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1 In întîmpinarea Congresului al IV-lea 
al P.M.R. — eveniment de o deosebită în- 

' semnătate în viața partidului și a între
gii țări — numeroase alte colective de în
treprinderi și-au sporit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă pe acest an, 
stabilindu-și obiective concrete, mobili
zatoare pentru etapa pînă la 1 iulie. Ast
fel, s-au angajat :

Uzina „Steagul roșu" - Brașov
să realizeze peste prevederile planului 

anual 25 000 000 lei la producția globală din 
care 7 000 000 lei la piese de schimb, 35 000 000 
lei la producția marfă și 3 000 000 lei econo
mii Ia prețul de cost, din care pînă la 1 iulie 
16 000 000 lei la producția globală, 30 000 000 
lei la producția marfă și 1 600 000 lei econo
mii la prețul de cost.

A

întreprinderea 
electrocentralei Doicești

să producă peste planul anual o cantitate 
de 3 000 000 kWh energie electrică, prin re
ducerea cu 5 zile a timpului de indisponibili
tate a agregatelor și prin reducerea completă 
a deranjamentelor și avariilor din vina per
sonalului ; să realizeze 1 200 000 lei economii 
peste plan la prețul de cost, prin reducerea 
cu 0,5 g a consumului specific de combustibil 
convențional pe kWh și prin depășirea planu
lui de livrare a energiei electrice în sistemul 
energetic național, din care pînă la 1 iulie 
900 000 lei ; să obțină pînă Ia 1 iulie 900 000 
lei beneficii peste plan.

Uzina de mașini electrice 
București

să depășească planul producției globale pe 
1965 cu 5 500 000 lei, să sporească cu 1,3 Ia 
sută productivitatea muncii, să obțină 
600 000 lei economii la prețul de cost și 
600 000 lei beneficii. Pînă la 1 iulie : să reali
zeze peste plan o producție globală de 
4 000 000 lei, economii la prețul de cost de 
250 000 lei și 250 000 lei beneficii.

Fabrica de antibiotice lași
să depășească prevederile planului pe acest 

an cu 15 milioane lei la producția globală, 
3 800 000 lei economii la prețul de cost, 
2 000 000 lei la beneficii, să realizeze peste 
plan 2 000 kg tetraciclină și 500 000 flacoane 
de antibiotice, să sporească cu 0,5 producti
vitatea muncii față de plan. Colectivul între
prinderii și-a propus ca pînă la 1 iulie să 
realizeze peste plan o producție globală de 
8 milioane Iei, 2 milioane lei economii la pre
țul de cost, 500 kg tetraciclină și 250 000 fla
coane de antibiotice.

Combinatul de celuloză 
si hîrtie Brăila

să depășească prevederile planului pe acest 
an cu 6 000 000 lei la producția globală, 
10 000 000 lei Ia producția marfă, să sporească 
cu 3 la sută productivitatea muncii, să pro
ducă 2 000 tone de celuloză, 400 tone de car
ton duplex-triplex. 1 750 mc oxigen, să rea
lizeze 6 000 000 lei economii la prețul de cost 
și 6 000 000 iei beneficii. Din care pînă la 1 
iulie : 3 600 000 lei la producția globală, 
7 500 000 lei la producția marfă, să producă 
1100 tone celuloză și 230 tone de carton du
plex-triplex, 1 300 mc oxigen, 4 500 000 Iei 
economii la prețul de cost, 4 500 000 lei la 
beneficii. .

Fabrica de uleiuri vegetale 
„Muntenia"-București

să depășească principalii indicatori ai pla
nului pe acest an cu 3 240 000 lei la producția 
globală, 6 670 000 lei la producția marfă, 
8 430 000 lei la prețul de cost, 7 090 000 lei la 
beneficii, să producă peste plan 485 tone ulei 
con cstibil. Pînă la 1 iulie să realizeze peste 
plan o producție globală de 2 420 000 lei, o 
producție marfă de 4 080 000 lei, 6 470 000 lei 
economii la prețul de cost, 4 880 000 lei be
neficii, 185 tone ulei comestibil.

Și-au mai luat angajamente în întrecerea 
socialistă pe acest an, cu obiective concrete 
pentru etapa pînă Ia 1 iulie, colectivele de la 
întreprinderea forestieră Cluj, Depoul C.F.R. 
Galați, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", 
întreprinderea de reparații auto nr. 8 Cra
iova, Schela de extracție Moinești și altele.

Pentru realizarea angajamentelor spo
rite luate în întrecerea socialistă, colective
le întreprinderilor de mai sus au prevă
zut aplicarea a noi măsuri tehnico-organi- 
zatorice.
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Țesâtorllle reunite din Capitalii: noua Imprimerie a fabricii Foto : Agerpres

CUM AU ADUNAT SINTĂNENII

18 MILIOANE DE LEI
Cooperativele agricole din 

Sîntana, Palazu Mare, Pechea, 
Bod sau Hărman au fost foarte 
frecvent prezentate în paginile 
ziarelor. Se poate spune că aces
te unități, ca și altele asemănă
toare lor, au servit drept model 
de organizare și gospodărire so
cialistă pentru cele mai tinere 
cooperative agricole. In prezent, 
în fiecare din raioanele țării e- 
xistă cooperative agricble puter
nice, multilateral dezvoltate.

Ne-am propus să revedem re
zultatele și experiența dobîndite 
de cooperatorii din Sîntana, re
giunea Crișana, să cunoaștem 
perspectivele de dezvoltare a 
acestei cooperative agricole. A- 
ceastă unitate a fost decorată cu 
Ordinul Muncii, iar președintele 
ei, Gheorghe Goina, a primit 
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste. Un fel de carte de vizită 
o alcătuiesc cele peste 20 de di
plome și medalii primite în de
cursul anilor pentru realizări în 
producție, în activitatea social- 
culturală. Cititorul obișnuit cu 
priveliștea cotidiană a miilor de 
blocuri pastelale, care ridică pe 
verticală orașele țării, nu poate 
fi mai puțin impresionat de cele 
800 de case noi înălțate în ultimii 
10 ani la Sîntana. In locuințele 
cooperatorilor, nota comună o 
dau mobila nouă, diferitele apa
rate de uz casnic, cele peste 
1 700 de aparate de radio șl tele
vizoare.

Izvorul bunăstării 11 aflăm In 
cifrele care oglindesc dezvoltarea 
cooperativei agricole. La sfîrșitul 
anului trecut, avutul obștesc în
suma peste 18 237 000 lei. Aceasta 
este temelia trainică a creșterii

La întreprinderea pentru prelucra
rea maselor plastice — Iași 

Foto : Gh. Vințilă

La cea de-a 85-a aniversare a zilei de naștere, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
vă transmit Dv., reprezentant de seamă al culturii românești, expresia 
sentimentelor de înaltă stimă și prețuire, cele mai calde feiicitări, urări 
de sănătate și de viață lungă. i

Vasta și multilaterala operă pe care ați creat-o în cei aproape 70 
de ani de intensă activitate literară și publicistică, expresie a inepuiza
bilelor virtuți creatoare ale poporului român, ocupă un loc important în 
dezvoltarea literaturii noastre. Cunoscut și prețuit de milioane de cititori 
din țară și de peste hotare, scrisul Dv., străbătut de o fierbinte dragoste 
de țară, de adeziune la idealurile de progres social, de mîndrie pentru 
cuceririle poporului pe drumul construirii socialismului, reprezintă un 
model de exigență artistică, de îmbogățire continuă a tezaurului limbii 
și literaturii românești.

Vă urăm, tovarășe Arghezi, ani mulți și putere de muncă pentru 
a adăuga noi și nepieritoare frumuseți unei opere care dă prestigiu și 
strălucire culturii noastre socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMAN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMANE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMANE

DECRET
Pentru merite deosebite în activitatea literară șl în opera de con

struire a socialismului,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:
Art. unic. — Se conferă titlul de „EROU AL MUNCII SOCIALISTE 

DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMĂNÂ" și MEDALIA DE AUR 
„SECERA ȘI CIOCANUL" academicianului Tudor Arghezi.

Președintele Consiliului de Stat 
CHIVU STOICA

• 20 DE DIPLOME Șl MEDALII • TOATE BRI
GĂZILE FAC EXPERIENȚE ; DE 12 ANI BRIGA

DIERI • ZIUA-LUM1NĂ, UNITATEA DE MĂSURĂ 

A MUNCII • LA SUTA DE HECTARE -10b 700 

KG CEREALE MARFĂ. 7180 KG CARNE, 9 669 L 

LAPTE • 11000 000 LEI VENITURI DIN VÎN- 

ZAREA CU CONTRACTE • UN HECTAR DE 

ZONĂ SUBTROPICALĂ • IRIGAȚII FĂRĂ APE 

CURGĂTOARE

bunăstării cooperatorilor. In 
ultimii ani, unitatea a obți
nut în medie la hectar recolte în
tre 1 900—2 300 kg grîu, 3 200— 
5 200 kg porumb, peste 22 000 kg 
sfeclă de zahăr, ceea ce a permis 
valorificarea unor cantități tot 
mai mari de cereale și alte pro
duse la prețuri stimulatorii și fer
me, cu avantajul avansurilor bă
nești. Valorificarea produselor pe 
bază de contract cu statul con
stituie sursa principală de veni
turi bănești care anul trecut au 
ajuns la 11 000 000 lei. Anul tre
cut, producția totală de cereale 
marfă a ajuns la 3 390 tone, re- 
prezentînd 106 700 kg la suta 
de hectare. Tot la suta de 
hectare revin 7180 kg de 
carne și 9 669 1 lapte. Se pot 
da multe alte cifre semnifica
tive care să oglindească drumul 
ascendent al Sîntanei. Toate a- 
cestea sînt rezultatul eforturilor 
membrilor cooperatori, care fo
losesc din plin avantajele muncii 
unite pe tarlale întinse, ajutorul 
tractoarelor și mașinilor S.M.T., 
semințe selecționate din soluri 
și hibrizi de înaltă productivitate, 
care învață și aplică metodele a-

grozootehnice înaintate. Aseme
nea posibilități au toate coope
rativele agricole.

Cunoscînd realizările coopera
torilor din Sîntana, să vedem fac
torii care le-au determinat.

Știința de a privi 
in viitor

La loc de cinste se află spiri
tul de prevedere, privirea peste 
anotimpuri a căilor și mijloacelor 
de realizare a obiectivelor pro
puse. însuși specificul muncii în 
agricultură îi determină pe oa
meni să închine activitatea zilni
că rezultatelor viitoare.

încă din primii ani de la înfiin
țarea cooperativei agricole s-a 
urmărit sporirea producției de 
cereale, care să permită dez
voltarea celorlalte ramuri și în
deosebi a creșterii animalelor.

— Cînd ai mult grîu și po
rumb, simți mai solid pămîntul 
sub picioare, te poți avînta cu 
toate pînzele sus, spunea un co
operator.

însuși felul practic cum s-a 
pornit la rezolvarea problemei

producției de cereale demon
strează iscusința de a privi în 
viitor. Timp de 4 ani au fost cul
tivate, pe loturi comparative, 23 
de soiuri de grîu și 11 hibrizi de 
porumb. Rezultatele obținute au 
determinat extinderea în pro
ducție a soiului de grîu Bezostaia 
și a hibrizilor de porumb 306 și 
311. Anul acesta s-au însămînțat 
30 de ha cv sfeclă de zahă po- 
liploidă, s-au extins soiurile de 
legume timpurii.

In prezent se anticipează viito
rul, pe baza coordonatelor de 
dezvoltare a agriculturii noastre 
socialiste, izvorîte din documen
tele de partid. Pentru a cunoaște 
eficiența îngrășămintelor la di
verse culturi și tipuri de sol, a- 
nul acesta, fiecare din cele șase 
brigăzi îngrijește cite un lot de
monstrativ de porumb și sfeclă 
de zahăr pe cite 12 ha. La a- 
ceste culturi s-au aplicat doze de 
100, de 200 și 300 kg azotat de 
amoniu, asociate cu cîte 200 kg 
superfosfat la ha. Faptul că la 
această experiență au fost an
trenate toate brigăzile, arată 
preocuparea de a face pe fieca
re brigadier și membru coopera
tor să se îngrijească de sporirea 
producției.

Acest mod de a gîndi și ac
ționa se aplică la Sîntana în cele 
mai diferite sectoare. Așa s-a 
realizat blocul de sere întins pe 
un hectar, construit la nivelul ce
lor mai moderne obiective de a- 
cest fel din țară. La adăpostul 
sticlei, în interior, s-a creat un 
microclimat prielnic vegetației 
oricărei culturi. Un hectar de 
zonă subtropicală veșnic verde. 
In aceste condiții au și fost cu
lese primele tone de roșii desti
nate exportului, ca și o cantitate 
însemnată de roșii și castraveți 
pentru piața internă. De la pri
mul și al doilea ciclu de produc
ție se prevede ca, anul acesta, 
hectarul de seră să aducă un ve
nit de 600 000 lei. Acesta este 
prezentul.

fng. Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. V-a)

Președintele Consiliului de Miniștri a primit
ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT BROȘURA 

CUPRINZÎND :

HOTARtREA

C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române privind 
unele măsuri de îmbu
nătățire a regimului de 
valorificare a produselor 
vegetale și animale.

Reduceri de prețuri la 
unele bunuri de consum.

Măsuri importante 
pentru creșterea pro
ducției agricole.

pe președintele 
Generale

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit joi după- 
amiază pe Alex Quaison Sackey, 
președintele celei de-a XlX-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
care vizitează țara noastră la invi
tația ministrului afacerilor ex
terne.

sesiunii Adunării
a 0. N. U.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, și Mircea 
Malița, adjunct al ministrului.

A fost de față E. K. Dadzie. am
basadorul Republicii Ghana la 
București.

Primire la Consiliul de Miniștri
Joi, 20 mal 1965, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în audiență pe 
ambasadorul extraordinar și pleni

potențiar al U.R.S.S. la București, 
I, K. Jegalin, Ia cererea acestuia.

La primire a participat ministru] 
afacerilor externe al R. P. Române, 
Corneliu Mănescu. (Agerpres)

Solemnitatea inmînării Diplomei 
de „tron al Muncii Socialiste11 și a Medaliei de aur 

„Secera și Ciocanul11
Joi la amiază a avut loc la Con

siliul de Stat al R. P. Române so
lemnitatea inmînării diplomei de 
„Erou al Muncii Socialiste din Re
publica Populară Română" și Me
daliei de aur „Secera și Ciocanul" 
academicianului Tudor Arghezi, pen
tru merite deosebite în activitatea 
literară și în opera de construire a 
socialismului.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Anton 
Breitenhofer, membru al Consiliului 
de Stat, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Ilie Murgules- 
cu, președintele Academiei R. P. 
Române, Manea Mănescu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Demos- 
tene Botez, președintele Uniunii 
Scriitorilor din R P. Română, aca
demicieni, conducători ai unor uni
uni de creație, oameni de litere și 
artă, redactori șefi ai unor ziare 
centrale și ai publicațiilor literare 
și de artă, alți oameni de cultură.

După înmînarea înaltei distincții, 
tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, a felicitat căl
duros în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân, al Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri pe academicianul 
Tudor Arghezi.

„Cei 85 de ani pe care îi împliniți 
astăzi — a spus tovarășul Chivu

Stoica — și cei aproape 70 de muncă 
neobosită în cîmpul literaturii, ne 
îngăduie tuturor- să ne exprimăm 
marea stimă și admirație pentru 
opera dv., care face onoare culturii 
românești. Meșter neîntrecut al cu- 
vîntului, dumneavoastră ați dat o 
expresie de înalt nivel artistic sim- 
țămintelor poporului nostru, unind 
cele mai autentice tradiții naționale 
cu spiritul inovator și sporind con
siderabil tezaurul de frumuseți al 
liricii contemporane. Ani de-a rîn- 
dul, poezia și proza dumneavoastră, 
aflate în slujba idealurilor uma
niste și democratice, au știut să fie 
mereu prezente în viața socială, 
s-au făcut ecoul avîntului creator 
în acești ani luminoși de clădire a 
României socialiste.

Prestigiul mereu crescînd al ope
rei dumneavoastră, pînă departe 
peste hotare, constituie o mîndrie 
pentru noi toți".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Române a 
urat academicianului Tudor Arghezi 
sănătate deplină și putere de a con
tinua prodigioasa sa activitate crea
toare, spre satisfacția nenumărați- 
ior săi admiratori.

Răspunzînd, acad. Tudor Arghezi 
a exprimat adinca sa recunoștință 
gloriosului partid și guvernului pen
tru aprecierea activității sale și înalta 
distincție acordată.

Adunarea festivă din sala Ateneului
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă în colaborare cu Academia 
Republicii Populare Române și U- 
niunea Scriitorilor din R. P. Română 
au organizat joi după-amiază, în 
sala Ateneului R. P. Române, o adu
nare festivă consacrată sărbătoririi 
poetului Tudor Arghezi, cu prilejul 
împlinirii a 85 de ani.

La adunare au participat tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Con
stanța Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Manea Mănescu, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., Ște
fan Bălan, ministrul învățămîntului, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale, organizații obștești 
și uniuni de creație, academicieni, 
scriitori și alți oameni de artă și 
cultură, numeroși admiratori ai ma
relui poet sărbătorit.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Ilie Murgulescu, președintele Aca
demiei R. P. Române, care a adus 
sărbătoritului un cald omagiu pen
tru îndelungata și bogata sa activi
tate.

Scriitorul Demostene Botez, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, prof. 
Alexandru Dima, prof. Serban Cio- 
culescu, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Române, și scriito
rul Eugen Barbu, redactor șef a! re
vistei „Luceafărul", care au luat apoi 
cuvîntul, au relevat marea valoare 
a operei maestrului Tudor Arghezi. 
operă exprimînd năzuințele poporu
lui, făuritor al vieții noi. prețuirea 
de care se bucură creația sa atit in 
tară, cît și peste hotare.

Primit cu aplauze călduroase, a 
luat cuvîntul sărbătoritul. După 
ce a evocat începuturile activității 
sale literare și greutățile înfruntate 
poetul și-a exprimat bucuria că 
„s-au înnoit și timpurile și viața, r- 
dată cu țara" și a mulțumit statu
lui, Academiei și Uniunii Scriitor: 
lor care „îl primesc azi cu flori a- 
prinse și-i fac marea lor ofrand; 
de haruri și bunăvoință".

în încheiere, artiști ai teatrelor 
bucureștene au prezentat un pro
gram de recitări din opera poetului.

(Agerpres)
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L© așteptăm! DIN RINDURILE

înconjurat de iubirea 
întregului popor de al 
cărui suflet și de ale 
cărui năzuințe spre 
mai bine și mai frumos 
a fost apropiat totdea
una, tălmăcit, citit și 
prețuit pe toate meri
dianele lumii ca sol 
de înalt prestigiu al 
culturii patr.ei sale 
socialiste (o mărturie 
recentă o avem în de
cernarea premiului li
terar „Gottfried von 
Herder" de către Uni
versitatea din Viena) 
maestrul Tudor Ar- 
ghezi reprezintă, în a- 
fară de miracolul ge
niului său, întruchi
parea unei neostenite 
trude și a dîrzeniei 
împotriva adversități
lor.

Asociindu-i-1 într-o 
împrejurare festivă, în 
urmă cu aproape 
douăzeci de ani, pe 
tovarășul său de o 
viață întreagă de lup
te, Gala Galaction, a- 
rătam că atacurile lă
turalnice sau fățișe a 
căror țintă fuseseră pe 
parcursul existenței

ION PAS

duca

cînd

lor nu au putut să-i 
clatine în convingerile 
care-i însuflețeau. Ei 
serveau arta, cultura 
țării lor, ajutîndu-și 
astfel poporul să-și 
făurească un suflet 
sensibil pentru înțele
gerea frumosului și o 
viață care să-l 
la dezrobire.

Intr-o vreme
viața literară avea a 
face cu genii la opt
sprezece ani și cu 
pensionari ai ei la 
treizeci, Tudor Arghezi 
ar fi putut, după nu
mai cîteva poezii, 
să-și considere misiu
nea încheiată, să de
pună condeiul — și 
totuși să rămînă în 
literatură. Dar leneși
lor și lesne obosiților, 
îngîmfării și descu
rajării, domnia-sa le-a 
servit — cum am mai 
consemnat undeva — 
lecția unei încordate

A F I

strădanii întru a dura, 
pagină cu pagină, cu- 
vînt potrivit cu altul 
potrivit, o operă care 
nu datorează nimic al
tora, dar care a dăruit 
din strălucirea și 
bogăția ei de idei 
multora.

Aș mai aminti
revistă 

tran- 
versuri 
a Iui

din

câ,
prin 1912, o 
din București, 
scriind cîteva 
dintr-o poezie
Arghezi, apărută în 
„Viața Românească", 
deplîngea halul 
decădere în care 
junsese publicația 
la Iași. E drept 
mai înainte cu 
an, nici „Viața 
mânească 
noscuse.
vreo șapte ani, revis
ta bucureșteană la 
care mă refer publica 
aproape în fiecare nu
măr

de 
a- 
de 
că,

vreun 
Ro- 

’ nu-1 recu- 
Dar, peste

rlnduri elogioase

RMA R E

A VIEȚII

la adresa poetului 
tădată repudiat.

