat.

Oare va putea agricultura să se dez
volte într-o măsură atît de mare, încît 
să asigure nevoile de alimente ale 
populației mereu crescînde ?

Cu această întrebare ne-am adresat 
tov. ing. HARTIA SERGHIE, director 
adjunct științific al Secției economice a- 
grară din Institutul Central de Cerce
tări Agricole.

— într-adevăr, și astăzi încă, pornind 
de la teze profund pesimiste, susținăto
rii teoriei lui Malthus prezic omenirii 
un viitor întunecat, profețind o supra
populare absolută a globului pămîn- 
tesc, o secătuire a fertilității solului și 
deci epuizarea treptată a rezervelor a- 
limentare în special în țările în curs de 

dezvoltare. Ei susțin că principalul ob
stacol în calea dezvoltării economice o 
constituie sporul de aproape s/t de mi
liard de oameni înregistrat în ultimii 15 
ani, care întrece de 2,5 ori sporul de 
populație realizat în deceniul al patru
lea sau al cincilea al secolului nostru. 
Numai acest spor depășește totalul 
populației mondiale existente în mijlo
cul secolului al XVII-lea (apreciată la 
545 milioane locuitori) ! Greșeala lor 
constă în aceea că ei fac abstracție de 
faptul că, paralel cu un spor substanțial 
al populației, producția mondială ali
mentară a crescut, în general pe întreg 
globul mai rapid decît populația. Astfel, 
față de nivelul antebelic, populația a 
sporit pînă în 1960 cu 37 la sută, în timp 
ce producția alimentară a lumii a cres
cut în același interval cu 49 la sută. In 
regiunile insuficient dezvoltate ale lu
mii populația a cunoscut o creștere de 
46 la sută, pe cînd producția lor a spo
rit cu 50 la sută. în regiunile industria
lizate ale lumii sporul de populație a 
fost de 18 la sută, pe cînd producția ali
mentară de 57 la sută. Aceste cifre do
vedesc că nici în condițiile unui spor 
substanțial al populației, nemaiîntâlnit 
pînă acum, producția de alimente nu 

rămîne în urmă datorită tehnicii și teh
nologiei moderne. Dacă omul ar putea 
să folosească mijloacele pe care știința 
le-a pus la dispoziție, (mașini, soiuri, în
grășăminte chimice, cadre de specialiști 
etc.) spre a fertiliza și cultiva suprafe
țele agricole de care dispune lumea, s-ar 
obține un mare pas înainte în rezolva
rea problemelor alimentare ale lumii 
contemporane.

— Așadar, intensificarea agriculturii 
constituie principala cale de sporire a 
produselor alimentare ?

— Agricultura a constituit de milenii 
sursa principală de alimentație a oame
nilor. De la începutul secolului nostru, 
ca urmare a dezvoltării chimiei, au a- 
părut păreri care susțineau că chimia 
va reuși să producă pe cale sintetică cea 
mai mare parte din alimentele necesare 
hranei omului. Ipoteza nu s-a realizat. 
Cu toate rezultatele obținute în produ
cerea pe cale sintetică a unor vitamine 
și aminoacizi, chimia participă totuși 
puțin la alimentația omenirii. Agricultu

ra rămîne principala sursă de producere 
a acestora.

— Cum se poate obține, în acest caz, 
o dezvoltare atît de mare a producției 
agricole ?

— O primă problemă în această di
recție o constituie atragerea în circuitul 
agricol de noi suprafețe. Șl în această 
direcție există încă multe rezerve. Dacă 
astăzi în medie revine pe locuitor 0,45 
ha, fără eforturi deosebite mai pot fi 
aduse în circuitul agricol încă 1,07 ha 
pe cap de locuitor. Totuși trebuie notat 
că, dacă în general pentru producția a- 
limentară pe întreg globul extinderea 
suprafețelor are o foarte mare impor
tanță, datorită repartiției pe glob a a- 
cestei ramuri această sursă nu contri
buie în aceeași măsură în toate țările la 
sporirea producției de alimente. Sub a- 
cest aspect la noi în țară rezervele de 
sporire a suprafețelor de teren sînt li
mitate și noi ne încadrăm în rîndul ță
rilor care trebuie să-și îndrepte atenția 

spre o a treia cale de sporire a produc
ției agricole și anume dezvoltarea inten
sivă și multilaterală a agriculturii. Pro
ducțiile medii la hectar și pe cap de a- 
nimal pot crește prin introducerea teh
nicii moderne, irigații, îngrășăminte chi
mice și insecto-fungicide, soiuri și rase 
superioare etc. asigurînd o continuă 
sporire a resurselor alimentare.

Agricultura noastră socialistă asigură 
sporirea alimentației populației.

— Pe baza creșterii producției agri
cole, în ultimii ani s-au produs schim
bări esențiale în alimentația populației 
din țara noastră. Consumul anual de 
calorii pe cap de locuitor s-a mărit de 
la circa 2 550 calorii zilnice în perioada 
antebelică, la aproape 3 000 de calorii, 
iar ponderea caloriilor de origină ani
mală s-a mărit de la circa 15 la sută în 
aceeași perioadă, la mai mult de 23 la 
sută. Schimbări calitative se datoresc și 
faptului că a scăzut mult consumul 
de porumb și a crescut consumul de 
pîine, produse animale și într-o propor
ție foarte mare legumele și cartofii. 

Producția de cereale panificabile pe cap 
de locuitor a sporit în ultimii patru ani 
față de perioada antebelică de la circa 
120 kg la peste 210 kg, cea de porumb 
de la 265 la 310 kg, cea de sfeclă de za
hăr de la 25 la 147 kg, floarea-soarelui 
de la 3 kg la 26 kg, iar cartofii de la 
85 kg la 144 kg.

Intensificarea producției agricole con
stituie pîrghia fundamentală de sporire 
a producției de alimente în țara noastră. 
Datorită schimbării relațiilor de produc
ție și folosirii din ce în ce a mai multor 
mijloace de producție, producțiile medii 
la ha au sporit an de an.

Putem spune în concluzie că agricul
tura are tendința datorită noilor mij
loace pe care le folosește, de a crește 
într-o proporție mai mare decît popu
lația. Punînd în funcțiune întreaga com
plexitate a mijloacelor moderne de pro
ducție de care dispune în momentul de 
față, poporul nostru are toate condițiile 
pentru ca resursele alimentare să creas
că continuu, asigurînd hrana sporului 
de populație cît și în special o creștere 
continuă a nivelului general de alimen
tație.
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ÎMBUNĂTĂȚITĂ

PRACTICA

ÎN PRODUCȚIE

A

STUDENȚILOR?

Ing.
Gavril Tornioș
Untitele „23 August"

Aș vrea să încep cu o 
amintire. In urmă cu opt 
ani, mi s-a încredințat 
sarcina să îndrum o grupă 
de studenți. Erau foarte 
entuziaști. După S—4 zile 
de tatonări în secție, pen
tru a cunoaște mașinile și 
procesul de producție, stu
denții au trecut să lucreze 
efectiv. In zece zile au dat 
vreo 70 de tone de arcuri. 
Simțeam că doresc să în
vețe tainele profesiei înce- 
pind cu alfabetul: stăpîni- 
rea mașinilor. Muncitorii 
le-au înțeles dorința și 
i-au lăsat să lucreze efec
tiv. Nimeni nu-i dădăcea. 
Am sesizat la ei o mare 
curiozitate profesională, in
teres pentru „amănuntul" 
în profesiune. Faptul că 
lucrau și nu asistau, le 
conferea un plus de răs
pundere.

Am început cu această 
amintire vrînd să demons
trez că reușita practicii 
depinde în cea mai mare 
măsură de student. Atunci 
cînd studentul vine în u- 
zină cu convingerea că 
disciplina „practică în pro
ducție“ are aceeași valoare 
ca oricare disciplină teore
tică de bază, hotărît să 
obțină în săptămînile de 
practică maximum de cu
noștințe, să stabilească le
gături trainice cu cei care-i 
vor fi colegi — mai vîrst- 
nici, desigur — este exclus 
să nu poată face în uzină 
tot ceea ce vrea. Adică 
să-și aleagă locul de prac
tică care-i este potrivit 
specialității, să lucreze, să 
cerceteze documentația 
tehnică, să-și aleagă teme 
de cercetare din planul de 
raționalizări și inovații al 
întreprinderii. Să nu fiu 
înțeles greșit: am spus „să 
facă tot ceea ce vrea stu
dentul", nu pledînd pentru 
haos, dezordine, ci, exage- 
rînd poate, am vrut să de

monstrez că tinărul venit 
la practică în uzină nu se 
poate, dacă vrea să învețe, 
să nu aibă condiții. Infirm 
astfel părerea că studentul 
nu și-ar putea realiza sar
cinile de practică. Mai 
mult, cred că se poate rea
liza dezideratul, după mine 
îndreptățit, ca studentul 
să poată lucra efectiv la 
mașină. Mi s-ar putea re
plica că studentul este in
giner în devenire și trebu
ie să facă practică ingine
rească, nu să-l dubleze pe 
muncitor. Dar să nu uităm 
că ingineria începe în mo
mentul în care specialistul 
știe ceea ce știe muncito
rul si în plus multe altele.

Un alt punct de vedere 
s-ar referi la un aspect 
organizatoric, dar care, de 
fapt, este de conținut. In- 
drumînd din partea uzinei 
timp de zece ani consecu
tiv studenții practicanți, 
am ajuns la concluzia că 
perioada de practică sta
bilită pentru cei cinci ani 
de studenție ' este insufici
entă. Nu-i poți oferi stu
dentului în săptămînile 
stabilite posibilitatea unei 
practici inginerești de a- 
dîncime. Așa se explică, 
după părerea mea, faptul 
că, deși i s-au adus îmbu
nătățiri substanțiale — de 
conținut, mai ales — prac
tica continuă să aibă un 
caracter informativ, stu
dentul practicant mai are 
încă aerul de turist prin 
uzină. Eu cred că s-a sta
bilit prea tîrziu primul 
contact al studenților cu 
uzinele: în anul II. Mi se 
pare mai normal ca prac
tica de informare, din a- 
nul al doilea, să se facă în 
anul I, astfel ca în anul 
II, cînd încep să studieze 
și unele discipline de spe
cialitate, studenții să fie 
de acum inițiați, să cu
noască, în mare măcar, o 
uzină din specialitatea lor. 
Mi se pare că așa am 
rezolva și un deziderat des 
formulat: scurtarea perioa
dei de acomodare a tînă
rului absolvent cu sarcini
le sale inginerești la intra
rea în uzină, scurtarea sta- 
giaturii, de fapt. Acum, 
trebuie să recunoaștem, 
tinărul inginer vine în uzi
nă, la absolvire cu anumi
te rețineri, și trece prea 

mult timp pină intră cu a- 
devărat în probleme.

Practica o văd, deci, e- 
șalonată în toți anii de 
studiu. In plus, repet un 
lucru pe care l-am susținut 
și altădată, și care cred că 
merită a fi studiat. Sînt de 
părere că trebuie să se 
generalizeze practica ține
rii unor cursuri în uzină, 
pentru că este firesc ca 
uzinele, în continuu pro
ces de modernizare, să 
aibă mașini și aparate din 
cele mai noi, pe care ingi
nerul trebuie să le stăpâ
nească cu siguranță, și pe 
care institutul nu le poate 
avea în laboratoare. Ca 
să-l pregătim pe student 
pentru munca de perspecti
vă, nu ne putem limita la 
demonstrația practică din 
laboratorul facultății, chiar 
dacă acesta este foarte 
bine înzestrat.

Sînt de acord că anul 
acesta s-au adus îmbună
tățiri substanțiale conținu
tului practicii. Dar tot
odată cred că se pot și 
trebuie să se aducă și alte 
îmbunătățiri.

Socotesc că institutele 
de învățământ superior și 
tehnice trebuie să treacă 
la elaborarea unor progra
me analitice de practică 
legate direct de specificul 
întreprinderii —centru de 
practică, programă care 
să fie îmbunătățită în fie
care an cu ceea ce ridică 
nou uzina respectivă. În
țeleg prin aceasta nu o 
programă cu principii ge
nerale, elaborată pe speci
alitate care să fie apoi a- 
doptată la specificul unei 
uzine sau alta, ci de o pro
gramă care să fie de la 
bun început concepută pe 
profilul uzinei gazdă, pe 
profilul Uzinelor „23 Au
gust“, bunăoară, în care 
să fie consemnat ce se va 
face la secția mecanică u- 
șoară și grea, ce obligații 
are studentul pe zi, pe ore 
— indicația proceselor, a 
reperelor care sînt executa
te în această secție etc. Ea 
ar fi un program precis de 
lucru pentru student și 
îndrumător. In felul acesta 
i-am cointeresa mai mult 
și pe tovarășii din între
prinderi să se ocupe de 
studenți. Astăzi, prin siste
mul de practică, trebuie 

să recunoaștem, noi cei 
din întreprinderi sintem 
oarecum stimulați să a- 
runcăm vina pe studenți 
pentru toate deficiențele. 
Printr-o programă de prac
tică pe profilul uzinei s-ar 
putea realiza cerința sta
bilirii unor responsabilități 
precise pentru maiștri, șefi 
de ateliere, adjuncți de 
secție etc., privind îndru
marea studenților în 
timpul practicii, s-ar putea 
corela judicios sarcinile 
cotidiene de producție pe 
care aceștia le au cu înda
torirea, foarte importantă, 
de a-i ajuta pe viitorii in
gineri să dobîndească com
petență profesională.

Ing.
Butan Adrian
Uzinele „23 August"

S-a pus întrebarea dacă 
practica de producție tre
buie să fie programată 
înaintea predării cursului 
sau după aceea. Mi se pare 
că nici una din aceste so
luții nu este fericită. Fie
care are avantajele și 
dezavantajele ei. Dacă 
practica se face după pre
darea cursului, studentul 
trece să vadă la fata locu
lui, în uzină, ceea ce a în
vățat teoretic abia după 
6—8 luni, cînd a început 
să uite cîte ceva din teo
rie. Dacă practica este 
programată înainte de 
curs, studentul n-are noți
unile teoretice necesare. 
Eu am absolvit de puțin 
timp Politehnica brașovea- 
nă. în vremea studenției 
mele se aplicau metode 
care acum nu se mai apli
că. Mă întreb: de ce oare? 
Noi făceam practică în 
uzină o zi pe săptămînă 
pe parcursul întregului an 
universitar. Această prac
tică mi-a fost foarte folo
sitoare. Cînd am avut, bu
năoară, de realizat un pro
iect pentru mașini de ridi
cat și a trebuit să proiectez 
un pod rulant, m-arn dus 
în uzină și o zi întreagă 
am ceicetat podul rulant 
de acolo. Dacă aș fi exe
cutat proiectul avînd ca 
punct de sprijin doar no
țiunile din curs, sînt con
vins că foarte multe lucruri 
nu le-aș fi înțeles sau 
le-aș fi aplicat în mod me
canic. Eu cred că s-ar pu
tea reactualiza metoda ca 
în timpul anului universi
tar, o zi pe săptămînă, stu
denții să meargă în uzină. 
Această metodă a fost apli
cată anul trecut la Insti
tutul de construcții, e 
drept, la scară mai redusă. 
S-au organizat săptămînal 
vizite de cîte două ore în 
uzină. Sînt utile și aceste 
două ore de vizită, dar 
mai marc valoare ar avea 
pentru student o zi întrea
gă petrecută, săptămînal, 
în uzină. în felul acesta, 
predarea unor noțiuni teo
retice s-ar face concomi
tent cu însușirea unor cu
noștințe practice.

O a doua problemă. 
Cred că studenții învață 
prea puține lucruri în cele 
cîteva săptămîni petrecu
te în uzină. Ne-am pus în
trebarea: de ce se întîm- 
plă acest lucru ? După mi
ne, practica nu este atrac
tivă pentru studenți, mai 
ales pentru cei din anul 
II. Vreau să spun prin a- 
ceasta că, avîndu-1 pe stu
dent în uzină, nu-1 stimu
lăm suficient, nu-1 învățăm 
„ce trebuie să vadă“. Stu
denții sînt lăsați uneori să 
se descurce cum pot. De 
multe ori, ne închipuim că 
sînt pentru noi o povară. 
Studenții doresc să învețe, 
dar sînt dezorientați cînd 
vin în uzină. Remediul îl 
văd în primul rînd în ela
borarea unei programe de 
practică amănunțită, de
falcată pe secții, ateliere, 
mașini, pe care studentul 
să o cunoască încă din pri
ma zi de practică sau 
chiar mai înainte. Avînd 
un asemenea ghid, le-am 
putea pretinde studenților 
mai mult, am renunța la 
dădăceala care nu foloseș
te, ci dăunează.

