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ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

Angajamente 
în întrecerea 
socialistă

ORE
FIERBINȚI

I
 Hidrocentrala
..ih. Gheorghiu-Dej" 
de pe Argeș

s-a angajat ca în 1965 să 
realizeze toate lucrările de cea 
mai bună calitate ; să scurteze 
termenul de execuție planificat, 
astfel: străpungerea tronsoane
lor dintre Aref—Corbenl și 
Mătușa—Oești de la galeria de 
fugă, în Tuna august, în loc de 
octombrie, prin betonarea și 
excavarea peste plan a 350 m ; 
terminarea betonării barajului 
Vidraru pînă la 30 octombrie, 
cu o lună înainte de termen. 
Constructorii hidrocentralei s-au 
mai angajat să depășească pla
nul anual de montaj cu 11 la 
sută, să sporească productivi
tatea muncii planificate, pe sa
lariat, cu 2 la sută peste preve
derile planului și să obțină eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost, pe întregul an, în valoare 
de 2 100 000 lei. Din care pînă la 
1 iulie : terminarea betonării 
aducțiunii principale pînă la 30 
iunie, cu o lună mai devreme ; 
terminarea blindajului aducțiu
nii în aval de Valea lui Stan 
pînă la 20 iunie, cu zece zile 
înainte de termen ; turnarea în 
baraj a 3 000 de m c beton peste 
planul trimestrului II și 1 600 000 
lei economii suplimentare la 
prețul de cost.

întreprinderea 
de construcții montaj 
nr. 1 București

și-a reînnoit angajamentele pe 
acest an după cum urmează: 
să predea pînă la 10 decembrie 
a.c. întregul volum de aparta
mente (3 080), să depășească cu 
0,3 la sută productivitatea mun
cii planificată, să obțină 212 000 
lei economii, să economisească 
100 mc cherestea, 45 tone oțel 
beton, 200 000 bucăți cărămizi, 
100 tone ciment. Din care pînă 
la 1 iulie să dea cu 451 mai mul
te apartamente față de prevede
rile graficului pe 9 luni ; 424 a- 
partamente să fie predate com
plet și 863 apartamente să fie 
terminate la interior în cartie
rul Balta Albă ; să predea cu 
10 zile înainte de termen com
plexul comercial A 7 și Școala 
de muzică ; să economisească 60 
mc cherestea, 35 tone oțel be
ton, 100 000 bucăți cărămizi și 
40 t<tne ciment.

• Ritmul șarjelor rapide • Oțelarii 
își îndeplinesc angajamentele

• Intervenție pe „inima" cuptorului

De la un revărsat de zori la al
tul, vreme de douăzeci și patru de 
ceasuri, oțelarii hunedoreni desfă
șoară o muncă spornică pen
tru a asigura fabricilor și uzi
nelor, șantierelor de construcții, 
metal mai mult și de bună cali
tate. In aceste zile de puternic a- 
vînt al întrecerii socialiste în cin
stea Congresului partidului, cînd 
fiecare colectiv înscrie pe grafice 
noi izbînzi, și mai fierbinți 
sînt orele la oțelăria nr. 2 a ma
relui combinat siderurgic. Oțelarii 
din această secție și-au sporit an
gajamentul, pregătindu-se să în
tâmpine Congresul cu 9 000 de 
tone de oțel peste plan din cele 
16 000 de tone cîte reprezintă an
gajamentul global al combinatului. 
Cuvîntul dat se transformă în 
fapte.

...Inginerul Mircea Penescu este 
persoana cea mai greu de găsit. 
Cineva te îndrumă la unul din 
cuptoare. „Acum a plecat de aici. 
A mai controlat temperatura șar
jei și s-a dus spre laborator", ne-a 
spus un oțelar. De la laborator afli 
că a plecat să supravegheze turna
rea. „A fost, ce-i drept, dar... în
cercați, poate îl găsiți în mijlocul 
zidarilor de la cuptorul 4, care a 
intrat în reparații Capitale'1.

Cînd în sfîrșit dai de el, se gră
bește din nou spre alt colț al vas
tei hale. Stăm de vorbă într-un bi
rou mic, pe al cărui perete se află 
la vedere graficul operativ cu 
realizările zilnice.

— Să bat în... oțel, spune zîm- 
bind inginerul, păstrăm, în conti
nuare, același ritm viu al șarjelor 
grele. La cuptorul 5, oțelarii au 
redus astăzi durata de elaborare 
a șarjei 90 829-30 cu 35 minute. La 
cuptorul 2, șarja 90 839-40 a ieșit 
la lumină cu o oră și 10 minute 
mai devreme.

— Dar calitatea ?
— Excelentă. Mai ales că astăzi 

am produs mărci speciale pentru 
țevile sudate care se fabrică la Iași, 
precum și pentru export. Doar noi, 
oțelarii, sîntem aceia care în anga
jamentul luat arătăm că vom per
fecționa tehnologia de elaborare a 
oțelurilor pentru rulmenți, țevi, 
sape cu role pentru foraj, ridicînd 
astfel calitatea.