Cu atîta neînțelege
re cîtă a întîmpinat și 
cu ura pe care a stîr- 
nit-o, nu unul, ci o du
zină de scriitori s-ar 
fi declarat dezarmați.

Domnia-sa și-a luat, 
însă, aliat — Timpul. 
Nu s-a descurajat și 
nu s-a grăbit. Năzuia 
să scoată „pe la vreo 
40 de ani o carte care 
(adăuga) nici nu tre
buia să apară negre
șit'. A scos-o la 47 de 
ani și a mai scos după 
ea altele multe.

Abia în anii puterii 
populare maestrul Ar- 
ghezi a fost înconju
rat cu tot respectul și 
cu toată iubirea, iar o 
expresie a
sentimente o avem 
acordarea 
titlu de Erou al Muncii 
Socialiste.

De curînd, într-un 
interviu dat televiziu
nii, făgăduia încă vreo 
cincizeci de cărți 
acum înainte.

Scumpe maestre, 
așteptăm 1

acestor 
tn 

înaltului

A FRUMUSEȚII

ACTIVULUI
FARA DE PARTID

Cu trei ani în urmă, organiza
ția de bază a cooperativei agrico
le de producție din Periam, re
giunea Banat, avea mai puțin de 
30 membri și candidați de partid, 
din care numai cîțiva lucrau în 
brigăzile de cîmp. Aplicînd măsu
rile stabilite de plenara C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962, organi
zația de bază a atras în activul 
fără de partid peste 100 de țărani 
cooperatori, oameni înaintați, 
care se bucură de prestigiu. Ei 
au fost invitați la adunările ge
nerale deschise ale organizației 
de bază, au primit sarcini per
manente sau temporare, iar 
comuniști cu experiență mai 
îndelungată au dat ajutor la 
educarea comunistă a 
2—3 tovarăși din activ 
ceruseră să intre în rîndurile 
partidului. Ca rezultat al acestei 
acțiuni, organizația numără azi 
aproape 80 membri și candidați 
de partid, cooperatori harnici, 
care dovedesc prin fapte atașa
mentul lor față de politica parti
dului. în urma creșterii rînduri- 
lor organizației, au putut fi re
partizați membri de partid în 
principalele locuri de muncă; 
prin forța de înrîurire a exem
plului personal și munca politică 
pe care o desfășoară, ei mobili
zează masa largă a țăranilor coo
peratori la întărirea puterii eco
nomice a cooperativei, la sporirea 
producției agricole.

treceau și la alte mașini. Cauza ? 
Nu toți strungarii știu să aplice 
corect metodele de așchlere ra
pidă. Pornind de la această con
statare, organizația de bază a 
inițiat acțiunea „Ce știu frunta
șii, să aplice toți", în cadrul că
reia muncitori cu cea mai înaltă 
calificare au făcut demonstrații 
practice privind ascuțirea cuțite
lor, viteza și avansul de lucru ale 
mașinilor. Comitetul sindicatului 
a ajutat la aplicarea metodelor 
prezentate în cadrul schimbului 
de experiență. Rezultatul: în 
cursul lunii aprilie, cea mai mare 
parte dintre cei care înainte abia 
își realizau sarcinile de produc
ție, și le depășesc acum cu mult, 
dau piese de bună calitate..

SCHIMB
DE EXPERIENȚA

Teatrul do «tat de operetă : Țara su- 
rtsulul (orele 19,30). Teatrul Național „I. 
L. Caraglale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci (orele 19,30), (sala Studio) : In- 
tîlnlre cu Îngerul (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Vedere de pe pod (spec
tacol prezentat de secția română a Tea
trului de stat din Tîrgu Mureș — orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : Intrigă 
șl iubire (orele 19,30). Teatrul „C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteni
ților (orele 19,30), (sala Studio) : Sonet 
pentru o păpușă (orele 20). Teatrul ,,Bar
bu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare 
nr 34) : Școala nevestelor (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Spectai >1 
„Prevert" (orele 19,30). Teatrul „L'n 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Un vis vesel (orele 9,30). Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caraglale- (Str. 30 »e- 
cembrie nr. 9) : Patima roșie (orele 20). 
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei nr. 50) : Doctorul Aumădoare (ore
le 15 și orele 17), (sala din Str. Acade
miei nr. 18) : Băiatul și vîntul (orele 16), 
Eu și materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) • Revista dragostei (orele 20), 
(sala Victoria) ; Veselie la 174 (orele 20). 
Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi 
(orele 20). Circul de stat ■ Aii Baba și 
cei 40 de acrobațl (orele 20).

DE CE?
Iată 

PUSțO

cîte 
care

la 
au 
în

Cînd 
Arghezi 
mai întinră dintre toți poeții 
noștri, ne*refeream nu numai 
la opera poetică, ci și la 
existența sa. Ne refeream la 
etapele vieții sale, etape 
multe la număr și lipsite de 
liniște. Adevărat e că neli
niștea e mediul cel mai 
prielnic al poeziei, dar ea 
n-a fost numai structurală în 
poet, adică legată numai de 
fiorul firesc cosmic al ori
cărui creator. Neliniștile lui 
Arghezi au fost decenii în
tregi ale nesiguranței, ale 
strîmtorării materiale și spi
rituale. Pornit spre o carieră, 
contrariat în ea de toate 
evidentele sminteli ale su
periorilor și colegilor, aban- 
donînd-0 și dăruindu-se al
teia, omul a dus o existență 
de artist romantic întîrziat. 
Căci cine altul decît un 
„damnat" ar fi îndrăznit să 
vină ca el în peisajul acela 
morn, cenușiu, de la începu
tul secolului, ou semănătoriști 
și poporaniști destul de mulți 
și de banali, și să vorbească 

cu totul nouă, cu 
și otrăvuri la fel 

într-o vreme

spuneam o dată că 
are experiența cea ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

românească 
pentru valo- 

se

cultura
respect
a căror intuiție 
în inimă și în minte,

o limbă 
frumuseți 
de eficiente ?
am dat, într;o publicație con
dusă de violențele și necon- 
formismul 
peste 
Unele 
altele 
ele o
o vorbă ca o lamă de Tole
do, care se mlădia și împun
gea. Am înțeles mai întîi o 
cultură și un gust de nivel 
european. Apoi un geniu al 
imaginii, fără egal în peisa
jul vremii, decît poate în u- 
nele pagini ale prietenului 
său Gala Galaction. Arghezi 
vorbea despre plastică și era 
plin de poezie, de poezia 
culorilor, a ritmului liniilor, a 
armoniei volumelor. Avea în 
el o plenitudine rară, de ma
turități depline, încă de pe 
atunci. Și aducea și o vi
ziune critică asupra lumii, 
deosebit de ascuțită, de ju
decător drept. Și ce cerea 
autorul cronicilor ? Curățenie, 
înnoire, judecăți de va
loare adevărate, fără milă 
pentru mediocrități, fără 
complimente ieftine. Arghezi

Iul N. D. Cocea, 
niște cronici plastice, 

semnate cu inițiale, 
nesemnate. Țîșnea din 
putere care te speria,

intra în 
plin de 
rile cu 
născuse 
în Gorjul natal, și cu dispreț 
total pentru pseudo-cultură. 
Nu era un iconoclast, nu 
dorea să dărîme valori. Se 
îndîrjea însă împotriva non
valorilor. Cînd a vorbit în 
poezie și s-a hotărît în sfîr- 
șit eă dea la lumină un 
prim volum, în 1927, la 47 de 
ani, s-a arătat un maestru 
desăvîrșit. Gestul însuși al 
amînării a fost unul de refuz 
și de exemplaritate. Refuz de 
a da vreun lucru ieftin la 18 
ani și exemplaritate a exi
genței. Asta fiindcă venea 
cu gust mare și cu har, așa 
cum venea tot atunci și tot 
de acolo Brîncuși.

Și în Aighezi 
începutului s-a produs 
sub 
lare, 
mai 
meni 
baj a lăsat urme 
opera lui. Și la el 
stilistică domina 
(ca în Jignire) și scoarța ol
tenească (în Icoană), a- 
proape ca în pictura 
Țuculescu, dar cu un 
mai apropiat de un fel 
clasicitate modernă. Analiti
ca putere de observație pe 
care poetul a exercitat-o a- 
supra lumii mari și lumii 
mici în curiozitatea lui enor
mă de a ști s-a cristalizat 
în două perspective funda
mentale. Una este aceea a 
cugetării cu gust „otrăvit și 
tare", pornită dinspre oa
meni și dinspre pămînt, din
spre „seara răzvrătită* și 
plină de mînia străbunilor 
poetului care au găsit în 
poet pe răzbunătorul cu vor
ba șfichiuitoare, de la Tes
tament la 1907. Vocația de 
poet al omului și al pă- 
mîntului, foarte puternică în 
Arghezi, s-a afirmat de la 
Cuvinte potrivite și Flori de 
mucigai pînă la marea 
Cîntare omului.

Omul singur, supus oredin-

miracolul 
tot 

înrîurirea artei popu- 
aceea care îi vorbea 

cu seamă despre oa- 
și lume și al cărei lim- 

adînci !n 
în matca 

ulciorul

lui 
aer
de

ve- 
pri-
Cu

ței sau tăgadei, era în 
chea operă un „Copac 
beag uitat în cîmpie / 
fruct amar și cu frunziș / Țe
pos și aspru-n îndîrjire vie. / 
(Psalm). împlinind menirea 
sa milenară, el .se 
muncii pămîntului, arătînd 
doar atunci o făptură statu
ară. In unghiul de vedere al 
poetului legat de șesuri, de 
șesul „blajin și gras", omul 
la plug are duritatea și no
blețea bronzului, (Belșug), 
întărit fiind și înălțat de sin
gura realitate, de singura 
certitudine. Altfel omul își 
simțea ființa risipită printre 
spini și bolovani, în mute du
reri, în întrebări. fără sfîrșit 
și fără răspuns. O mare bo
găție de adevăruri psiholo
gice și spirituale se aduna 
din acestea și concluziile lor 
au fost trase în opera de în
cununare, Cîntare omului.

Aici toată evoluția umană 
capătă semnificații și țeluri. 
Orice urmă de scepticism și 
agnosticism dispare în uria
șul efort spre libertate și fe
ricire pe care-1 slujește fie
care om în parte. Epic, dar și 
simbolic, se desfășoară 
drumul omenirii de la țărînă 
și mlaștină spre cer și stele, 
prin trudă și luptă, dînd o- 
perei un patos aspru, simplu.

Cu Frunze și Cadențe, Ar- 
ghezi a lărgit mai mult ex
periența și înțelegerea sa, 
cu luminile transparente, pu
rificate ale toamnei și împli
nirii dominate de ideea cal
mă a reintegrării în ritmul 
cosmic al întregului flux 
vital.

Cealaltă perspectivă este 
aceea a contemplării esteti
ce a frumuseții tuturor po
doabelor lumii și în general 
a tuturor lucrurilor pe care, 
ca un alchimist și artist, Ar- 
ghezi le transfigurează, 
setat 
sețe, 
chip 
facă 
mensiunile artei, în mic, 
bijuterie, în pictură, în fabu
lă. In Versuri de seară, în

dăruie

în
de perfecțiune și frumu- 
poetul a încercat, 

de compensație, să 
lumea întreagă pe

în 
te- 
di-
în

Mărțișoare, Buruieni și alte 
cicluri de versuri, ca și în 
cărțile de proză Cartea cu 
jucării ori Ce-ai cu mine 
vîntule, te afli ca într-o lume 
de joc și frumusețe care lea
gă poezie de copilărie. Cu 
mereu înnoită uimire, poetul 
descoperă lucrurile și făptu
rile lumii cu glasurile lor tai
nice, care i se relevă ca unui 
înțelept și unui artist. Viziu
nea lui Arghezi asupra lumii 
e aici frumoasă și plină de 
dragoste : „De la frunză pînă 
la Aldebaran și licurici e nu
mai podoabă, visare și 
taină...".

El folosește împreună pe
nelul cel mai fin și vorba 
înțeleaptă, ilustrînd cuvintele 
cu picturi ale minții și dînd 
glas imaginilor plastice.

Cu uimire și delicatețe, în 
stilui său familiar, lipsit de 
emfază, 
oamenii 
mea că 
frumusețe 
lăsase în 
nea, nici sordidul, nici spai
mele, ci le adusese și pe a- 
cestea în artă, mai cu seamă 
în Florile de mucigai, de- 
semnînd cu ele o latură a 
lumii care trebuia să piară 
și îrnppțriya căreia poetul 
s-a indîrjit. fără încetare. E 
o etică întreagă în poezia și 
proza așa-ziselor cărți pentru 
copii ale lui Arghezi care re
fac lumea de valori în nume
le cărora milita criticul plas
tic de la începutul carierei și 
pe care le-a găsit în lumea 
cea nouă întîlnită în cale 
după 65 de ani. Astfel, crea
ția lui Arghezi, din ultimii 
douăzeci de ani, coincizînd 
cu lumea noastră socialistă, 
se întregește firesc ca un 
ciclu, ca o sinteză a proprii
lor valori într-un spirit și o 
perspectivă înnoită asupra 
omului, vieții și frumuseții.

Pe toate direcțiile creației 
sale care se întîlnesc adesea 
și se întrepătrund în mod ca
racteristic, Arghezi a afirmat 
viața și frumusețea cu o pu
tere care vine din straturi 
suprapuse, nenumărate, de 
înțelepciune populară și cul
tă, bogăție omenească de 
mare cuprindere, transmisă 
neîncetat de operă.

o întrebare pe care și-au 
de curînd Sever Gornic, 

secretarul organizației de bază de 
la sectorul mașini al secției me
canică mijlocie și ușoară a Uzi
nei de construcții de mașini 
Reșița, și Marin Dobre, maistru 
în acest sector. De ce Teodor Ma- 
gheț execută bielele pentru com- 
presoare cu 45 minute mai repe
de decît tovarășul său de schimb 
care lucrează pe aceeași ma
șină ? Nu era un caz izo
lat. Lucruri asemănătoare se pe-

Organizațiile de partid de 
Uzinele de vagoane din Arad 
dobîndit o experiență bogată 
acțiunea pentru îmbunătățirea 
calității produselor. în scopul ge
neralizării acestei experiențe, co
mitetul orășenesc de partid a or
ganizat la uzina de vagoane o 
consfătuire la care au luat parte 
secretarii comitetelor de partid 
și membrii birourilor organizații
lor de bază din mai multe între
prinderi. Din expunerea prezen
tată de tov. Alexandru Lădău, 
secretarul comitetului de partid 
de la uzinele de vagoane, Iuliu 
Hoiaș, secretarul organizației de 
bază de la sculărie, și din cuvîn- 
tul altor vorbitori a reieșit că 
rezultate pozitive au fost obți
nute pe măsură ce organizațiile 
de partid și-au concentrat aten
ția asupra aplicării planurilor 
de măsuri țehnico-organizatorice 
privind îmbunătățirea calității 
produselor. în cadrul discuțiilor 
a reieșit totodată însemnătatea 
contribuției aduse la această ac
țiune de diferitele forme ale 
muncii politice de masă — agita
ția vizuală, 
propaganda tehnică legată 
specificul fiecărei secții, consul
tările operative la locurile de 
muncă, discuțiile în jurul mesei 
cu piese necorespunzătoare cali
tativ.

gazetele de perete, 
de

lon CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii'

CINEMATOGRAFE

poetul a învățat 
să privească lu
pe o sursă de 
nesecată deși nu 
afară nici urîciu-

«te

Galați. Se înalță un nou bloc de locuințe
Foto : Gli. Amuza

POȘTA REDACȚIEI

Alte

rezonanțe

Parchetele și gurile de exploatare din munții Gur- 
ghiului și Călimanului arată ca niște fabrici în aer li
ber. Oameni care înainte lucrau doar cu joagărul, to
porul și țapina mînuiesc acum ferăstraie mecanice, 
conduc tractoare și autocamioane, întind cabluri de 
funiculare. în pădurile Gurghiului se folosesc peste 350 
de ferăstraie mecanice, aproape 100 de funiculare 
mobile și semi-fixe, 14 autotroliuri, 100 de tractoare. 
Transportul lemnului se face cu autocamioane și tre
nuri. în cursul iernii a fost expediată către unitățile 
de industrializare, peste planul stabilit, o cantitate de 
masă lemnoasă în valoare de 1 milion lei.

S-a schimbat și felul de viață al forestierilor. Seara, 
după lucru, îi vezi în cabanele cu paturi curate și 
flori de primăvară adunate în glastre, întîrziind cu 
cartea în mînă. Sînt aceiași oameni pe care, altă
dată, serile îi găseau în bordeie de pămînt, ador
mind lingă fapină și joagăr. Aici, la cabane, vin artiști 
amatori și profesioniști, brigăzi științifice, conferențiari, 
se organizează concursuri profesionale și schimburi de 
experiență. Peste 400 de tineri de la întreprinderea 
forestieră Toplița participă la diferite formații artistice 
de amatori. De veacuri, în păduri a răsunat bocănitul 
topoarelor.

Ștefan NEAGU
Studioul da radio Tg. Mure,

Lunile trec 

lăzile 

rămîn

La parterul imobilului din Bd. Republicii nr. 59, în 
care locuim, funcționează o unitate de băcănie a 
O.C.L. Alimentara din raionul Tudor Vladimirescu. Vîn- 
zătorii au transformat curtea imobilului în depozit de 
lăzi și butoaie, fapt care pricinuiește locatarilor mul*e 
neplăceri. Ca să ajungi la recipientele de depozitare 
a resturilor menajere sau la suportul pentru, scuturatul 
covoarelor, trebuie să te strecori printre ambalajele 
băcăniei. Nu mai vorbim de zgomotul produs de trîn- 
tirea ambalajelor de către cei care le mînuiesc. în 
urma numeroaselor discuții avute cu conducerea O.C.L. 
Alimentara, administrația imobilului a convenit încă 
de anul trecut să pună la dispoziția acesteia o piv
niță cu o capacitate de depozitare de peste trei va
goane. Urma ca O.C.L. Alimentara să facă unele lu
crări de amenajare a acestui spațiu. Dar lunile au tre
cut și ambalajele sînt depozitate fot în curte. Oare 
mult timp această organizație comercială va mai ră- 
mîne surdă la cererea noastră de a putea folosi curtea 
imobilului în condiții civilizate și a avea liniște ?

Un grup de cetățeni

Reparații 

si 

surprize

La sfîrșiful lunii februarie, înfreprinderea noastră a 
expediat un autoturism la înfreprinderea de reparații- 
auto 5 Cîmpina pentru reparație capitală. Aveam 
mare nevoie de el și așteptam să fie reparat cît mai 
curînd. De fapt, din acest punct de vedere, n-am avut 
necazuri. Mașina a fost reparată chiar mai repede de
cît ne așteptam. Dar, spre surprinderea noastră, după 
ce am adus-o de la Cîmpina merge mai prost decît 
înainte. La o verificare atentă s-a constatat că blocul- 
motor, diferențialul, butucul de la roți, care fuseseră 
în bună stare cînd am trimis mașina la reparat, au 
fost înlocuite cu altele vechi, necorespunzătoare. 
După reparația capitală, autoturismul a par
curs cu greu doar vreo 900 de km și într-o zi i s-a 
spart un piston. Aș propune forurilor de resort ca 
I.R.A. 5, iar nu noi, să suporte consecințele incorecti
tudinii sale și ale reparațiilor de proastă calitate pe care 
le-a făcut. Cred că ar trebui să se reglementeze și 
alte situații asemănătoare. După cum unei fabrici nu i 
se acceptă producția de calitate necorespunzătoare, tot 
astfel întreprinderilor de reparații auto să li se refuze 
operațiile făcute de mîntuială, obligîndu-le să le în
drepte.