Aș mai propune, mai 
ales pentru anii mici, ca 
în timpul orelor de practi
că, un îndrumător din 
partea institutului împre
ună cu un inginer din uzi
nă să organizeze zilnic, 
sau aproape zilnic, cursuri 
în sălile întreprinderii, un 
fel de dialog între studenți 
și specialiști în legătură 
cu problemele mai dificile 
care s-au ridicat în de
cursul practicii și pe care 
vor să și le clarifice. Să a- 
dăugăm la acestea confe
rințele tehnice, simpozioa
nele, sesiunile tehnico-ști- 
ințifice organizate de stu
denți în uzine.

S-a discutat foarte mult 
aici dacă programul de 
practică să fie de 6 sau 8 
ore, dacă să înceapă cu 
două ore mai tîrziu, față 
de al muncitorilor, pentru 
a-1 termina o dată cu ei... 
Deși acest lucru poate fi 
socotit un amănunt, eu 
stărui asupra lui, socotin- 
du-1 un amănunt esențial. 
Studentul, prin actualul 
program de practică, stă 

în uzină 6 ore. Pleacă a- 
poi la cantina și căminul 
studențesc, care, de cele 
mai multe ori sînt foarte 
departe de uzine. Deci, 
practic, contactul studenți
lor cu uzina, cu viața co
lectivului de muncitori se 
limitează la cele 6 oro de 
lucru. Toate intențiile or
ganizației U.T.C. de a 
realiza activități comune 
cu tinerii muncitori și stu
denți au rămas pe hîrtie. 
Nici măcar la adunările 
generale U.T.C. nu i-am 
putut invita, pentru că 
acestea au loc după pro
gramul de lucru. în cele 
cîteva săptămîni de practi
că organizația U.T.C. din 
uzină i-a antrenat pe stu
denți la strîngerea fierului 
vechi ca și cum aceasta 
era esențial pentru ei. Bi
lanțul este, după cum se 
vede sărac, mai ales dacă-1 
raportăm la obiectivele 
muncii educative care sînt 
stabilite pentru perioada 
practicii.

în concluzie:
Sînt pentru un program 

de lucru de 8 ore. Studen
tul să stea în uzină atît 
timp cît stă muncitorul, 
pentru că în felul acesta 
se pot cuprinde si realiza 
mai bine obiectivele de, 
practică, care solicită stu
denților mai mult decît 
6 ore pe zi.

Sînt pentru un program 
de 8 ore pentru ca stu
dentul să ia masa la can
tinele uzinelor și să parti
cipe la întreaga viață a co
lectivelor de muncitori — 
în producție și în afara 
producției.

Ing.
Marin Filip
Uzinele „Vulcan"

Am terminat anul trecut 
institutul politehnic. Pină 
la studenție am fost mais
tru. Pentru mine, ca. și 
pentru mulți colegi de ai 
mei care veneau din pro
ducție, se punea altfel pro
blema practicii. Noi lu
cram efectiv și îi antrenam 
și pe colegii care veneau 
de pe băncile școlilor me
dii să lucreze alături de 
muncitori. Cei mai mulți 
studenți însă, rin direct 
din școala medie, fără a 
fi trecut prin producție. 
Pentru ei practica capătă 
o importanță foarte mare. 
Susțin și cil propunerea 
că studentul să fie antre
nat să lucreze efectiv în 
producție în perioadele de 
practică. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, cred, că 
ar trebui să ne consultăm 
mai îndeaproape noi, cei 
din întreprinderi, cu cei 
din institute .și să stabilim 
concret: unde, cînd și cum 
pot lucra studenții. Munca 
efectivă în producție are 
un caracter instructiv, dă 
tînărului deprinderi prac
tice de care va avea ne
voie ca inginer. Are în a- 
celași timp și un caracter 
educativ foarte important.

.Totodată, mă asociez la 
punctul de vedere al to
varășilor care au arătat că 
tînărul inginer termină in
stitutul fără a cunoaște lu
cruri concrete privitoare 
la planificarea, organizarea 
și conducerea uzinelor. S-a 
insistat pe bună dreptate 
asupra acestui aspect. Este 
nevoie să profilăm mai 
bine cadrul în care se des
fășoară practica de specia
litate a studenților din 
anul IV în săptămînile de
dicate însușirii noțiunilor 
de planificare, organizare 
și conducere a uzinelor. 
După părerea mea, studen
ții din anul IV trebuie să 
dubleze, în decursul prac
ticii, pe inginerul lingă 
care este repartizat — și 
trebuie să fie repartizat 
— să lucreze. In această 
perioadă, practica trebuie 
să aibă un caracter indivi
dual.

Ion Oprea
tehnician 

membru al comitetului 
U.T.C. al Uzinelor 

„Vulcan"

S-a ridicat, în cadrul 
discuțiilor, problema gra
dului de modernizare a 
uzinelor-centre de practi
că ; unele sînt mai moder
ne, altele mai puțin mo
derne. Viitorul inginer 
trebuie să cunoască, după 
părerea mea, în primul 
rînd ceea ce este nou, 
modern în specialitatea 
lui. Acum nu se poate re
zolva însă cerința ca toți 
studenții să desfășoare 
practica în uzinele cele 
mai modeme. Ce se poate 
face totuși ? Noi am luat 
o inițiativă care credem 
că poate fi generalizară. 
Turnătoria noastră este 
semi-modernă. Pentru că 
studenții trebuie să cu
noască turnătoriile cele 
mai modeme, o zi din 
programa de practică am 
dedicat-o vizitării turnă
toriei de la Uzina „Semă
nătoarea“. împreună cu 
îndrumătorul de practică, 
toți studenții au cercetat 
„la amănunt“ linia auto
mată de la turnătorie. A- 
semenea vizite de studiu 
trebuie să intre în preo
cupările cotidiene în de
cursul perioadelor de 

practică. Vom oferi astfel 
studentului posibilitatea 
cunoașterii mai multor 
uzine din specialitatea 
respectivă.

Mult discutata proble
mă a îndrumării studen
ților de către cadrele din 
uzine cred că poate fi 
rezolvată mai bine (cu 
toate greutățile care se 
ridică). La noi în uzină, 
anul acesta, din inițiativa 
organizației de partid, 
s-a luat măsura ca ingi
nerii repartizați să îndru
me practica studenților să 
fie absolviți, în general, 
de alte sarcini. Cu multă 
chibzuință, avînd spriji
nul conducerii întreprin
derii, acest deziderat s-a 
realizat fără să aducem 
prejudicii muncii produc
tive. Si astfel studenții 
s-au bucurat de o îndru
mare competentă, con
tinuă.

Concluzia rnea : uzinele 
gazdă pot repartiza pe 
perioada practicii cadre 
inginerești care să se 
ocupe numai — sau a- 
proape numai — de stu
denți. Susțin punctul de 
vedere al tovarășului Ti- 
ornoș de a mări durata 
programului de practică. 
Cred, de asemenea, că 
ar fi bine să se introducă 
practica și la anul I. O 
practică de inițiere e ab
solut necesară.

kn Stanciu
membru al. Biroului 
comitetului U.T.C: 

al Centrului universitar 
București

Eu nu cred că trebuie 
să ne întrebăm dacă pro
gramul trebuie să fie de 6 
sau 8 ore. Indiferent de 
durată, dacă studentul fo
losește efectiv orele sta
bilite, rezultatele vor fi 
cele dorite. Eforturile tre
buie îndreptate deci pen
tru valorificarea la maxi
mum a timpului de prac
tică nu prin adăugarea 
unor ore în plus. Aceasta 
se poate rezolva printr-o 
mai strînsă colaborare în
tre institute și întreprin
deri.

In mod cu totul îndrep
tățit s-a arătat aici că, 
studentul, nefiind antre
nat să lucreze decît cîteva 
ceasuri din programul de 
practică, își pierde timpul, 
devine spectator la proce
sul de producție. Din pă
cate, această atitudine de 
spectator o continuă un 
anumit timp și după ab
solvirea facultății, cînd 
este repartizat în produc
ție. Absolvenții noștri sînt 
bine pregătiți din punct de 
vedere teoretic, dar nu toți 
■stăpînesc problemele prac
ticii, au ezitări cînd sînt 
puși în situația de a re
zolva sarcini de producție. 
Nu greșesc dacă spun că 
una din cauze este toc
mai faptul că practica nu 
este întotdeauna ceea ce 
trebuie să fie.

Am fost în multe 
întreprinderi din Capitală. 
Am constatat îmbunătățiri 
substanțiale; regulamen
tul de practică asigură o 
desfășurare mai științifică 
a activității studenților și 
a îndrumătorilor lor. Dar 
nu s-au rezolvat toate lu
crurile. Mulți studenți 
mărturiseau că nu primesc 
totdeauna răspunsuri la 
întrebările pe care le a- 
dresează inginerilor pen
tru a-și clarifica mai bine 
noțiuni practice impor
tante și sfîrșesc prin a-și 
pierde timpul, prin a se 
plictisi.

Sigur, irosirea timpului 
de practică de către unii 
studenți nu trebuie pusă 
numai pe seama lipsei de 
îndrumare din partea în
treprinderilor, ci trebuie 
să ne întrebăm dacă stu
dentul își face într-adevăr 
datoria de practicant. Din 
păcate, nu toți și-o fac 
totdeauna așa cum tre
buie.

Încercăm de multă 
vreme să realizăm acea 
colaborare strînsă pe linia 
muncii educative între or
ganizațiile U.T.C. din in
stitute și întreprinderi. Fa
cem planuri, știm ce avem 
de realizat, dar cînd e 
vorba de munca concretă, 
uneori treburile se în
curcă. Noi spunem că li
nele organizații U.T.C. 
din întreprinderi nu ne 
dau tot concursul pentru 
ca, atît timp cît se află 
în mijlocul tinerilor din 
uzină, studenții să fie a- 
trași la activitățile acesto
ra. La rîndul lor, sînt co
mitete ale organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi 
care reproșează celor din 
institute că nu se ocupă 
suficient de studenți cînd 
aceștia se află la practi
că. Eu cred că au drepta
te și unii și ceilalți. Dar, 
cu simpla recunoaștere a 
unei realități nu rezol9ăm 
problema. Anul acesta am 
avut studenți în 255 de în
treprinderi din Capitală. 
Sigur, avem și rezultate 
pozitive pe linia muncii e- 
clucative. Îndrumate de 
organizațiile de partid, or
ganizațiile U.T.C. și-au 
adus contribuția la mai 
buna desfășurare a practi

cii. S-a simțit, într-ade
văr, un salt calitativ și o 
înviorare în activitatea stu
denților ; disciplina la 
practică a fost mult mai 
bună. Dar socotesc că 
nu peste tot munca orga
nizatorică a organizațiilor 
U.T.C. a fost bine pusă 
la punct. Nu am reușit să 
realizăm acea colaborare 
strînsă, în săptămînile de 
practică, între toate orga
nizațiile U.T.C. din insti
tute și întreprinderi. In 
majoritatea cazurilor, stu
denții au rămas în afara 
activităților educative. (A- 
ceasta se datorează și fap
tului că, așa cum s-a spus 
aici, studentul termină 
programul de lucru înain
tea muncitorilor. Sînt și 
cu dc părere ca studenții să 
înceapă mai tîrziu munca 
pentru ca programul loi 
să se încheie o dată cu 
al muncitorilor; de a- 
semenea, susțin propune
rea ca în timpul practicii 
studenții să ia masa la 
cantinele uzinelor).

Lucrurile acestea s-.au 
mai spus, și nu trebuie să 
rămînem la acest stadiu al 
constatărilor. Eu cred că 
ar fi foarte bine venită o 
consfătuire la nivelul Ca
pitalei, cu secretarii orga
nizațiilor U.T.C. din în- 
treprinderile-centre de 
practică și secretarii comi
tetelor U.T.C. din institu
te. O consfătuire care să 
aibă scopul unei analize a 
ceea ce s-a realizat cu 
studenții, al unui schimb 
de experiență. Am putea 
astfel stabili din timp 
direcțiile de colaborare, 
acele planuri care să stea 
la baza activităților edu
cative cu studenții pe 
perioada practicii.

Conf. univ.
Ion Sonea

Institutul politehnic 
„Glieorghe Gheorghiu- 

Dej" București

Am coordonat cîțiva ani 
la rînd practica studen
ților la Uzinele „23 Au
gust". Apreciez că, în
tr-adevăr, la această uzi
nă, la ora actuală, prac
tica este bine organizată. 
Dar nu există încă, după 
părerea mea, o coordonare 
suficient de judicioasă a 
aportului pe care-l au 
șefii de secții în îndruma
rea studenților. In mod 
real ei nu-și pot îndeplini 
această sarcină. Or, îndru
marea practicii este im
posibil de realizat fără 
ajutorul cadrului de spe
cialitate din uzină. Din 
acest motiv, sînt cazuri 
cînd studenții stau cîte 
3-4 zile într-un sector și 
nu pot profita de cunoș
tințele pe care ar putea să 
le capete de la specialiști. 
Direcția generală a uzi
nei — și acest lucru cred 
că este valabil pentru în
treaga țară — ar trebui să 
stabilească ca cei mai huni 
ingineri din sectoare în 
f iecare zi, cel puțin două 
ore, să se ocupe de stu
denți.

Cointeresarea studen
tului în perioada de prac
tică se poate realiza și pe 
calea antrenării lui la o 
muncă de cercetare știin
țifică. La Uzinele „23 
August" s-a organizat o 
sesiune de informări teh- 
nico-științifice a studen
ților, cu rezultate bune, 
deși, fiind la începutul 
experienței, nu ani reali
zat ceea ce doream. 
Ne-am convins însă de un 
adevăr: studentul, antre
nat să lucreze, să rezolve 
o anumită problemă, nu-și 
pierde timpul. Aș aminti 
aici faptul că un număr 
de practicanți ne-au cerut 
să le prelungim practica 
pentru a-și desăvârși lu
crările începute. E cea 
mai bună pledoarie pen
tru valorificarea mai bună 
a inițiativei.

Prof. univ.
Suzana Gidea

prorector 
al Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu- 

Dej“ București

Discuția noastră de as
tăzi este foarte utilă. Cu 
tovarășii care sînt astăzi 
aici ne-am mai întîlnit, e 
adevărat. In decursul co
laborării noastre în îndru
marea practicii studenți
lor, am mai discutat o 
seamă de probleme. Con
fruntarea punctelor de 
vedere ale celor care îi 
formează pe studenți în 
institute . și a celor cu 
care colaborăm în cadrul 
uzinelor este foarte utilă. 
Ne ajută să vedem mai 
bine ce e bun, ce trebuie 
să preluăm din experiența 
noastră, ce deficiențe mai 
există în desfășurarea 
practicii pe care trebuie 
să le înlăturăm împreună. 
Iată de ce am ascultat cu 
interes pe toți tovarășii 
care ne ajută în formarea 
inginerilor de mîine.

Cu tovarășul Tornioș 
sintem cunoștințe vechi. 

Uzina „23 August“ pri
mește cei mai mulți stu
denți la practică, este co
laboratorul nostru cel mai 
apropiat. Ne-am consultat 
cu tovarășii din uzină 
cum să organizăm mai 
bine practica. Mă miră 
că tovarășul Tornioș ridi
că acum problema unei 
programe adecvate uzinei. 
Aceasta s-a făcut : progra
ma generală am adapta
t-o la specificul uzinei. 
Îmi amintesc că am dis
cutat despre organizarea 
practicii din această vară 
încă din toamna trecută, 
înaintea apariției regula
mentului. Lucrăm de 
mulți ani în problemele 
practicii și ani considerat 
că tiu trebuie să așteptăm 
totul de-a gătii. Conținu
tul practicii era stabilit în 
liniile sale generale. Re
gulamentul avea doar șă 
aducă îmbunătățiri, așa 
cum de altfel s-a și inttm- 
plat. Deci, nu ' am greșit 
cu nimic că ne-am ocupat 
de ’■ practică încă din 
toamnă, înainte de apari
ția regulamentului. Cînd 
a apărut regulamentul, 
nu ne-a- rămas decît să 
perfectăm ceea ce sta
bilisem.

Noi considerăm : că pro
gramele de practică silit 
adaptate acum la specificul 
uzinelor. Atît la anii II cît 
și la anii IV. Amănuntele 
le-au stabilit responsabilii 
de practică pe uzină care 
au participat. împreună cu 
delegații noștri, la încheie
rea convenției de practică, 
prilej cu care s-a stabilit 
și desfășurătorul pe fiecare 
perioadă, pe grupe și secții. 
Mi se pare deci că pro
blema ridicată de tov. Tor- 
nios este rezolvată.

In altă ordine de idei. 
Eu nu sînt de părere că 
este necesară o practică în 
anul I. Așa cum este stabi
lită practica acum pentru 
anul II — o practică de 
tehnologia generală, de in
formație și nu de interven
ție manuală — este cores
punzătoare. O asemenea 
practică la anul 1 n-ar fi 
utilă pentru că studentul 
nu are încă cunoștințele 
necesare de tehnologie și 
de informare.