Intre timp inginerul este solici
tat la un punct de lucru. Pornim 
împreună prin hală. Ajungem, 
la cuptorul 4, singurul din toată 
oțelăria unde răsuflarea fierbinte 
a șarjelor nu se simte. In jur, zi
darii lucrează de zor. Se face re
parația la rece. •

— Cum merge, tovarășe Pop ? 
întreabă inginerul pe un tânăr care 
se agita.

— Strună, răspunde acesta. Așa 
cum ne-am luat angajamentul 
pentru Congres, terminăm cu trei 
zile mai devreme.

— Trei zile înseamnă multe tone 
de oțel, remarcă inginerul.

Pasionantă e bătălia pentru oțel 
mai mult și de calitate la cuptorul 
1, unde ajungem cu puține minute 
înainte ca șuvoiul de metal incan
descent să țîșnească în oalele de 
turnare. Era tocmai momentul cînd 
Gheorghe Tolan, topitor II, pornise 
ca un veritabil alergător spre la
borator, ducînd proba. Pînă la so
sirea buletinului avem răgazul să 
stăm de vorbă cu prim-topitorul 
Ion Prodan.

— Șarja a fost încărcată de 
schimbul celălalt, condus de Teo
dor Carmanlis ; noi am preluat din 
mers ștafeta caldă. Reducem du
rata de elaborare cu aproape o ju
mătate de oră. Chiar înainte de a 
veni dv. am văzut situația reali
zărilor, spune Prodan. Avem pînă 
acum peste 700 tone de oțel peste 
plan. E drept, și cuptorul a 
mers excepțional. Astăzi a ajuns 
la a 154-a șarjă din această cam
panie. Zidăria e de calitate, iar 
despre întreținere, ce să vă spun ? 
Unde pun mîna Ștefan Tripșa și 
Aurel Stanciu e sfînt.

Dar iată că a sosit și avizul la
boratorului. Calitatea oțelului e 
foarte bună. Se poate turna. Ca și 
la celelalte cuptoare, față de anga
jamentul luat de a reduce cu unu 
la sută coeficientul admis de re
buturi la oțelul Martin, colectivul 
oțelăriei 2 se menține constant în 
ultimele zile nu la coeficientul de 
unu la sută, ci de 1,45 mai mic.

Echipa intră în acțiune. Cu miș
cări sigure, rapide, oamenii dau 
frîu liber tonelor de oțel...

E aproape cinci după-amiază și 
Aurel Stanciu, care trebuia de 
mult să fie acasă, e încă la oțelă- 
rie. Il găsesc la cuptorul nr. 7. E- 
xecută o intervenție pe „inima" 
cuptorului, făcînd reparația la 
cald. Masa o ia din „mers" mais
trul oțelar Stanciu și tot din mers 
stă de vorbă cu mine.

— După cum știți, siderurgiștii 
hunedoreni și-au reînnoit de curînd 
angajamentele luate pe acest an, 
stabilind și obiectivele întrecerii 
în cinstea Congresului partidului, 
în ce mă privește pe mine și pe 
tovarășii mei de muncă, angaja
mentul constă în reducerea timpu
lui de reparație a cuptoarelor atît 
la cald, cît și la rece. Cuptorul la 
care lucrez trebuia „vindecat11, dacă 
am ține seama de timpul normat, 
în aproape șase ore. Noi îl redăm 
producției în numai două ore și 
jumătate. Transformați orele în 
oțel și...

Alături de furnaliști, cocsari și 
laminatori, cei de la oțelăria nr. 2 
îmbogățesc zi de zi bilanțul succe
selor cu care siderurgiștii din 
„orașul flăcărilor" întâmpină cel 
de-al IV-lea Congres al partidului.

Deschiderea lucrărilor 
plenarei C.C. al P.M.R.

în ziua de 31 mai 1965 s-a deschis ședința ple
nară a C.C. al P.M.R.

Plenara are următoarea ordine de zi:
1. — Proiectul de Directive cu privire la 

dezvoltarea economiei naționale în perioada 
1966—1970.

2. — Proiectul de Directive cu privire la dez
voltarea energeticii R. P. Române în perioada 
1966—1975.

3. — Proiectul de Statut al partidului.
Lucrările plenarei continuă.
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DIN LUMEA 
LARGA

Opinii universitare

Medicii 
de mîine și 
practicismul 
îngust

acad. AUREL MOGA 
rectorul Institutului 

de medicină și farmacie 
din Cluj

ntreținerea culturilor
în aceste zile, la ordinea zilei în agricultură sînt lucrările de întreținere a cul

turilor prășitoare. Executarea lor la timp și de bună calitate este de cea mai mare 
însemnătate pentru sporirea producției de porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
cartofi etc. în legătură cu desfășurarea acestor lucrări, redacția a organizat un raid- 
anchetă în regiunile Oltenia și Galați.