I. TRASNITU
inginer-șef
Trustul de panificație Oltenia

Laleaua neagră — film pentru ecran 
panoramic : Patria (9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,30). Merii sălbatici : Republica (10 ; 
12 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Casa Ricordi : Capi
tol (8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15), Gri- 
vița (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30), G ădi- 
na ,,Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 
20). Fernand cow-boy : Luceafărul (com
pletare Comori de artă românească — 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), Fero
viar (completare Albinele șl oamenii —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45), Melo
dia (completare Comori de artă româ
nească - 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), 
Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare
— completare Comori de artă româneas
că — orele 20), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — completare Comori de 
artă românească — orele 20). Hanul din 
Spessart : Carpați (10 ; 12 ; 14,; 16). Nea
mul Șoimăreștilor — cinemascop (ambele 
serii) : București (completare Șopîrle —
9.30 ; 12,30 ; 17,30 ; 20,30), Tomis (comple
tare Șopîrle — 9,30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30). 
Ianoșik — cinemascop (ambele serii) : 
Festival (completare 1 Mai 1965 — 9 ;
12.45 ; 16,45 ; 20,30 ; la grădină — Pasajul 
Eforie — orele 19,45), Excelsior (10,30 ;
15.30 ; 19,30), Aurora (completare 1 Mai
1965 — 9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20,15). Pe urme
le lui Ahmed : Victoria (completare 
Scoarțe populare — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18,15 ; 20,30). Vieți uscate : Central (10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). Hanka :
Lumina (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) , Giulești (14 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45), A- 
renele Libertății (Str. 11 Iunie — orele
20) , Flamura (10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Gaudeamus igitur : Union (completare 
1 Mai 1965 — 16 ; 18,15 ; 20,30), Unirea 
(completare Celule amețite — 16 ; 18,15 ; 
la grădină — orele 20). Program pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineața). Doi 
băieți ca pîinea caldă ; Celule amețite • 
Doina (11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 
Festival Chaplin — Sport nr. 2/1965 • 
Timpuri Noi (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .Legea și forța : Cultural (comple
tare Expediție în pod — 15 ; 17,15). Joe 
limonada — cinemascop • înfrățirea între 
popoare (10,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), Bucegi 
(10 ; 12,15 ; 16 ; 18,15 : 20,30 ; la grădină 
orele 20). Cartouche — cinemascop : 
Crîhgași (16 ; 18,15 ; 20,30). Unde ești a- 
cum Maxim ? — cinemascop : Dacia 
(completare Dincolo de cercul polar —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45). Fata 
în doliu : Buzești (15 ; 17 ; 19), Miorița 
(completare Palmira — 10 ; 12 ; 14 ; 46 ;
18.45 ; 20,30). Cronica unui bufon : Fla
căra (completare Pionieria nr. 2/1965 —
10 ; 16 ; 18 ; 20). La patru pași de infinit s 
Vitan (16 ; 18 : 20). Titanic vals : Munca 
(completare Petrică și încă cineva — 16 ; 
18,15 ; 20,30). Regina cîntecelor : Popular 
(10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Scaramouche : 
cinemascop : Arta (completare Sport nr. 
2/1965 — 11 ; 15,00 ; 18 ; 20,30 ; la grădină 
orele 20). Volga (completare 1 Mai 1965 —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). Parisul 
vesel : Moșilor (completare Călătorie 
imaginară — 15.30 : 18 ; 20,30 ; la grădină 
orele 20). Nevasta nr. 13 : Cosmos (15,45 ; 
18 ; 20,15). Cauze drepte — cinemascop ; 
Viitorul (15 30 ; 18 ; 20,30). Mofturi 1900 • 
Colentina (completare Ultimul rol — 16 ; 
18,15 ; 20,30 : la grădină orele 20). Pădu
rea spînzuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Floreasca (completare Pionieria 
nr. 2/1965 — 10,30 ; 16 ; 19,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii) ; 
Rahova (15,30 ; 19,15 ; la grădină orele 20). 
Rachetele nu trebuie să decoleze — ci
nemascop : Modern (completare Țărmul 
ospitalier — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) . Comoara din Vadul vechi : Progresul 
(completare Peste dealuri și coline —
15.30 ; 18 ; 20,15). Spărgătorul — cinema
scop : Lira (15,30 ; 18 ; 20,30). Animalele : 
Drumul Sării (completare Pionieria nr. 
2/1965 — 16 • 18,15 ; 20,30), Ferentari (com
pletare Cum am crescut sănătos — 16 ; 
18,15 ; 20,30). Nu te atinge de fericire : 
Cotroceni (completare Sport nr. 2/1965 — 
15 ; 17 ; 19 ; 21), Grădina „Tomis" (Ca
lea Văcărești nr. 21 — orele 20). Djura
— cinemascop : Pacea (16 ; 18 ; 20). Cu 
bicicleta spre Lună : Grădina „Lira" 
(Calea 13 Septembrie nr. 196 — orele 20). 
Comoara din lacul de argint — cine
mascop ; Oameni la înălțime : Grădina 
„Vitan" (Calea Dudești — orele 19,45). 
Viață particulară (completare România 
pe meridianele lumii) : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" (Str. 11 Iunie — orele 20 30). 
încurcătură blestemată : Grădina „A ro- 
ra“ (Bd. Dimitrov nr. 118 — orele 20,30). 
Roșu și negru (ambele serii) : Grădina 
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11 — orele 
20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune _• Automatizări în industria 
materialelor de construcții, de ing. Alex. 
Cușută de la Institutul de proiectări de 
aparataj electrotehnic șl instalații de 
automatizare. 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,20 Pentru copii și tineretul școlar • 
Poezia florilor. 19,35 — Șah. 20,00 — Săp- 
tămîna. 21,00 — Sub teiul lui Eminescu. 
21,15 — Treizeci de minute cu... Ion 
Piso, artist emerit. — Comici vestiți ai 
ecranului. în încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum va fi vremea

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă și excesiv de călduroasă în 
sudul și sud-estul țării. Cerul a fost 
schimbător. Au căzut averse izt $te 
de ploaie în vestul țării. Temperatu
ra aerului în ușoară scădere în Ba
nat și Ardeal, a înregistrat la orele 
14 valori cuprinse între 16 grade la 
Sulina și 33 grade la Adjud. In Bucu
rești • Vremea s-a menținut frumoa
să și excesiv de călduroasă, cu cerul 
variabil. Temperatura maximă a 
atins 31 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 mai. In țară : Vreme ușor in
stabilă, mai ales în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi variabil, cu 
înnourări mai accentuate în nordul 
țării. Averse locale, în munți lapo- 
viță. Temperatura în scădere la în
ceput, apoi în creștere. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
maximele între 18 și 28 grade. In 
București : Vreme ușor instabilă. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea a- 
verse după-amiază. Temperatura în 
scădere ’a început, apoi în creștere.
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ANCHETA „SCINTEII

îi întîlnești pretutindeni — 
în marile uzine și iabrici, pe 
șantiere de construcții și în 
unități agricole socialiste — 
observînd cu interes instala
țiile și utilajele noi, partici- 
pînd ei înșiși la lucru, sub su
pravegherea tehnicienilor sau 
a muncitorilor cu experiență. 
Sînt elevii școlilor proiesio- 
nale, muncitorii caliiicați de 
mîine, peste 181 000 în toată 
țara. Timp de 3 sau 9 ani, ei 
învață în școală să stăpînească 
tehnica înaintată a zilelor 
noastre. In ce măsură studiul 
pe care îl fac elevii în școlile 
profesionale corespunde ce
rinței de pregătire a viitorilor 
muncitori calificați la nivelul 
economiei socialiste în plină 
dezvoltare și ce trebuie făcut 
pentru continua perfecționare 
a învățămîntului profesional 1 
Această întrebare a lost adre
sată unor specialiști și munci
tori din diferite întreprinderi, 
instituții și școli profesionale 
de redactorii noștri Florica 
Dinulescu, Ion Erhan și Con
stantin Jalbă.

i Ing. PETRE ȚOCU
& cercetător la Institutul
§ de cercetări metalurgice:

„Limbajul" muncitorului modern

181000 de tineri 
și-au ales profesia

CUM SE CALIFICĂ?

Tinerii care încep acum 
să învețe meseria pornesc 
de la alt nivel de cunoș
tințe de cultură generală 
decît cei de acum 10 ani. 
Cu ani în urmă, intrau în 
școlile profesionale absol
venți a 4 clase. Acum elevii 
sînt absolvenți a 7 clase, 
iar începînd cu viitorul an 
școlar — ai școlii generale 
de 8 ani. înseamnă că au 
posibilități mai mari de a 
înțelege șl a-și însuși prin
cipiile tehnicii moderne. 
Această realitate se reflec
tă în cunoștințele teoretice 
și practice ale elevilor la 
disciplinele de bază : teh
nologia meseriei, desen 
tehnic, tehnologia materia
lelor ș.a.

In anii din urmă s-au a- 
dus unele îmbunătățiri 
programelor școlare. Cu 
toate acestea, se constată 
însă o împărțire insuiicient 
de echilibrată a timpului 
de studiu între diferitele 
materii de specialitate și 
cele de cultură tehnică ge
nerală. Am să dau un 
exemplu. După cum se știe, 
desenul tehnic este abso
lut indispensabil muncito
rului din cele mai diferite 
domenii. In foarte multe 
meserii, tînărul trebuie să 
citească schița, desenul 
piesei pe care o are de 
lucrat, să recunoască sem
nele convenționale din de
senele de execuție tehnică, 
din procesul de producție. 
Or, din cauza numărului 
mic de ore afectate dese
nului tehnic în programe, 
se observă că elevii nu-și 
însușesc temeinic limbajul 
muncitorului modern. Pe de 
altă parte și interesul pen
tru această disciplină sca
de pe măsură ce elevii 
trec în ceilalți ani, cînd, 
lucrînd mai multe zile pe 
săptămînă în producție, 
scapă de sub controlul 
«'alificat al profesorilor de 
l'osen. Aceștia din utmă se 
Uită tot mai rar în caietele 
de practică ale elevilor, 
multe greșeli rămîn nesesi
zate și necorectate.

Am întîlnit, la practică, 
elevi de la Școala profe
sională a uzinei „Autobu
zul", care se pregătesc să

Ing. ANDREI SUVEICĂ 
directorul Grupului școlar 
al Uzinei „23 August'1:

Practica

La Întrebarea pusă, cred 
c re poate răspunde cu toa
tă certitudinea că, în privin
ța pregătirii elevilor, a or
ganizării activității lor în 
timpul destinat practicii, 
s-au făcut pași însemnați 
înainte Cu rare excepții, în
treprinderile se consideră 
solidare cu școlile profesio
nale în pregătirea viitorilor 
muncitori, repartizează cadre 
tehnice calificate pentru in- 
drumarea lor, se îngrijesc 
ca lucrările să fie în con
cordantă cu prevederile pro
gramei școlare, cu nivelul 
de cunoștințe științifice și cu 
posibilitățile fizice de mun
că ale tinerilor. O formă mai 
eficientă de însușire temei
nică a meseriei, de legare a 

devină operatori la acope
rirea metalelor cu stra
turi metalice (galvanizatori). 
In preajma absolvirii, cu
noșteau atît de bine 
noua lor meserie, încît 
erau lăsați să execute 
singuri operații dintre cele 
mai complicate. Curiozita
tea m-a îndemnat să-i în
treb care este formula chi
mică a unui produs cu 
care lucrau frecvent — sul
fatul de cupru. N-au știut-oI 
După părerea mea, este o 
dovadă că în predarea 
unor discipline de cultură 
generală — matematică, 
fizică, chimie — nu se face 
legătură cu problemele 
concrete ale meseriei pen
tru care se pregătesc ele
vii respectivi. S-ar putea 
face obiecția — în legătu
ră cu exemplul dat — că 
o asemenea noțiune se 
studiază la chimie în ulti
mele clase ale școlii gene
rale, pe care o urmează 
oricare elev. Intr-adevăr 1 
însă, este datoria fiecărui 
profesor din școala profe
sională de a verifica cu
noștințele elevilor, pentru a 
le consolida.

Am observat la alți tineri 
muncitori că au bogate no
țiuni teoretice, cunosc prin
cipii importante ale tehni
cii moderne, dar șovăie 
atunci cînd sînt puși în si
tuația de a efectua o ope
rație concretă în procesul 
de producție. După absol
virea școlii profesionale 
trece o bună bucată de 
timp pînă ce tinerii reușesc 
să intre în ritmul normal 
de muncă al secției sau 
sectorului respectiv. Cau
za : o oarecare ruptură 
între predarea teoretică și 
munca practică. Profesorii 
ingineri din școală știu 
prea puțin despre felul 
cum lucrează elevii în u- 
zină. iar cadrele'din uzină 
nu sînt întotdeauna la cu
rent cu ce învață elevii în 
școală. După părerea mea, 
oricare profesor de tehno
logie ar trebui să se asi
gure că noțiunile teoretice 
sînt însușite și pot fi apli
cate de elevi în procesul 
de producție.

cunoștințelor teoretice cu 
practica se realizează în sec
toarele de producție la care 
sistemul de lucru este în re
gie (exemplu : la sculărie, 
mecanic-șef etc.) Ritmul de 
lucru permite elevului să 
poată urmări etapele de des
fășurare a procesului tehno
logic, aplicarea cunoștințe
lor primite la lecțiile de de 
sen tehnic, tehnologia mese
riei, tehnologia materialeloi 
etc. Faptul că aici se prelu 
crează piese unicate sau de 
serie mică, solicită noi și noi 
cunoștințe ale elevilor (spre 
deosebire de secțiile cu lu
cru în acord, unde execuția 
unor piese în serie mare îi 
obligă să parcurgă, timp în
delungat, aceleași operații).

Din păcate, repartizînd pe 
tineri in diferite sectoare, 
conducerile întreprinderilor 
se gîndesc mai puțin la a- 
ceste avantaje pentru prac
tică.

După părerea mea, o for
mă foarte bună de pregătire 
practică a viitorilor munci
tori se dovedește a fi orga
nizarea elevilor pe brigăzi. 
Astfel se desfășoară practi
ca citorva dintre clasele din 
școala noastră în uzina „23 
August". La secția motoare, 
mecanică ușoară, sculărie 
generală și sectorul meca
nic șef, conducerea uzinei 
a repartizat, în scopul pre
gătirii elevilor, 47 de strun
guri, 15 freze și 2 mașini de 
rectificat. Pe aceste mașini 
am distribuit pe brigăzi 107 
elevi strungari, 40 de elevi 
frezori și 15 elevi rectifica
tori, din anul III. Paralel cu 
îndeplinirea cerințelor pro
gramei școlare de instruire 
practică, tinerii, sub îndru

Ing. STROE IONESCU
Uzinele „Timpuri noi":

Tehnică înaltă și meșteșugărie
Sînt vizibile efortul și pre

ocupările ministerelor și insti
tuțiilor centrale pentru a as'- 
gura tinerilor din școlile pro
fesionale condițiile cores
punzătoare pentru pregătirea 
la nivelul înzestrării tehnice a 
întreprinderilor. Mă refer la a- 
tenția acordată elaborării de 
manuale, repartizarea unor 
ingineri și specialiști d:n 
uzine pentru a preda lecții, a- 
sigurarea unei îmbinări cît mai 
raționale a lecțiilor teoretice 
cu aplicații practice etc. In u- 
zina noastră, conducerea, ca
drele tehnice, cît și organiza
ția de partid înconjoară cu 
toată grija pe elevi. Nu mai 
departe decît luna trecută, co
mitetul de partid a analizat 
modul cum se ocupă co
muniștii din uzină de pre
gătirea tinerilor muncitori. 
Dezbaterile pe marginea refe
ratului prezentat de conducerea 
uzinei și a coreferatului comi
tetului de partid s-au înche
iat cu măsuri concrete : reor
ganizarea practicii elevilor, 
acordarea de asistență tehnică 
ma! "calificată tinerilor pentru 
a-și îndeplini sarcinile de pro
ducție, organizarea unor expu
neri teoretice și demonstrații 
practice în diferite sectoare 
Ș- a.

După părerea mea, ^.însă, 
în formarea viitorilor muncitori 
există o discordanță între pre
gătirea teoretică și practică a 
acestora. Mai concret, la școa
lă există; în tot mai mare mă
sură, preocuparea pentru ca e- 
levii să-și însușească științific 
meseria aleasă. Ei studiază — 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice, a inginerilor și spe
cialiștilor — desen tehnic, 
fizică și electrotehnică, ma
tematică și tehnologia me
seriei și alte discipline, care 
le asigură un bogat orizont de 
cunoștințe, un suport solid pen
tru deprinderile de muncă ce 
urmează a fi acumulate în 
timpul practicii directe în pro
cesul de producție. Din pă
cate, practica, această a doua

Ing. JUSTIN POJOGEANU 
inspector șef al Cabinetului 
metodic București
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al Ministerului Învățămîntului:
Ca pe tabla de șah

învățământul profesional 
asigură pregătirea munci
torilor intr-un număr mare 
de meserii. Este un fapt po
zitiv, cerut de impetuoasa 
dezvoltare a economiei na
ționale a țării noastre, de 
cerințele organizării proce
sului de producție in condi

marea maiștrilor coordona
tori din uzină, realizează și 
un plan de producție con
form capacității și priceperii 
lor de muncă, normelor teh
nice în vigoare. O brigadă 
de elevi s-a alcătuit și la 
secția turnătorie, sub con
ducerea unui muncitor cu 
înaltă calificare. Rezultatele 
in producție: în aprilie, ti
nerii au turnat circa 14 tone 
de piese.

Desigur, nu peste tot exis
tă asemenea condiții de or
ganizare a practicii. Mi se 
pare însă că întreprinderile 
— îndeosebi cele care tute
lează școli profesionale — 
ar trebui să dea dovadă de 
mai multă înțelegere în a- 
ceastă direcție. O anumită 
bătaie de cap în timpul pre
gătirii tinerilor va fi cu mult 
recompensată cînd aceștia, 
după absolvire, vor reuși să 
se încadreze rapid în ritmul 
de muncă al colectivului.

latură importantă a activității 
lor, care se desfășoară în u- 
zină, nu se mai face la același 
nivel. Tinerii sînt încredințați 
adesea unor instructori care nu 
sînt în situația de a da expli
cațiile științifice necesare pri
vitoare la aplicarea unor prin
cipii teoretice învățate la 
cursuri. Mulfi dintre ei sînt mai 
în vîrstă și au absolvit cu mulți 
ani în urmă o școală profe
sională. Au fost cazuri cînd 
șefi de echipă din sectorul 
nostru de turnătorie mi-au 
spus că nu se pricep să ve
rifice caietele de practică ale 
elevilor din anii mari, schițe
le pe care aceștia le execută. 
După cîte am aflat, la Fabri
ca de mașini electrice Bucu
rești, toți cei 6 maiștri in
structori, care răspund de 
practica elevilor din școlile 
profesionale, sînt persoane cu 
o bogată experiență practică, 
dar nu sînt la curent cu proble
mele teoretice pe care le stu
diază la cursuri tinerii (îndeo
sebi cei din anii III și IV). A- 
ceste explicații ar putea fi 
date cu competență de teh
nicienii sau inginerii din uzi
nă. Tocmai de aceea cred că 
atît la început, cînd un grup 
de tineri este repartizat într-o 
secție, cît și după aceea, în 
mod periodic, specialiștii să 
dea, în concordanță cu pro
grama școlară, explicațiile asu
pra principiilor concrete de or
ganizare a procesului de pro
ducție, asupra funcționării ma
șinilor și utilajelor, a proce
deelor moderne de lucru etc. 
Cred că forurile de speciali
tate ar putea studia posibili
tatea ca, pentru îmbogăți
rea nivelului de cunoștințe, 
maiștrii instructori să par
ticipe la orele de tehnolo
gia meseriei ale elevilor 
din ultimul an de studii, 
cit și la unele instructaje 
periodice, pe probleme de 
pedagogie și de metodică, 
specifice procesului de în- 
vățămînt.

țiile avintului tehnicii mo
derne. Alături de meserii 
așa-zise „tradiționale" — 
strungar, frezor, turnător, 
țesător ș.a., care insă au in
clus în sfera lor și cuceri
rile tehnicii noi — au apă
rut meserii „noi" ca de pil
dă acelea de operator chi

mist, operator la fabrica
rea elementelor electronice 
și semiconductorilor etc.

Analizînd profilul școli
lor profesionale dintr-o ra
mură industrială — de 
exemplu, construcțiile de 
mașini — constatăm că 
fiecare școală pregătește 
muncitori pentru aproape 
toate meseriile din ramura 
respectivă. Dacă pentru 
școlile din alte localități a- 
cest lucru e oarecum expli
cabil, pentru școlile din 
București, o asemenea pro
filare ridică justificate sem
ne de întrebare. Mi s-ar 
părea mai firesc ca fiecare 
școală profesională sau un 
grup de 2-3 școli din aceas
tă ramură de activitate să 
se specializeze în pregătirea 
viitorilor muncitori numai 
pentru cîteva meserii. Spre 
exemplu, la școlile profesio
nale ale uzinelor „23 Au
gust", „Timpuri noi", la 
grupul școlar „Unirea", 
s-ar putea pregăti frezori; 
strungarii ar putea fi pre
gătiți la școlile profesionale 
ale uzinelor „Timpuri noi", 
„23 August", „Electroapara- 
taj" etc. Această speciali
zare ar permite o mai bună 
folosire a cadrelor didacti
ce, a inginerilor din pro
ducție, îmbogățirea și utili
zarea corespunzătoare a ba
zei materiale a școlilor, a 
materialului didactic etc.

O și mai mare împrăș- 
tiere a forțelor este eviden
tă în organizarea practicii 
elevilor în diferitele între
prinderi din Capitală. Bu
năoară, elevii de la Școala 
profesională a uzinei „Tim
puri noi" sînt repartizați să 
facă practică în aproape... 
40 de fabrici și uzine, răs- 
pîndite de la un capăt la 
altul al orașului și chiar în 
cuprinsul regiunii Bucu
rești. Cam tot așa stau lu
crurile și cu elevii de la 
școlile profesionale ale uzi
nelor „23 August", „Auto
buzul", Fabricii de mașini

GHEORGHE RADU
CONSTANTIN CRISTIAN 
operatori chimiști la Fabrica 
de mase plastice Buzău:

Școala trebuia să ne dea mai mult
Acum noțiunea de cali

ficare are un caracter di
namic ; ca atare avem încă 
foarte mult de învățat și 
după ce am ieșit pe por
țile școlii. Totuși, confrun- 
tînd cunoștințele dobîndi- 
te la Grupul școlar petrol- 
chimie din Cîmpina cu 
problemele puse de folosi
rea tehnicii înaintate cu 
care am venit în contact 
în producție, de cerințele 
sporite în domeniul calită
ții produselor, putem spu
ne, după aproape un an de 
cînd sîntem muncitori ca
lificați, că școala trebuia să 
ne dea mai mult.