Desigur că mai averii 
multe de făcut pentru ca 
practica din anul II să aibă 
o eficacitate sporită. Mă 
refer la îmbunătățirea des
fășurătorului de practică. F. 
adevărat că la ora actuală 
studentul din anul IF face 
un fel de excursie prin u- 
zină, că .stă prea puțin în 
atelier. Cei care susțin că 
studentul ar trebui să.stea 
mai mult timp în mai pu
ține ateliere au dreptate. 
Dar aceasta rămîne la la
titudinea responsabilului de 
practică, care fixează unde 
anume trebuie să stea stu
dentul mai mult : la turnă
torie, la forjă, la tratamente 
termice ?• Aceasta, bine în
țeles, în funcție de spe
cialitatea studentului. Dar 
odată stabilită programa 
indiferent de la ce insti
tut va veni studentul la 
practică, din ce centru uni
versitar, el trebuie să res
pecte această programă din 
uzina respectivă. Am ridi
cat această problemă de
oarece la ora actuală, în a- 
celeași întreprinderi, stu
denții de la diferite insti
tute politehnice, din. aceeași 
specialitate, vin cu progra- 

-me diferite,, ceea ce rni fa
ce decît să îngreuneze des
fășurarea normală: a practi
cii. S-ar putea ridica obiec
ția că :nu este necesară -o 
programă adaptată la spe
cificul întreprinderilor pen
tru studenții din anul II, 
deoarece aceștia , nu fac o 
practică de specialitate. 
Deși sarcinile pentru stu
denții din anul II de la 
politehnică sînt aceleași, să 
nu uităm că uzinele dife
ră, că altfel este dezvoltată 
secția turnătorie la Uzinele 
„23 August", altfel cea de 
la „Semănătoarea" sa;u 
„Vulcan“.

In alt mod se pun-pro
blemele în legătură cu 
practica studenților din anii 
IV. Ei fac de acum o prac
tică de specialitate. Și tre
buie să fie într-adevăr o 
practică de specialitate: Cu 
toate îmbunătățirile aduse, 
și acum studentul din anul 
IV este pus în situația de 
turist. Dacă la anul II am 
pus problema reducerii 
numărului-de ateliere, pen
tru a crea studentului po
sibilitatea de a sta mai 
mult la un anumit loc de 
muncă, la anul IV aceasta 
se ridică cu mai multă acui
tate.- In primele patru săp
tămîni studentul din anul 
IV trebuie să aibă posibili
tatea. să stea aproximativ 
7 zile într-un altelier de 
strictă specialifate, 7. zile 
în care să cunoască la a- 
măn-unt ce se întîmplă în 
acest atelier, ce se cere 
unui inginer.

Mai multe probleme se 
ridică în ceea ce privește 
partea a doua a practicii — 
în cele patru săptămîni 
cînd studentul trebuie să 
facă o practica ele organi
zare, planificare și condu
cerea întreprinderii.-Nu în
tâmplător s-au adus ' ațîtea 
critici referitoare la pregă
tirea organizatorică și e- 
conomică a tînărului ■ ingi
ner. Într-adevăr, absolven
tul politehnicii nu stăpî- 
nește suficiente cunoștințe 
în acest domeniu, nu are, 
la absolvire, competența 
unui organizator și condu
cător al. producției. Lipsuri 
se manifestă și. în pregăti
rea teoretică în acest do
meniu și în pregătirea 
practică. In decursul prac
ticii,, studentul ar trebui, să 
stea alături de un inginer, 
șef de secție, să-l duble
ze într-un fel. să primeas
că de la acesta îndrumări

le necesare, să învețe cum 
se organizează și cum să 
conducă treburile în secție, 
în uzină. Problema aceasta 
nu este încă elucidată. Ne 
aflăm încă în stadiul în 
care constatăm că treburile 
nu merg bine, dar n-am 
găsit soluția ca treburile 
să meargă bine. Socotesc 
că este necesar ca inginerii 
din întreprinderi care s-au 
ocupat cil de cît de stu
denții anului IV, să ne a- 
jute să cristalizăm această 
problemă, să-și spună pă
rerea cum trebuie folosite 
cele patru săptămîni dedi
cate practicii cu profil eco- 
nomic-organizatoric.

Bunul mers al practicii 
este condiționat, fără îndo
ială, de asigurarea unei în
drumări competente din 
partea institutului. Am avut 
■și avem mult« deficiențe 
în acest sens. De multe 
ori nerespeclarca progra
mei de practică a fost caii- 
zată de o defectuoasă în
drumare din partea ca
drelor didactice. Toate ob
servațiile care s-au făcut 
în articolele publicata la 
rubrica „Școala superioară 
și producția" și în de
cursul discuției de azi sînt 
juste.

Noi am încercat anul 
acesta o experiență pe 
care o supunem discuției. 
Arh ajuns la concluzia că 
un asistent cu o vechime 
de 3 ani în specialitatea 
mecanică sau tehnologie, 
de pildă, poate fi îndru
mător de practică la 
anul II. Pentru anul IV, 
ne-am gîndit la îndrumă
torii de practică cu o mai 
mare experiență într-un 
domeniu de strictă, specia
litate — lectori, con
ferențiari. Dar nu e to
tul să ai vechime și ex
periență, să cunoști în- 
tr-un fel sau altul pro
grama de practică. Trebuie 
să cunoști nu numai uzina 
dar și ceea ce se poate 
realiza, cu studenții în acea 
uzină. Problema cunoaște
rii uzinelor se poate rezol
va, și noi am rezol
vat-o. Am stabilit îndru
mătorii de practică din 
timp, pe specialități și pe 
uzine, și-am început pre
gătirea acestora. In timpul 
anului universitar, în ca
drul catedrelor s-au orga
nizat prelegeri în legătură 
cil problemele care se ri
dică într-o uzină sau alta, 
cu sarcinile care trebuie 
rezolvate în timpul prac
ticii, In general, aceste 
prelegeri au fost ținute de 
cadre didactice cu mare 
experiență, care au lucrat 
sau au . colaborat îndea
proape cu uzinele—cen
tre de practică. In mo
mentul în care cadrele di
dactice au plecat la prac
tică cu studenții cunoș
teau ce au de făcut, ce 
vor găsi într-o secție sau 
alta. Ne-am ocupat mai 
mult de pregătirea cadrelor 
didactice îndrumătoare de 
la anul IV, pentru că acolo 
se ridicau mai multe pro
bleme. Ne dăm însă seama 
că la această formă de pre
gătire este necesar să in
vităm cadre inginerești din 
întreprinderile gazdă, pen
tru ca legăturile directe 
dintre specialiștii noștri și 
specialiștii uzinelor să fie 
stabilite încă din timpul 
anului universitar.

Aș vrea să mai ridic o 
problemă care se referă 
la- anul III. Poate surprin
de—deoarece anul III nu 
a făcut- anul acesta prac
tică. E adevărat, dar va 
face practică în anul vii
tor.și trebuie să, ne preocu
păm de pe acum cum 
se va desfășura acea
sta. Practica anului III 
va ridica, după părerea 
mea, cele mai grele pro
bleme. Ea nu poate fi o 
practică de specialitate, dar 
nici de tehnologie generală, 
de informare, ci trebuie să 
facă trecerea de la prac
tica de anul II la cea de 
cultură tehnică, mai a- 
dîncă, foarte importantă 
pentru viitorul inginer. Mă 
gîndesc că ar fi bine să 
inițiem o discuție acum, la 
începutul anului universi
tar, la care să participe ca
dre' didactice și specialiști 
din întreprinderi pentru a 
putea perfecta mai bine 
profilul practicii anului III. 
In mare știm cum trebuie 
să fie această practică, dar 
sugestiile tovarășilor din. u- 
zine ne vor ajuta în mai 
buna, ei organizare.

In încheiere, aș vrea să 
mă opresc asupra cîtorva 
aspecte. Potrivit norme
lor stabilite, acum, ins
titutul cu cel mai mare nu
măr de studenți la o între
prindere trebuie să asigure 

. îndrumarea studenților din 
alte facultăți cu profil dife
rit. de cel tehnic. Este foar
te greu ca noi. de la poli
tehnică, să ne ocupăm de 
cei de la I.S.E. sau de la 
arte, plastice. Este bine să 
se facă o eșalonare ' mai 
bună a studenților la prac
tică ; să aibă fiecare .insti
tut îndrumători din partea 
facultățilorrespective

Totodată, mă asociez la 
părerea tovarășilor care au 
susținut că în perioada de 
practică studenții trebuie 
să ia musa la cantinele 
uzinelor împreună cu mun
citorii. Motivele au fost a- 
rătate.

I11 legătură cu sesiunile 
tehnice care s-au ținut, 
sînt de acord cu ceea ce 
se spunea aici. Trebuie să 
valorificăm posibilitatea pe 
care o au studenții cînd 
sînt în uzină de a studia o 
anumită temă de interes 
pentru pregătirea lor și 
pentru necesitățile practicii. 
Deocamdată, însă, inițiati
va nu are rezultatele scon
tate deoarece, cum se ară

ta, s-a manifestat un oa
recare formalism în apli
carea el. Formalismul por
nește, cred, de la stabili
rea acestòi tenie. Trebuie 
să ne gindim din timpul a- 
nului universitar ce tente 
să recomandăm studentu
lui spre studiu.

Gh. Paizî
director general adjunct 

în Ministerul 
Invătămîntului

Apreciez inițiativa orga
nizării acestei „mese ro
tunde" cu o temă atît de 
importantă. Tot ceea ce s-a 
spus aici a fost interesant, 
util, constituie pentru noi, 
cei care ne ocupăm în ca
drul Ministerului Invăță- 
mîntului de organizarea și 
desfășurarea practicii în 
producție, p u nete de 
plecare pentru o analiză 
multilaterală a conținutului 
și organizării acestei forme 
de activitate didactică. 
Cred, de altfel, că discu
ția de astăzi poate fi con
tinuată și cu alte puncte 
de vedere, pentru a cla
rifica mai bine ce mai a- 
vem de făcut pentru ridi
carea nivelului pregătirii 
practice a studenților.

Ne bucură faptul că toți 
tovarășii care au luat parte 
la discuții au apreciat îm
bunătățirile pe care le-a 
adus noul regulament de 
practică. Am notat cu a- 
tenție toate propunerile 
care s-au făcut în scopul 
perfecționării acestui regu
lament.

Au dreptate tovarășii 
care au cerut să se lucreze 
la elaborarea unor progra
me de practică pe speci
ficul. uzinelor. Ne miră că 
acest lucru nu s-a făcut 
peste tot așa cum trebuia. 
In instrucțiunile elaborate 
de minister, menite să a- 
jute la aplicarea regula
mentului, se prevede clar 
că obiectivele generale ale 
practicii trebuie să fie con
cretizate și adaptate la 
specificul fiecărei uzine. 
Dacă nu s-a făcut acest 
lucru întocmai, este, după 
părerea noastră, o vină a 
facultăților și a tovarăși
lor din întreprinderi care 
răspund de practica stu
denților. Propunerea to
varășului Tornioș și a al
tor tovarăși de a se ela
bora programe de practi
că tip Uzinele „23 August", 
„Vulcan“, „Reșița“ etc., 
trebuie studiate. Este ade
vărat că există o deosebire 
între a adapta o programă 
cu indicații generale la spe
cificul uzinelor și a elabora 
de la început o programă 
pe profilul uzinelor res
pective.

S-a criticat pe bună 
dreptate faptul că au exis
tat întîrzieri în încheierea 
convențiilor de practică, 
întîrzieri determinate dc. 
tărăgănarea semnării de 
către unele ministe’re a 
contractelor. De aici au 
survenit o seamă de nea
junsuri și, din păcate, nu 
numai în problemele orga- 
nizatorico-administrative, ci 
și în cele de conținut ale 
practicii. Credem că a- 
ceste neajunsuri vor fi în
lăturate în viitor. Toate mi
nisterele au stabilit de pe 
acum întreprinderile în ca
re se va face practica și 
ne-au repartizat locurile 
pentru studenți pe o peri
oadă de trei ani. De acum, 
noi știm precis unde vor 
face studenții practică în 
următorii ani. Acest lucru 
ne va permite să lucrăm 
în perspectivă: să îmbu
nătățim programele de 
practică corespunzător spe
cificului întreprinderilor, să 
strîngem legăturile cu cei 
din producție, să reparti
zăm cadrele didactice pe 
întreprinderi pentru întrea
ga durată a contractului. 
Avem de pe acum pers
pectiva de a stabili aseme
nea contracte pe o perioa
dă de cinci ani, ceea ce, 
desigur, va aduce noi îm
bunătățiri, mai substanția
le, desfășurării practicii.

Greutăți vom avea. Să 
nu uităm că numărul dc 
studenți crește continuu'și 
că, de aici, survin greutăți 
în asigurarea tuturor con
dițiilor pentru ca obiecti
vele de practică să fie re
alizate. Dar putem preîn
tâmpina ivirea unor a- 
semenea greutăți. Totul 
depinde de răspunderea 
și interesul care le do
vedesc toți factorii care 
concură la buna desfășu
rare a practicii studenți
lor.

Mmisterul Invățămîntu- 
lui preconizează pregătirea 
unei consfătuiri, la nivelul 
țării, în legătură. cu mo
dul în care se realizează 
și obiectivele acestei dis
cipline foarte importante 
din procesul de învăță- 
niînt — practica în produc
ție. Punctele de vedere de 
la această „masă rotundă“, 
și altele care se vor adă
uga, studiul care se iace 
pe baza concluziilor în- 
drumătorilo' de practică, 
investigațiile întreprinse 
printre specialiști ne vor 
ajuta cu siguranță să a- 
ducem perfectări la ac
tualul regulament de prac
tică, pentru a răspunde pe 
deplin cerințelor mari care 
stau în fața școlii superioa
re tehnice.

Discuțiile au fost con
semnate dc redactorul 
nostru LUCREȚIA LUS- 
TIG și stenografa AN- 
GELA NACU



încheierea lucrărilor ședinței lărgite a secției 

de hortiviticultură a Consiliului Superior 

al Agriculturii
Marți s-au terminat lucrările 

ședinței lărgite a secției de hor
tiviticultură a Consiliului Superi
or al Agriculturii. Timp de două 
zile, reprezentanți al unităților 
producătoare și de desfacere, ai 
organelor centrale coordonatoare 
au dezbătut sarcinile ce decurg 
din documentele de partid cu 
privire la dezvoltarea, în conti
nuare, a producției de legume și 
îmbunătățirea valorificării aces
teia în vederea unei mai bune a- 
provizionări a populației și satis
facerii cerințelor economiei noas
tre.

Ședința a prilejuit un valoros 
schimb de experiență. Numeroși 
participanți — președinți ai con
siliilor agricole, ingineri și pre
ședinți ai cooperativelor de pro
ducție, directori ai gospodării-

lor de stat, cercetători, profesori 
din institutele de învățămînt și 
reprezentanți ai organelor con
tractante au împărtășit din expe
riența lor cu privire la metodele 
folosite pentru sporirea producți
ei de legume și buna lor valorifi
care.

Participanții la ședință au a- 
doptat un pian de măsuri pentru 
sporirea producției de legume în 
anul viitor.

în încheierea lucrărilor, au 
luat cuvîntul tovarășii Iosif Bano, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

O FARSA CU ® Cel mai vechi oraș subteran

din lume„FARFURII ZBURĂTOARE"
• 0 importantă descoperire 

medicală
Ziarele mexicane au publicat luni seara 

următoarea informație senzațională. „Aso
ciația mexicană a observatorilor farfuriilor 
zburătoare a primit luni seară pe cale tele
patică un comunicat oficial din partea 
șefului grupei de farfurii zburătoare, care 
anunța că un escadron întreg de ființe su- 
prapămîntene în vehicolele lor cu două și 
patru locuri își vor lua definitiv rămas bun 
de la cetățenii capitalei printr-o mare de
filare deasupra orașului Mexic. In comuni
cat se precizează că parada,„farfuriilor zbu
rătoare“ va începe marți la ora nouă și 
cinci și convoiul se va mișca deasupra Bu
levardului Reformei pînă la Piața Consti
tuției“.

Efectul acestei informații a fost cel 
scontat de autorii ei: Ieri dimineață între
gul bulevard a fost blocat de gură-cască 
ce au împiedicat circulația. Aproximativ 
300 de studenți, despre care se zice că ar 
fi fost autorii acestui anunț s-au adunat 
lingă monumentul independenței din cen
trul orașului, aducînd cu ei aparate de 
fotografiat, lunete etc. Pentru a răcori ca
petele înfierbântate ale amatorilor de senza
țional și a restabili circulația poliția a fo
losit pompele de incendiu.

PE SCURT © PE
® PAGINILE unei cărți, au 

dimensiunile 3,5/3,5 mm. Ca 
să nu se piardă, probabil, ea 
este legată de un lănțișor.

Textul, scris în șapte limbi 
— germană, engleză, franceză, 
spaniolă, italiană, portugheză 
și olandeză — este atît de mă
runt, încît nu poate fi desci
frat decît cu lupa. Cărticica 
aparține unei cetățene din o- 
rașul Wemeichen (R.D.G.).

Centrala electrică de termoficare Luduș-lernut.