UNDE SÎNT Șl CE FAC 
SPECIALIȘTII

în cooperativele agrico
le din raionul Băilești lu
crează peste 50 de in
gineri agronomi. La Gighe- 
ra, țăranii cooperatori cul
tivă 1217 ha cu porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui etc. Toată comu
na s-a „mutat" la cîmp. 
în mijlocul lor era tînărul 
inginer Valeriu Cîrstoiu. 
unul dintre cei mai destoi
nici specialiști ai raionu
lui. Solicitat să arate care 
este stadiul lucrărilor de 
îngrijire a culturilor, a re
latat :

„La sfecla de zahăr am 
reușit să dăm. pînă acum, 
trei prăși le manuale. Din
colo, pe tarlaua vecină, 
avem floarea-soarelui. Și 
ea a primit două prășite 
manuale și una mecanică. 
Pe cele 525 ha de porumb 
s-a terminat, de asemenea, 
prima prașilă. Peste citeva 
zile începem a doua. Cum 
am ajuns la asemenea re
zultate ? Am folosit din 
plin timpul bun de lucru 
incă din vremea semăna
tului. Lucrez de șase 
ani la Gighera. Trebuie să 
spun cu satisfacție că 
membrii cooperativei noas
tre imi urmăresc sfaturile 
și sînt convinși că meto
dele înaintate le aduc re
colte bune''.

Alături de țăranii coo
peratori i-am găsit și pe 
inginerii Elena Sălceanu. 
de la cooperativa agricolă 
„23 August"-Băilești, Emil 
Alexandru, de la Măceșul 
de Sus, Dobre Zamfirescu 
de Ia Rastu, Teodor Roi- 
cea, de la Valea Stanciului 
și alții. Grija și interesul lor 
perseverent pentru aplica
rea întregului complex de 
măsuri agrotehnice a con
tribuit din plin la ridicarea 
raionului Băilești în frun
tea regiunii, atît in cam

pania însămînțărilor de 
primăvară, cît și acum, în 
perioada lucrărilor de în
treținere.

Dar în raionul Băilești 
poți să întilnești și altfel 
de specialiști. La coopera
tiva agricolă de producție 
Giurgița, inginerul Cornel 
Staicu se ocupă de toate : 
de repartizarea oamenilor 
la muncă și a camioanelor 
cooperativei, de treburi 
administrative și cîte alte
le. în schimb, pentru asis
tenta tehnică la întreține
rea culturilor nu are timp. 
Un caz concret: pentru că 
nu s-a ocupat îndeaproa
pe atunci cînd s-a execu
tat răritul plantelor, pe 
circa 50 ha cu sfeclă de 
zahăr, nu s-a asigurat den
sitatea necesară

La Măceșul de Jos ță
ranii nu au permanent în 
mijlocul lor pe inginerul 
Stefan Guie pentru că 
două-trei zile pe săptămî- 
nă nici nu calcă prin co
mună. Rezultatul: asisten
tă tehnică necorespunză
toare la unele lucrări. în 
aceste zile să-l cauți cu 
luminarea și nu-1 găsești.

„Intr-adevăr, o dată cu 
terminarea campaniei de 
insămînțări nu am îndru
mat activitatea inginerilor 
agronomi" — ne-a spus 
ing. Constantin Brătulete, 
președintele consiliului a- 
gricol raional.

Dar cum s-a ocupat tov. 
Brătulete de campania de 
întreținere a culturilor, de 
îndrumarea specialiștilor 
din unități.? Alaltăieri: 
rezolvarea problemei pă
șunilor ; ieri: chemat la o 
ședință la Craiova ; astăzi: 
activitatea contabililor din 
cooperativele agricole. 
Orice comentariu este de 
prisos.

Există o vorbă : „Casa

arde și baba se piaptănă". 
Se potrivește de minune 
tîlcul acestei zicale în ra
ionul Craiova. Aici, abia 
38 la sută din suprafața 
însămîntată cu porumb a 
fost prășită. în cooperati
vele din Rojiște, Teasc, Se
cui, Ghindeni și altele, 
prășitul abia a început, 
iar la cele din Breasta și 
Sărbătoarea încă la 28 mai 
nici nu începuse.

Unde sint specialiștii, 
președinții, Secretarii de 
partid, oamenii cei mai de 
răspundere din cooperati
vă ? Am pus această în
trebare in mai multe coo
perative „Au fost chemați 
la ședință". Cine i-a che
mat ? Prin note telefonice 
de la raion. La cooperati
vele din Rojiște și Teasc, 
între 2 și 28 mai s-au pri
mit 17 note telefonice 
semnate de tov. ing. Ion

Florigoantă, președintele 
consiliului agricol raional 
și tov. Filip, de la 
U.C.F.S. raion. Toate se 
încheie cu: „executarea 
lor obligatorie". Un ade
vărat record al circulari
lor, tocmai cînd soarta re
coltei trebuie să fie cu a- 
devărat în „mîinile" iscu
site ale specialiștilor.