Unii dintre noi se adap
tează greu, în 2—3 ani de 
Ia absolvirea școlii, proble
melor și specificului pro
ducției din întreprinderea 
respectivă. Noi lucrăm în 
secții diferite : unul în sec
ția a IlI-a, la reeșaparea 
anvelopelor, altul la fabri
carea poroforului — un 
produs utilizat la fabrica
rea plăcilor poroase din 
policlorură de vinii. Am 
întilnit mașini noi, insufi
cient cunoscute, procese de 
fabricație despre care in 
școală nu ni s-a vorbit ni
mic. Colectivul fabricii 
ne-a sprijinit, ne-a dat po
sibilitatea să urmăm un 
curs de ridicare a califică
rii unde ne-am însușit o- 
perațiile de decojire, de 
polizare, confecționare și 
vulcanizare a anvelopelor. 
Acestea sînt operațiile de 
bază ale locului nostru de 
muncă, hotărîtoare pentru 
fabricarea de produse de 
înaltă calitate. Mașina de 
decojire și asperizare, ma
șina de confecționat și pre
sele sînt utilaje moderne, de 
înaltă productivitate, des

electrice București ș.a. Se 
mai întîmplă și unele situa
ții curioase. Pregătindu-se 
pentru aceeași meserie în 
școli diferite, elevii de la 
Școala profesională a uzinei 
„Timpuri noi" fac practică 
la Fabrica de mașini elec
trice București, iar cei de 
aici la uzinele mai înainte 
amintite.

Se înțelege că în aseme
nea condiții, cînd elevii sînt 
împrăștiați ca piesele pe o 
tablă de șah, urmărirea 
modului în care lucrează și 
aplică în producție noțiu
nile teoretice însușite la 
cursuri, îndrumarea concre
tă de către profesorii de 
specialitate și diriginți sînt 
aproape imposibile. Pentru 
a ameliora această situație, 
Direcția personal și învăță- 
mînt din cadrul Ministeru
lui Industriei Construcțiilor 
de Mașini d luat măsura 
ca această muncă de îndru
mare să fie împărțită pro
porțional între școli. De 
exemplu, cadrele didactice 
de la Școala profesională a 
uzinei „Timpuri noi" au 
obligația de a se ocupa de 
desfășurarea practicii în 8 
uzine din Capitală, îngri- 
jindu-se, sub acest aspect, 
de toți elevii care lucrează 
acolo, chiar dacă învață în 
alte școli.

este soluția 
eficientă mi 
organizarea 

cîteva uzine

Nu cred că 
optimă. Mai 
s-ar părea 
practicii în 
unde există condiții pentru 
pregătirea calificată a unui 
număr mare de elevi. Pre
gătirea într-o uzină mare 
cu posibilități largi din 
punct de vedere al utilaje
lor, al produselor pe care le 
execută și al pregătirii ca
drelor repartizate să îndru
me practica elevilor ar asi
gura absolvenților posibili
tatea de a se descurca mai 
ușor în celelalte întreprin
deri de specialitate, cu pro
fil mai îngust.

pre care școala ne-a oferit 
doar vagi cunoștințe. A- 
ceasta deoarece, după pă
rerea noastră, unele cadre 
didactice nu sînt la curent 
cu tehnica nouă din fa
brică. In ce privește pro
grama, ea este imperfectă: 
cunoștințele de bază, care 
ne sînt absolut necesare în 
producție se predau mult 
prea tîrziu, aproape la ab
solvirea școlii. Și în anul 
I și în anul II ni s-au pre
dat noțiuni generale des
pre confecționarea anvelo
pelor și abia în anul III 
am învățat despre tehno
logia cauciucului.

Teoretic, noi am învățat 
și știm multe despre pro
bele de laborator asupra 
șarjelor de cauciuc și a an
velopelor ca produs finit 
(duritate, rezistență la ru
pere, alungire etc). In școa
lă nu ni s-a cerut să facem 
însă nici o analiză. Intru- 
cît astfel de analize nu ne
cesită o aparatură didacti
că complicată, conducerea 
școlii ar fi avut posibilita
tea să asigure efectuarea 
lor. Căci exigențele calita
tive ale producției, comple
xitatea lucrărilor pe care le 
executăm cer nu numai să 
cunoaștem teoretic ce în
seamnă o analiză, ci și să 
știm să o facem.

La unele discipline, după 
cît ne dăm seama, ni s-au 
predat noțiuni prea gene
rale, insuficiente unui mun
citor care se pregătește să 
lucreze în fabrici înzestra
te cu tehnică modernă. De 
pildă, în ce privește nor
mele de tehnica securității 
muncii; în loc să ni se asi
gure cunoștințe pe grupe de 
utilaje — cum trebuie să 
fie introduse materiile pri

me în mașini, cum să fie 
făcută mînuirea lor — ni 
s-a vorbit în modul cel mai 
simplist posibil despre e- 
chipamentul de protecție și 
respectarea instrucțiunilor 
în vigoare. Ne vin în min
te precizări care ne erau 
recomandate să Ie respec
tăm cu sfințenie : „La locu
rile unde există pericol de 
electrocutare este așezată 
o tăbliță cu un anumit 
semn". Evident, este vorba 
de o banalizare a cunoștin
țelor în domeniul protecți
ei muncii și tehnicii secu
rității, cărora în școală li 
se acordă o atenție nejus
tificat de slabă.

După părerea noastră, ar

Ing. CECILIUS BĂL AȘA
Uzina de anvelope 
„Danubiana11:

Specializare restrînsâ 
sau pregătire multilaterală?

în condițiile unei produc
ții care se realizează la un 
înalt nivel tehnic cu ma
șini semiautomate _ și auto
mate, specializarea' în mî
nuirea anumitor utilaje și 
executarea diferitelor ope
rații tehnologice noi a de
venit o necesitate de mare 
actualitate. După părerea 
mea, un muncitor care cu
noaște din toate „cîte ce
va" este doar pe jumătate 
calificat. Din acest punct 
de vedere, actualul nivel de 
pregătire al unor munci
tori este nesatisfăcător. 
Deși în uzina noastră sînt 
mulți muncitori buni cu
noscători ai procesului 
tehnologic, în general, în 
producție se resimte nevoia 
ca unii să fie specializați în 
executarea anumitor opera
ții. De pildă, ne lipsesc 
specialiști în confecționarea 
burdufurilor pentru mași
nile de încheiat camere de 
aer.

Ce am observat eu, de-a 
lungul mai multor ani de 
stagiu în producție, la tine
rii muncitori care vin din 
școala profesională. Ei 
au un bagaj variat de 
cunoștințe teoretice și prac
tice. Cu toate acestea, 
după ce sînt repartizați să 
lucreze în uzină, de multe 
ori se adaptează anevoios 
la locul de muncă. Cînd 
noilor absolvenți li s-au 
încredințat utilaje ca prese
le de anvelope sau valțu- 
rile, ei n-au manifestat în
credere în posibilitățile lor, 
motivînd că în școală au în
vățat doar „în principiu", 
teoretic, operațiile de 
mînuire a acestor utila
je. Știu din fiecare din 
acestea cîte ceva, dar nu

Ing. MATEI ȘERBAN 
directorul Școlii profesionale 
a Uzinelor „Timpuri noi11:

De unde reiese că 5 sau 6 = 10
Avem, în școală, 28 de 

clase cu circa 900 de ti
neri. Ca peste tot, mulți e- 
levi învață bine, cu sîrgu- 
ință, fac cu interes și con
știinciozitate practica în 
uzine, sînt serioși și disci
plinați. Alții muncesc cu 
mai puțină tragere de ini
mă, dau de furcă profesori
lor și instructorilor cu năz
drăvăniile lor, au greutăți 
în însușirea cunoștințelor 
predate în clasă. întregul 
nostru colectiv se strădu
iește să dea tuturor acestor 
tineri o pregătire profesio
nală temeinică, să-i educe 
în spiritul ideilor înaintate, 
comuniste, al tradițiilor cla
sei noastre muncitoare. O 
serie întreagă de acțiuni 

trebui ca școlile profesio
nale să colaboreze sistema
tic cu întreprinderile cu 
care au încheiat contracte 
pentru pregătirea de mun
citori calificați, urmărind 
împreună crearea unei 
strînse legături între cursu
rile teoretice și tehnica 
nouă. Totodată, credem că 
ar fi util să se examineze 
ca practica să se facă în 
mai multe întreprinderi cu 
profil asemănător, în vede
rea cunoașterii utilajelor 
moderne. Cît mai multe 
lecții ar trebui să fie înso
țite de demonstrații practi
ce, în condiții cît mai 
apropiate de cele existente 
în producție.

se pot bizui pe ei în- 
tr-un anumit loc de mun
că. Mă întreb atunci: n-ar 
fi oare de mai mare folos 
pentru producție dacă ele
vilor li s-ar asigura încă 
din școală o strictă specia
lizare ? Chiar disciplinele 
de cultură tehnică generală 
ar trebui să se diferențieze 
în raport cu specificul me
seriei. Nu de chimismul 
pur al reacțiilor sau de 
structura materiei are în 
primul rînd nevoie în pro
ducție viitorul muncitor. 
Cel puțin după mine. Aces
tea le poate afla și din lec
tura ulterioară. In cazul ti
nerilor care se pregătesc 
pentru uzina noastră, indi
cat ar fi ca încă din anul 
II de școală să studieze de
taliat tehnologia anvelope
lor și nimic altceva. In ul
timul an de studii, cînd e- 
levii fac practica în uzină, 
adîncirea calificării să 
meargă pînă la profilarea 
pe operații: malaxare, văl- 
țuire, vulcanizare, în func
ție de necesitățile produc
ției.

Aș merge cu raționamen
tul și mai departe. Cerin
țele producției impun ade
sea chiar specializarea pe 
agregate. De exemplu, in
tr-un ansamblu de utilaje 
cum sînt pompa și motorul 
de acționare, unul din mun
citori să fie profund spe
cializat în cunoașterea 
funcționării pompei, altul 
în funcționarea ■ motorului. 
Specializarea pe operații 
de lucru și agregate oferă 
avantaje certe: muncitorii 
respectivi pot lucra cu 
productivitate mai înaltă, 
realizînd totodată produse 
de calitate superioară.

sint organizate cu scopul de 
a-i apropia pe elevi de în
țelegerea specificului profe
siei pe care și-au ales-o, 
de a-i face să o îndrăgească 
și să se dedice cu pasiune 
cunoașterii și aprofundării 
ei. Aș aminti, dintre acestea, 
întîlnirile și discuțiile cu 
absolvenți ai școlii din anii 
anteriori, cu muncitori evi- 
dențiați în întrecerea so
cialistă, urmate de demon
strații practice, concursuri, 
vizite în marile unități ale 
industriei socialiste.

După cum se știe, în șco
lile de cultură generală, la 
sfîrșitul anului de studiu, e- 
levii mai buni primesc pre
mii, absolvenții capătă di
plome și mențiuni onorifi

ce. In învățămîntul superi
or, absolvenții pot să-și a- 
leagă, în ordinea mediilor, 
viitoarele locuri de muncă. 
Numai în școlile profesio
nale, aceste stimulente sînt 
inexistente. Elevul știe că, 
indiferent dacă obține nota 
5 sau 10, el primește, la e- 
xamenul de muncitor, cali
ficarea pentru categoria a 
IlI-a și are locul de mun
că asigurat, conform con
tractului încheiat cu uzi
na tutelară la începutul 
școlarizării. In unele ca
zuri, și este de mirare că 
se mai admit asemenea 
practici, elevi care sînt 
exmatriculați sau se re
trag din școală sînt anga
jați (exemplu, uzinele „Se
mănătoarea"), sînt calificați 
în cîteva luni la locul de 
muncă și încadrați în a- 
ceeași categorie — a IlI-a 
— pe care o vor dobîndi 
foștii lor colegi abia după 3 
ani de cursuri la școala pro
fesională.

Nu este greu de demon
strat, printr-o cît de suma
ră confruntare a nivelului 
de pregătire a elevilor, că 
cel cu cunoștințe mai te
meinice (notate cu califica
tive mai mari) lucrează mal 
bine în producție, fac față 
mal bine sarcinilor decît cei 
cu note mici sau care și-au 
însușit meseria la locul de 
muncă. Există elevi la școa
la noastră, printre cei din 
ultimul an ca, de exem
plu, viitorii strungari Dorel 
Gușoiu și Gheorghe Lupșe 
sau viitorii muncitori tur
nători Aurel Luca, Mihal 
Achile sau Dan Roman, ca
re dovedesc atîta pricepere 
și îndemînare în meseria 
lor, încît de pe acum, din 
timpul practicii, execută 
lucrări de categorie su
perioară încadrării pe care 
o vor obține la absolvirea 
școlii.

în consecință, propunerea 
mea și a altor cadre didac
tice din școală este aceea 
de a se asigura elevilor 
foarte bine pregătiți (3—4 
din fiecare clasă) posibili
tatea ca la examenul de ab
solvire a școlii și de mun
citor calificat să obțină o 
categorie superioară de în
cadrare. Bineînțeles, pe ba
za unei exigente verificări 
a nivelului lor de pregă
tire de către reprezentanți 
ai școlii și ai întreprinde
rii unde urmează a fi în
cadrați.

Ancheta întreprinsă a 
demonstrat necesitatea 
de a se lua unele măsuri 
pentru a asigura viitori
lor muncitori o calificare 
teoretică și practică tot 
mai înaltă, pe măsura 
cerințelor organizării 
producției în întreprin
derile noastre moderne. 
In actualul sistem de or
ganizare a învățămîntu
lui profesional, persistă, 
după cum s-a arătat, și 
unele neconcordanțe în
tre procesul de învăță
mânt și cerințele actuale 
ale dezvoltării econo
miei. sînt încă insufi
cient precizate și mai 
ales respectate îndatori
rile diferiților factori 
care răspund de asigu
rarea unei pregătiri co
respunzătoare a tineri
lor. Analiza aprofundată 
a aspectelor semnalate, 
cît și a altor neajunsuri 
existente în organizarea 
și funcționarea școlilor 
profesionale, ca de pildă, 
în fixarea sarcinilor de 
producție și remunera
rea elevilor din anii II 
și mai ales III, și adop
tarea măsurilor cores
punzătoare, constituie o 
îndatorire ce revine Mi
nisterului învățămîntu
lui și ministerelor de re
sort.

Solicităm cadrele di
dactice din școlile pro
fesionale, inginerii, teh
nicienii și muncitorii din 
uzine, specialiștii din di
ferite ramuri de activi
tate să-și spună păre
rea în legătură cu opi
niile și propunerile for
mulate în cadrul acestei 
anchete, precum și cu 
alte probleme ale califi
cării și perfecționării 
pregătirii profesionale a 
muncitorilor.
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DIN LUMEA LARGĂ

DESTINE SUB FARD!I MICĂ ENCICLOPEDIE
Mirajul corpului omenesc eli

berat parcă de legile terestre 
ale gravitației, al animalelor slu
jind cu docilitate voința omului, 
al obiectelor 
cele mai stranii 
transformîndu-se 
unei baghete și a unui „hocus- 
pocus", al histrionilor, pulchine- 
lilor, auguștilor hiperbolizînd 
pînă la grotesc năravurile și vi
ciile — toată această feerică îm
binare de forță și suplețe, de cu
tezanță și îndemînare, de voios 
și straniu a exercitat dintot- 
deauna o irezistibilă atracție a- 
supra omului, descătușînd din 
adîncuri cu pudoare tăinuită re
sursele, existente la orice vîrstă, 
de ingenuitate naivă, de candid 
entuziasm. De la eroii jocurilor 
publice de arenă cîntați de Pin
dar sau Marțial pînă la „Saltim
bancii" lui Apollinaire sau „Ma- 
rio și vrăjitorul’ al lui Thomas 
Mann, de la „Conducătorul de 
cvadrigă', cioplit în piatră de 
sculptorul anonim din Delfi în se
colul V înaintea erei noastre, șf 
superbele trupuri de atleți scuip- fi 
taie de Polictet sau Lisip pînă la I

balansîndu-se în 
echilibre sau 
sub acțiunea

este un lucru — și anume că 
probele de forță și agerime a 
mișcărilor s-au născut nu din 
dorința vană de a epata, ci din 
necesitatea, impusă omului de 
vitregia naturii înconjurătoare, de 
a-și dezvolta la maximum forța 
fizică, de a o înlocui, acolo unde 
era nevoie, cu dexteritatea și is
cusința. Ba chiar unele elemente 
ale circului oriental — mai ales 
ale celui chinezesc — își trag 
izvoarele din... meșteșuguri. Fai
moasele jonglerii- cu farfurii și 
vase de porțelan ar fi avut la 
bază o străveche practică a ola
rilor de a demonstra în fața cum
părătorilor din tîrguri calitățile de 
stabilitate ale produselor lucra
te cu mîinile lor, iar echilibristica 
pe funie n-ar fi fost la origine alt
ceva decît o încercare sui-gene- 
ris de către țesători și frînghierl 
a rezistenței împletiturilor.

Popularitatea spectacolului 
circ la romani este atestată 
numai de marele număr de
ficii de acest gen — vreo două
sprezece, dintre care cel mai 
mare, Circus Maximus, ajunsese

de 
nu 

edl-

Clovnul" do Nlcolae Tonitza

seva din comedia populară, a- 
vînd drept străbuni pe anonimii 
histrioni ai antichității, pe napo- 
litanul Pulcinella, pe francezul 
Pierrot, pe englezul Punch, pe 
qermanul Hanswurst, pe turcul 
Kara-Ghioz, pe românii Păcală și 
Tîndală, clovnul circului modern 
si-a diversificat necontenit arse
nalul mijloacelor de comedie, și-a 
rafinat arta grotescului satiric. S-a 
ajuns astfel la marea complexi
tate a clovneriei unui Grock, per
sonalitate puternică a circului 
contemporan, artist înzestrat cu 
multiple însușiri de mim, acrobat, 
muzician (cînta la opt instrumen
te) și, în același timp, dotat cu 
capacitatea de a ironiza emoțio- 
nînd, de a stîrni, îngemănate, rî- 
sul și lacrima.

In multe țări încă șl astăzi 
circul este, în primul rînd, o veș- 
nla rătăcitoare „căruță de paia
țe’ — e drept, vremurile au evo
luat, locul căruței l-a luat cîte un 
Ford sau CitroSn învechit — iar 
soarta artistului de circ se află la 
cheremul impresarilor venali sau 
pur și simplu al hazardului. Tra
gismul ascuns sub fard al bufo
nilor shakespearienl, al Iul Rlgo- 
letto șl al atîtor altor clovni, a- 
crobați, sau dresori zugrăviți în 
literatură sau pe scenă nu a dis
părut încă din viața artistului de 
circ. Zguduitorul film al Iul Felli
ni „La Strada* ne-a adus în fața 
privirilor un crîmpel din marea 
dramă, înăbușită adesea sub fard 
șl grimă, a sărmanilor clrcarl 
care cutreieră bîlciurile șl iarma
roacele, a bietelor lor iluzii am
bulante, risipite ca fumul de cra
vașa dură a realității.

0 artă reabilitată

• Ouăle au o limbă a 
lor... Înainte de a da la 
iveală puii, ele emit un 
fel de sunete percepti
bile urechii noastre, sti- 
mulîndu-le astfel pe cele 
din jurul lor. In felul a- 
cesta — după cum au 
constatat unii biologi en
glezi — ieșirea puilor se 
face aproape simultan, 
deși ouăle au fost strînse 
la intervale diferite de 
timp.

• După părerea medi
cului danez Hans Bruns, 
eschimoșii din Groen
landa sînt oamenii cei 
mai prolifici de pe glob.

A

Doetorul Bruns, care fu
sese subsecretar de stat 
pentru Groenlanda cînd 
aceasta era provincie 
daneză, atribuie explo
zia demografică binefa
cerilor civilizației fi... 
severității climei.

• La Centrul interna
țional al orei din Paris 
de cîtva timp două cea
suri atomice cu cesium, 
puse la punct de specia
liști americani, sincro
nizează semnalele prin- 
tr-un schimb de semnale 
radioelectrice. Marea lor 
precizie le dă posibili-

tatea de a nu înainta 
sau rămîne în urmă de
alt cu o secundă la un 
interval de... 4 000 ani.

• Cel mai mare fruct 
aparține palmierului cu 
numele de Lodoicea sey- 
chellarum, originar din 
cele două insulițe ale 
Arhipelagului Seychel
les, din Oceanul Indian. 
Palmierul acesta are o 
tulpină de 30 m înălți
me, terminată cu un bu
chet de frunze uriașe de 
1 m lungime. Fructul 
are 50 cm lungime și 
cîntărește circa 25 kg. 
Din el se fac vase pentru

apă cu o capacitate ce 
poate atinge 8 litri. Pînă 
s-a aflat originea acestor 
fructe ce uneori pluteau 
pe apele Oceanului In
dian, ele erau denumite 
„Cocos de mare" și li se 
atribuiau proprietăți mi
raculoase.

• In anul 1563 a apă
rut la Veneția un ziar 
care costa o „gazetta" 
— aceasta fiind denumi
rea unui ban din Repu
blica Veneția. Ulterior a- 
cest nume a fost dat 
chiar ziarului. In 1609, la 
Strasbourg (Franța) u- 
nul din titlurile prime-

lor ziare era: „Dare de 
seamă a tuturor eveni
mentelor principale și 
memorabile care s-au 
petrecut sau se vor pe
trece în acest an 1609 In 
Germania de sus și de 
jos, de asemenea în 
Franța, Italia, Anglia și 
Scoția, Ungaria, Molda
via, Turcia etc". Iar ca 
subtitlu : „Totul impri
mat fidel așa cum am 
primit și cum am putut 
întocmi"...