Foto : O. PLECAN

IN
Atașatul militar, naval și al 

aerului al R. P. Polone la 
București, colonel Michal Ja
worski, a oferit un cocteil 
marți seara, în saloanele am
basadei, cu prilejul celei de a 
XXII-a aniversări a Armatei 
Populare Polone.

Au luat parte general de 
armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate, Gh. 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate și 
ăi ministrului afacerilor inter
ne, generali și ofițeri superi
ori, ziariști. Au participat șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți

Cercetările arheologice care au început în regi
unea Urgiip și Gôreme din valea Kapadochia în 
Anatolia centrală (Turcia) au ajuns și la orășelul 
Kaimaklî. După o muncă intensă au fost scoase la 
iveală rămășițele unei civilizații străvechi — un 
orășel subteran necunoscut pînă acum, care a exis
tat cu 5 000 de ani înainte de era noastră. Orașul 
subteran de la Kaimaklî este probabil primul oraș 
subteran din lume. EI se compune din clădiri con
struite una lingă alta. Are 2 862 de camere, legate 
prin coridoare late și nenumărate tunele. De la a- 
cestea se deschid accese spre piețe și 
subterane, spre temple, rezervoare de 
speciale pentru distracție.

Orașul ocupă o suprafață de 320 000
de piețe. Din fiecare piață pornesc în sens radial 
cîte 7 străzi. Orașul se află la o adîncime de 60 
metri sub pămînt și 
ventilație, construite 
de șl lumina.

Aici s-a descoperit
pipă și primul ruj de buze preparat din plante ne
cunoscute, o serie de podoabe pentru femei și un 
mare număr de statuiete.

parcuri mari 
apă și locuri

m3 și ara 48

este prevăzut cu 
cu măiestrie, prin

prima oglindă din

instalații de 
care pătrun-

lume, prima

Doi savanți francezi, prof. Bernard 
Halpern, membru al Academiei de 
științe și profesor la Colege de France, 
unul dintre cei mai cunoscuți specia
liști din lume în alergie, și asistenta 
sa, I. Briot, au comunicat că au ajuns 
la o importantă descoperire științifică. 
Ei au izolat din fasolea obișnuită o 
substanță complexă, care ar avea pro
prietatea de a conserva celulele mădu- 
vei osoase a omului, precum și funcții
le lor de . a fabrica anumiți compuși 
sangvini, indispensabili vieții. Este 
vorba de proteina „phytehmogluti- 
mină", care adăugată la o cantitate de 
celule ale măduvei osoase, ar permite 
să se păstreze proprietățile creatoare 
ale sîngelui și proprietățile vitale ale 
celulelor respective.

Această descoperire 
borator dă speranța, 
vreme de savanți, de 
de măduvă osoasă, 
bănci de sînge, sau de cornee. Celulele 
acestea de măduvă, menținute artifi
cial în viață, ar putea fi folosite în tra
tamentul anumitor boli umane, ca de 
exemplu leucemia.

tehnică 
nutrită 

a crea 
așa cum

de la- 
multă 

„bănci" 
există

SCURT® PE SCURT® PE SCURT
e PUBLICAȚIA „Journal 

de la vie sauvage en Afrique 
orientale“, care apare la Nai
robi, relatează următoarea în- 
timplare curioasă. în cursul u- 
nei vînători, un elefant a fost 
ucis. în loc să fugă, ceilalți 
elefanți, disprețuind pericolul 
de care își dădeau perfect de 
bine seama, s-au încăpățînat 
să-1 ducă cu ei pe elefantul 
mort. în mai multe rînduri., 
elefanții masculi au încercat 
să tragă cadavrul de trompă ' 
și de colți. Un elefant femelă

încordîndu-se din toate pute
rile a încercat să ridice ele
fantul mort ; ea și-a rupt col
tul drept. Vînătorii, conside- 
rînd că animalul va pieri din 
cauza acestei răni, l-au împuș
cat. Dar elefanții nu se gîn- 
deau să plece ; ei au rămas la 
fața locului timp de peste o oră 
străduindu-se să remorcheze 
corpurile celor doi elefanți 
morți. Este o caracteristică pe 
care specialiștii nu o remarca
seră pînă în prezent la aceste 
uriașe pachiderme.

L.

© LA FRONTIERA de vest 
a Ruandei-Urundl (Africa) se 
află lacul Kivu. Cîțiva vulcani 
din jurul lui erup periodic și 
lava lor se varsă în lac. Apa 
începe atunci să clocotească, 
iar peștii și algele din ea se 
fierb. Cînd vulcanul se liniș
tește, băștinașii pornesc cu 
bărcile la pescuit de pește 
fiert. Ultima dată s-a pregătit 
o asemenea „ciorbă" în anul 
1948.

La Opera de stat din 
Capitală hcrările sesmi

FORMAȚII
membri ai corpului diplomatic, 
atașați militari.

Marți dimineața a plecat la 
Paris o delegație a Sfatului 
Popular al Capitalei, condusă 
de Ion Cosma, președintele Co
mitetului Executiv, care va face 
o vizită în Franța la invitația 
Consiliului Municipal al capi
talei franceze.

Artistul poporului Ion Voi- 
cu, Împreună cu pianistul a- 
companiator Albert Guttman, a 
plecat marți intr-un turneu tn 
S.U.A. Itinerariul turneului cu
prinde orașele Chicago, Detro- 
it, Los Angeles, New York, Ml-

chigan, Ulinols și altele. Violo
nistul român își va da con
cursul la mai multe concerte și 
va susține o serie de recita
luri.

Violonistul român Își va con
tinua turneul in Islanda, unde 
va concerta impreună cu Filar
monica din Reykjavik.

Marți la amiază, dl. Andre 
de Blonay, secretar general 
al Uniunii Interparlamentare, 
care ne vizitează țara a fost 
primit de Ion Pas, președin
tele Grupului român al Uni
unii Interparlamentare.

La întrevedere au partici
pat membri ai Comitetului de 
conducere al grupului.

Concursul
artistic 

„Slavă partidului"
Pe scenele sălilor da festivități 

ale unor fabrici, școli și cluburi 
muncitorești din Capitală s-au pre
zentat marți după-amiază primele 
spectacole în cadrul fazei inter- 
Intreprinderi a celei de-a doua 
etape a întrecerii artistice ,,Slavă 
Partidului",

Prin fața juriului șl a unui mare 
număr de spectatori au evoluat 
coruri, brigăzi artistice de agitație, 
echipe de dansuri, orchestre de 
muzică populară și ușoară, tara
furi, orchestre de mandoline, so
liști dansatori, instrumentiști și 
vocali, aparținînd unor întreprin
deri, instituții și cooperative meș
teșugărești din raioanele 1 Mai, 
23 August, Nicolae Bălcescu, Gri- 
vița Roșie și Trustului de construc
ții al Capitalei.

Formațiile din celelalte raioane 
care iau parte la această întrecere 
artistică vor păși pe scenă înce- 
pînd din ziua de 14 octombrie.

Pentru această etapă, care se va 
încheia la 30 decembrie, și-au a- 
nuntat participarea aproape 600 de 
formații bucureștene de artiști a- 
matori și 870 de soliști.

Uzinele Unirea Cluj. Secția monta). Moghioroș Alexandru și Feher Ioan, montori evidențiafi In Întrecerea socialista, fac 
parte din echipa fruntașă pe anul 1964 a comunistului Orban Iosif. El executa montări de cea mai bună calitate la războiul 

automat de țesut bumbac depășindu-și sarcinile de pian cu 30 la sutd lunar.

O Astăzi se dispută 
jocurile etapei a 9-a a 
campionatului categori
ei A la fotbal. în Ca
pitală, pe stadionul 
Republicii, cu începere 
de la ora 15,30 se des
fășoară meciul Steaua
— Farul Constanta, a- 
vînd în deschidere o 
întîlnire între două 
selecționate de juniori. 
Iată partidele din țară: 
Dinamo Pitești — 
C.S.M.S. Iași, Crișul 
Oradea — Știința Cra- 
iova, Știința Ciut — 
Rapid București, Știința 
Timișoara — Siderur- 
gistul Galații Steagul 
Roșu Brașov — Petro
lul Ploiești, U. T. Arad
— Dinamo București.

va Japoniei. Din echi
pă fac parte, printre 
alții, italianul Carmi- 
nucci. norvegianul 
Storhaug, francezul 
Guiffroy, polonezul Ni
colai Kubica, germanul 
Jaschek. Este incertă 
prezenta gimnaștilor 
sovietici, care la data 
respectivă sînt anga
jați în campionatele 
unionale.

© Cea de-a 9-a par
tidă a meciului pentru 
titlul mondial feminin 
de șah dintre Nona 
Gaprindașviii șl Alia

Poto I O. PLB(3AN

Astăzi cu începere 
din jurul orei 15,30 
stațiile noastre de 
radio vor transmite 
aspecte de la meciu
rile de fotbal ale 
celei de a 9-a etape 
a campionatului cat. 
A. Transmisia se va 
face pe progra
mul I.

® Federația inter
națională de gimnasti
că a selecționat echi
pa Europei care va 
întîlni la 26 octombrie 
la Essen reprezentati-

Kușnir a fost amînată 
a doua oară, Kușnir 
fiind suferindă. Potri
vit regulamentului, 
dacă Alia Kușnir nu 
se va prezenta să dis
pute partida nici la 13 
octombrie, ea va fi 
declarată învinsă fără 
joc. Scorul după 8 par
tide este de 6—2 în 
favoarea Nonei Ga
prindașviii.

• Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desfășurat la Sokolovo, 
cunoscutul sportiv ce

hoslovac Ludvik Da- 
nek a stabilit un nou 
record mondial la a- 
runcarea discului cu o 
performantă de 65,22 
m. Această performan
ță este superioară cu 
67 cm recordului ofi
cial deținut de Danek 
de la 2 august 1964. 
Danek a realizat 65,22 
m din cea de-a 5-a 
aruncare. Iată celelalte 
aruncări realizate de 
el în acest concurs-, 
60,20 m, 61,68 m, 63,71 
m, 62,68 m șl 62,90 m.

« După cum s-a a- 
nunțat, Comitetul olim
pic internațional a ho- 
tărît să includă încă 
11 probe de natație în 
programul viitoarelor 
ibcurl olimpice. Aces
te noi probe care vor 
primi „botezul olim
pic" la Ciudad de 
Mexico «înt următoa
rele: masculin: 200 m 
liber, 100 m spate, 100 
m bras, 100 m fluture, 
200 m mixt Individual,

feminin: 200 m liberi 
800 m liberi 200 m 
spate I 200 m fluture i 
100 m brasi 200 m 
mixt individual.

(Agerpres)

Comisiei mixte 
romàno-iugoslave 

de colaborare 
științifică

între 7 și 12 octombrie au 
avut loc la București lucrări
le sesiunii a VII-a a Comisiei 
mixte romàno-iugoslave de 
colaborare tehnico-științifică.

Comisia a examinat activi
tatea de colaborare tehnico- 
științifică desfășurată în inter
valul de la sesiunea a Vl-a, a 
aprobat programul de colabo
rare pe perioada următoare și 
a făcut unele recomandări cu 
privire la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării tehnico- 
științifice.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea 
română de Cioroiu Răducanu, 
adjunct al ministrului indus
triei chimice, iar din partea 
iugoslavă de Milorad Birov- 
Ijev, secretar general al Ca
merei Federale pentru eco
nomie.

Protocolul prevede ca cele 
doufc părți să înlesnească vi
zite de studiu ale specialiștilor 
pentru cunoașterea realizări
lor tehnico-științifice în do
meniile : industriilor chimice, 
petrolului și gazelor, construc
toare de mașini, alimentare, 
miniere și altele.

Delegația iugoslavă partici
pantă la lucrări a vizitat o 
serie de întreprinderi indus
triale din Republica Socialistă 
România.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-un spirit de prie
tenie și înțelegere deplină.

(Agerpres)(Agerpres)

URMĂRI DIN PAQ. I
Să măsori 

de șapte ori, 
dar mai repede
adresat mai întîi constructoru
lui. Iată ce ne-a răspuns tova
rășul Emil Hulubei, inginerul 
șef al T.C.E.H.

„Nu am putut să respectăm 
prevederile înscrise în lista de 
titluri pentru că am intrat în 
anul 1965 fără un front de lu
cru corespunzător acestui vo
lum de lucrări. Și nu l-am pu
tut pregăti deoarece unele am
plasamente s-au eliberat cu în
tîrziere -— la unele blocuri în- 
tîrzierea a fost chiar de trei 
luni. Dar factorul principal 
este că documentația tehnică 
ne-a fost înmînată de că
tre beneficiari cu foarte 
multă întîrziere. Proiectele 
de execuție pentru cele 
638 de apartamente prevăzute 
a se da în folosință în trime
strul IV ne-au fost predate 
la 5 iunie. Din această cauză 
am întîmpinat extrem de mul
te greutăți“.

Cele relatate de tovarășul 
ing. Hulubei ne-au fost apoi 
confirmate și de beneficiar și 
de Direcția de Sistematizare, 
Arhitectură și Proiectare Con
stanta, executantul proiectelor.

Un bloc se construiește în 
7,5 luni.

Documentația tehnică se în
tocmește în 17 luni.

Este firesc ca pentru aseme
nea situații proiectant!! să 
Chibzuiască mai mult (o veche 

zicală spune „măsoară de șapte 
ori și taie o singură dată), dar 
nu-i mai puțin adevărat că se 
putea lucra cu mai multă ope
rativitate.

Și problema nu este nouă 
pentru orașul Constanța. Așa 
au stat lucrurile în 1964, la fel 
s-a întîmplat și în anii prece
dent!. Rău este că această si
tuație se perpetuează de la an 
la an și nu se iau cu hotă- 
rîre măsuri de punerea lor la 
punct. Doar la Constanța 
atît beneficiarul, construc
torul cît șl executantul pro
iectelor sînt subordonate a- 
celuiași for — Sfatul popular 
al orașului. După cum vom ve
dea, la ora actuală, întocmirea 
documentației durează mai 
mult decît lucrările de con
strucții propriu-zise.

în cazul nostru întocmirea 
detaliului de sistematizare a 
început prin 1963. La 13 iulie 
1964 el primise vizele necesare 
și tot atunci a început studiul 
tehnico-economic a cărui în
tocmire a durat pînă la 8 au
gust 1964, adică 26 de zile. La 
avizat însă, la Comitetul de 
Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, la Co
mitetul de Stat al Planificării 
și Consiliul de Miniștri 
a stat nu mai puțin de 4 
luni. La 15 decembrie 1964, 
cînd de-acum constructorul tre
buia să fie de mult în posesia 
proiectului de execuție pentru 
a-și putea organiza frontul de 
lucru, D.S.A.P.C. de abia a pu- 
tcjt începe întocmirea proiec
tului de ansamblu. Lucrarea 
(înțîrzlată) n-a durat mult. 
La 26 decembrie, deci în numai 
11 zile, proiectul a fost termi

nat și a fost înaintat spre a- 
vizare. Consiliul Tehnico-Ști- 
ințific al Sfatului Popular 
al orașului Constanta și-a 
dat avizul în aceeași zi. Gra
ba era firească. Erau doar pri
mii interesați. C.S.C.A.S.-ul îl a- 
vizează însă abia Ia 19 februa
rie 1965 ; C.S.P. în martie... 
în total 109 zile. Numai 
avizarea acestui proiect a du
rat deci de 11 ori mai mult de
cît a fost necesar pentru exe
cuția lui. Să notăm. La proiect, 
Ia toate aceste foruri nu s-a 
făcut nici o modificare.

La 14 aprilie a început 
proiectul de execuție care, 
în sfîrșit, a ajuns la con
structor la 3 iunie. De abia 
de acum constructorul putea 
lucra normal. Deci întoc
mirea documentației inclusiv 
obținerea avizelor necesare 
a durat (o socotim numai din 
1964) 17 luni. Constructorului 
îi mal rămîne pentru ridicarea 
clădirilor planificate mai puțin 
de 7 luni. Se cere ca aceste 
termene (în special avizarea) 
să fie neapărat scurte. Pentru 
că orice argumente s-ar aduce, 
cercetarea unui proiect, cînd 
se fac doar valorificări și con
fruntări și aceasta mai mult la 
infrastructură fiindcă în gene
ral proiectele de locuințe sînt 
tipizate, nu poate dura mai 
mult decît execuția lui propriu- 
zisă.

★
Dacă planul de Investiții la 

construcțiile de locuințe în ora
șul Constanta a fost totuși în
deplinit pe primele trei trime
stre, iar la blocurile ce urmea
ză a fi predate către sfîrșitul 
anului lucrările se află într-un 

stadiu mai mult sau mai puțin 
avansat aceasta se datorează în 
exclusivitate colectivului de in
gineri, tehnicieni și muncitori 
ai T.C.E.H. care au reușit să 
organizeze în așa fel munca în
cît să asigure un ritm rapid de 
lucru.