Raionul Craiova a rămas 
în urmă și în perioada în- 
sămîntărilor de primăvară. 
Se vede treaba că învăță
mintele de atunci au ră
mas și ele în procesul ver
bal al vreunei ședințe, sau 
în vreo notă telefonică. 
Este necesar ca și în acest 
raion să se acorde mai 
multă atenție lucrărilor de 
ingrijire a culturilor.

Victor DELEANU
coresp. „Scînteii"

CE A URMAT 
DUPĂ INDICAȚII

Realizarea unui ritm 
intens la lucrările agrico
le depinde în. mare mă
sură de activitatea pe 
care o desfășoară con
siliile agricole în aceste 
zile. Ele trebuie să îndru
me în mod concret și o- 
perativ cooperativele a- 
gricole. Iată cum a pro
cedat consiliul agricol 
raional Brăila.

Cu cîteva zile în urmă, 
pe centre de comune — 
Latinu, însurăței, Tudor 
Vladimirescu — au fost 
convocați într-o scurtă 
ședință președinții, ingi
nerii și brigadierii de 
cîmp din toate coopera
tivele agricole. Cu acest 
prilej s-a analizat mersul 
lucrărilor de întreținere, 
măsurile de prevenire și 
combatere a dăunătorilor, 
pregătirile pentru seceriș 
etc. S-au dat indicațiile 
necesare. Dar este oare

• ••

acest lucru suficient ? 
Practica arată că fără o 
îndrumare operativă, fără 
un control riguros, indi
cațiile pot rămîne doar 
p© hîrtie. Tocmai la acest 
capitol este deficitar 
consiliul agricol raional 
Brăila. în loc să se o- 
prească la cîte o unita
te, să analizeze în pro
funzime unele stări de lu
cruri și să indice căile 
de rezolvare, membrii 
consiliului agricol desfă
șoară această muncă din 
fuga mașinii, vizitînd în 
unele zile cîte 5—6 uni
tăți. în acest caz, nu e 
de mirare că în multe co
operative agricole mai 
persistă o serie de lip
suri. Să redăm cîteva as
pecte.

Teodor MARIAN

(Continuare în pag. V-a)

în învătămîntul superior medi
cal, una din cele mai eficiente me
tode de pregătire a noilor genera
ții de slujitori ai sănătății publice 
se dovedește a fi studiul la patul 
bolnavului. Utilitatea lui este con
firmată pe deplin de experiența în
vătămîntul ui din tara noastră. Prin 
introducerea externatului genera
lizat, începînd cu anul universitar 
ce-1 vom încheia curînd, toți stu
denții din anii clinici au fost an
grenați într-un admirabil sistem 
de pregătire practică, externatul 
nemaiconstituind, ca în trecut, 
un privilegiu al unui mic număr 
de tineri, selecționați prin con
curs.

Cred că nu greșesc afirmînd că 
generalizarea externatului repre
zintă o nouă etapă în dezvoltarea 
învătămîntului medical din țara 
noastră. Aflindu-mă în mijlocul 
studenților, mi-am putut da seama 
că, în activitatea lor de fiecare 
zi, „externii" dau dovadă de o mai 
mare disciplină în muncă și de 
mult simt de răspundere. Pe unii 
dintre ei i-am văzut venind la cli
nică în orele libere de după masă 
și în zilele de sărbătoare pentru 
a se interesa de bolnavii lor. A- 
proape toți s-au prezentat la e- 
xamenele din sesiunea din ianua
rie, obținînd note bune mai ales 
la proba practică. Numărul celor 
care n-au obținut note de trecere 
a fost mult mai mic decît în anii 
precedenti. Demn de remarcat este 
și faptul că s-au realizat progrese 
asemănătoare și la disciplinele cli
nice la care nu se aplică sistemul 
de externat.

Fiind la început de drum, exter
natul are încă unele neajunsuri ca
re pot fi evitate, corectate pe par
curs. Impresia mea și a altor co
legi este că nu au fost folosite 
încă toate posibilitățile pe care el 
le oferă pentru legarea teoriei de 
practică și pentru stimularea stu
diului individual. Am observat ten
dința, atît din partea unor stu
dents cît și a unora dintre cei care 
îndrumă munca lor, de a aluneca 
spre ceea ce și în acest domeniu 
s-ar putea numi practicism îngust. 
Unii asistenți socotesc că rostul 
externatului este doar de a-i în
văța pe studenti să examineze 
bolnavii, să scrie foi de observații 
și să-și însușească o serie de de
prinderi practice : să facă injec
ții, puncții, pansamente etc. Unii 
studenti au exprimat părerea că se 
și pot socoti medici formați din 
moment ce și-au însușit într-o oa
recare măsură aceste practici. 
Fără îndoială, toate acestea sînt 
necesare, dar nu și suficiente pen
tru pregătirea unui medic. Dau 
dovadă de o mare superficialitate 
acei studenti care, angrenați în 
sarcinile spitalicești, neglijează 
frecventa la cursuri sau citesc pu
țin în bibliotecă sau acasă.