• împotriva incendii
lor ce ar putea izbucni 
în tunelul Saint-Go- 
thard, calea ferată elve-

SCRISUL

țiană a construit un „va- 
gon-pompier". Vagonul, 
format din două părți 
distincte, a fost pus în 
funcție in gara Goesche- 
nen ; în prima parte sînt . 
înmagazinate 18 000 litri 
de apă, un compresor, un 
stingător cu lichide și «in 
stingător cu praf, cealal
tă parte este rezervată 
postului de prim~ ajutor 
ți transportului răniților.

• Pentru a ușura trie
rea electronică a scriso
rilor, poșta belgiană va 
pune în curînd în circu
lație timbre luminis- 
cente.

nevoiașii clroari rătăcitori al tru
pelor ambulante, zugrăviți pe 
plnză cu dramatism și omeneas
că compasiune de un Toulouse- 
Lautrea, un Degas, un Picasso — 
o întreagă literatură și iconogra
fie a Idealizat sau demistificat 
(după epocă) arta și traiul coti
dian al celui mai popular și, tot
odată, multe secole de-a rîndul 
celui mal obidit slujitor al publi
cului.

Puțini însă dintre miile de spec
tatori fideli știu că profesiunea 
artistului de circ are o istorie 
multimilenară. Folosindu-ne de 
bogatul material documentar cu
prins în interesanta lucrare „în
semnări despre circ" de I. C. 
Butnaru (aflată, după cîte știm, 
în atenția editurii „Meridiane'), 
precum șl de alte izvoare, vom 
căuta să evocăm cîteva momen
te din evoluția artei circului de-a 
lungul vremurilor.

în timpul lui Iullu Cezar construc
ția cea mai somptuoasă din Ro
ma, cuprlnzînd 150 000 de locuri 
— dar și de scrierile celor 
de seamă poeți și istorici.

mai

Ridi pagliaccio" 
sau iluzii ambulante
n

De la Ghilgameș 
la Circus Maximus

Care este cea mal veche măr
turie despre circ î In jurul acestei 
întrebări s-au făcut cele mai fe
lurite presupuneri. Unii au văzut 
originea dresajului modern de 
animale exotice în anumite epi
soade ale legendelor sumeriene 
despre Ghilgameș, din al treilea 
mileniu înaintea erei noastre, și 
anume în episoadele în care e- 
roul Enkidu îmblînzește fiarele 
pădurii tropicale în mijlocul că
reia s-a născut. Alții s-au stră
duit să deslușească în splendi
dele basoreliefuri de pe mormin
tele de la Saqqarah, din Egipt 
(dinastia a Vî-a, sfîrșitul mileniu
lui III î.e.n.), figuri de acrobați 
executînd numere practicate și 
azi în arta circului.

Oricare dintre aceste mărturii 
ar fi mai demnă de crezare, cert

Un „salto mortale' în... timp și 
lată-ne în Londra de la sfîrșitul 
secolului XVIII. O Londră în pli
nă ascensiune spre rangul de me
tropolă a unui întins imperiu co
lonial, o Londră în care noua a- 
ristocrație a banului voia să de
prindă rapid nu numai morga, 
dar și manierele vechii nobilimi 
de sînge. Inaugurarea în 1780, la 
Londra, pe cîmpul Halifenny 
Hatch, a edificiului cunoscut sub 
denumirea Astley Royal Amphi
theater of Arts, este considerată, 
după părerea unanimă a specia
liștilor, actul de naștere a circu
lui modern.

Filmul lui Marcel Camă și 
Jacques Prăvert, „Copiii paradi
sului' — rulat și la noi cu mare 
succes acum două decenii — re
învia atmosfera funambulescă a 
acelef lumi de feerice miraje și 
de profunde drame, lume domi
nată de prezența halucinantă a 
unui mim ce avea să-și înscrie 
numele cu litere de aur în istoria 
teatrului și a circului — Baptiste 
Deburau (magistral interpretat în 
film de oaspetele din aceste zile 
al publicului bucureștean, Jean- 
Louis Barrault).

Clovnul, măscăriciul, paiața — 
omul care, cu un strat gros de 
fard și grimă multicoloră pe față 
și cu un vestmînt pestriț pe trupul 
pirpiriu, face prin simpla sa apa
riție să explodeze arena în rafale 
de rîs — a devenit cu timpul un 
element indispensabil al oricărui 
spectacol de circ. Trăgîndu-și

Stihurile lui Minulescu care 
ne-au mîngîiat adolescența—„La 
circ / Un accident banal — / Un 
acrobat, / Un salt mortal / Șl / 
Acrobatul nu s-a mai sculat' — 
mai au pentru unele părți ale lu
mii o rezonanță actuală și tristă. 
Jertfele oferite pe altarul unei 
publicități deșănțate se înșiruie 
încă într-un pomelnic lung și tra
gic. La Paris, în 1946, Charlie 
Clearus, unul dintre creatorii 
„saltului mortal’ în versiune mo
dernă, s-a prăbușit în fosa or
chestrei de la Moulin Rouge, sfă- 
rîmîndu-și încheieturile mîinilor; 
abia vindecat, se urcă din nou la 
trapez pentru a-și zdrobi capul pe 
scena de la Gaumont. La Balti
more, în S.U.A., cunoscuții acro
bați zburători Rend și Madeleine 
Geraldos cad unul după altul, la 
distanță de numai cîteva secun
de, în mijlocul arenei; după mai 
multe intervenții chirurgicale se 
refac și își reiau munca în circ, 
purtînd brățări și corsete de fier.

Poate că muzica lui Leonca
vallo sună astăzi nițel siropos și 
desuet, dar 
pagliaccio' 
din păcate, 
burătoare...

Vremea 
printre altele, și această artă a 
maselor, reașezînd-o la locul ei 
firesc de școală a curajului, agi
lității și îndemînării, de mirifică 
împlinire a năzuinței dintotdeau- 
na a omului spre armonie și echi
libru, spre înfrîngerea obstacole
lor prin încordarea voinței și e- 
nergiei, spre haz dezlănțuit șl să
nătos. In Uniunea Sovietică, 
după Marea Revoluție din Oc
tombrie, statul a luat sub oblă
duirea lui destinele actorilor de 
circ, creîndu-le un nou statut 
profesional, noi mijloace de e- 
xistență. La fel s-a întîmplat și 
în celelalte țări unde a învins o- 
rînduirea socialistă. Pretutindeni 
s-au ridicat clădiri noi care adă
postesc trupe bine 
Mărturie 
clădire a 
București, 
podoabă 
celașl timp, ultramodern lăcaș în
chinat acestei veșnic tinere arte. 
A dispărut spectrul șomajului, al 
angajamentelor la voia hazardu
lui. Artiștilor de circ li s-au asi
gurat condiții omenești de mun
că și de viață. S-a înlăturat „Jo
cul cu moartea' ca unic mijloc 
de a fi pe placul patronilor, s-a 
redat circului caracterul de „joc 
al vieții', de explozie a vitalită
ții și umorului.

Victor BIRLADEANU

al său sfîșietor „Ridi 
mal exprimă încă, 

o realitate aspră, tul-

noastră a reabilitat,

închegate. 
impozanta 
Stat din 

anii noștri,

stă și 
Circului de 
ridicată în 
arhitectonică și, în a-

I

Scriem și citim. Dar, ase
menea celebrului personaj 
care nu știa că vorbește în 
proză, mulți dintre noi se fo
losesc de scris fără a-i cunoaș
te originile și istoricul. La 
urma urmei, nici nu e nevoie. 
Poți să urmărești la televizor 
un meci fără să cunoști sche
ma electronică a aparatului și 
numele celor care au dat pri
mul regulament de fotbal.

Totuși, cunoașterea îi procu
ră omului, pe lîngă putere, o 
plăcere sporită șl trezește u- 
neori asociații de Idei Instruc
tive și amuzante. Unor fotba
liști, de pildă, nu le-ar strica 
să afle că „a trage în gol" nu 
înseamnă să tragi în vid, ci 
în „goal", care înseamnă scop, 
țel, țintă, în fond esența jocu
lui. Tot așa, lectura recentă a 
unei cărți de popularizare — 
„Scrisul", de Charles Higou
net — ne-a convins o dată mai 
mult că un rapid zbor de a- 
vion peste cei șase mii de ani 
și ceva ai istoriei scrisului 
poate să-i stîrnească cititoru
lui asociații de idei și con
cluzii de folos practic.

Scrisul e mai vechi decît 
inscripțiile de pe piatră. în 
dorința sa de a „capta" în
tr-un cod fix apa 
a vorbirii, omul 
mai întîi de alte 
concrete, care mai 
azi, unele 
dernă. In 
legrafului, 
transportă 
complimentele unul șef de trib 
către vecinii săi sau te miri 
ce buletin de știri regionale, 
iar toaca sau clopotul de bi
serică, pe care specialiștii nici 
nu le mai pun la socoteală, 
cuprind semnale cu semnifi
cație precisă.

Trebuie precizat că aceste 
mijloace momentane de ex
primare reprezintă un cod, dar 
nu și un scris. Urmînd defi
niția unuia din cel mai mari 
savanți — ne spune cartea — 
scrisul „este un procedeu de 
care ne servim în prezent pen
tru a imobiliza, pentru a fixa 
limbajul articulat, fugitiv în 
esența lui". (L’ăcriture, Presses 
universitaires de France, pag. 
5). Dacă ar fi așa, limbajul 
gesturilor sau al tam-tam-ului 
se integrează în noțiunea de 
scris la fel ca rîndurile 
care tocmai le-ați citit. De 
fapt, între gest sau tam-tam 
și nodurile de liane folosite de 
primitivi ca scriere există o 
deosebire esențială. Care ar fi 
ea ? Exprimarea prin gesturi 
sau sunete cere prezența o- 
mului viu. Scrisul însă (și 
concurenții săi de înregistra
re mecanică, în genul mag
netofonului) începe acolo unde 
nu mai e nevoie de prezența 
vorbitorului în carne și oase 
sau lîngă tam-tam-ul lui, a- 
colo unde el a lăsat urme 
convenționale care pot vorbi 
și mai apoi, fără prezența lui. 
Afară de nodurile lianelor și

mișcătoare 
s-a folosit 

suporturi 
dăinuie și 
viața mo-chiar în

Africa, bunicul te- 
tam-tam-ul, mal 
în unele regiuni

pe

fîșloarelor de piele, asemenea 
mijloace de exprimare sînt 
reprezentate de însemnele pe 
bastoane, care în mai toate 
societățile primitive servesc 
pentru socoteli și mesaje, de 
quippusurile incașilor, fîșii de 
piele la care, pe lîngă felu
rile și numărul nodurilor, mai 
contau mărimea și culorile 
diferite, precum și trimiterea 
unor obiecte — grăunțe, să
geți, pene — purtătoare ale 
unor mesaje precise.

Scrisul așa cum îl cunoaș
tem astăzi, în forma lui de 
reprezentare grafică, a avut 
ca părinți imediați desenele 
încrustate în piatra peșteri
lor.

Primul tip de scrieri cunos
cut de omenire, scrierile sin
tetice, nu reușesc încă să se
pare, din curgerea unei fraze 
sau a unei idei, vreun sunet 
sau o silabă sau măcar un 
cuvînt precis sugerat: semnul 
evocă ansamblul unei idei.

La prima vedere, acest tip 
de scriere a dispărut de mii 
de ani, dar de fapt dăinuie 
într-o formă nouă în mai toa
te țările, e popular și la noi, 
se găsește la chioșcurile de 
difuzare a presei, iar cine nu 
ne crede n-are decît să con
sulte revista Rebus. Intr-ade
văr, așa cum spune Higounet, 
„cum numărul semnelor este 
limitat, în vreme ce acela al 
ideilor și frazelor este infinit, 
lectura acestor scrieri 
era) cel 
bus".

Creînd 
rebusuri, 
reprezentînd 
lungul a mii de ani, mii de 
populații și triburi diferite, cel 
mai adesea fără să știe unii 
de alții, au născut desene 
convenționale reprezentînd no
țiunea de om în general (de
sene foarte asemănătoare cu 
omuleții caricaturiștilor con
temporani în genul lui Gopo), 
soare, animal și așa mai de
parte.

Aceasta este o treaptă mai 
înaltă a scrierii : ea a reușit, 
în sfîrșit, să treacă la anali
ză, să separe apa de pămînt, 
un cuvînt de celelalte, să-1 
precizeze fără rebus și fără 
dubiu pentru cel care pe a- 
tunci cunoștea scrisul. Cele 
mai vechi documente de acest 
fel, rămase în piatră și argilă, 
vechi de peste șase milenii, 
aparțin sumerienilor, locuitori 
ai Babiloniei.

Evoluția alfabetului e însă 
legată strîns de aceea a ma
terialului — pe ce și cu ce 
scrie omul.

Piatra, ardezia, cărămizile, 
porțelanul, fildeșul, bronzul, 
carapacele broaștelor țestoase, 
oasele de cămilă, argila, piei
le, scoarța de copac, lemnul, 
hîrtia — omul a scris pe ce 
putea. Instrumentele — de 
la daltă, pensulă, stilet, 
pana de gîscă, salcie, fier roșu, 
peniță, pix cu pastă și mașină 
de scris — sînt tot atît de di
ferite.

Se poate spune Insă că ci
vilizația noastră actuală este 
rezultatul încrucișării fericite 
și necesare dintre cîteva cu
ceriri ale minții, muncii și 
scrisului omenesc, în bună 
măsură produsul scrierii șl 
hîrtiei (două invenții ale chi
nezilor, dintre care a doua le 
aparține în exclusivitate) și al 
tiparului (invenție multiplă, 
de care e legat îndeosebi nu
mele lui Gutenberg). Legea și 
statul, întreaga ordine socia
lă, contracțele economice, ști—

Curs de alfabetizare Ia Dar Es 
Salaam (Tanzania)

mal adesea
este (și 
un re-

totul
și dezlegînd 
din mii de 

oameni,

mii de 
desene 

de-a
spe- 
vor-

ința, istoria omenirii — 
se reflectă în scris.

Și dacă vi se pare că 
cialiștii exagerează cînd 
besc de importanța materia
lului e destul să vă închi
puiți că aveți de scris un ra
port pe 30 de pagini... în pia
tră, cu dalta, și că, după ce 
ați transportat lespezile pînă 
la șeful dumneavoastră, vi le 
dă la refăcut.

Ar fi însă greșit să vedem 
în scris numai păstrătorul 
gîndurilor și legilor noastre, a- 
genda și cutia noastră de con
serve, servitorul creierului 
nostru. Scrisul se întoarce de 
pe piatra sau hîrtia lui asu
pra gîndirii care îl naște : 'fără 
x, y și ceilalți tovarăși de e- 
cuație algebrică ai lor, oricît 
am fi muncit cu metalul și 
microscopul, materia și-ar fi 
păstrat imens de multe taine : 
se spune că Newton a ajuns 
la teoria gravitației datorită 
unui măr care i-a căzut în 
cap, dar teoria relativității s-a 
ivit în secolul XX din sim
boluri, din 
născută și 
stadiu înalt

Scrierea
treptat de la figuri, care repre
zintă ceva, la rezumate, sche
me ale acestor desene, deci li
tere. Hieroglifele egiptene, a- 
proape neschimbate de acum 
cinci mii de ani pînă în anul 
trei sute al erei noastre, re
prezintă fiecare cîte un cuvînt, 
dar cuvîntul devine treptat și 
un reprezentant al unei litere.

Marele salt, care ne amin-

gîndirea teoretică 
aplicată într-un 
al practicii umane, 
analitică trece

tește de spargerea nucleului 
atomic, a fost spargerea sila
bei, descompunerea ei în lite
re marcînd tot mai adesea un 
singur sunet — cu alte cuvin
te scrierea alfabetică.

Cele cincizeci de mii de 
semne ale unei scrieri anali
tice cum e cea chineză — de- 
semnînd fieoare un cuvînt 
și o silabă, căci toate cuvin
tele chinezești sînt alcătuite 
dintr-o singură silabă — pot 
fi transcrise, cu ajutorul unui 
alfabet, folosindu-se numai 
vreo 25 de litere, deci de două

forme, din care putem vedea 
azi încă destul de curent mai 
ales caracterele gotica. Forma 
actuală este de fapt o redes
coperire făcută de erudiții ita
lieni în secolul XIV : tempe
ramentul șl gustul îi împin
geau spre litere mai ronda, 
nu erau mulțumiți de colțu
roasa scriere gotică, și atunci 
au scos la Iveală caracterele 
carolingiene din secolul IX, 
socotlndu-le drept vechea li
teră antică romană.

--------- ■ , • Așa-zlsele noastre cifre 
mii de,,orl 'arabe sînt de fapt indiene; a-

rabii n-au făcut decît să le 
' aducă în Europa — prin in
termediul Spaniei — în seco
lul X, și capătă răspîndire a- 
bia după trei sute de ani, în
locuind cifrele latine.

Chinezil ar renunța cu dragă 
inimă la scrierea veche — mai 
ales victoria revoluției șl ne
cesitățile alfabetizării au ridi
cat această problemă — dar 
ei au numeroase limbi, fiecare 
pronunțînd același semn în 
feluri diferite : doi chinezi de 
dialect diferit nu se pot înțe- 
lege prin viu grai, dar se în- i canlzarea vieții moderne

C • Cel eare se plîng de me- 

țeîeg^perfect de îndată ce își avea un subiect interesant de 
transpun cuvintele în scris, f gîndire dacă și-ar aminti că

Cît de grele sînt proble-.j irisul personal", scrisul de 
mele limbii și scrisului se / «înai al omului, care, îi tră- 
vede și mai ascuțit în India deaz,ă multe laturi ale carac- 
după obținerea independenței,, 
Indienii au dorit să renunțe la 
limba engleză ca limbă oficia
lă centrală a țării, dar greu
tățile puse de mulțimea lim
bilor au silit parlamentul să 
amine această măsură pentru 
1968, apoi pentru un termen 
nedefinit.

Așa se face că în geografia 
prezentă a scrisului alfabetul 
cel mai răspîndit — cel latin, 
folosit de peste un miliard de 
oameni aparținînd unor limbi 
diferite — e urmat, ca răspîn
dire numerică, de o scriere a- 
nalitică, în vigoare la peste 
șapte sute de milioane de oa
meni, de alte scrieri, de tip 
indian, numărînd aproape ju
mătate de miliard de oameni, 
și abia apoi de alte scrieri ba
zate pe alfabet — cea arabă 
cu peste un sfert de miliard 
de adepți, și cea greacă, cu 
derivatul ei cel mai răspîndit, 
slavon, numărînd aproape tot 
atîția oameni.

(In cele de mai sus, firește, 
am socotit totaluri, indiferent 
de numărul celor care știu 
realmente să scrie și să ci
tească).

Și acum, pe scurt, cîteva 
informații despre scrisul nos
tru de azi:

ței și care permite grafologi
lor să intuiască individualita
tea unui om, mai ales a celui 
deprins să scrie des, acest 
traseu personal propriu a pu
tut apărea abia după ivirea ti
parului : pînă atunci, fiecare 
scrib sau caligraf se străduia 
să aibă o scriere cu carac
ter egal, echivalentul textelor 
dactilografiate de azi.

• Ar mai putea să se gîn- 
dească la faptul că dezvolta
rea culturii a fost însoțită — 
prin intermediul scrisului — 
de un proces de sintetizare și 
standardizare : mii de desene 
artistice au dus treptat la mii de 
litere, acestea s-au îmbogățit, 
cu zecile de mii, pînă cînd oa
menii au izbutit să le simpli
fice și să le standardizeze la 
vreo 24 de semne de bază. 
Standardizarea aceasta n-a a- 
nulat arta și simțirea umană, 
ea le-a permis lui
sau Shakespeare să exprime 
nuanțe care nu se 
înainte și a dus nu la simpli
ficarea, ci la diversificarea 
nuanțelor gîndirii umane, care 
continuă spre °° simbolul mo
dern care exprimă infinitul.

Heraclit

exprimau

• Părintele alfabeturilor 
moderne este cel fenician. Din 
el n-au rămas în vigoare azi 
decît scrieri de mică întindere 
numerică, de felul ramurilor 
ebraice ; urmașul cel mai im
portant pentru viața modernă 
este alfabetul grec, cu care 
începe cultura europeană, di
vizată apoi în ramura vestică 
a alfabetului latin — adoptat 
de limbile latine, anglo-saxo- 
ne și de mai multe limbi slave 
— și ramura estică, slavonă.

9 E reală „moartea lui Gu
tenberg" ?. Vor anula magne
tofonul și radio-televizorul 
necesitatea scrisului ? E foar
te adevărat că sistemul actual 
de tipărire va muri repede, 
înlocuit de procedee automa
te, reproducere fotografică și 
altele, dar scrisul va rămîne 
o necesitate de prim ordin a 
omului și faza actuală a civi
lizației marchează o creștere 
a însemnătății lui. Fără îndo
ială însă, el va reuși să se 
modifice mai departe în di
recția unificării, simplificării
și rapidității crescute.