Greutățile întîmpinate de 
constructor nu s-au redus doar 
la această întîrziere în începe
rea lucrărilor. Prezentarea cu 
întîrzierea documentației a 
produs o serie de neajunsuri 
destul de greu de rezolvat. Exi
stența unui front de lucru pe 
trimestrul I atît de redus a fă
cut ca o parte din muncitorii 
absolut necesari pentru înde
plinirea planului anual să nu 
poată fi practic folosiți o pe
rioadă însemnată de timp. A- 
poi, cînd a putut fi atacată 
construcția celor 638 de aparta
mente lucrările au început si
multan la cinci blocuri fapt 
care nu a permis o eșalonare 
a lucrărilor, a forței de muncă 
pe meserii. Capacitatea de pro
ducție a fabricii de preparare 
a betoanelor a devenit în a- 
ceste condiții insuficientă.

Pentru a recupera rămîneri- 
le în urmă față de grafic con
structorul a luat o serie de mă
suri pentru scurtarea duratei 
de execuție.

® Lucrările la cele 638 de 
apartamente nu au început 
după 5 iunie, cînd s-au primit 
proiectele de execuție, ci încă 
de Ia sfîrșitul lunii aprilie, 
cînd proiectul de ansamblu 
era definitivat. în baza unor 
planuri parțiale, făcute de 
DSAPC, a început atunci or
ganizarea de șantier, execuția 
lucrărilor la fundații. (Chiar 
dacă după aceea au trebuit 
făcute lucrări suplimentare de 
străpungeri pentru instalațiile 
sanitare. Se cîștigase totuși un 
timp prețios).

• La baza de aprovizionare 
a trustului s-a pus la punct 
executarea a o serie de semi
fabricate : betoane, mortare, 
instalații care au dus la creș
terea productivității muncii.

• La betoniere s-a organizat 
lucrul în două schimburi și 
s-a dublat capacitatea de pro
ducție ; aprovizionarea punc
telor de lucru se face ritmic, 
mortarul, de pildă, fiind a- 
dus pînă la ora 5 dimineața, 
evitîndu-se astfel stagnările 
neproductive din timpul zilei.

Dar chiar după începerea 
masivă a lucrărilor, construc
torii au întîmpinat multe gre
utăți în realizarea ritmică a 
planului, din partea furnizori
lor de materiale. Nu atît pen
tru faptul că ele nu au fost li
vrate la timp, fiindcă în ge
neral termenele de livrare 
au fost respectate, ci pentru 
faptul că materialele nu au 
corespuns din punct de vede
re al calității. Cele mai multe 
obiecții sînt aduse Fabricii 
„Progresul“ din Pitești care 
le-au livrat radiatoare de 
slabă calitate și Uzinei meta
lurgice din Iași pentru că o 
parte însemnată din țevile 
furnizate crapă ușor la asam
blare. Aceste produse suferă 
de vicii ascunse nesesizabile 
cînd sînt introduse în lucru. 
Ele apar în timpul probelor, 
în momentul cînd clădirea 
este finisată și urmează a fi 
predată locatarilor. Sînt ne
cesare demontări, operații de 
punere la punct, lucrări de re- 
finisare. De pildă, blocul 
E-3 din cvartalul Tomis 
II deși a fost terminat 
de acum trei săptămîni nu a 
fost predat, pentru că nu s-au 
terminat probele la radiatoa
re. Din cele aproape 8 000 {le 
elemente calorifer furnizate 
anul acesta de Fabrica „Pro
gresul“, 800 au fost găsite de

fecte, iar din acestea 150 n-au 
mai putut fi recuperate.

Ce au de spus în această di
recție unitățile mai sus amin
tite ?

Drumul 
unei invenții 

cut“. Dar cine să-l mai 
sprijine, cine să-1 mai crea
dă ? A simțit o mînă pe 
umeri. Era inginerul Pin- 
țoiu : „încercările s-au termi
nat. Dar dacă vrei, dacă crezi 
că mai poți face ceva, vino de 
mîine. îți dau tractor, trac
torist și îngrășăminte. Dacă 
ai ceva nou, dă-mi de veste“.

Dacă mai putea face ceva ? 
Dar era în stare să ia totul 
de-o sută, de-o mie de ori, de 
Ia capăt 1

A doua zi dimineață, Babi- 
ciu și-a reluat încercările^ Au 
urmat alte zile de zbucium,, de 
luptă. într-o zi, exasperat ‘ că 
nu dă de izvorul neajunsului, 
care„provenea de la discul de 
distribuire, spre stupoarea 
tractoristului, Babiciu, l-a 
rugat să-i împrumute salopeta 
și ochelarii de protecție și i-a 
cerut să-1 lege cu capul în 
jos, de mașină, ca să poată 
urmări discul în timpul lu
crului. Tractorul mergea, iar 
el, legat astfel, și-a dat sea
ma de unde provine necazul,

Procedeul a fost complet 
neingineresc. Dar aceasta este 
povestea adevărată a acestei 
mașini de împrăștiat îngrășă
minte minerale — M.I.C. 1 — 
care a fost realizată, începînd 
de la vaste calcule matematice, 
pînă la neinginereasca suspen
dare cu capul în jos, de mași
nă — a creatorului.

în al patrulea an de la naș
terea ideii — timp în care n-a 
cunoscut nici liniștea, nici 
distracțiile, nici plimbările — 

inginerul Pavel Babiciu a a- 
juns să guste din fructul bi
ruinței.

în anul 1964 noua mașină a 
intrat în producția de serie la 
Uzinele „Semănătoarea“. S-au 
executat 1 200 de bucăți. Anul 
acesta alte 3 148 de surori se 
nasc la Uzinele „7 Noiembrie“ 
din Craiova.

Noua mașină românească a 
fost caracterizată invenție și 
a fost brevetată pînă acum în 
Anglia, Austria, Franța, Ita
lia, R.F.G., S.U.A. și a obținut 
certificat de autor în R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

Cu atît mai mult ne miră 
faptul că acest tînăr, atît de 
modest și perseverent, n-a 
primit încă nici o recompensă 
pentru invenția lui, deși sta
tul nostru legiferează aceste 
drepturi. Serviciul de invenții 
și inovații din cadrul Ministe
rului Construcțiilor de Mașini 
tărăgănează recompensarea pe 
care inginerul Babiciu o me
rită din plin.

între „avion“ 
și... „rac“

„păzesc" de melo și de rac ca 
de foc. Și totuși brigada lui Va- 
sile Constantin, care lucrează la 
Grădiștea, n-a putut să evite lo
cul.... „racului". Emblema brigă
zii a fost înscrisă de cîtevă ori 
în dreptul crustaceului. Cauza ? 
Intîrzierile de la lu* U a unor 
mecanizatori, tractoare defecte, 
lipsă de operativitate în acțiuni. 
Efectul ? Rămînerea în urmă cu 
cel puțin 200 ds hectare la pre
gătirea terenului și însămînțări.

— Acum cum stați ? — l-am 
întrebat pe șeful brigăzii.

— Păi, am ajuns la...roabă și 
tindem spre motocicletă.

— Dar la avion cînd ajungeți ?
— Deocamdată nu ni-1 cedează 

cei din brigăzile lui Ulmeanu și 
Oprea.

I-am urat să ajungă în... avion, 
dar pînă atunci să pună mai 
bine treburile la punct pe... trac
toarele cu care lucrează cei 12 
tineri din brigada pe care o con
duce.

Forța mecanică 
— mai bine 

folosită
stentă nu este suficient de bine 
folosită. Suprafețele însămân
țate în unele zile reprezintă 
doar trei procente din plan. 
Avînd în vedere că unități
lor din raionul Slobozia 
le-a venit acum în ajutor și 
un important număr de meca
nizatori din regiunea Galați, 
semănatul poate fi terminat în 
2—3 zile dacă :

1. se asigura schimbul II pe 
cît mai multe tractoare pentru 
urgentarea pregătirii patului 
germinativ;

2. va fi folosită întreaga zi 
lumină la semănat și vor fi eli
minate stagnările din ultima 
perioadă cînd în unele zile au 
stat cîte 10—15 semănători;

3. va fi organizată redistri
buirea operativă a tractoarelor 
și gruparea lor acolo unde mai 
sînt suprafețe mari de însă
mânțat ;

4. recoltarea porumbului va 
fi urgentată (din 27 000 hectare 
s-au recoltat doar 16 500) pen
tru a se putea efectua arătu
rile ;

5. organizațiile U.T.C. vor 
antrena pe toți tinerii la prin
cipalele lucrări: culesul știule- 
ților, tăiatul cocenilor, trans
portul, aprovizionarea semănă
torilor cu sămânță.



„RUNDA
ÎN LOC DE CRONICĂ Z* «

CINEMATOGRAFICĂ

Cu „Secretul clfrului", „Pisica de mare", „Portretul unul 
necunoscut“ filmul de aventuri românesc a trecut treptat 
fazele inevitabile oricărui pionierat.

Preocuparea cineaștilor Studioului „București" de a veni 
în întîmpinarea dorinței spectatorilor cu asemenea filme s-a 
materializat recent printr-o nouă peliculă de gen : Runda 6. 

în cadrul unei mese rotunde care a avut loc Ia redacția 
ziarului nostru, filmul a suscitat unui grup de tineri discuții 
vil, pasionate. Publicăm mai Jos opiniile următorilor parti
cipant : Magdalena Niculescu — statistician de la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheorghe Dandescu — medic, asistent 
universitar, Constantin Prohasca — mecanic, Octavian Moșai- 
lov — student.

Opinii
NI IU hWWMWMBBM

ale spectatorilor

FILMUL NU E CONSECVENT 
CELOR PROPUSE INIȚIAL

— Un asemenea gen de film și-a 
cîștigat adeziunea tinerilor, ne spune 
Magdalena Niculescu, tocmai pentru că 
are în primul rînd la îndemînă o multi
tudine de mijloace de a capta atenția 
spectatorului — mister, senzațional, sus
pensie — realizînd o gradație a acțiu
nii ce întreține și sporește tensiunea.

Soluțiile neașteptate, intriga sinuoasă, 
paradoxul aparent și veșnicul mister 
— sarea acestui gen — sînt osatura peli
culei polițiste. în ansamblu, Runda G 
beneficiază de toată această complicată 
sumă de date necesare genului. Regi
zorul și scenaristul Vladimir Popescu 
Doreanu și-a propus un subiect cu pro
funde rezonanțe în conștiința specta
torului : acțiunea patriotilor români 
pentru zădărnicirea planurilor agentu
rilor de spionaj străine care unelteau pe 
teritoriul Romîniei în preajma declan
șării insurecției armate de la 23 Au
gust. Filmul însă nu rămîne consecvent 
celor propuse inițial datorită fap
tului că regizorul nu și-a subordonat 
materialul faptic intențiilor. Spun asta 
deoarece filmul păcătuiește prin mul
țimea acțiunilor divergente care în
greunează înțelegerea lui. Sînt multe 
personaje care apar și dispar fără să 
le găsești justificarea.

ELEMENTELE DE SUDURĂ 
LIPSESC...

— A face, un astfel de film (nu unul 
oarecare I), presupune o stăpînire ele
mentară a mijloacelor genului, inge
niozitate în a conduce firele acțiunii 
în așa fel încît nimic să nu-ți dea sen
zația de căutat și de făcut adaugă 
medicul Gheorghe Dandescu. Runda 
6, film de debut al lui Vladimir Po
pescu Doreanu, reușește într-o măsură 
să fie o realizare a genului, dar numai 
într-o măsură. Filmul pornește bine : 
atmosfera de război este realizată în cî- 
teva secvențe reușite. Sfîrșitul inevitabil 
îi alarmează, îi îngrozește pe toți chiar 
dacă unii din ei, aparent, arborează cal
mul imperturbabil (un tic profesional, 
de altfel), Agopian, Koch, Alex (a cărui 
desconspirare în final m-a uluit), 
Prințul, soția lui Agopian, șeful sigu
ranței toți vor să-și rezolve de urgență 
afacerile, fiecare în favoarea și cu ar
mele lui.

Filmul continuă, acțiunile și perso
najele se înmulțesc, elementele de su
dură încep însă să lipsească ca la un 
moment dat în față să ai o juxta
punere de secvențe care nu-ți mai tre
zesc interesul. Se vorbește mereu, pe 
față, discret, insinuant despre 
Runda fi dar fără vreo acoperire fap
tică. De la jumătate, filmul este lipsit 
de interes. Principala scădere cred eu 
constă în aceea că nu există un erou 
pozitiv alături de care spectatorul să 
parcurgă toate aventurile, să găsească 
un punct de sprijin care să-l mobilizeze, 
să-l facă să anticipeze, să fie cu ade
vărat emoționat.

la treapta virtuozității, premizele enig
mei puse la punct. în filmul acesta se 
înfruntă, cum s-a mai spus, pînă în 
final, reprezentanți ai diferitelor inte
rese ostile poporului nostru. Spectato
rul nu are senzația că participă alături 
de elementele pozitive ale filmului îm
potriva acelora care prin acțiunile lor 
atentează, într-un moment crucial, la 
bunurile poporului tocmai pentru că 
aceste elemente nu există în cea mai 
mare parte a filmului.

Trebuie să existe o adeziune a spec
tatorului la ceva din film, la o idee 
relevată de la început. în Runda 6 
adeziunea lui începe tîrziu, adică toc
mai atunci cînd se termină filmul. 
Spectatorul contribuie afectiv la des
coperirea misterului și anihilarea ele
mentelor criminale dacă i se oferă 
ocazia s-o facă. în film există un 
triumvirat — 'Agopian, Koch, Alex — 
susținut de o mulțime de personaje în 
acțiunile lor. Știm despre Alex că este 
secretarul lui Agopian și că-i furni
zează date ale acestuia lui Koch. Re
țeta este respectată : jocul dublu, tri
plu cînd e cazul al spionilor.

Dragostea lui Alex pentru Laura, fata 
lui Agopian, am considerat-o ca o ma
nevră des utilizată în asemenea împre
jurări, ca Alex să se strecoare în se
cretele șefului său.

Și iată că în final, aflăm că de fapt, 
Alex era un patriot. Dar nici un in
diciu, absolut nici unul nu există pen
tru a bănui ceea ce ni se spune în 
final cu o dezinvoltură nejustificată. 
Tot în ultimele secvențe ni se comu
nică de altfel intențiile care au stat, 
sau care ar fi trebuit să stea mai bine- 
zis, la baza filmului. Cred însă ca în 
jurul acestei acerbe lupte pe care pa- 
trioții români au susținut-o și au cîș- 
tigat-o ar fi trebuit să pivoteze în
treaga acțiune. Scenariul deci nu a 
conținut ca o contrapunere firească, 
suma de personaje pozitive antrenate 
de la bun început. în această dispută 
în sensul că spectatorul nu a luat cu
noștință de aceasta în țesătura filmu
lui.

PREA MULTE MISTERE
PENTRU UN SINGUR FILM

— Neprevăzutul capătă proporții ne
justificate, revine Magdalena Niculescu. 
Se lucrează pe mai multe planuri, 
există o abundentă de personaje, 
a căror identitate nu o poți clarifica 
nici după ce ai părăsit sala. De pildă, 
cine este colonelul Mihalcea ? Cine este 
cel asasinat de Agopian ? Retrospectiv 
am bănuit că bătaia din magazinul lui 
Agopian se dă între un grup de pa- 
trioți și oameni ai acestuia. Pentru ce 
a venit cel care îl lovește pe Agopian 
în timp ce acesta se afla în fața casei 
de bani ? Pentru a-i fura aurul, anu
mite planuri ? Cum se face că dispare 
fără nici o împotrivire la apariția lui 
Alex ? Era în legătură cu acesta ? Sînt 
cîteva întrebări pe care spectatorul nu 
ar fi trebuit să și le pună după două 
ore de proiecție. între Alex și Laura 
existau cu adevărat sentimente de dra
goste ? Cred că sînt prea multe mistere 
pentru un singur film.

PE VALEA

OLTULUI*")
Dan Deșliu

cu cornul și cu gaița pe 
de ivoriu, și mînăstirea cti- 
a doua oară de Matei Sa
unele s-a tipărit la 1640

Sulina, văzută din eli
copter.\

Foto: AGERPRBS Plenara Comitetului

cursa de... W
Termocentrala o parte

LA BRUKENTHAL

ION MARCOVICIexpuse în

NOUTĂȚI

Craiova. In iotografie 
din instalațiile de epurare a apei

Foto : AGERPRBS

De la Cîineni, unde rupe lan
țul carpatic, și pînă la Drăgă- 
nești. unde-și leagănă apele îm- 
blînzite pe sub poala pădurii cu 
căprioare, Oltul reflectă în undele 
sale o suită de imagini ferme
cate. Voievod semeț al rîurilor 
țării, el primește, de cum a tre
cut munții, prinosul de valuri al 
Lotrului, care vine să i se închine 
la Brezai, în mijlocul unei mul
țimi de trunchiuri și scânduri a- 
șezat.e în stive. Aproape optzeci 
de kilometri printre munți stră
bate Lotrul, de la Gîlcescu, lacul 
din Parîng, unde-și are obîrșia, 
pînă la vărsarea în Olt. Nu peste 
multă vreme, în depresiunea Lo- 
viștei, la Ciunget, vor începe lu
crările de zăgăzuire a Lotrului și 
va lua ființă una dintre cele mai 
puternice hidrocentrale din Eu
ropa. Pînă atunci, aici, la Brezai, 
valea răsună de gatere și de fe- 
răstraie, de vuiet de tractor în 
negura codrului. Amețit de larma 
motoarelor de la fabrica de che
restea. Oltul se reculege cîteva 
clipe sub turlele Coziei, în .um
bre de istorie si de legendă... în
cepută de Radu Basarab ■—- tai
nicul Radu Negru — și termi
nată spre sfîrșitul veacului XIV 
de Mircea cel Bătrîn, a cărui les
pede se poate vedea în dreapta 
intrării. Cozia este prima mărtu
rie a influenței bizantine în ar
hitectura românească.