La cursuri i se oferă studentului 
cunoștințele teoretice despre boa
lă, iar în viață el are de-a face 
cu omul bolnav. Aceeași boală 
poate prezenta probleme deosebite 
de la caz la caz, îneît în practică 
medicul trebuie să rezolve pro
blema cazului dat. După cum s-a 
exprimat recent un autor, învătă
mîntul teoretic se axează pe no
țiunea abstractă de boală, iar cel 
practic pe descifrarea problemelor 
concrete ale cazului particular.

(Continuare în pag. V-a)Ion MARGINEANU

De ziua' 
lor ,

R A I D
IN CONSTELAȚIA COPILĂRIEI

• O explozie: „Vacanța" e Tă
ticii’ mută Jiul din loc e Vîrsta 
„marilor probleme" e TURAMZ 
sau robotul fanfaron e Einstein 
și copilăria

te și mari bucurii, demni
tăți și înțelesuri.

Ce fac, ce gîndesc, la 
ce visează copiii ?

înarmați cu un aparat 
fotografic și un magneto
fon am pornit în explora
rea acestui univers.

Infinitul e mai aproape 
deoîv bănuim.

Pește o mie de ani și 
peste zece mii de ani, 
cînd astronauții vor pune 
piciorul pe cea de-a o 
mia planetă sau cînd ga
laxia ni se va părea in
suficient deservită de 
cursele I.R.T.A. (întreprin
derea de Rachete și Trans
porturi Astrale), oamenii 
vor continua să explore
ze cu bucurie și surprin
dere o lume infinită și 
mirifică, să descopere și 
să redescopere particule
le elementare ale - sufle
tului lor într-un univers de 
gingășie și frumuseți : u- 
nlversul copilăriei.

Un copil a arătat unui 
om mare un desen.

— E o pălărie — a spus 
omul mare.

— Cum ! Nu vezi ? E un 
șarpe boa care a înghi
țit un elefant — a răspuns 
contrariat copilul. Și a 
corectat desenul ca să 
poată pricepe și oamenii 
mari.

Fabula cu care începe 
povestea „Micului prinț” 
dezvăluie marele rezervor 
de fantezie și vis al copi
lăriei. Să privim mai des 
către acest univers, să-l 
înțelegem și să-l stimăm, 
să nu vedem doar „pălă
ria”, să nu uităm că o 
dată am fost toți copii.

Bineînțeles, azi, copilă
ria se deosebește infinit 
de a noastră. Pentru cei 
mici stelele sclipesc alt
fel decît au sclipit pentru 
fetița cu chibrituri a lui 
Andersen, pentru ei copi
lăria a dobîndlt adevăra

„Cum să circulăm” — o problemă la ordinea zilei. 
Dar jocul cu acest titlu, destinat copiilor între 9 și 12 
ani, conține o planșă cu vreo 60 de semne și indica
toare.

— Cînd ai să-nveti toate semnele-astea ?
— Cînd o să fiu mare...

Eveniment de ultimă 
oră : VACANȚA.

Sîmbătă la prînz. Clo
poțelul a sunat mai vesel 
ca orieînd. Peste sunetul 
lui, furtună de primăvară 
— glasurile copiilor : A 
venit vacanța 1 Am sur
prins această explozie la 
Școala de opt ani nr. 174 
(cartierul Militari). Aici 
am luat primul interviu.

— Ce-ai să faci în va
cantă ?

Lazăr Virgil, clasa a 
IV-a : O să plec într-o 
excursie la Poiana Brașov 
și-o să trec prin orașul 
Ploiești, și prin Valea Pra
hovei, și-o să văd sonde 
și munți, și...

— Și... de Brazi ai au
zit ? Acolo-i un castel de 
argint.

— Ba nu. Acolo-i o ra
finărie.

Itinerarul vacanței a 
fost „studiat" în amănunt. 
Cît privește castelele de 
argint, la 11 ani nu mai au 
preț. O rafinărie e cu to
tul altceva.

— Dar tu pleci undeva ?

Avanpremieră la Ziua Copilului : o tavă de bom
boane și primul interviu.

Șerban Valentin, clasa 
a Il-a :

— Eu în vara asta mă 
duc cu tăticu’ la muntele 
Omul.

— Vrei să te faci alpi
nist ?

— Nu, eu vreau să mă 
fac pictor.

Nenumărați copii vor 
porni pe drumurile țării, 
încetul cu încetul farme

cul realității, mal puter
nic, ia locul basmelor. 
Vaporașul se cheamă 
„Vacanța”.

Un grup de copii cu lo- 
peți, mături, (băieții sînt 
dezbrăcați în maiou ca 
niște atleți).

— Ce faceți cu grebla ? 
Șarpe Lucia, clasa a

IV-a, răspunde și pentru 
ceilalți:

— Curățăm curtea șco
lii și aleile din grădină.

— Ce interes mai a- 
veți ? Doar plecați în va
canță.