• La rîndul său, alfabetul 
latin a cunoscut nenumărate N. SCUTARU

„Codex 
Dresdensis“

Dintre vechile culturi 
ale Americii Latine, cul
tura maya a fost cea 
mai înfloritoare. înce
puturile sale se trag din 
primele milenii înaintea 
erei noastre din așa- 
numita cultură olmecă 
La Venta, de la care a 
împrumutat în mare 
măsură și scrisul.

In secolul al XVI-lea, 
cînd spaniolii au distrus 
cultura maya, ei au ars 
și toate cărțile găsite. 
Numai intîmplarea a fă
cut ca trei manuscrise 
maya să ajungă, nu se

știe cum, în Europa, 
unde au fost identifica
te, ca atare, de-abia în 
secolul XIX.

Ele au fost denumite 
după locul lor de păs
trare : Paris, Madrid și 
Dresda. Atenția opiniei 
publice a fost atrasă a- 
supra lor numai în 
urma descifrării hiero
glifelor maya, la insti
tutul de matematică din 
Novosibirsk.

Manuscrisul de la 
Dresda „Codex Dres- 
densis" datează din sec. 
XII—XIII e. n. Cartea 
are 39 foi scrise pe 
ambele părți, care sînt 
pliate sub formă de 
armonică. Hîrtia a fost 
extrasă din lemn de 
smochin. In urma des
cifrării, s-a constatat că

manuscrisul e o culege
re de calendare rituale 
și meteorologice con
cepute pe o bază mito
logică și astrologică. 
Codexul cuprinde, de a- 
semenea, însemnări e- 
xacte asupra eclipselor 
de Lună și Soare, asupra 
evoluției lui Venus și 
a altor planete.

Afacerea 
„nemuririi"

Savantul american R. 
Ettinger și-a exprimat 
părerea că utilizarea 
științifică a frigului ar 
putea deschide omului... 
porțile nemuririi. El 
susține că dacă bacterii

vechi de sute de ani din 
minele de sare au putut 
fi reanimate, se poate 
presupune că și omul, 
dacă ar fi congelat, 
după moarte, ar avea 
șansa să poată fi rea
nimat. Americanii care 
se săvîrșesc din viață 
ar trebui să fie conge
lați — imediat după 
moarte — cu helium. 
Această operație este 
însă costisitoare... In 
S.U.A., unde din cele 
mai neobișnuite lucruri 
se poate face un busi
ness, ipoteza științifică 
emisă de Ettinger este 
menită să devină sursa 
unor afaceri extrem de 
profitabile. Unii antre
prenori își freacă de pe 
acum mîinile cu mulțu
mire.

O întreagă industrie a 
pompelor funebre a luat 
naștere în S.U.A. Pro
prietarii de cimitire dau 
anunțuri la ziare, lău- 
dînd pitorescul și con
fortul acestora. S-a cal
culat că costul congelă
rii cu helium s-ar ridi
ca la 8 500 dolari, ceea 
ce nu este desigur ac
cesibil oricui.

Din ipoteza științifică 
ce-l preocupă pe savant, 
s-au găsit business-meni 
care au făcut o serie de 
considerații — fără voie 
nostime — în legătură 
cu perspectivele de „în
viere" a omului. Astfel, 
nu se neglijează proble
ma depozitării cadavre
lor, preconizîndu-se ca 
loc de păstrare a lor în 
Antarctica. Nici proble

ma suprapopulatei nu-i 
sperie, întrucît se preve
de posibilitatea de a co
loniza în viitor Cosmo
sul. Totodată, se pune de 
pe acum problema greu
tății pentru „înviați" de 
a se adapta la civiliza
țiile viitoare, de pildă, 
la aceea a anului 3 000. 
De aceea, amatorii de si
crie cu heliu sînt sfă- 
tuiți să lase „cu vorbă 
de moarte" condiția de 
a fi reanimați periodic, 
pentru a se putea adap
ta treptat la condițiile 
vieții în secolele care 
urmează.

Se vorbește de o 
schimbare a principiilor 
eticii: a căsăpi un ca
davru congelat ar în
semna o crimă, dat 
fiindcă potențial acesta

reprezintă un om viu. 
De aci înainte, crimele 
vor fi categorisite după 
criterii noi. Astfel, sus
țin business-menii „ne
muririi", a omorî fără a 
mutila ar fi o crimă mai 
„ușoară", căci mutilarea 
corpului îl lipsește pe 
om de o înfățișare nor
mală în viața viitoare. 
A da foc cadavrului și 
a-l preface în scrum e- 
chivalează cu două cri
me : victimei nu-i mai 
rămîne nici o speranță 
de a se „scula din morți". 
Asemenea considerații 
ale celor ce scontează să 
folosească naivitatea 
viitoarelor victime pot 
fi prelungite oricît, con
stituind o adevărată en
ciclopedie a umorului 
macabru.

Figuri ale strămoșilor sculptate în trunchiuri de copaci de locuitorii Insu
lelor Noile Hebrlde
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Vizitele președintelui sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

INFORMAȚII

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Române, Corneliu Mănescu, a 
oferit joi seara o recepție în cinstea 
președintelui sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., Alex Quaison Sac- 
key, care ne vizitează țara.

Au luat parte Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Dumitru Simu- 
lescu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Voinea Marines- 
> d, ministrul sănătății și prevederi
lor sociale, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Ilie Murgulescu, pre
ședintele Aeademiei R. P. Române, 
Ion Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, membri ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
conducători ai Asociației pentru Na
țiunile Unite și ai unor organizații 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, ziariști români 
și străini.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

acordatInterviu
în ultima zi a vizitei sale în Ro

mânia, Alex Quaison Sackey, preșe- 
dir .ele celei de-a XlX-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., a acor
dat un interviu reprezentanților A- 
genției române de presă „Agerpres", 
Adrian Ionescu, și Radioteleviziunii 
române, Tiberiu Tomciani.

împărtășindu-și cîteva din impre
siile culese în cursul vizitei, Alex 
Quaison Sackey a declarat: Din mo
mentul sosirii mele m-am întîlnit 
cu un mare număr de oameni; am 
vizitat fabrici, cooperative agricole 
de producție. Am fost adînc impre
sionat de cele văzute. Știam că dv. 
aveți un plan pe care l-ați realizat 
în mare parte, dar nu puteam să 
cred că România a realizat o aseme
nea puternică dezvoltare. M-a im
presionat deosebit producția de ma
șini și utilaje pentru industria pe
trolieră. De exemplu, dv. produceți 
o instalație și pentru noi, Ghana. Pe 
parcursul spre Brașov ne-am oprit 
să vedem locul unde se produce a- 
ceastă instalație. Este o regiune fru
moasă, cu un program de construc-

companiei
France"

Spectacolele 
„Theatre de

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, compania 
„Theâtre de France" a prezentat 
joi, în sala Palatului R. P. Române, 
două spectacole cu piesa „Rinoce
rii" de Eugen Ionescu.

Regia spectacolului este semnată 
de Jean-Louis Barrault, care deține 
și rolul principal. în celelalte ro
luri au apărut: William Sabatier, 
Simone Vaiere, Anne Doat, Sabine 
Lods, Jane Martel, Andre Batisse,

Violonistul Ion Voicu și tenorul Ion Buzea 
aplaudați peste hotare

De curind, artistul poporului Ion 
Voicu a întreprins un lung turneu 
peste hotare. El a concertat în Fin
landa, la Helsinki, Tampere, Turku și 
în alte cîteva orașe, a cintat în Dane
marca cu ocazia festivalului Ralf Niel
sen și R. P. Ungară, la Budapesta, cu 
orchestra Filarmonicii, și la Kecske
met și SargotaIJan. Evoluția artistului 
nostru a fost amplu oglindită de 
presă. Ziarul „Uusi Suomi”, din 2 a- 
prilie, referindu-se la concertul sus
ținut în capitala finlandeză cu orches
tra radiodifuziunii, spune printre al
tele : „In interpretarea concertului lui 
Prokofiev, Voicu a rezolvat dificultă
țile tehnice cu cea mai mare ușurință. 
Tehnica sa e clară și curată, pînă la 
ultima picătură de sunet".

Sub titlul „Ion Voicu — un excep
tional maestru al viorii", „Helsingin 
Sanomat" scrie: „Ceea ce acordă lui 
Ion Voicu titlul de mare virtuos este 
ușor de stabilit: o neobișnuită ușu
rință în execuție, o largă paletă co
lorit tică, o fină scară de nuanțări, o

Ambasadorul Republicii Ghana în 
R. P. Română, E. K. Dadzie, a oferit 
joi un dejun cu prilejul vizitei în 
țara noastră a președintelui celei 
de-a XlX-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Alex Quaison Sac- 
key.

Au participat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai guvernului, șefi de instituții 
centrale și alte persoane oficiale.

★

Președintele celei de-a XlX-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Alex Quaison Sackey; a făcut joi o 
vizită la Asociația pentru Națiu
nile Unite. Oaspetele, care a fost 
însoțit de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a fost 
întîmpinat de prof. univ. Traian 
Ionașcu, președintele Comitetului 
executiv al Asociației, și de membri 
ai acestuia. Alex Quaison Sackey a 
vorbit cu acest prilej despre proble
mele legate de normalizarea activi
tății Organizației Națiunilor Unite.

(Agerpres)

presei
ții de apartamente foarte ridicat. 
Cooperativa agricolă de producție de 
la Hărman este, după părerea mea, 
una din cele mai bune pe care le-am 
văzut vreodată. Am remarcat acolo 
un sistem multilateral de cooperare 
în toate domeniile. Sper că voi putea 
să conving cîțiva dintre conducătorii 
mișcării noastre cooperatiste să vină 
în țara dv. și să studieze exemplul 
acesteia. Am fost, de asemenea, im
presionat de frumusețea stațiunii 
Poiana Brașov și a orașului Sinaia.

în mod sincer — a relevat interlo
cutorul — România m-a impresionat 
atît de mult încît aș dori să mai vin 
în țara dv.

Referindu-se la activitatea Româ
niei la O.N.U., președintele celei 
de-a XlX-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a subliniat că „România adu
ce o contribuție foarte constructivă 
la activitatea organizației. Delegații
le românești la O.N.U. au depus o 
activitate foarte bună și eficace. 
Mi-a făcut întotdeauna mare plăcere 
să colaborez cu delegațiile române".

Robert Lombard, Roger Cărei, Luis 
Masson, Henri Gilabert, Michel 
Bertay, Regis Outin, Madeleine 
Lambert, Jean-Guy Henneveux.

Excelenta creație a lui Jean- 
Louis Barrault, măiestria întregu
lui colectiv al teatrului francez au 
cucerit pe spectatori, care au aplau
dat cu căldură. La sfîrșitul specta
colului artiștilor francezi le-au fost 
oferite flori. (Agerpres) 

suverană claritate a redării. Intr-un 
cuvint, interpretarea artistului român 
poate sta alături de cea a marelui 
Francescatti".

In concluzia articolului său, despre 
Ion Voicu, ziarul „Keskisuomalainen" 
afirmă că „în calitatea sa de artist in
terpret, oaspetele român face parte 
dintre primii violoniști ai lumii".

In timpul turneului său, în afara 
concertelor și recitalurilor susținute 
în sălile de spectacol sau la televiziu
ne, Ion Voicu a făcut cîteva înre
gistrări la radiodifuziunea daneză și 
finlandeză.

Recent, s-a înapoiat în Capitală, 
dintr-un turneu in Belgia, Iugoslavia 
șl R. F. Germană, un alt artist român, 
tenorul Ion Buzea. El a cintat in „Tru
badurul" la Opera din Liege și in 
„Tosca" și „Cio-Cio-san" la Belgrad, 
Ljubljana și Zagreb. In încheierea tur
neului, el a susținut un' apreciat reci
tal de lieduri la radioteleviziunea din 
Miinchen. Presa și cronicarii de spe
cialitate au comentat elogios specta
colele prezentate de tenorul nostru.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
LA TIRGUL DE LA BUDAPESTA

Joi a plecat spre R. P. Ungară o 
delegație guvernamentală a R. P. 
Române condusă de Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior, care 
va participa la deschiderea Tîrgu- 
lui internațional de la Budapesta.

La plecarea de pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față Iozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare, și mem
bri ai ambasadei.

CONFERINȚA DE PRESĂ: 
SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL 

DESPRE TEHNOLOGIA 
NUCLEARĂ

Joi după-amiază a avut loc o con
ferință de presă în legătură cu des
fășurarea lucrărilor simpozionului 
internațional despre încercări nedes- 
tructive în tehnologia nucleară care 
se ține la București. Acad. Horia Hu
lubei, directorul Institutului de fizică 
atomică, M. A. Pușkov și M. J. C. 
Delaney, secretari științifici ai sim
pozionului, precum și funcționari ai 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică au vorbit ziariștilor des
pre importanța științifică a lucrărilor 
prezentate și schimbul rodnic de in
formații ce s-a realizat între partici- 
panți.

• O etapă fără schimbări importante • Astăzi 
cicliștii au de parcurs 223 kilometri

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Des
fășurată pe o ploaie torențială între 
Cracovia și Opole (173 kilometri), a 
12-a etapă n-a adus schimbări prea 
importante. La 8 kilometri după start 
a evadat un grup în care se aflau 
polonezul Kudra, sovieticul Saidhujin, 
cehoslovacul Kvapil, olandezul Dee- 
nen, iugoslavul Cubrici și maghiarul 
Maho, reușind ca la kilometrul 70 să 
aibă un avans de aproximativ 3 mi
nute. Dar, spre sfîrșitul etapei, Lebe
dev, Dumitrescu, Dolezal au început 
să agite plutonul, reducind pierderea 
la mai puțin de două minute. Saidhu
jin, cîștigătorul etapei a beneficiat to
tuși de această evadare reușind 
să urce pe locul 5, iar polonezul 
Kudra ocupă acum locul 4, în același 
timp cu Dumitrescu. Clasamentul 
etapei: Saidhujin (U.R.S.S.) a par
curs 173 km în 4h 20’09” (medie orară 
40 kilometri), Kvapil (R.S.C.), Deenen

Ștrandul Tineretului. La un antrena
ment al echipei de polo „Steaua"

,,Dinamo Moscova" 

campioană europeană 
la volei feminin

La Moscova s-a disputat returul 
finalei „Cupei campionilor europeni” 
la volei (feminin) între formațiile Di
namo Moscova și Dynamo Berlin 
(R. D. Germană). Voleibalistele so
vietice au învins cu 3—0 (15—13; 
15—4; 15—6). învingătoare și în pri
mul meci cu 3—0, voleibalistele so
vietice au intrat în posesia trofeului.

La invitația Consiliului Național 
al Femeilor se află în țara noastră 
Milka Takeva, membră a secreta
riatului Conferinței pentru activită
țile sociale ale femeilor din R.S.F. 
Iugoslavia, și Nada Marko, membră 
a prezidiului Conferinței pentru ac
tivitățile sociale ale femeilor din 
Serbia. Oaspetele au vizitat diferite 
unități economice, instituții social- 
culturale și au avut discuții cu 
membre ale comitetelor și comisii
lor femeilor din orașul București și 
din regiunile Ploiești și Brașov.

★

Cu prilejul împlinirii a 700 de ani 
de la nașterea lui Dante Alighieri. 
Teatrul „C. I. Nottara" a prezentat 
joi după-amiază, în sala Studio, un 
recital dedicat marelui poet. Și-au 
dat concursul actorii Eugenia Bă- 
dulescu, Cristina Tacoi, Geta Cibo- 
lini, George Buznea, Radu Dună- 
reanu, Dan Nicolae, Mihnea Moises- 
cu și studenții Ruxandra Sireteanu 
și Alexandru Bocăneț de la Insti
tutul de artă teatrală și cinemato
grafică. Despre viața și opera lui 
Dante a conferențiat Virgil Dănciu- 
lescu.

(Agerpres)

(Olanda), Kudra (R.P.P.) și Cubrici 
(Iugoslavia) — același timp; Maho 
(R.P.U.) — 4h 20’15”, Benet (Franța)
— 4h 21' 32” și în același timp plu
tonul în care se aflau 5 cicliști ro
mâni : Dumitrescu, Zanoni, Ziegler, 
Moiceanu și Stoica. Ardeleanu, acci
dentat în etapa anterioară, a abando
nat. Clasamentul general individual: 
1) Lebedev (U.R.S.S.), 2) Dolezal
(.R.S.C.) — la 2’08", 3) C. Dumitrescu 
(R.P.R.) — la 2'31", 4) Kudra (R.P.P.)
— la 2’31”, 5) Saidhujin (U.R.S.S.) — 
la 3’14". Pe echipe conduce U.R.S.S., 
urmată de R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă, Franța, 
R. P. Română, Belgia etc.

Astăzi se aleargă cea mai lungă e- 
tapă a cursei, Kliucznorek-Poznan 
(223 kilometri). Pînă la sfîrșitul între
cerii au mai rămas de disputat 3 e- 
tape.

A

In cîteva rînduri
• Turul ciclist al Italiei a continuat 

cu etapa a 5-a : Benevento-Avelliono 
(175 km). A cîștigat Dancelli (Italia) 
cu timpul de 5h 34'46". In clasamentul 
general individual conduce Albano 
Negro (Italia) urmat la 10” de compa
triotul său Galbo.

• La Bergen (Norvegia) s-a dispu
tat întîlnirea de fotbal Norvegia — 
Tailanda. Gazdele au obținut o ca
tegorică victorie cu scorul de 7—0 
(1—0). Jocul s-a disputat pe ploaie.

o In cadrul unui concurs de atle
tism, la Varșovia, sprintera Eva Klo- 
bukowska a parcurs 200 m plat în 
23"2/10, Irina Kirszestein a realizat 
ll"4/10 la 100 m plat, iar Zielinski a 
fost cronometrat la aceeași probă în 
10"3/10.

® Cîteva rezultate înregistrate în 
concursul de atletism de la Varna: 
100 m plat — Traikov (R.P.B.) 10"3/10; 
200 m plat — Politiko (U.R.S.S.) 
21"5/10 ; lungime — Ter Ovanesian 
(U.R.S.S.) 7,91 m ; ciocan — Aksionov 
(U.R.S.S.) 69,28 m.

• Rezultate la campionatele inter
naționale de tenis ale Franței: Jean 
Claude Barclay (Franța) — Froehling 
(S.U.A.) 5—7; 2—6; 6—1; 6—2; 7—5, 
Rafael Osuna (Mexic) — Neale Fra
ser (Australia) 6—2; 3—6; 4—6; 6—3; 
8—6, Pietrangeli (Italia) — Contet 
(Franța) 6—2; 7—5; 6—1, Fred Stolle 
(Australia) — Cornejo (Chile) 6—3, 
6*—3; 6—1.
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CUM AU ADUNAT SÎNTĂNENII

18 MILIOANE DE LEI

(Urmare din pag. I-a)
„Preocuparea pentru a con

strui o seră dăinuie la noi de 
prin 1958 — ne spune tov. Gheor- 
ghe Goina, președintele coopera
tivei agricole. In acest scop am 
rezervat teren, am vizitat multe 
sere din țară, am trimis la spe
cializare pe Virgil Fericean și 
cîțiva mecanici".

Stimulent

pentru hărnicie

și inițiativă

Folosirea zllei-luminfi, de la 
răsăritul pînă la apusul soarelui, 
este adevărata unitate de măsu
ră a muncii țăranilor harnici și 
iubitori ai pămîntului, care știu 
să se bucure de o. ploaie venită 
la timp, dar și de un petec de 
cer senin în campaniile agrico
le ce nu suferă amînare. Formele 
de stimulare a hărniciei, pricepe
rii, spiritului de inițiativă sînt 
foarte variate. Dar la baza tutu
ror stă cointeresarea materială 
puternică, care asigură retribui
rea fiecăruia după rezultatele ob
ținute. De mai mulți ani se apli
că plata suplimentară în bani și 
în natură pentru depășirea pro
ducției stabilite atît în ramura 
vegetală cît și în zootehnie. In 
1964 s-au acordat ca plată supli
mentară 378 000 lei. Pentru acest 
an, adunarea generală a stabilit 
ca la cultura porumbului să se 
acorde 40 la sută din cantitatea 
obținută peste sarcina stabilită, 
iar la plantele tehnice 40 la sută 
din valoarea producției realizate 
peste prevederi.

In sporirea continuă a produc
ției, un rol determinant au buna 
organizare a muncii, permanen
tizarea cadrelor, a cooperatorilor 
în brigăzi și echipe. Prin or
ganizarea teritoriului s-au for
mat 5 sole a 6 parcele de cîte 
92—100 ha. Fiecare brigadă 
are condiții asemănătoare în ce 
privește calitatea solului, a- 
celași număr de parcele mai în
depărtate sau mai apropiate. In 
condițiile aplicării plății supli
mentare pentru depășirea pro
ducției s-a manifestat un mare 
interes pentru efectuarea de lu
crări de calitate și la timpul 
optim.

Calitatea lucrărilor este deter
minată și de exercitarea unui 
control operativ, la fața locului, 
de către membrii consiliului de 
conducere, specialiști, brigadieri, 
șefi de echipă. Acest lucru este 
întrutotul valabil și pentru lucră
rile executate de mecanizatori, 
dintre care 27 (din 30) sînt membri 
ai cooperativei agricole. Zilnic, 
șefii brigăzilor de tractoare Tra
ian Toma și Dimitrie Drecin parti
cipă la ședințele de seară cu 
brigadierii cooperativei agricole, 
știu în permanență ce au de fă
cut. La aceasta contribuie și fap
tul că de mulți ani mecanizatorii 
lucrează pe aceleași terenuri, 
ale acelorași brigăzi de cîmp.