După cîteva caturi d" munte. 
Oltul intră în Călimănești, ca 
într-un ciopor de vile albe.

verzi, roșii, adunate în preajma 
șoselei sau risipite pe povârnișu
rile vecine. Alături sînt băile Olă- 
nești, ceva mai jos, spre Rîmnic, 
Govora, vestite stațiuni balneo
climaterice, unde poposesc an de 
an zeci de mii de oameni ai mun
cii. Intre minunile locului, izvoa
rele de sănătate rămîn, desigur, 
neîntrecute. Vizitatorul va admira, 
însă, și ceramica de Horezu, mi-

gălită 
smalț 
torită 
sarah, 
marea Pravilă. Intre atîtea splen
dori ale naturii, ale artei populare, 
ale trecutului eroic, el va găsi un 
surîs amical pentru tînăra cetate 
contemporană, care-l salută flu- 
turînd trîmbe de fum deasupra 
coșurilor înalte. Intr-acolo se în
dreaptă namilele de sare de la

Ocnele Mari, calcarul de la Ar- 
nota și Bistrița; de acolo, zi de 
zi, pornesc lungi șiruri de va
goane spre cele patru zări. Uzina 
de produse sodice Govora, intrată 
în funcțiune în 1960, realizează, 
în 365 de zile, de patru ori mai 
mult decît realizau toate între
prinderile de acest gen din Româ
nia anului 1938.

La Rîmnicu Vîlcea, Oltul, ca și

cei ce-l urmează la vale află un 
nou prilej de uimire. Dincolo de 
Combinatul de prelucrarea lem
nului, se profilează pe orizont o 
pădure de arbori ciudați: sînt 
sondele de la Băheni. De cîțiva 
ani, argeșenii, oameni ai timpului, 
ai dealurilor și ai pădurii, se 
îndeletnicesc cu extragerea țițeiu
lui din adincuri. Ca și la Băheni, 
crîngurile metalice s-au ivit și Za 
Cobia, la Ciurești, Valea Caselor,

Moșoaia, Leordeni și-n multe alte 
locuri. Astăzi, peste 30 la sută 
din producția petroliferă a țării 
vine din Argeș.

Destul de nedumerit privește 
Oltul spre fiul acela străin, de 
culoarea cărbunelui... Ca să-și 
limpezească unda și gîndurile, 
coboară agale spre Drăgășani, 
printre costișe încărcate de vtță, 
unde-și avea, zice-se, Tudor Vla- 
dimirescu, un cuib al dragostelor 
de tinerețe, unde-au pierit la 
1821, sub iatagane, rămășițele 
oastei eteriste și unde acum, an 
de an, pe la crucea toamnei, se 
auresc în soare ciorchinii grei, din 
care vor ieși faimoasele nectaruri 
de Drăgășani și de Sîmhurești.

Așa, printre coaste blajine și 
lunci înflorite, printre case cu
rate și oameni de onoare, voievo
dul rîurilor românești își urmea
ză călătoria spre Dunăre. Miră
rile si întrebările nu l-au părăsit 
pe dc-a-ntregul. în curînd va a- 
junge la Slatina și va zări, pe sub 
o geană de soare, sclipătul argin
tat al Combinatului de alumină, 
mîndrie a industriei noastre so
cialiste, va răsfrînge. în oglinzile 
sale, contururi ciuaate, va auzi 
cuvinte care n-au mai, răsunat 
vreodată pe aceste meleaguri... 
Bătrîn și înțelept, Oltul va înțe
lege. însă, că făurarii minunilor de 
azi sînt urmașii plugarilor, păsto
rilor, zidarilor și arcașilor de odi
nioară, și se va simți întinerit si 
el, laolaltă cu țara.

Anul acesta, secția 
de pictură flamandă a 
Muzeului din Sibiu s-a 
îmbogățit substanțial 
cu două tablouri de 
seamă, aparținînd lui 
Ian I. Brueghel (1568- 
1625 ?). Valorile 'in dis
cuție se aflau de mul
tă vreme în pinacoteca 
muzeului, dar erau de
pozitate drept copii 
după operele ilustru
lui flamand, pentru 
simplul motiv că fai
mosul cercetător T h. 
Von Frimmel le decla
rase în treacăt, la 1894, 
in Kleine Galeriestudi- 
en — „copii după Ian 
I Brueghel din secolul 
al XVIII-lea". Fiindcă 
și alți reputați cunoscă
tori de artă, ca Brecli- 
us și Hofstede de 
Groat,' au acceptat 
tacit opiniile lui Frim
mel, tablourile „lipsite 
de valoare“ au stat 70 
de ani închise într-un 
depozit sau

locuri obscure. în 1963, 
găzduirea la București 
a Galeriilor de Artă 
din Dresda, care aveau, 
printre altele, și două 
peisaje de lan I Brue
ghel, similare ca factu
ră cu tablourile din 
Brukenthal, a stîrnit 
îndoiala cercetătorilor 
noștri asupra paterni
tății operelor „copia
te“. In urma acestui 
lucru, cercetătorul Te
odor lonescu, docu- 
mentîndu-se mai înde
aproape asupra tablo
urilor, luîndu-le în 
comparație cu altele 
originale, a dovedit că 
acestea, prin particula
ritățile de lumină, cu
loare, armonie, viziune, 
detaliu etc. aparțin 
de drept lui lan I. 
Brueghel, -fiind, lucrate 
cu un secol în urmă 
față de sec. al XVIII- 
lea, dată fixată arbitrar 
de înaintași. Tablourile

metri

în discuție sînt două 
splendide peisaje din 
landa flamandă, lucra
te după o tehnică de
osebită (ulei pe cu
pru), animate de ță
rănoi si țărani călare 
sau în căruțe pitorești, 
cu coviltire. Viziunea 
artistului are ceva din 
maniera primitivilor; 
nimic fantastic, nimic 
tumultuos și încărcat 
ca în peisajul baroc al 
lui Rubens. La galeria 
universală a Muzeului 
de artă din București 
mai pot fi admirate ca 
tablouri de lan I Bru
eghel un peisaj cu fi
guri, reprezentând 
goric cele patru 
mente primare ale 
turii: apa, focul, 
mîntul și aerul, și 
minatele panouri 
flori, lucrate după fac
tura tradițională fla
mandă.

UN FILM DERUTANT
— Se spune că regizorul face filmul. 

Strădania acestei demonstrații este 
justificată. Filmul se face însă după 
scenariu. Runda 6 a fost clădit pe un 
scenariu care a prezentat cîteva defi
ciențe — destule însă pentru ca filmul 
să nu fie o reușită notabilă cum pro
mitea la început își spunea părerea 
Constantin Prohasca. Acțiunea filmului 
este liniară. Nu am fost cu sufletul la 
gură nici o secundă. Discuțiile mascate 
mai puțin abil decît ar fi fost necesar, 
prea multele și neantrenantele mistere, 
faptul că bogata suită de acțiuni nu este 
totuși convergentă unui scop anume 
stabilit (deși acesta a existat) te pune 
în imposibilitatea de a te descurca în 
vreun fel.

Se pornește cu o masă compactă de 
spioni, de afaceriști veroși, se merge 
cu ea pînă cu cinci minute înainte de 
sfîrșitul filmului, crezi pînă la urmă 
că Runda 6 va fi rezolvată într-un fel 
(nu poți bănui în care oricît te-ai 
strădui) ca să ai surpriza în final că 
de fapt nu e nimic adevărat, că lucru
rile au stat cu totul altfel. Regizorul 
știe ceva, îți povestește, îl urmărești, 
se complică, stai două ore pe scaun 
fără să înțelegi că se dă bătălia în 
jurul unui fapt despre care se amin
tește prea puțin și la urmă, cînd normal 
nu te aștepți la nici o intervenție din 
afara sferei acestor personaje, ți se 
servește un final, derutant în felul în 
care ți se servește, minat de o vizi
bilă notă de didacticism.

ADEZIUNEA SPECTATORULUI 
ÎNCEPE TlRZIU

Octavian Moșailov: Mi s-au părut 
pînă la un punct foarte clare in
tențiile personajelor care circulă în 
film. Roiurile spionilor bine contu
rate, unele din ele interpretate

REGIZORUL A ȘTIUT 
SĂ-ȘI ALEAGA INTERPREȚII
—Dacă scenariul are nenumărate scă

deri, observă Constantin Prohasca, regi
zorul a știut în mare măsură să-și a- 
leagă interpreții.

Copleșitoarea apariție a lui Kovacs 
Gyorgy se înscrie în antologia inter
pretativă românească. Un interpret de- 
săvîrșit. Trecerea de la ironie la ci
nism, de la amenințare disimulată la 
canalism, se săvîrșește fără nici un 
efort.

Pe aceeași linie se situează și inter
pretarea lui Finteșteanu. Gata oricînd 
de atac, cu replica dinainte pregătită, 
lipsit de orice scrupule personajul in
terpretat de Finteșteanu, ne amintește 
de Bucșan din „Afacerea Protar“ prin 
înțelegerea, sobrietatea cu care actorul 
atacă rolul cu un cîștig substanțial însă.

ACTORII SUPLINESC 
CARENȚELE SCENARIULUI

In final Gheorghe Dandescu revine cu 
cîteva aprecieri asupra jocului actorilor. 
Cuplul Agopian — Koch este cel mai 
bine realizat, datorită în mare parte jo
cului actorilor, dar și scenariului 
care le oferă posibilitatea să se ma
nifeste, Nu același lucru se poate spune 
despre cuplul Alex—Laura. Ion Dichi- 
seanu face eforturi pentru a impune 
un personaj nedefinit de la început 
și pînă în ultimele minute ale fil
mului, reușind prin prezența sa sce
nică să suplinească uneori carențele 
scenariului. Ilinca Tomoroveanu se 
luptă și ea cu un rol lipsit de argu
mentarea necesară. O prezență nota
bilă este Mihai Berechet în rolul 
Prințului. Carmen Stănescu în cîteva 
apariții creează un personaj care se 
reține.

N. ADAM

de cultura și artă 
al orașului București

Plenara Comitetului de cul
tură și artă al orașului Bucu
rești, care a avut loc marți, a 
analizat activitatea artistică 
din Capitală și perspectivele 
ei în lunile ce urmează.

în planul pentru activitatea 
culturală de iarnă sînt cuprin
se numeroase acțiuni. In ma
rile întreprinderi vor avea loc 
conferințe prin care se vor 
populariza Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., Constituția Republicii 
Socialiste România, precum și 
cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane, 
valorile artei și culturii noas
tre și universale. Pe aceleași 
probleme își vor axa activita
tea lectoratele ce se vor orga
niza la numeroase case de cul

tură raionale și ale tineretului, 
în colaborare cu Comitetul o- 
rășenesc al femeilor, vor fi 
create 40 de lectorate pentru 
femei. Totodată, în această 
perioadă, se va desfășura o 
intensă activitate în rîndul 
părinților și tineretului școlar, 
prin simpozioane, procese edu
cative, întîlniri cu părinții, 
urmate de vizionări de specta
cole și filme. Vor avea loc, 
de asemenea, numeroase ma
nifestări literare șl cinemato
grafice. La căminele culturale 
sînt prevăzute expuneri pe 
teme agro-zootehnice, seri de 
întrebări și răspunsuri, întîl
niri cu membri ai brigăzilor 
științifice.

(Agerpres)

MOTONAVELE 
„OLTENIA" 

Șl 
„CARPAJI" 

ÎN 
CĂLĂTORIE 

DE TOAMNĂ
Elegantele motonave „Olte

nița" și „Garpați" au plecat pe 
Dunăre in primele lor călătorii 
de toamnă. Actuala croazieră 
prilejuiește participantelor o 
plăcută întîlnire cu cîteva din
tre cele mai interesante obiec
tive turistice dunărene i orașele 
Giurgiu, Oltenița, Călărași, Bră
ila, Tulcea, Galați, Sulina. în 
următoarele călătorii, motona
vele „Oltenița" și „Carpati" vor 
pleca pe un alt itinerariu, în 
care sînt cuprinse localitățile 
Giurgiu, Tr. Severin, Porțile de 
Fier, Ada Kaleh și Orșova.

Cunoașterea celor mai fru
moase orașe, complexe indus- 
trial-economice, monumente is
torice și de artă din țara noas
tră a fost obiectul numeroaselor 
excursii turistice organizate de 
O.N.T. La excursiile organizate 
în întreaga țară, în acest an au 
participat aproape 800 000 de 
turiști.

[Agerpres]

Furtuna într-un birou
Mariana (17 ani, blondă, fru

moasă ca Brigitte Bardot) se 
socotea jignită dacă un bărbat 
rămînea nesimțitor față de 
făptura ei.

In biroul „contabilitatea ma
terialelor“ unde fu numită 
dactilografă lucrau șapte băr
bați liniștiți, cumpătați, buni 
prieteni intre ei. In birou 
domnea o armonie și o liniște 
deplină. Mariana apăru aici 
ca o bombă cu explozie întâr
ziată. Nici unul nu bănuia ce-l 
așteaptă. Apariția ei făcu 
senzație. Se aranjară la crava
te, începură să fie aruncate 
fraze inteligente, mici glume, 
vorbe de spirit. începu o anu
mită efervescență.

Două ore Mariana nu ridică 
ochii. Dar deodată îi ridică 
și-l fixă două minute in șir 
pe Manole continuînd în 
timpul acesta să bată cu 
toate degetele (bătea după 
metoda oarbă).

Manole rămase ca pironit 
de privirea ei, uitînd să mai 
mestece plinea cu parizer.

Avea 50 de ani, era perfect 
chel, dar gîndi imediat:

„Mi-am închipuit că sînt 
foarte interesant“.

După ce socoti că Manole a 
fost bine zguduit Mariana co
borî sfioasă privirea.

Drept urmare Manole înce

pu să se plimbe cu pași elas
tici prin birou, fără să mai 
simtă junghiurile reumatice 
la încheieturi, își trecea me
reu mina prin păr uitînd că e 
perfect chel, schița pași de 
dans, fredona cîte o melodie, 
pe scurt înnebuni de-a binelea.

A doua zi îi aduse o sută de 
grame de bomboane. Ea refu
ză sfioasă. O invită la cofe
tărie. Refuză sfioasă. O invi
tă la restaurant. Ea acceptă 
sfioasă (permițîndu-i la des-

Al șaptelea contabil, cel 
mai tînăr dintre ei, Turturică 
rezistă eroic. Mariana îl privi 
un sfert de oră fără să cli
pească, pînă îi veniră lacri
mi în ochi dar degeaba.

Apoi veni la el și-l întrebă 
„cizmă“ se scrie cu „z" sau 
cu „s“?

Turturică îi șopti:
— Se scrie cu ipsilon și nu 

te mai holba așa la mine că 
amețesc.

Drept urmare Mariana se

SCHIȚA SATIRICĂ
părțire să-l sărute degetele 
de la mina stingă).

Apoi veni rîndul lui Pojar. 
Privirea Marianei îl făcu să 
ia foc. Era un zgîrcit vestit 
dar îi aduse două fondante. 
Ea refuză sfioasă... O invită, 
etc. etc.

Manole își mută indignat 
biroul de lingă Pojar. La 
scurt timp Mariana avea șase 
cuceriri din șapte posibile. 
Biroul era ca o mare în fur
tună (din pricina sentimente
lor dezlănțuite) pe care Ma
riana naviga cu pricepere fe- 
rindu-se să ia apă.

îndrăgosti de el. Ea nu iubise 
niciodată dar auzise că dacă 
te frămînți înseamnă că iu
bești. Și ea se frămînta de 
ciudă că Turturică n-o ia în 
seamă. Deci iubea.

Suferința Marianei ajunse 
la paroxism atunci cînd Tur
turică o critică în ședință că 
într-un tabel îi bătuse în loc 
de „55 de sandale cu cui“, „55 
de sarmale cu cui“.

Mariana se chinui două 
nopți și după aceea îl invită 
pe Turturică la cofetărie.

— Am să discut cu dum
neavoastră o problemă vitală.

El o întrebă dacă problema 
vitală nu poate fi discutată la 
birou.

Ea protestă energia afir- 
mînd că are o problemă vi
tală care nu poate fi discutată 
decît la cofetărie.