— Da’ cum să plecăm 
fără să lăsăm curat ?

Micii gospodari se lup
tă de zor cu lopețile prea 
mari.

— Și după ce-o să fie 
totul curat ?

— Mă duc acasă și 
p-ormă plec în vacanță.

— Unde ?
— La Tg. Jiu. Tăticu' 

lucrează la șantier.
— La ce șantier ? Cum 

îi spune ?
— Nu știu. Acolo, la 

Jiu 1 Mută Jiul din loc.
întîlnire la „nivel înalt". 

Nivelul firelor de iarbă, 
pe malul lacului Floreas- 
ca. Eroul interviului e 
obosit. Alături, pe Iarbă, 
o pungă de plastic cu 
cîteva cărțulii.

— Ce premiu ai luat ?
Dembinschi Dominic, 

clasa întîi. Premiul II.

— Vai, ce rușine 1 — 
intervine mama eroului. 
Cum spui că ai luat pre
miul II cînd ai luat, de 
fapt, premiul III 1

Dominic (logic) : Păi eu 
am vrut să iau premiul 
II.

ciopoțelu’ a sunat vacanțal

P. DIACONESCU 
Foto : R. COSTIN

(Continuare în pag. V-a}
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ACTIVIȘTI Șl CONFERENȚIARI
I

In ultimul timp, în regiunea Brașov se remarcă o intensificare și îmbunătățire 
calitativă a propagandei prin conferințe. Corespondentul nostru pentru regiunea 
Brașov, N. Mocanu, a solicitat pe tov. NICOLAE GAVRILESCU, secretar al comite
tului regional de partid, să răspundă la cîteva întrebări privind desfășurarea acti
vității în acest sector important al muncii politico-educative.

ICare sînt principalele măsuri luate 
de comitetul regional de partid în do
meniul propagandei prin conferințe ?

Măsurile la care vă referiți au fost luate 
în urma analizării acestei activități într-o 
ședință a biroului comitetului regional. Cu 
acest prilej s-a constatat că deși se reali
zaseră progrese în organizarea propagan
dei prin conferințe, mai persistau unele 
neajunsuri — caracterul ei sporadic, tema
tică unilaterală — care-i îngustau sfera de 
acțiune, îi reduceau din eficacitate.

Biroul comitetului regional de partid a 
stabilit un plan de măsuri menite să asi
gure introducerea propagandei prin confe
rințe, ca să zic așa, cu toate drepturile ei 
în sfera de activitate a organelor noastre 
de partid, să-i imprime un caracter siste
matic, organizat. Noi am considerat că pîr- 
ghia principală este participarea activă, ne
mijlocită la propaganda prin conferințe, 
mai ales la ținerea conferințelor pe teme 
politice, economice, a membrilor comitetu
lui regional și ai comitetelor raionale și 
orășenești de partid, care, prin pregătirea 
politico-ideologică și experiența lor, pot 
asigura creșterea nivelului calitativ și a 
eficienței conferințelor. In același timp, ac
tivitatea propagandistică a cadrelor de par
tid poate constitui, prin aprofundarea pro
blemelor, prin competența tratării, un 
exemplu pentru celelalte cadre din apara
tul de stat, din economie. De aceea s-a 
stabilit obligativitatea pentru principalele 
cadre de partid ca lunar să țină în fața 
oamenilor muncii cel puțin o conferință. 
Comitetul regional, comitetele raionale și 
orășenești de partid controlează sistematic 
felul cum e îndeplinită această obligație. 
Cele mai multe cadre de partid au și ținut 
pînă acum două și chiar trei conferințe 
într-o lună. în acest an cadrele de partid 
din regiune au ținut peste 3 000 de confe
rințe privind problemele majore ale politi
cii interne și externe a partidului, despre 
principalele sarcini care se ridică în diferite 
domenii de activitate.

ICe probleme actuale sînt reflectate 
în aceste conferințe ?

Deoarece problema centrală ce stă în 
acest an în fața colectivelor din întreprin
derile regiunii este aceea a ridicării con
tinue a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, biroul comitetului regional de par
tid a apreciat că tocmai această temă tre
buie să facă obiectul unor conferințe care 
să fie expuse în întreprinderile din regiune.

Astfel, la Uzinele „Tractorul11, tov. Aldea 
Militaru, prim-secretar al comitetului re
gional de partid, a vorbit în fața a peste 
800 de muncitori, tehnicieni, ingineri din' 
uzină despre sarcinile organelor și organi
zațiilor de partid și organizațiilor de masă 
privind îmbunătățirea continuă a calității 
tractoarelor. Tovarășii I. Bordaș și I. Voina, 
secretari ai comitetului regional de partid, 
Viorel Metea, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Brașov, au vorbit la 
Uzinele „Steagul roșu", „Textila“-Sf. 
Gheorghe și „6 Martie" despre necesitatea 
ridicării calității produselor. Alți membri ai 
biroului și comitetului regional de partid 
au ținut expuneri asemănătoare în marile 
uzine din regiune.