Priceperea unui bun conducă
tor constă în a pune în valoare 
priceperea celorlalți, în a le sti
mula inițiativa și spori răspunde
rea pentru realizarea sarcinilor 

încredințate. In aceasta constă 
măiestria de conducător a lui 
Gheorghe Goina. „El este un bun 
organizator, un om cu multă ex
periență, ne spune cooperatorul 
Cornel Trif. Nouă ne place că în 
problemele mari și mici se con
sultă cu membrii consiliului de 
conducere, cu brigadierii și mem
brii cooperatori, ne cere părerea, 
ascultă și ține seama de propu
nerile noastre”.

îmbinarea principiului condu
cerii colective cu răspunderea 
personală poate fi ilustrată prin 
activitatea întregului consiliu de 
conducere. Iată ce ne spune în 
această privință tov. Anton Ma
yer, vicepreședinte al cooperati
vei agricole : „Ca mandatar al 
adunării generale, fiecare mem
bru al consiliului de conducere 
participă activ la stabilirea mă
surilor care trebuie luate. în a- 
celași timp, fiecare dintre cei 11 
membri ai consiliului de condu
cere răspunde de cîte un sector 
de activitate. Acest stil de mun
că s-a încetățenit și la nivelul 
brigăzilor".

Brigadierii se consultă cu so
cotitorii și cu șefii de echipă a- 
supra lucrărilor care trebuie 
executate a doua zi, analizează 
în comun problemele curente, 
discută măsurile și propunerile 
menite să îmbunătățească acti
vitatea.

Și cei care lucrează la conta
bilitate, în afară de munca lor 
obișnuită, răspund de cîte un 
sector. Contabilul șef Teodor 
Tăutan urmărește lunar cum se 
realizează veniturile și cheltuie
lile pe brigăzi, eficiența utilizării 
zilelor-muncă și a materialelor. 
Socotitoarea Maria Naghiu poate 
fi adesea întîlnită în sectoarele 
legumicol și avicol, unde urmă
rește realizarea veniturilor și e- 
ficiența cheltuielilor. Lunar, con
tabilul și socotitorii informează 
consiliul de conducere asupra 
celor constatate, urmînd ca prin
cipalele probleme să fie puse în 
discuția adunării generale.

Omul potrivit 

la locul potrivit

încă din primii ani de la în
ființarea cooperativei agricole au 
fost aleși ca brigadieri oamenii 
cei mai harnici și pricepuți; or
ganizația de partid și consiliul 
de conducere s-au ocupat cu 
perseverență de calificarea lor, 
ei fiind ajutați și nu schimbați. 
Brigadierii Marțian Macarie, Lu
dovic Olah, șeful de fermă Bli- 
daru Florea și alții sînt de 10—12 
ani în aceeași muncă, ei ajun- 
gînd să cunoască bine calitățile 
fiecărui membru al brigăzii, știu 
dinainte ce sarcină este potrivită 
pentru fiecare și cum va putea 
fi dusă mai bine la îndeplinire.

Organizația de partid și con
siliul de conducere se ocupă cu 
cea mai mare grijă de promova
rea cadrelor. Astfel, în sectorul 
legumicol, care anul acesta este 
prevăzut să aducă 3 000 000 de lei 
venituri, s-a ridicat problema u- 
nei mai bune desfaceri a legume
lor. Pentru această muncă a fost 
aleasă Eva Dominger deoarece 
este harnică, conștiincioasă, se 
pricepe la evidențe, ea fiind îna
inte socotitoare de brigadă. Coo

peratorii Saveta Suciu, Ștefan Zi- 
merman, Vasile Moț și alții au*a- 
preciat în mod deosebit faptul că 
la alegerea consiliului de con
ducere, a brigadierilor nu s-a 
mers pe legătura de rudenie și 
s-a evitat familiarismul.

Rezervele

mi au limite

Modul de a gîndl în perspecti
va anilor, amintit la început, este 
legat mai ales de punerea în va
loare a rezervelor și posibilități
lor mari de creștere a producției 
agricole vegetale și animale. Din 
discuțiile cu cadrele de condu
cere și membrii cooperatori, re
zultă că ei nu se mulțumesc cu 
cele realizate.

Pe lîngă Sîntana nu curge nici 
un rîu și nici măcar un pîrîiaș. 
Și totuși s-au căutat și s-au 
găsit surse de apă. S-au săpat 
zeci de fîntîni pe terenurile unde 
pînza de apă freatică are un de
bit mare. Cu apa pompată din 
fîntîni și cea din gropile de unde 
s-a scos pămînt pentru cărămizi 
se irigă 304 ha. Anul trecut, cele 
60 ha sfeclă de zahăr irigate 
au dat o producție medie de 
50 000 kg la ha. Peste 180 ha iri
gate au fost cultivate cu plante 
furajere, din care 150 ha cu lu- 
cernă. „Pentru noi irigația repre
zintă o mare rezervă de produc
ție, ne spune tov. Marțian Maca
rie, secretarul comitetului de 
partid. Am identificat alte 300 de 
ha care în viitor vor putea fi iri
gate cu apa provenită din pînza 
freatică. De pe acum avem 16 
pompe centrifuge pentru irigații 
și 4 aspersoare. Dar și la Sînta
na există încă rezerve importan
te de sporire a producției".

Cooperativa agricolă are un 
puternic sector zootehnic, care 
anul trecut a adus un venit bă
nesc de 2 787 000 lei. La suta de 
ha revin 24 de bovine, 54 ovine, 
63 porcine, 1 150 păsări. Dar pro
ducția medie de lapte de 1 962 litri 
pe vacă furajată, sporul în greu
tate al unor categorii de animale 
tinere nu sînt la nivelul posibi
lităților acestei unități. „Recenta 
Hotărîre a partidului și guver
nului constituie un puternic în
demn pentru mărirea producției 
și în ramura zootehnică, ne spu
ne șeful de fermă Gheorghe Să- 
lejeanu. Vom da și mai mare 
atenție asigurării furajelor și 
creării loturilor de selecție care 
să permită creșterea diferențiată 
a animalelor tinere destinate 
prăsilei. Vom extinde metodele 
zootehnice eficiente, ca îngrășa- 
rea bovinelor pe bază de nutre
țuri ieftine cu adaos de uree. în 
scopul dezvoltării în continuare 
a sectorului zootehnic, am con
struit două hale etajate de mare 
capacitate pentru creșterea păsă
rilor, extindem suprafețele irigate 
cu lucernă, asigurăm întreținerea 
și recoltarea culturilor furajere 
în cele mai bune condiții”.

Prin punerea în valoare a re
zervelor mari de creștere a pro
ducției de cereale, dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a ce
lorlalte ramuri de producție, 
cooperatorii din Sîntana vor ob
ține succese tot mai însemnate în 
întărirea cooperativei agricole, 
vor face noi pași pe calea unei 
vieți îmbelșugate.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Muncitorii din Ohio:

„Automatizarea 

ne dă mari griji"
Cu privire ia consecinfele automa

tizării în industria oțelului din S.U.A., 
ziarul „NEW YORK TIMES" a publicat 
un reportaj scris din Lorain, sfatul 
Ohio, sub semnătura lui A. H. Raskin.

„Titlurile de ziare — se spune în 
articol — au fost pline de avertis
mente privind o grevă pentru obți
nerea unor salarii mai mari, dar mun
citorii din acest centru al oțelului 
se gîndesc cu îngrijorare mai mult 
la posturile lor decît la o majorare 
de salarii.

Frank Caruso declară ; «Așa cum 
stau lucrurile acum, tinerii nu au nici 
un fel de șansă să intre la uzină. Nu
mărul locurilor de muncă continuă să 
scadă, deși noi producem oțel mai 
mult ca oricînd». Frank Caruso cu
noaște bine situația din industria ote
lului. Tatăl lui a lucrat la o 
mare uzină din Lorain a companiei 
„United States Steel" din momentul 
cinci aceasta s-a deschis, în 1894, și 
pînă cînd a ieșit la pensie, în 

1938. Frank însuși a lucrat la uzină 
43 de ani. Toți cei cinci frafi ai lui 
lucrează aici, în afară de unul 
care s-a retras de curînd, împlinind 
48 de ani de muncă. Împreună, ei 
au lucrat deci aici aproape 300 de 
ani. Uzina din Lorain, una din cele 
mai mari uzine din lume producătoare 
de |evi, a fost dinfotdeauna o între
prindere unde s-a lucrat din tată 
în fiu și a constituit principala 
sursă de venituri a acestui oraș cu 80 
de mii de locuitori. Afirmațiile sum- 
bie făcute de Frank Caruso reflectă 
o îngrijorare larg răspîndită în rîn- 
dui celor 7 800 de muncitori ai uzi
nei, îngrijorare pe care vizitatorul o 
aude exprimată aproape pînă la ob
sesie... lată și ce declară doam
na William E. Balogh, al cărei 
soț a lost președinte al comitetului 
local din Lorain pentru reclamații : 
«Lumea se schimbă, dar nu și sin
dicatele. Problema în legătură cu 
tratativele pentru majorarea salariilor 
nu este cea principală. Automatizarea 
ne dă mari griji, căci oamenii ră- 
mîn fără slujbe». îngrijorarea în 
legătură cu reducerea locurilor de 
muncă din cauza perfecționărilor teh
nologice se simte în aproape foa'e 
secfiile vastei întreprinderi.

Acum patru ani, compania a des
chis o hală pentru producfia continuă 
a țevilor fără sudură. Ea poate pro
duce mai multe țevi decît toate 
cele trei vechi linii de fabricație la 

un loc, dar n-a lucrat niciodată cu 
întreaga capacitate. «Hala lucrează 
în două schimburi, cinci zile pe săp- 
tămînă, ceea ce reprezintă aproa
pe jumătate din ceea ce poate 
produce, explică Alvin J. Scheel, 
administratorul general al uzinei. Țe
vile constituie un produs principal 
al unor fări ca Japonia, Belgia, 
Germania occidentală, acestea avînd 
uzine cu o capacitate ce se apropie 
de a noastră». Compania se stră
duiește să obțină o eficientă măi 
mare, căutînd să termine de urgenfă 
o hală electrică pentru producția 
țevilor fără sudură. Un rezultat al aces
tor măsuri a fost reducerea număru
lui total de locuri de muncă la uzina 
din Lorain, de la 12 mii — cifra 
record atinsă în timpul celui de-al 
doilea răzbc/i mondial — pînă la ju
mătate din acest număr, acum un an.

Extinderea- uzinei n-a însemnat în
cetarea neliniștii cu privire la șoma
jul provocat de îmbunătățirile tehno
logice. Cele 12 furnale deschise ale 
uzinei vor fi curînd înlocuite prin 
mari furnale cu oxigen, mult mai efi
ciente. Mu/fi muncitori se tem că 
actuala lor calificare va deveni fot 
atît de inutilă ca și fierul vechi pe 
care acum îl toarnă în infernul de 
flăcări pe care-l comandă.

Ralph Welter, ajutor de furnalist, 
al cărui tată a lucrat de tînăr la con

strucția uzinei din Lorain, pe la sfîr
șitul secolului trecut, este preocupat 
de faptul cum își va putea crește cei 
cinci copii mici, după ce vor inter
veni aceste schimbări. Deosebit de 
mult îl îngrijorează soarta muncitori
lor calificați, concediafi de la unele 
din vechile uzine de țevi. Cei care 
n-au găsit un loc la noile agregate au 
primit munci necalificate, iar salariul 
le-a fost redus cu aproximativ un dolar 
pe oră sau chiar mai mult.

Un al treilea marș la Montbeliard a marcat începutul celei de-a 
șaptea săptămini de acțiuni revendicative ale muncitorilor de la 
Uzinele de automobile „Peugeot" din Sochaux — a scris ziarul „Le 
Monde". Federațiile sindicale din metalurgie au adresat un apel tu
turor metalurgiștilor, cerindu-Ie să-și manifeste solidaritatea cu mun

citorii de la Peugeot

Pînă și oțelarii cei mai calificați de 
la Lorain au asemenea temeri. 
De pildă, Louis Hanko lucrează 
la laminor. El este atît de în- 
demînafic încît poate da o formă pă
trată sau rotundă, fără a arunca mă
car o privire la marele cadran ilumi
nat din fața lui sau la îngrămădirea 
de flăcări ce se rostogolește pe la
minor în jos, înaintea lui. Crede el 
oare că automatizarea ar putea face 
să devină fără rost o calificare cum 

este cea pe care o are el l Răspunsul 
vine repede : «Cînd putem să ne 
înălțăm pînă la Lună, fotul devine cu 
putință. Astăzi nu există nimic impo
sibil»".

PROFIT

SAU APARTHEID?
Ziarul austriac „ARBEITER 

ZEITUNG" relatează într-o co
respondență din R.S.A. despre 
implicațiile economice ale rasis
mului.

„Rasiștii din Republica Sud- 
Africană se află, la ora actuală, 
în fața unei dileme: apart
heid sau profituri ? Pe de o 
parte, în discuție se află pla
nul profesorului van der Walt, 
care prevede ca în următorii zece 
ani Pretoria și alte orașe să aibă 
«nopți albe» — ceea ce înseamnă 
că, noapte de noapte, milioanele 
de muncitori de culoare să se în
toarcă în rezervațiile lor și să se 
interzică pînă și construirea de 
camere de serviciu pentru servi
tori de culoare. Pe de altă parte, 
necesitatea impune să se ridice 
puțin barierele rasiale dintre cele 
3,5 milioane de albi și cele 14 
milioane de negri. Aceasta nu 
s-ar face însă din motive umanita
re, ci pentru că economia țării ar 
fi serios periclitată dacă toate , 
muncile calificate vor fi efectuate 

și pe viitor numai de albi, iar ne
grii vor fi folosiți doar ca perso
nal auxiliar necalificat. Continuîn- 
du-șe pe această linie, țara va fi 
lipsită de brațe de muncă cu cali
ficare, cît și de o pătură de cum
părători cu mijloace financiare co
respunzătoare.

în general, toate locurile de 
muncă ce necesită o calificare sînt 
un privilegiu al albilor, privi
legiu păzit cu strășnicie. în
cercărilor, întreprinse de unele 
cercuri economice, de a se da 
negrilor o muncă mai califi
cată li se opun multi patroni albi, 
precum și concepțiile politice ale 
guvernului. Guvernul rasist al lui 
Verwoerd se teme că populația de 
culoare, dacă va avea acces în 
toate domeniile economiei, va cîș- 
tiga influentă și putere în cadrul 
diverselor instituții politice. Pînă 
acum, în industria sud-africană, 
barierele rasiale au fost menținute 
prin multe mijloace.

încă înaintea celui de-al doilea 
război mondial, în industria minie
ră s-a încercat odată să se înfrîngă 
rezistenta patronilor albi împotriva 
ocupării de către negri a posturi
lor deținute anterior de albi, dar 
opoziția a fost prea puternică.

Dacă și de data aceasta vor cîș- 
tiga rasiștii, iar guvernul va re
nunța la experiența întreprinsă în 
11 mine, Republica Sud-Africană 
va fi nu numai stigmatizată defini
tiv ca o tară ce duce o politică 
rasistă oarbă, dar va trebui să re
nunțe și la dezvoltarea sa econo
mică'.
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PESTE
Bolivia

EXTINDEREA
GREVEI GENERALE
• Uzinele se află sub paza po
liției • Numeroase persoane 

arestate

LA PAZ 20 (Agerpres). — Greva 
generală din Bolivia s-a extins 
miercuri după ce muncitorii din 
industria petrolieră și salariații din 
bănci au încetat lucrul în semn de 
protest impotriva expulzării din 
țară a fostului vicepreședinte, Juan 
Lechin. Reprezentanți sindicali au 
anunțat că șe așteaptă să aibă loc 
greve de simpatie de 24 de ore ale 
studenților și elevilor, precum și în 
alte sectoare economice. După cum 
anunță agenția Reuter, greva la care 
participă minerii, muncitorii in
dustriali, tipografii și salariații din 
alte sectoare a paralizat în cea mai 
mare parte activitatea în țară. Un 
purtător de cuvînt al juntei mili
tare, condusă de generalul Rene 
Barrientos, a declarat că greva este 
ilegală și a anunțat că guvernul este 
hotărît să ia noi măsuri pentru 
înăsprirea stării de asediu declarate 
marți.

în capitala țării. La Paz, repre
zentanți sindicali au declarat că 
stația de radio a muncitorilor a 
fost închisă din ordinul autorități
lor. Ei au adăugat că Adrian Arce, 
unul din liderii sindicali bolivieni, 
a fost găsit ucis miercuri diminea
ța. S-a anunțat că aproximativ 60 
de persoane au fost arestate, iar u- 
zinele se află sub paza poliției. în 
regiunile muntoase situate la sud- 
est de capitală, însă, minerii au pre
luat controlul asupra majorității 
minelor.

Tratative dificile in cadrul G. A. T. T.

„Pozițiile de plecare
sint îndepărtate"

Cele șase țări membre ale Pieței 
comune, precum și S.U.A., Anglia, Ja
ponia, Canada. Austria și Argentina 
au depus la sediul G A.TT. — potri
vit agenției France Presse — „ofer
tele" lor pentru negocierile asupra 
cerealelor din cadrul „rundei Kenne
dy", care vor avea loc între 10 și 19 
iunie, la Geneva. în intervalul care a 
rămas pină la începerea tratativelor, 
aceste tari vor „cîntări" avantajele 
sau inconvenientele tuturor proiecte
lor de propuneri prezentate.

Aceste propuneri — care se referă 
la încheierea unui acord international 
asupra griului și altor cereale — sini 
tinute in secret, datorită nemultumi- 
riloi provocate in unele țări occiden
tale de negocierile in problemele 
agricole. Totuși, observatorii de 
presă din Geneva apreciază că 
„pozițiile de plecare sînt îndepăr
tate". iar dificultățile privind con
ținutul discuțiilor ce vor avea loc 
sînt mari Din aceste motive, delega
ții Statelor Unite și Comunității eco
nomice europene privesc noua fază a 
tratativelor G.A.T.T. cu un optimism 
prudent

Fixarea prețului mondial la cereale 
este considerată de agenția France

Presse ca una dintre principalele ob
stacole în calea creării unei piețe in
ternaționale a acestor produse. în 
timp ce principalii exportatori, S.U.A.. 
Canada, Australia, Argentina și Piața 
comună, doresc o ridicare a prețului 
la un nivel „remuneratoriu". Anglia 
și Japonia, ca mari importatoare de 
cereale, se opun

Alte dificultăți au apărut în legă
tură cu cererea Statelor Unite și Ca
nadei ca importurile de cereale ale 
C.E.E. din cele două țări să fie men
ținute și in viitor la nivelul actual, 
precum și cu propunerea Pieței comu
ne de a impune obligaloriu o „sumă 
compensatorie" la importurile făcute 
sub preturile internaționale de refe 
rintă pentru cereale.

Paris

Primul spectacol
al Teatrului de Comedie

întîlnirea internațională
a scriitorilor militanți pentru pace■ ■

Scenă de stradă in orașul La Paz 
In timpul ciocnirilor dintre poliție 
șl participant!! la demonstrațiile 

antiguvernamentale

COUVE DE MURVIILE t

NATO VA TREBUI 
RESTRUCTURAT

PARIS 20, (Agerpres). —‘ Luînd 
cuvintul joi în fața Comisiei pentru 
problemele externe a Adunării Na
ționale a Franței, ministrul de ex
terne Couve de Murville a declarat 
că N.A.T.O. va trebui să fie res
tructurat pînă în anul 1969, data ex
pirării termenului de 20 de ani fixat 
prin tratat.

Agenția France Presse relatează 
că in cuvîntul său Couve de Mur
ville a amintit că guvernul francez 
consideră că funcționarea actuală a 
alianței este grea și costisitoare și 
de natură să dilueze responsabilită
țile proprii ale Franței în ceea ce 
privește apărarea sa.

Referindu-se, pe de altă parte, la 
Piața comună ministrul francez a 
declarat că propunerile Comisiei 
Hallstein vizînd crearea unui fond 
agricol comun al „celor șase“ sînt 
031 puțin premature și, în prezent, 
problema importantă este aceea a 
repartizării în mod egal a sumelor 
pe care cele șase state trebuie să le 
depună la fondul comun. După cum 
se știe, organul executiv al Pieței 
comune consideră necesar ca Franța 
să depună o sumă mai mare la fon
dul comun. întrucit ea va fi princi
pala țară care va beneficia de acest 
fond agricol.

„DIE WELTWOCHE" t

FRAGILITATEA 
ALIANȚEI ATLANTICE

Săptămînalul elvețian „Die Welt- 
woche" publică un articol despre 
„Starea alianței Atlantice", in care 
se spune că „de la ultima sesiune 
din decembrie 1964, starea alianței 
Atlantice s-a înrăutățit rapid... în 
momentul de față, alianța a atins 
un asemenea grad de fragilitate in
cit toți participanții consideră că 
este bine să treacă sub tăcere nu
meroasele probleme nesoluționate, 
cel puțin pînă după alegerile din 
Germania occidentală".

Semnalînd că „guvernul" francez a 
lăsat recent să se întrevadă că ar 
dori să nu mai vadă pe teritoriul 
tării sale cartierul general ai 
N.A.T.O.", articolul subliniază : „Lu
crul cel mai important este însă că 
alianța Atlantică a rămas limitată 
în esență la sfera militar-politică 
Toate încercările de a o transforma 
într-un organ de coordonare a unor 
sarcini politice și economice în afara 
sferei alianței au eșuat".