In timp ce mânca dintr-o 
sarailie Mariana îi spuse:

— Tovarășe Turturică, nu 
e frumos pentru o fată dar eu 
te iubesc.

— Nu e frumos pentru un 
bărbat dar eu nu te iubesc.

— O să mă prăpădesc — i 
oftă Mariana înghițind ultima I 
fărîmă de sarailie. Sînt dis
trusă.

A doua zi nu veni la ser
viciu. Era bolnavă. Se zvîrco-' 
lea în pat de dureri. Cine 
era acest Turturică să n-o iu
bească pe ea ?

După trei zile de boală lui 
Turturică i se făcu milă de ea 
și pentru că totuși îi plăcea 
(era frumoasă ca Brigitte 
Bardot) o vizită acasă (în 
calitate de responsabil cu asi
gurările sociale pe linie de 
sindicat) și-i spuse c-o iubeș
te. Spera în taină că ea se 
va schimba.

Și într-adevăr se schimbă. 
A doua zi veni fericită la 
birou iar seara se duse cu 
Manole la restaurant.

H. SALEM



Congresul sindical mondial £3

VARȘOVIA 12. — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite:

Marți au continuat lucrările 
celui de-al Vl-lea Congres sindi
cal mondial, care se desfășoară 
în capitala R. P. Polone, luind 
cuvînțul la cele două rapoarte 
prezentate delegațiile sindicate-

lor din, Arabia Saudită, Costa 
Rica, Guineea, Iran, Ceylon, 
Martinica și alții.

In ședința de după-amiază au 
luat cuvînțul reprezentanții altor 
delegații, printre care din R. P. 
Chineză, Austria, R.P.D. Coreea
nă. A luat; de asemenea, cu-

vintul Constantin Drăgan, pre
ședintele C.C.S., conducătorul 
delegației sindicatelor din Repu
blica Socialistă România.

Intervenția conducătorului de
legației române a fost primită cu 
viu interes de participanții la 
congres.

Lucrările congresului continuă.

tok.. y

Cuvintarea conducătorului delegației române :-'ä

VARȘOVIA 12 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite:

.Luind cuvînțul în cadrul celui 
de-al Vl-lea Congres Sindical 
Mondial, conducătorul delegației 
sindicatelor din Republica Socia
listă România, 
gări, 
care
V-lea Congres Sindical Mondial 
este bogată în evenimente în toa
te domeniile vieții economice, 
politice și sociale internaționale, 
într-un mare număr de țări din 
Europa, Asia, Africa, America 
Latină, au loc numeroase înfrun
tări de clasă concretizate prin 
greve, demonstrații, diferite acți
uni de protest împotriva măsuri
lor represive antimuncitorești și 
a politicii agresive a imperialis
mului, acțiuni care s-au caracte
rizat prin amploare, combativita
te, printr-un spirit de unitate.

Clasa muncitoare din Republi
ca .Socialistă România asigură 
masele muncitoare din toate ță
ri^.,«sindicatele lor de deplina so
lidaritate cu lupta dreaptă ce o 
desfășoară.

în această perioadă Federația 
Sindicală Mondială și-a adus con
tribuția la succesul luptelor des
fășurate de oamenii muncii de

Constantin Dră- 
a subliniat că perioada 
a trecut de la cel de al

întrevedere

C Mănescu-U Thant
NEW YORK 12. — Tri

misul special Agerpres, Nico
lae lonescu, transmite :

La 11 octombrie, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socia
liste România, șeful delegației 
române la cea de-a XX-a se
siune a Adunării Generale a 
ONU, a avut o întrevedere 
cu secretarul general al ONU, 
U. Thant.

★

NEW YORK 12. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae lones- 
cu, transmite: La 11 octombrie, 
dr. Mehdi Vakil, șeful delegației 
Iranului la sesiunea a XX-a a A- 
dunării Generale a O.N.U., a ofe
rit un dineu în cinstea ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu, șeful delegației române 
la această sesiune.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

pretutindeni pentru revendicări 
economice și sociale, drepturi sin
dicale și libertăți democratice, e- 
liberare națională, împotriva im
perialismului, pentru apărarea 
păcii.

Apreciind că rapoartele pre
zentate au înfățișat un ta
blou privind situația clasei 
muncitoare din diferite țări, dele
gatul român a spus: Avînd în 
vedere importanța actualului 
Congres Sindical Mondial, la 
care participă toate organizațiile 
afiliate, considerăm însă că ar fi 
fost deosebit de nimerit și util 
ca rapoartele să facă o analiză 
mai aprofundată a activității 
concrete a F.S.M. și uniunilor in
ternaționale ale sindicatelor, a 
organelor lor de conducere. Acea
sta âr fi permis să se scoată mai 
bine în evidență atît rezultatele 
bune cît și neajunsurile.

Vorbitorul a arătat în continua
re că pe lîngă rezultatele pozi
tive arătate în rapoarte, în ulti
mii ani au apărut în activitatea 
F.S.M. și a organelor sale de con
ducere unele manifestări negati
ve, care au creat greutăți și au 
redus eficacitatea acțiunilor sale, 
au dăunat cauzei unității sindica
le, atît de necesare mai ales în 
condițiile actuale. F.S.M. a fost 
angajată în unele acțiuni inter
naționale fără consimțămîntul tu
turor organizațiilor afiliate, s-au 
manifestat tendințe de transfor
mare a F.S.M. dintr-un factor de 
coordonare a acțiunilor stabilite 
de comun acord de către organi
zațiile membre, care își păstrează 
deplina independență, într-un 
centru de conducere a mișcării 
sindicale mondiale.

Sindicatele din Republica So
cialistă România, alături de multe 
alte sindicate, consideră că ținînd 
seama de caracterul larg al 
F.S.M., de necesitatea ca în rîn
durile sale să fie atrase cît mai 
multe sindicate din întreaga lu
me pe baza intereselor comune de 
clasă este absolut necesar ca fie
care părere a oricărui sindicat 
mare sau mic să fie luată în con
siderație, discutată cu răbdare, 
înțelegere și respect, în spirit to
vărășesc, pentru ca în acele pro
bleme în care este posibil să se 
ajungă la un punct de vedere 
comun.

După părerea noastră, condiția 
fundamentală a înfăptuirii și 
trăiniciei unității mișcării sindi
cale o constituie așezarea la te
melia relațiilor dintre organiza
țiile sindicale a principiilor so
lidarității și democrației munci
torești, egalității depline în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, respectului reciproc și

acestora
a F.S.M.

aplicarea neabătută a 
în întreaga activitate 
și a organelor sale de conducere, 
în această ordine de idei, conside
răm că sistemul adoptării hotă- 
rîrilor în cadrul F.S.M. cu ma
joritate de voturi în toate nro- 
blemele dăunează unității sale și 
de aceea ne-am pronunțat și sus
ținem în continuare că în pro
blemele de fond cum sînt : sta
bilirea orientării generale și a 
programului, modificarea sta
tutului, structura F.S.M., precum 
și în alte chestiuni principale, 
hotărîrile să fie adoptate cu 
unanimitatea voturilor organiza
țiilor afiliate. O organizație care nu 
și-a dat acordul asupra unei ho- 
tărîri nu este obligată s-o aplice.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat deplina egalitate în 
drepturi a tuturor organizațiilor 
sindicale, indiferent de numărul 
membrilor, fiecare organizație să 
dispună de un singur vot atît în 
Congres cît și în celelalte organe 
ale F.S.M.

Vorbitorul a arătat apoi că 
pe lîngă o seamă de prevederi 
juste sînt unele prevederi depă
șite de viață și, de aceea trebuie 
depuse maximum de eforturi pen
tru a se aduce statutului schim
bările ce se impun ca absolut 
necesare.

El a arătat în continuare că 
o seamă de propuneri prezentate 
în rapoarte pot să atragă un 
număr mare de organizații nea
filiate și să contribuie astfel la 
întărirea unității de acțiune a 
sindicatelor. Aceste acțiuni tre
buie bine pregătite urmărin- 

du-se în primul rînd eficiența lor 
practică.

în continuare, conducătorul de
legației române a vorbit despre 
avîntnl economiei naționale din 
Republica Socialistă România, 
despre perspectivele luminoase 
deschise de cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., despre contribuția 
sindicatelor la obținerea succese
lor în construirea vieții noi, so
cialiste.

El a vorbit, de asemenea, des
pre autoritatea pe plan interna
țional a sindicatelor din țara noa
stră, subliniind că ele sprijină pe 
deplin politica externă a Repu
blicii Socialiste România.

Sindicatele din România, ală
turi de celelalte organizații afi
liate, vor continua să-și aducă și 
pe viitor contribuția la realizarea 
obiectivelor și sarcinilor F.S.M. în 
spiritul internaționalismului pro
letar și al solidarității muncito
rești, la dezvoltarea și consolidarea 
unității de acțiune a mișcării sin
dicale din toată lumea în lupta 
pentru interesele vitale ale celor 
ce muncesc.

<•

demonstrații studențești

ROMA: Vizita
delegatîeî

G G al P- G R-
ROMA 12 — Coresponden

tul Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite :

în cursul vizitei pe care o 
face în Italia la invitația C.C. 
al P.C.I., delegația C.C. al 
P.C.R., condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut marți o întîlnire cu con
ducerea Federației din Roma 
a P.C.I., informîndu-se des
pre activitatea federației.

în aceeași zi, delegația 
depus o coroană de flori 
mormîntul lui Palmiro 
gliatti de la cimitirul 
Verano.

a
la

To-
Del

COREEA DE SUD. — In timpul unei
la Scul, politia a intervenit cu brutalitate maltratind pe parti
cipanta care manifestau împotriva tratatului japono-sud-coreeaii

Situația din Indonezia

DJAKARTA 12 (Agerpres). 
•— Postul de radio Djakarta a 
făcut cunoscut că de luni în 
capitala Indoneziei a fost re
dusă cu două ore interdicția 
de circulație. Totodată pe 
străzi patrulează numeroși 
soldați. La Medan și în alte 
orașe indoneziene 
nuat manifestații 
anticomuniste.

Corespondentul
karta al agenției Reuter a fă
cut cunoscut că la 12 octom
brie președintele Sukarno a 
organizat la Djakarta cea 
de-a doua ședință a cabinetu-

au conti
si acțiuni

din Dja-

lui de miniștri după eveni
mentele de la 30 septembrie.

Radio Djakarta a anunțat 
că „conferința împotriva ba
zelor străine“, care urma să 
înceapă duminică la Djakarta, 
a fost amânată pînă la 15 oc
tombrie. La conferință urmau 
să participe delegați din In
donezia și din alte țări, pen
tru a protesta împotriva exis
tenței bazelor militare străine 
din Malayezia, Filipine, 'Viet
namul de sud și alte țări.

Noi raiduri americane
asupra teritoriului R. D. Vietnam

La 11 octombrie, numeroase 
formații de avioane de luptă cu 
reacție americane, venind din 
Tailanda și trecînd prin spațiul 
aerian al Laosului, au pătruns în 
repetate rînduri în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd și 
mitraliind regiuni populate din 
provinciile Nghe An, Ninh Binh, 
și Thanh Hoa.

Misiunea de legătură a înaltu
lui Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a transmis 
la 12.octombrie un protest ener
gic Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet-

nam împotriva acestor noi acte 
piraterești comise de S.U.A.

După cum anunță agenția 
V.N.A., în cursul raidului efectuat 
la 10 octombrie de avioane ame
ricane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, în provincia Thanh Iloa 
a fost doborît un avion tip „F-8“, 
care a participat la bombardarea 
regiunii. Acesta este cel de-al 
100-lea avion american doborît 
deasupra provinciei Thanh Hoa și 
al 650-lea avion doborît deasupra 
teritorului R. D. Vietnam cu înce
pere de la 5 august 1964.

■
e firmamentul re
lațiilor interocci- 
dentale a reapărut 
faimosul proiect al 
„integrării nuclea
re atlantice". în- 
tr-un interviu radio
difuzat, subsecreta
rul de

S.U.A,, George Ball, 
că problema formării 
nucleare a alianței
„va trebui din nou abordată în 
viitorul foarte apropiat“ și că 
„aceasta este o problemă care 
nu poate fi lăsată de-o parte“. 
Numeroși observatori politici și 
militari din țările vest-europene 
au remarcat în această luare de 
poziție o anumită preocupare de 
a lăsa deschisă ușa pentru re
luarea variantelor „forțelor nucle
are multilaterale". Unii înclină 
să considere că dacă Washingto
nul a pus surdină o bucată de 
timp vechilor proiecte de inte
grare nucleară, aceasta s-a dato
rat unor 
juncturale 
probabil, 
(Georges 
BAT).

Suspiciunile trezite de implica
țiileproiectului din „frigiderul 
american“, proiect care compor
tă eventualitatea înarmării ato-

stat al 
a declarat 
unei forțe 

atlantice

motive tactice, con- 
și că „F.N.M. va fi, 
scos din frigider“ 
Andersen, în COM-

• ÎN DRUM spre R. P. 
Mongola, unde va face o vizită 
oficială, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România s-a oprit 
două zile la Moscova.

Înaintea plecării delegației 
din Capitala sovietică, Ivan 
Spiridonov, președintele So
vietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a oferit 
un prînz în cinstea oaspeților 
români. Au participat L. Ili- 
ciov, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
E. Afanasenko, ministrul în- 
vățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele Asociației de 
prietenie sovieto-romăne, și 
alte persoane oficiale. A fost 
'de față Nicolae Guină, amba-

mice vest-germane, rămîn vii în 
capitalele aliaților ves"-europeni, 
la Paris ca si la Londra.

„Germanii — remarcă C. Sulz
berger în NEW YORK TIMES — 
n-au arme nucleare și de Gaulle 
nu vede nici un motiv de a le 
oferi vreuna... Nu poate fi igno
rat interesul Franței de a-și asi
gura poziții predominante, rămî- 
nînd singura putere nucleară oc
cidentală alături de anglo-ame
ricani“.

Poziția Londrei față de proiec-

lor de integrare nucleară, dînd 
să se înțeleagă că aceste proiec
te comportă „mai mult dezavan
taje decît avantaje pentru ali
anța atlantică". Observatori din 
capitala britanică au interpretat 
declarațiile lui Stewart drept un 
indiciu că Anglia ar intenționa 
să abandoneze varianta sa de 
creare a unei forțe nucleare a- 
tlantice. în orice caz, așa cum 
aprecia FRANCE PRESSE, po
ziția exprimată de ministrul de 
externe britanic vine în contra-

mobiluri economice, la Londra 
există destui factori de . natură 
politică pledînd împotriva unei 
formule care ar întări influența 
vest-germană în N.A.T.O.

Dacă unii observatori aprecia
ză opoziția întîmpinată de pro
iectul F.N.M. ca fiind de natură 
să împiedice o accelerare a pu
nerii sale în practică, alții pri
vesc lucrurile dintr-un unghi di
ferit. „Sînt indicii palpabile — 
sublinia corespondentul din Was
hington al ziarului LE MONDE

Relansare sau „ înghețare“ ?
tul integrării nucleare e marcată, 
cel puțin pe planul reacțiilor ofi
ciale, de aceeași împotrivire față 
de accesul vest-german la arme
le nucleare. în cadrul unei con
ferințe de presă ținută la New 
York, ministrul de externe brita
nic Michael Stewart s-a pronun
țat pentru angajarea unor discu
ții în vederea reexaminării an
samblului problemei înarmării 
nucleare a N.A.T.O. El a preci
zat însă că această reexaminare 
ar trebui să aibă în vedere o e- 
ventuală abandonare a proiecte-

dicție cu părerile avansate de 
George Ball, care lăsau să se în
trevadă o tendință de accelerare 
a punerii în practică a proiecte
lor de integrare nucleară.

Desigur, în ideile anunțate de 
Stewart pot fi descifrate și unele 
intenții de a exercita presiuni a- 
supra Bonn-ului. într-un sens 
mai larg, se face aluzie la în
cercările de a determina Bonn
ul să ajute mai substanțial Lon
dra în rezolvarea dificultăților sa
lo economico-financiare. Evident 
însă, în afara unor asemenea

— că vom asista foarte curînd la 
o nouă repriză a presiunilor 
(vest) germane, pentru relansarea 
integrării nucleare atlantice“. Un 
indiciu ar putea fi considerat și 
interviul acordat de ministrul de 
externe vest-german, Schroeder, 
ziarului REINISCHE POST. în 
acest interviu, publicat în ajunul 
dezbaterilor de politică externă 
din conducerea partidului de- 
mocrat-creștin (în legătură cu 
formarea noului guvern), condu
cătorul diplomației Bonn-ului 
cerea o participare vest-germană

„nu numai la strategia nucleară“ 
a N.A.T.O. și la „alegerea o- 
biectivelor“ ci „la un sistem de 
arme nucleare“. Referindu-se la 
planul american privind forțele 
nucleare multilaterale, el a apre
ciat că aceasta reprezintă în 
continuare pentru Bonn „cea 
mai convingătoare variantă“.