La sate, dat fiind specificul regiunii, co
mitetul regional de partid consideră că una

din cele mai importante probleme la ora 
actuală este aceea a dezvoltării sectorului 
zootehnic. Despre această problemă au vor
bit primii-secretari ai Comitetelor raionale 
de partid Rupea și Sf. Gheorghe. în nu
meroase locuri, după expunere, membrii 
cooperatori au luat cuvîntul și au ridicat 
probleme importante privind dezvoltarea 
zootehniei în cooperativa lor. în toate satele 
regiunii s-au ținut expuneri despre Hotă- 
rîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române privind unele măsuri 
de îmbunătățire a regimului de valorificare 
a produselor vegetale și animale.

Alte expuneri ținute la orașe și sate de 
membrii comitetului regional și ai comitete
lor raionale și orășenești de partid s-au o- 
cupat de politica externă a partidului și sta
tului nostru, de educarea tineretului în spi
ritul patriotismului socialist și al internațio
nalismului proletar. Despre politica externă 
a statului nostru a vorbit, în fața a peste 
1 000 intelectuali din orașul Brașov, primul 
secretar al comitetului regional de partid, Ia 
Sibiu și Sf. Gheorghe, în fața intelectualilor 
a vorbit pe aceeași temă secretarul comite
tului regional de partid cu problemele de 
propagandă. Tov. E. Eisenburger, membru 
al biroului, și M. Schuster, membru al comi
tetului regional de partid, au ținut la Me
diaș și Sibiu expuneri în limba germană.

ICe ne puteți spune despre eficacita
tea conferințelor ținute ?

Temele majore pe care le tratează aceste 
conferințe, bogatul lor conținut de idei, tra
tarea în cunoștință de cauză a problemelor 
concrete locale, le-au atras o bună apreciere 
din partea auditoriului. Muncitorii, țăranii, 
intelectualii vin în număr mare să le asculte, 
pun întrebări legate de preocupările lor, 
se interesează la organele de partid cînd ur
mează să se țină expunerea următoare.

în general, se poate aprecia că s-a obținut 
o îmbunătățire substanțială a propagandei 
prin conferințe, dar se poate face încă cu 
mult mai mult în acest domeniu.

Astfel, s-ar putea mări simțitor numărul 
de lectori, în special în orașe ca Brașov, Si
biu și altele, unde în aparatul de stat, ca și 
în economie lucrează multe cadre valoroase, 
cu o bună pregătire politico-ideologică și de 
specialitate. în ce privește conținutul confe
rințelor, în unele cazuri se simte nevoia 
unei documentări prealabile mai serioase a- 
supra situației din întreprinderea, instituția 
sau cooperativa agricolă de producție unde 
are loc expunerea, spre a-i imprima aces
teia un caracter mai concret, mai mobiliza
tor. Sîntem conștienți că au eficacitate deo
sebită acele conferințe care nu se limitează 
la simple exemplificări ci sînt strîns legate 
de problemele cele mai importante ale vie
ții de partid și economice din locul unde 
sînt ținute. Sînt necesare, de asemenea, o 
îmbogățire a tematicii conferințelor, o mai 
accentuată diferențiere a acestora în raport 
cu preocupările diferitelor categorii de oa
meni ai muncii.

Ținînd seama de apropierea importantului 
eveniment ce va avea loc în viața partidului 
și a întregului popor, Congresul al IV-lea al 
P.M.R., comitetul regional de partid își pro
pune ca în lunile următoare să axeze pro
paganda prin conferințe pe problemele fun
damentale puse de Directivele Congresului, 
pe principalele sarcini ce revin oamenilor 
muncii din regiunea Brașov.

T E A E
Teatrul de operă șl balet : Vară și fum (spectacol 

prezentat de Teatrul Național „V. Alecsandri- din Iași 
— orele 20). Teatrul de stat de operetă : Țara surîsului 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Oameni șl șoareci (orele 20), (sala Studio) : 
Brltannlcus (spectacol prezentat de Teatrul Național 
„V. Alecsandri- din Iași — orele 20). Teatrul de Co
medie : Răzbunarea suilerulul (spectacol prezentat de 
Teatrul de stat din Timișoara — orele 20). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Opera de trei parale (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor! 
(orele 19,30). Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Colombe (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" 
(Sos. Ștefan cel Mare nr. 34) • Nuntă la revistă (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală șl cinem; to- 
grafică „I. L. Caragiale- (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Năzdrăvanul occidentului (orele 15), Mitică Popescu 
(orele 20). Teatrul „Țăndărică (sala din str. Academiei 
nr. 18) : Băiatul șl vîntul (orele 9 șl orele 11). Teatrul 
satlric-muzical „C. Tănase- (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20).