După ce menționează că în pre
zent alianța Atlantică „a atins ni
velul ei cel mai scăzut". în articol se 
arată că refuzul pe care îl întîmpină 
Statele Unite atunci cînd solicită 
sprijin din partea aliaților se dato- 
rește faptului că „americanii au 
omis aproape întotdeauna să se con
sulte cu aliații lor înaintea unor e- 
venimente importante".

Ședința comisiei C.A.E.R. 
pentru standardizare

BERLIN 20 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc ședința ordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru standardizare. Au luat parte 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Ungară, U.R.S.S. Co
misia a adoptat o serie de recoman
dări de standardizare în domeniul 
industriei constructoare de mașini, 
siderurgiei, construcțiilor și indus
triei ușoare. Au fost examinate ra
poartele privind rezultatele activi
tății Comisiei și Institutului C.A.E.R. 
pentru standardizare pe anul 1964. 
S-au analizat, de asemenea, unele 
probleme legate de îmbunătățirea 
în continuare a activității comisiei. 
Ședința a decurs într-o atmosferă 
de prietenie.

Congresul panelenic 
pentru pace

ATENA 20 (Agerpres). — La Ate
na au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al doilea congres panelenic pen
tru pace. într-un apel dat publici
tății se subliniază necesitatea am
plificării luptei pentru înlăturarea 
cauzelor care pot duce la declan
șarea unui război, pentru măsuri 
concrete în apărarea păcii. în apel 
sînt dezaprobate acțiunile Statelor 
Unite în Vietnam și Republica Do
minicană. Congresul s-a pronunțat 
împotriva creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. și a che
mat la crearea de zone libere de 
arme rachetă și nucleară în Balcani 
și regiunea Mării Mediterane.

PARIS 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Joi seara, colectivul Teatrului de Co
medie din București a prezentat la 
Teatrul Sarah Bernard din Paris 
primul său spectacol cu piesa „Ri
nocerii" de Eugen Ionescu. Acest 
spectacol are loc în cadrul celei de-a 
12-a stagiuni a Teatrului Națiuni
lor, care se desfășoară actualmente 
la Paris. Teatrul de Comedie 
București va prezenta în total 
spectacole.

La spectacol au participat dr. 
tor Dimitriu, ambasadorul R. P. Ro
mâne la Paris, Eugen Ionescu, au
torul piesei, Andre Julien, directo
rul Teatrului Națiunilor etc.

★

La 19 mai, în cadrul unei confe
rințe de presă, Radu Beligan, direc
torul Teatrului de Comedie din 
București, a vorbit despre participa
rea acestui teatru la turneul Tea
trului Națiunilor.

în seara aceleiași zile postul de 
radio „France Inter" a difuzat un in
terviu cu Radu Beligan.

BERLIN 20. — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite : La 
Berlin și Weimar are loc întîlnirea 
internațională a scriitorilor militanți 
pentru pace. Scriitori din 52 de țări 
s-au întîlnit aci pentru a aniversa 
împlinirea a 20 de ani de la victoria 
asupra fascismului. Din partea 
Uniunii scriitorilor din R. P. Româ
nă participă o delegație condusă de 
acad. Zaharia Stancu.

în timpul întîlnirii, la Berlin și 
Weimar au fost organizate manifes
tări cultural-artistice și întîlniri cu 
oameni de artă. Cu prilejul unei a- 
dunări care a avut loc la 19 mai la 
Deutsches National Theater din 
Weimar a fost adoptat un manifest 
în care este exprimată voința scrii
torilor de a lupta pentru apărarea 
păcii.

din 
șase

Vic-

Teritoriul R. D. Vietnam Sprijin pentru lupta 
poporului vietnamez

19HANOI 20 (Agerpres). — La 
mai forțe aeriene americane au ata
cat în mai multe rînduri teritoriul 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind localități din regiunile 
Quang Binh, Thanh Hoa și Nghe An, 
precum și insulele Con Co, Hon Mat 
și Hon Ngu. Șeful misiunii de le
gătură a înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze a 
adresat Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Vietnam 
un protest energic împotriva repe
tatelor acțiuni agresive ale S.U.A.

Corespondența din Cairo

20PHENIAN 20 (Agerpres). — La 
mai au început la Phenian lucrările 
celei de-a 4-a sesiuni a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene. în prima zi a lucrărilor, A- 
dunarea a adoptat în unanimitate 
mesaje adresate Adunării Naționale 
a R. D. Vietnam șiC.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de 
sprijinul 
vietnamez 
mericane.

sud, în care se exprimă 
pentru lupta poporului 

împotriva agresiunii a-
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NOTE

IUNIE,
OCTOMBRIE?

LONDRA. In cursul unei confe
rințe de piesă care a avut loc joi 
la Londra, Jelal Talabani, unul din 
adjuncții generalului Barzani, a 
declarai că trupe terestre și forte 
aeriene ale guvernului irakian au 
relual de la inceputul lunii aprilie 
operațiile militare impolriva kurzi
lor Datorită acestei situații, a ară
tat Talabani, poporul 
hotărî rea să continue 
obținerea autonomiei.

kurd a luat 
lupta pentru

dat publici-MOSCOVA. A fost
tății comunicatul comun sovieto- 
bulgat. semnat cu prilejul vizitei 
în Uniunea Sovietică a lui Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

CAIRO. Numeroși soldați brita
nici au fost scoși din luptă in 
cursul atacurilor întreprinse in ul
timele două zile de patrioții din A- 
rabia de sud, in sultanatele din 
regiunea muntoasă. Mai bine de 
500 de soldați din așa-zisa armată 
federală și-au prezentat demisia, 
cerind să se reîntoarcă imediat in 
localitățile lor de baștină.

Un nou aeroport 
la Moscova

Domodedovo, al patrulea mare ae
rodrom al Moscovei, a fost inaugurat 
astăzi. Este cel mai mare aerodrom 
existent în Uniunea Sovietică. El 
poate deservi trei mii de pasageri pe 
oră. Sala de înregistrare a pasageri
lor ocupă o suprafață de 1 500 me
tri pătrați. Pentru pasageri funcțio
nează un serviciu de poștă, standuri 
speciale ale unor magazine din oraș, 
un restaurant cu cinci sute de locuri 
etc.

Străbătînd galeriile de cristal și 
metal ale aeroportului, pasagerii 
urcă în avion. Dimensiunile și felul 
cum este amenajat aeroportul îngă
duie îmbarcarea în 14 avioane deo
dată. înzestrat cu tehnică înaintată, 
aeroportul asigură circulația avioa
nelor chiar și în condiții climatice 
neprielnice.

Aeroportul Domodedovo deserveș
te în special liniile aeriene pentru 
Orientul îndepărtat.

A. MUNTEANU
(20, prin telefon).

k
Se vor ține noi alegeri în An

glia? Și cînd? în iunie, in oc
tombrie ? Speculații în legătură 
cu noi alegeri generale în Anglia 
revin periodic in presa engleză. 
Mai ales în ultima vreme, după 
recentele alegeri parțiale, care au 
făcut ca majoritatea laburistă din 
Camera Comunelor să scadă de 
la patru la numai trei locuri și 
după și mai recentele alegeri mu
nicipale, care au marcat de ase
menea regresul laburiștilor. Ob
servatorul de presă Peter Jen
kins, cunoscut ca specialist in 
probleme de partid ale laburiș
tilor, susține într-un ciclu de ar
ticole că premierul Wilson ar fi 
declarat, in cadrul unor discuții 
particulare cu unii colegi ai săi, 
că octombrie ar fi o dată pc 
bilă pentru noi alegeri. Este da 
notat că, în mod oficial, liderul 
laburist nu s-a exprimat prea clar 
dacă intenționează sau nu să țină 
alegeri, dar a susținut nu o dată 
că guvernul Său dorește să se 
mențină la putere pînă la expi
rarea mandatului. Faptul că nu 
spune nici da, nici ba, este consi
derat în cercurile de presă londo
neze drept o tactică pentru a-și 
deruta adversarii — în speță pe 
conservatori, în octombrie ; dar în 
ce an ? In 1965 sau în anul viitor? 
Se invocă argumente pentru orice 
presupuneri că o campanie elec
torală în Anglia necesită mari 
fonduri Cu ocazia ultimelor ale
geri, partidele în competiție au 
cheltuit, împreună, 1,3 milioane 
lire, față de 571 000 lire in cam
pania electorală din 1959. Date 
fiind aceste sume ascendente și 
aruneînd priviri spre casele de 
bani ale partidelor, unii observa
tori sînt de părere că anul acesta 
nu ar putea avea loc o campanie 
electorală. Alții fac un raționa
ment de ordin politic, împărtășit 
de altfel și de ziarul liberal „Gu
ardian" : Fără îndoială, spun ei, 
Wilson va prefera să se înfrunte 
cu actualul lider al partidului 
conservator, Douglas Home, pe 
care l-a mai învins o dată. Dar 
nici conservatorii nu ar rămîne 
cu mîinile încrucișate în eventua
litatea unor alegeți. Se știe că 
partidul conservator este în cău
tarea unui nou lider mai norocos. 
Dacă Sir Alec va supraviețui în 
șefia sa pînă în octombrie, Wilson 
ar fi tentat să-și încerce puterile. 
Dacă va rnare un nou lider, ba
lanța va înclina atunci spre anul 
1966.

Care element va precumpăni ? 
Este greu de spus. Devine clar, 
însă, că cele două partide guver
namentale încep să se pregăteas
că pentru eventuale alegeri.

de pe teritoriul 
încă acum doi ani, 
nouă amînare, ceea 
nu va fi de

bazelor 
Libiei, 

va 
ce 

natură să

Nicolae PLOPEANU

Demonstrație a

LIBIA: Baze militare, alegeri, tensiune
Deasupra regiunii de răsărit a 

Libiei plutesc nori negri de fum. 
Vîlvătăile provocate de incen
diul produs la cinci sonde din- 
tr-un cîmp de petrol din apro
piere de Cyrenaica, concesionat 
unor companii americane, se 
văd la zeci de kilometri. Zilnic 
se pierd peste 600 mii litri de 
petrol și toate încercările de a 
stinge focul făcute pînă acum 
de specialiști americani, englezi, 
francezi și italieni nu au 
la nici un rezultat.

Cercetările efectuate pînă 
prezent arată că incendiul a 
provocat de explozia unor bom
be puse de persoane necunoscu
te (din cele 30 de sonde minate 
numai cinci au explodat), 
efectuat mai multe arestări, 
cheta continuă.

Majoritatea observatorilor 
o legătură directă între incendi
erea sondelor și evenimentele 
politice petrecute în ultimul timp 
în Libia. După cum se știe, la 
8 mai, în țară au avut loc ale
geri parlamentare. Pentru a 
doua oară în decurs de șapte 
luni, corpul electoral a fost che
mat în fața urnelor. Alegerile de 
la 8 octombrie 1964 au fost con
testate de cercuri largi ale opi
niei publice și, ca urmare, în 
februarie trecut regele Idris a 
dizolvat parlamentul.

„Oedip" in premieră

la Sofia

dus

în 
fost

S-au 
An

fac

Ultima campanie electorală, ca 
și cea din toamnă, a fost domi
nată de două probleme : baze
le militare străine și politica gu
vernului libian în problemele lu
mii arabe. De rezultatul alegeri
lor depindea în bună măsură 
dacă se va impune desființarea 
bazelor militare de pe teritoriu] 
Libiei — măsură cerută cu insis
tență de populație — sau dacă 
existența lor va fi prelungită.

De asemenea, alegerile trebu
iau să . arate în ce măsură Libia 
va urma în politica sa externă o 
linie apropiată majorității țărilor 
arabe sau se va alătura curen
tului Inițiat de șeful sfatului tu
nisian, Burghiba.

Rezultatul alegerilor a consti
tuit o surpriză. Nici unul din can- 
didații care se pronunțau ferm 
pentru lichidarea bazelor milita
re străine nu a fost ales în par
lament. Imediat după publicarea 
rezultatelor, în cîteva orașe din 
țară au avut loc manifestații de 
protest. După cum relatează 
presa de aici, cercuri ale opiniei 
publice libiene acuză guvernul 
de falsificarea alegerilor. Astfel 
se relevă că pentru candidați) 
cunoscuți ca partizani ai desfiin
țării bazelor, centrele de vot 
s-au închis la cîteva ore după 
începerea alegerilor. în 75 de 
circumscripții electorale, pentru

care s-au prezentat 225 candidați, 
guvernul a operat arestări în 
rîndurile elementelor opoziționis
te din motive de „securitate". 
Ziarele arată, de asemenea, că, 
după vot, buletinele au fost tre
cute dintr-o urnă în alta, favorl- 
zînd alegerea partizanilor guver
nului (in Libia nu există partide 
politice și, ca atare, candidați) 
în alegeri se prezintă cu titlu 
personal; în multe circumscripții, 
pentru iiecare candidat există 
cite o urnă). în starea de tensiu
ne provocată de manifestațiile 
împotriva falsificării alegerilor 
s-a produs incendierea celor 
cinci sonde de petrol. Starea de 
încordare din Libia se menține. 
Judecind după rezultatul alegeri
lor, problema lichidării 
militare 
ridicată 
suferi o 
desigur 
mulțumească largi cercuri ale o- 
plniei publice din această țară. 
De asemenea, acei care sperau 
într-o mai judicioasă repartizare 
a veniturilor obținute de pe urma 
exploatării petrolului și-au văzut 
înșelate așteptările. Toate acestea 
vor influența, desigur, evoluția 
actualei tensiuni.

Adriana SOCEC

BUSINESS -UL
TERENURILOR
PENTRU LOCUINȚE

SOFIA 20 Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite: La 20 
mai a avut loc premiera operei 
„Oedip" de George Enescu, inter
pretată de colectivul Teatrului de 
Operă și Balet din București care 
se află în turneu la Sofia. Rolul 
principal — Oedip — a fost inter
pretat de David Ohanesian, iar con
ducerea muzicală a aparținut Iul Mi
hai Brediceanu. Au participat Peter 
Vuțov, președintele comitetului pen
tru cultură șl artă, Veselin Koțev, 
șeful secției de cultură și artă a 
C.C. al P.C.B., oameni de cultură și 
artă. Au fost prezenți Ion Beldean, 
ambasadorul R.P. Române la Sofia, 
și membri ai ambasadei. Spectacolul 
s-a bucurat de succes.

Ț_____ j medicilor din Mexico City, allaț! In grevă. Drept repre
salii, participanții au fost concediați. Pe pancarte sint scrise cuvinte prin 

care medicii cer să li se iacă dreptate

SCURTE ȘTIRI
ANKARA. Joi au reînceput la 

Ankara convorbirile sovieto-turce 
prilejuite de vizita ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S. în Tur
cia. în aceeași zi, A. A. Gromiko 
a oferit un prînz la care au parti
cipat primul ministru al Turciei, 

. Urgiiplu, ministrul de externe 
Isîk și alte persoane oficiale.

LONDRA. în regiunea de nord 
a comitatului Buckingamshire au 
avut loc timp de două zile mane
vre ale forțelor armate așriene ale 
țărilor membre ale N.A.T.O. sub 
denumirea de ,,Royal Flash". Po
trivit declarației unui reprezen
tant al Ministerului Apărării al 
Angliei, acestea au fost cele mai 
mari manevre aeriene din acest 
an.

DELHI. Primul ministru al Indiei, 
Lal Bahadur Shastri, s-a înapoiat

joi la Delhi din vizita pe care a 
făcut-o in Uniunea Sovietică.

LISABONA. Peste 2 000 de mun
citori de la carierele de marmu
ră din localitatea portugheză Pe- 
ro Pinheiro, situată la 20 mile de 
Lisabona, au declarat grevă în 
sprijinul revendicărilor lor privind 
mărirea salariilor.

ALGER. Președintele Algeriei, 
Ahmed Ben Bella, întreprinde in 
prezent o vizită in regiunile din 
estul tării, unde examinează dife
rite probleme locale. Cu prilejul 
vizitelor făcute in orașele Souk, 
Ahras și Sedrata, au fost inaugu
rate o serie de întreprinderi care 
vor permite crearea de locuri de 
muncă pentru un număr însemnat 
de muncitori.

VARȘOVIA.
Trampczynski, 
lui exterior al 
primit pe M G. Damme, directorul 
Societății olandeze pentru indus
tria constructoare de mașini 
„V.M.F. Stork-Verkspoor", condu
cătorul delegației economice olan
deze. care se află in vizită în Po
lonia. Au fost discutate posibilită
țile și perspectivele lărgirii cola
borării între „V.M.F. Stork-Verk
spoor" și întreprinderile poloneze 
de comerț exterior, atit în cadrul 
formelor tradiționale ale schimbu
rilor de mărfuri, cit și sub forma 
cooperării in exportul pe piețele 
unor terțe țări.

La 19 mai W. 
ministrul comerțu- 
R. P. Polone, l-a

COPENHAGA. Guvernul danez 
a anunțat că primul ministru, 
Jens Otto Krag, va face in zilele

de 9 și 10 Iunie o vizită oficială 
la Bonn, 
Erhard.

la invitația cancelarului

Consiliile municipale ale 
Montreuil și Drancy au 
cosmonautei Valentina

PARIS 
orașelor 
acgrdat 
Nikolaeva Tereșkova titlul de ce- 
tățeană de onoare și medalii co
memorative.

VARȘOVIA. A încetat din viață 
după o lungă suferință cunoscuta 
scriitoare poloneză Maria Dabrow- 
ska, laureată a Premiului de Stat, 
autoarea unor romane, nuvele și 
povestiri inspirate 
porului polonez și 
cărți pentru copii.

din viața po- 
a unui ciclu de

în localitateaLEOPOLDVILLE.
Kasongo, din provincia congoleză 
Kiyu, au, avut loc noi ciocnirj in
tre, forțelg răsculate și trupele gu
vernamentale. Surse militare din 
capitala Congoului au declarat că 
in cursul luptelor au fost scoși din 
luptă 22 de militari ai trupelor 
guvernamentale.

Miercuri noaptea, în 
de Cairo s-a produs o 

aeriană. Un avion pakl- 
tipul „Boeing", care tre-

CAIRO.
apropiere 
catastrofă 
stanez de
buia să aterizeze pe aeroportul in
ternațional din Cairo, s-a prăbușit 
la circa 19 km de acesta, îndată 
după contactul luat prin radio cu 
aeroportul. Avionul transporta 
printre alți pasageri o delegație de 
26 de ziariști pakistanezi invitați 
la acest zbor de inaugurare a li
niei de transport Caraci-Cairo. 
Echipele de salvare au plecat ime
diat la locul prăbușirii. Din surse 
oficiale s-a anunțat că, in total, au 
murit 121 de persoane. Cei șase 
supraviețuitori grav răniți au fost 
transportați de urgență la spital.

OSLO, Politia norvegiană a 
anunțat descoperirea unei organi
zații fasciste, care își desfășoară 
activitatea la Oslo și în alte loca
lități din Norvegia. Au fost adu
nate dovezi asupra activității aces
tei organizații.
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Un raport al Asociației naționale 
a constructorilor de locuințe din 
Statele Unite, dat recent publicită
ții, confine un avertisment referi
tor la „creșterea amețitoare" a 
preturilor la terenurile pentru con
struirea de locuințe. Nici o nou
tate: asemenea avertismente s-au 
mai făcut auzite în ultimii ani. To
tuși, preturile au continuat tă 
crească, iar speculanții să stringă 
adevărate averi.

Pe Întreg cuprinsul Statelor Uni
te, se arată in raportul amintit, 
preturile terenurilor au crescut, in 
perioada 1960—1964, cu aproape 60 
ta sută. în unele orașe aproape du- 
blindu-se. Astfel, in împrejurimile 
orașului San Francisco, un teren 
cumpărat în 1958 cu 8 000 dolari 
valorează acum 20 000 dolari. în 
regiunea orașului New York, un 
acru costa acum 10 ani 1 000 do
lari, iar in prezent 7 000 de dolari.

Specula cu terenurile este și mai 
intensă in regiunile nedezvol
tate. depărtate de orașe. La o dis
tantă de 25 de mile de centrul o- 
rașului Houston, 
nul este apreciat 
2 50Q dolari.acriți, 
urmă, costa doar

Problema a devenit obiect de 
preocupare pentru autorități. Ca o 
măsură de stăvilire a speculei, 
după cum se relatează in presă, 
Casa Albă ar urma să ceară Con
gresului aprobarea pentru un pro
iect de lege, care să sprijine r- 
gentiile publice in achiziționarea 
de terenuri. Dar incă înainte de 
discutarea acestui proiect, lobby-ul 
speculanților a început să se agite 
in numele „liberei întreprindere.

Pentru moment însă — subliniază 
revista „U. S. News and World 
Report" — specula cu terenuri 
ește o adevărată problemă, in spe
cial pentru micii constructori, care 
cu greu iși pot permite să cumpe 
re un lot la preturile actuale. La 
aceasta ar trebui adăugat că ea 
este uri adevărat coșmar pentru 
micii salariafi. care plătesc o parte 
considerabilă din salariu pentru 
chirie.

in Texas, lere- 
la o valoare de 
Cu cinci ani in 
pe jumătate.

obiect

Gabriela MANTU
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