în același context, unii obser
vatori consideră că, în lumina 
confruntării cu Parisul în proble
mele N.A.T.O., s-ar părea că 
Washingtonul — care are motive 
să încerce să-și apropie și mai 
mult Borin-ul — e mai' dispus să 
cedeze la presiunile privind re
lansarea unei formule gen F.N.M.

Va fi relansat sau va fi îngro
pat definitiv proiectul integrării 
nucleare atlantice ? Perspectivele 
nu sînt clare. După încheierea 
actualelor convorbiri ale minis
trului de externe britanic în 
S.U.A. și, mai ales, după vizita 
programată la Washington a can
celarului Erhard se vor putea 
desprinde indicii mai ferme. E 
în afară de orice îndoială, însă, 
că proiectele de integrare nucle
ară atlantică se vor lovi de difi
cultăți cu atît nțai mari cu cît 
pericolul • pe care-1 creează e mai 
evident.

i acum ce se va 
întîmpla? Aceas
tă întrebare și-o 
pun cu insisten
ță în aceste zile 
la Londra, și nu 
numai acolo, o- 
pinia publică, oa
meni politici,

presa. Incepînd de vineri, edito
rialele presei engleze sînt consa

crate în fiecare zi aceleiași ches
tiuni: eșecul negocierilor dintre 
premierul Wilson și primul mi
nistru al guvernului rasist al 
Rhodeziei de sud. Ian Smith. 
Caracterul grav al situației este 
subliniat de un amănunt, dar un 
amănunt care pentru britanici 
înseamnă foarte mult: Ilarold 
Wilson și-a întrerupt duminică 
obișnuitul weekend englez, venind 
la Londra, pentru a avea între
vederi cu fruntașii conservatori 
Ileatli și Douglas Home. lntîlni- 
rea era menită desigur să subli
nieze caracterul bipartizan al po
liticii Angliei în problema Rhode
ziei de sud. De altfel și Smith a 
avut o întrevedere cu Heath, du
minică la Londra. Iar luni, pe 
neașteptate, înainte de a părăsi 
Londra, a avut o nouă convorbi
re cu premierul britanic.

Va îndrăzni Smith să-și traducă 
printr-un act legislativ intențiile 
de a oficializa. existența unui stat 
rasist în care o minoritate să gu
verneze asuprind 4 milioane de 
africani ? In cîteva declarații suc
cesive la radio, televiziune, în 
presă el a fost categoric: „Cred 
că dacă noi nu vom putea nego
cia independența cu guvernul bri
tanic, o declarație unilaterală de 
independență este singura cale pe

EM. RUCÄR

sadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

Pekin: Sosirea unei 
delegații condusă 

de Dumitru Simulescu
• LA 12 OCTOMBRIE a so

sit la Pekin o delegație con
dusă de Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și te
lecomunicațiilor, care, la invi
tația ministrului poștelor și te
lecomunicațiilor al R. P. Chi
neze, va face o vizită în aceas
tă țară.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinată de Ciu Siue-fan, 
ministrul poștelor și teleco
municațiilor al R; P. Chi
neze, și de alte persoane ofi
ciale. A fost, de asemenea, 
prezent Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin.

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de Bo I-bo, vicepre-

mier al Consiliului de. Stat al 
R. P. Chineze. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cor
dială.

Vicepremierul Bo I-bo a ofe
rit o masă în cinstea oaspeți
lor români.

• LA INVITAȚIA Consiliului 
Municipal din Paris, marți a sosit 
în capitala Franței, într-o vizită 
oficială, o delegație a Sfatului 
Popular al Capitalei, condusă de 
Ion Cosma, președintele Comite
tului Executiv al S.P.C. La sosire, 
delegația a fost salutată de Al- 
bert Chavanac, președintele Con
siliului Municipal, din Paris, și de 
membri ai Consiliului Municipal, 
precum și de Victor Dimitriu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Franța.

» DUPĂ accidentul pe care l-a 
suferit la New York, unde se alia 
pentru a conduce în calitate de 
președinte lucrările actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. Amintore Fanfani a înain

tat primului ministru, Aldo Moro, 
demisia sa din funcția de ministru 
al aiacerilor externe al Italiei. 
Moro a refuzat să primească demi
sia. Șeful guvernului italian i-a 
cerut lui Fanfani „să continue s3 
aducă guvernului sprijinul expe
rienței sale în conducerea politicii 
externe a tării“.

e IN CAPITALA Perului, -Lima, 
s-a anunțat ieri că între trupele 
iiuvernamentale și detașamentele 
de partizani a avut loc' o puterni
că ciocnire în apropierea aeropor
tului din localitatea Satipo, situa
tă la aproximativ 275 kilometri la 
est de Lima. Potrivit ziarului ,,Coi- 
rero". au fost semnalate pierderi 
de vieți omenești de ambele părți. 
Aceeași sursă relatează că din a- 
propierea platourilor „Mesa Pa- 
ieda“ a fost luat prizonier unul 
din conducătorii partizanilor, l.uis 
de la Puente Uceda,

• Alain Peyerfitte, ministrul 
informațiilor al Franței, și-a 
încheiat vizita oficială în Iu
goslavia. In comunicatul dat 
publicității cu acest prilej se

arată că în cadrul convorbiri
lor între ministrul francez și 
Gustav Vlahov, secretar fede
ral pentru informații, s-a con
statat că în . scopul unei cu 
noașteri mai bune și al întă
ririi continue a • relațiilor de 
prietenie-dintre cele două țări, 
este necesară-lărgirea cola
borării în domeniul., informa
țiilor. Cele două părți au sta
bilit măsuri privind efectua
rea de schimburi în domeniul 
presei, radioului și televi
ziunii.

Componența noului 
guvern norvegian
• MARȚI ș-a anunțat oficial la 

Oslo, componența noului guvern 
al Norvegiei condus de Per Bor
teli, lider al Partidului de centru 
(agrarian). După o întîlnire cu 
regele Olav, premierul Borten a 
declarat, presei că noul cabinet nu
mără 15 membri. Agenția Reuter 
menționează că șase portofolii mi-

șadar, pronosticurile s-au confirmat in cea mai mari 
Aparte. Alegerile parlamentate din Turcia au provo

cat o restructurare a forțelor politice. Pentru prima 
dată din mai 1960, cînd a fost răsturnat regimul lui 
Menderes, un singur partid va deține majoritatea in 
Parlament. Este vorba despre Partidul dreptății. Deși 
conducătorii săi neagă; opinia publică turcă și nu
meroși comentatori consideră acest partid drept suc
cesor spiritual al fostului partid democrat, care a 

fost condus de Menderes.
Adoptînd o platformă electorală care îl situa la dreapta centru

lui, partidul dreptății a recoltat voturile unor alegători conserva
tori care, după evenimentele din 1960, își îndreptaseră atenția în 
direcția unor partide mai mici, de dreapta; el a mai cîștigat vo
turi și pe seama unor alegători conservatori care votau anterior 
pentru partidul republican al poporului.

După cum se vede, rezultatul alegerilor a consfințit, de fapt, 
situația la care se ajunsese la începutul acestui an : preluarea pu
terii de către partidul dreptății. După răsturnarea guvernului con
dus de Inonii, a fost format un guvern de coaliție, a cărui forță 
motrice era însă Partidul dreptății. Acestuia din urmă, perioada 
de opoziție i-a priit. El a reușit să canalizeze în favoarea sa ne
mulțumirile unor cercuri largi de alegători. Nu același lucru se 
poate spune despre Partidul republican al poporului. Ultimele opt 
luni de opoziție ale acestuia nu au fost suficiente pentru a de
monstra că ar putea duce o politică mai bună decît guvernul de 
coaliție. Programele celor două partide (al dreptății și republican) 
fiind asemănătoare în cea mai. mare parte, alegătorii conservatori 
au acordat voturile lor formațiunii politice care s-a dovedit mai 
dinamică în cursul ultimelor luni. O influență asupra desfășurării 
votului a avut și evoluția situației interne turce în ultimele opt 
luni. Viața politică a fost liniștită; opoziția parlamentară nu a 
deschis campanii 
împotriva guvernu
lui, care să rețină 
atenția opiniei pu
blice. Pe plan ex
tern, guvernul turc 
a depus o activitate 
care a fost urmărită 
cu atenție de opinia 
publică internațio
nală. Contactele cu 
statele vecine în
scopul unei mai bune funcționări a relațiilor de colaborare au fost 
elemente de care masele largi populare au ținut cont.

Un moment important în viața parlamentară a Turciei îl con
stituie intrarea directă în arena luptei politice a partidului munci
toresc, creat cu numai patru ani în urmă. Încă înainte de scru
tin, observatorii internaționali au vorbit cu mult interes despre 
noul partid, discutau despre influența lui în rîndurile alegătorilor, 
iicîntăreau șansele. Cu o săptămână în urmă, „New York Herald 
Tribune“ afirma: „pronosticurile acordă T.I.P. (partidului munci
toresc— n.n.) numai între 10 și 15% din voturile populare șipoa- 
tc 20 de membri în Adunarea națională. Mult mai important este 
efectul pe care l-a avut T.I.P. asupra pozițiilor partidelor mai mari 
și, mai important încă, asupra atitudinii Turciei în general. Schim
barea cea mai remarcabilă pe care o scoate în evidență un vizita
tor constă în anti-occidentalismul și anti-americanismul Turciei... 
Turcii au ridicat, în general, în slăvi un principiu politic nemaiau
zit în ultimii 20 de ani: menținerea de relații bune cu vecinii 
lor. A atribui meritul pentru întreaga schimbare a atitudinii 
Turciei exclusiv T.I.P. ar însemna, în mod evident, a-i supraestima 
influența. In parte, momentul era oportun pentru o revenire la po
ziția mai tradițională de nealiniere a Turciei și au existat mulți 
turci gata să exprime nemulțumire față de starea de lucruri în ge
neral și modul de viață influențat de americani în special“.

Faptul că partidul muncitoresc a obținut multe voturi în detri
mentul partidului republican al poporului, arată că mulți alegători 
au fost dezamăgiți de politica acestuia din urmă. Promisiunilor 
electorale ale unui partid considerat de către mulți observatori ca 
fiind de tipul celor social-democrate din Occident^ unii alegători 
le-au preferat programul partidului muncitoresc.

In momentul de față, opinia publică așteaptă cu interes consti
tuirea noului Parlament și formarea noului guvern. Programul de 
guvernământ care va fi anunțat va constitui un prim indiciu asu
pra politicii pe care intenționează s-o promoveze Turcia în viitor.

Restructurări pe arena

EUGEN PHOEBUS

care o văd în acest moment“. A- 
firihație., categorică, care a creat 
o anumită stare de nervozitate la 
Londra.

Apreciind consecințele, unui act 
de independență ilegal, agenția 
„France Presse" arăta că acesta 
ar fi considerat „ca o rebeliune 
și Rhodezia de sud ar fi supusă 
sancțiunilor economice din partea 
Marii Britanii, a majorității țări
lor din Commonwealth și, fără în
doială, de către numeroase state, 
membre ale O.N.U.“. Singurul 
sprijin de care s-ar putea bucura 
Sinith ar fi din partea Africii de

Evoluție

incertă

sud și a Portugaliei dar, remar
că aceeași agenție, chiar și aceste 
țări l-ar fi sfătuit pe premierul 
sud-rhodezian să procedeze cu 
prudență. Ce înseamnă „pruden
ță“ în limbajul unor politicieni 
care trăiesc în cea de, a doua 
jumătate a secolului 20 îndrăz
nind totuși să proclame rasismul 
ca o politică oficială, rămîne de 
văzut. Oricum „prudența“ ar 
putea fi și impusă. Astfel, ziare 
engleze ca „Guardian“ și „Daily 
Worker“ sugerează ca guvernul 
britanic să suspende constituția 
Rhodeziei de sud și să preia ad
ministrația țării. „Guardian“ 
arată că inițiativa nu trebuie lă
sată de partea premierului rlio-

dezian și a sprijinitorilor săi. Mai 
ales că nu puțini vor fi cei care 
se vor întreba de ce oficialitățile 
engleze manifestă atîta tact și 
răbdare față de Salisbury. repe
tând mereu că nu intenționează 
o intervenție armată și nici mă
car convocarea unei sesiuni ex
traordinare a parlamentului din 
Londra, în vreme ce în Aden 
năzuințele de independență națio
nală ale majorității populației 
sînt reprimate prin forța armelor, 
garanțiile constituționale fiind 
suspendate.

Reprezentantul englez a lipsit 
în momentul cînd Comitetul de 
tutelă al O.N.U. a votat rezolu
ția prin care se cere Marii Brita
nii să ia toate măsurile necesare 
pentru a-l împiedica pe Smith 
să-și îndeplinească amenințarea 
de a proclama independența Rho
deziei de sud. Rezoluția nu este, 
desigur, singurul avertisment care 
a parvenit în ultimele 48 de ore 
la Londra. Se așteaptă convo
carea Consiliului de Securitate 
la cererea statelor africane.

E vident, după cum scria ieri di
mineață un ziar englez, nimeni 
nu-și face iluzii la Foreign Office 
că țările afro-asiatice, membre ale 
Commonwealth-ului, nu vor reac
ționa cu violență în cazul cînd 
Marea Blitanie va rămîne pasivă 
față de manevrele lui Smith.

In următoarele cîteva zile va 
exista poate o clarificare a situ
ației, într-un sens sau altul. In 
orice caz problema sud-rhodezi- 
ană rămîne o chestiune înscrisă 
printre capetele de afiș ale aces
tei săptămîni pe plan internațio
nal.

ANDREI MINCU

U.R.S.S. Gasa in care-adrätl o parle a vieții sale poetul Esenin

nisteriale revin Partidului conser
vator în timp ce partidele libe
ral, agrarian și creștin-popular, 
care fac parte, de asemenea,.din 
coaliția guvernamentală, dețin nu
mai cîte trei portofolii. La un loc 
cele patru partide ale coaliției gu
vernamentale dețin 80 din cele 
150 de locuri în Parlament (Sțor- 
ting). Aceeași agenție adaugă că 
la formula actuală- a nojilui gu
vern norvegian s-a ajuns după 
îndelungate,negocieri între liderii 
celor patru partide.

Portofoliile pentru ministerele 
Afacerilor Externe și Apărării sînt 
deținute de reprezentanți ai Par
tidului conservator, lohn Lyng și 
respectiv Otlo Grieg Tidemand.

Noul guvern urmează guver
nului Einar Gerhardsen care și-a 
prezentat luni demisia , și care s-a 
aflat la conducerea Norvegiei 
timp de 30 de ani, cu excepția 
cîtorva luni.

• CONFERINȚA miniștrilor 
afacerilor externe a Organizației
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Unității Africane (O.U.A.), care 
urma să se deschidă marți la 
Acera, a fost amînată cu două 
zile, s-a anunțat oficial în capita
la ghaneză. Potrivit postului de 
radio Acera, delegații, care deja 
au sosit — peste 20 — au cerut 
în ultimul moment amînarea lu
crărilor Conferinței miniștrilor 
de externe pentru a se da posi
bilitate și celorlalți miniștri de 
externe africani să sosească în 
capitala Ghanei.

Mozambic: Un an 
de luptă armată

• ZILELE acestea s-a împlinii 
un an de oînd poporul Mozambi- 
cului s-a ridicat cu arma în mină 
împotriva dominației coloniale a 
portughezilor.. După încercări za
darnice de a înlătura pe cale paș
nică, fără vărsare de sînge, domi
nația colonialii a portughezilor, 
care dăinuie de 450 de ani, mo- 
zambicanii au trecut |a lupta ar-

Declarația lui Sinith
Premierul rhodesian, Sinith, 

care a purtat tratative cu pri
mul ministru britanic, Wilson, 
asupra viitorului Rhodesiei, s-a 
reîntors marți la Salisbury.

El a declarat la sosire că 
Rhodesia va deveni indepen
dentă pînă la sfîrșitul anului. 
Declarația lui Sinith are proba
bil în vedere eventualitatea 
proclamării unilaterale a inde
pendentei în condițiile menți
nerii dominației minorității 
albe.

La Londra, premierul britanic 
a rostit o cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune în care 
a avertizat guvernul rhodesian 
asupra consecințelor unui act 
unilateral.

mată împotriva colonialiștilor. Du
pă cum relatează agențiile de pre
să, această luptă dreaptă a poporu
lui din Mozambic înregistrează în 
ultima vreme noi succese. Numă
rul partizanilor crește neîncetat, 
majoritatea poartă arme capturate 
de la colonialiști. Se apreciază că 
pic.rderile portughezilor în anul 
care a trecut reprezintă cca. 1 000 
morii si sute de solclati si polițiști 
răniți.

• LA 11 OCTOMBRIE, președin
tele S.U.A., Johnson, care se află 
în convalescență, a avut o între
vedere cu secretarul Departamen
tului de Stat, Dean Rusk, care l-a 
informat despre întîlnirile sale cu 
miniștrii afacerilor externe ai u- 
nor țări participante la lucrările 
sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. El a examinat cu președin
tele situația din Indonezia si Rho
desia de sud