CINEMATOGRAFE

TRAIAN FILIP: D. PÂCURARIU:

„Pămîntul otelului"
La puțină vreme după ro

manul „Amar", scriitorul 
Traian Filip este prezent in 
vitrinele librăriilor cu volu
mul de reportaje „Pămin- 
tul oțelului". Eroii volumu
lui său sint oameni de 
pe șantierul Combinatului 
siderurgic Galați, din ne- 
sfirșita cimpie a Bărăga
nului, de pe șlepurile Du
nării. Autorul a urmărit via
ța șantierului de la „primele 
sape" păstrind in fața trans
formărilor continui o sete de 
a întreba, de a se uimi și a 
admira. Dirijind brațul gi
gantic al excavatorului sau 
ridicind stîlpii metalici ai 
construcției, eroii reportaje
lor lui Traian Filip muncesc 
cu hărnicie.

Ceea ce caracterizează 1- 
maginea șantierului oferită 
de volumul „Pămtntul oțe
lului" este autenticitatea, 
rezultat și al unei formule 
literare care Îmbină inter
viul cu descrierea, umorul 
cu lirismul. Dinamismul și 
vitalitatea caracterizează 
viața de șantier Înregistrată 
de autor cu un simt sigur 
al faptului semnificativ. Sen
zaționalul paginilor Închina
te scafandrilor de mare a- 
dirtcime are o reală acope
rire artistică.

Cu deosebire, lui Traian 
Filip îi place să prezinte oa
meni ale căror biografii bo
gate se desfășoară intr-o în
lănțuire spectaculoasă de e- 
venimente. Autorul comen
tează puțin, își lasă eroii să 
vorbească, să-și amintească 
despre viața de altădată, să 
compare, să dezbată proble
me ale profesiei și șantieru
lui. ceea ce conferă narațiu
nii veridicitate. Modalitatea 
pe care o folosește Traian 
Filip în reportajele sale este 
de cele mai multe ori inter
viul. întrebări după între

bări provoacă răspunsuri 
care relevă sensul unor 
vieți de constructori, Între
gind un tablou uman variat. 
Autorul nu uită să evoce 
momente din istoria acestor 
locuri, pagini din lupta re
voluționară a orașului, pe 
care le comentează cu un 
patos reținut.

Traian Filip nu face am
ple descrieri de natură, dar 
atunci cind se oprește asu
pra unui peisaj o autentică

„Ion Ghica"
Monografia lui D. Păcu

rariu, apărută recent in E- 
ditura pentru literatură, 
constituie o amplă sinteză 
istorico-literară asupra lui 
Ion Ghica, realizată dintr-o 
perspectivă științifică, ofe
rind o imagine cuprinză
toare a tuturor coordonate
lor majore ale personalită
ții acestui reprezentant de 
frunte al culturii românești 
din secolul trecut. Cititorul 
înțelege astfel rolul înaintat

NOTE DE LECTOR
undă de lirism străbate re
portajul. Reușita acestui, vo
lum o constituie portretele 
oamenilor. Caracterele au o 
veridicitate la care contri
buie și mulțimea faptelor a- 
duse in discuție. Aproape 
fiecare erou al reportajului, 
poate fi eroul unui roman în 
proiect. Reporterul a Înlătu
rat din concepția sa orice 
prejudecată legată de limi
tele genului și folosește p 
gamă de mijloace și proce
dee artistice comune cu ale 
romancierului. Faptul inedit 
și pitoresc integrat intr-o 
narațiune suplă realizează 
viziunea de ansamblu a u- 
nui imens șantier de mun
că și entuziasm constructiv. 
Uneori însă, dialogul își 
pierde puterea de comuni
care prin repetarea formu
lei de interviu, pagina de
vine monotonă, iar biogra
fiile prea asemănătoare. Dar 
prin cele mai bune pagini ale 
sale „Pămintul oțelului" se 
Înscrie printre volumele va
loroase de reportaj.

Luiza CRISTESCU

a! lui Ion Ghica In perioa
da revoluției de la 1848 ca 
și în unele momente ulte
rioare, dar și modul In care 
de-a lungul anilor s-a înde
părtat de la această poziție. 
Cu aceeași obiectivitate în
fățișează D. Păcurariu con
tribuția lui Ion Ghica la 
progresul culturii în țara 
noastră, ca eminent profe
sor la Academia Mihăilea- 
nă, ca autor al unui pro
iect de reformă a învăță- 
mihtului, ca redactor și co
laborator la „Propășirea", 
„Albumul științific și lite
rar", „Revista română", 
„Independența", în pagini
le cărora a dezbătut pro
bleme legate de emancipa
rea țărilor române sau a 
dus o susținută campanie de 
popularizare a științei, pre
cum și ca director general 
al teatrelor.

D. Păcurariu a izbutit pe 
deplin să demonstreze, 
printr-o judicioasă analiză, 
că cea mai importantă la
tură a activității lui Ion 
Ghica, aceea care îi asigură 
trăinicie în conștiința pos-

terității, este opera literară. 
Pornind de la constatarea 
că, de-a lungul anilor, doar 
cițiva exegeți (G. Călines- 
cu, Tudor Vianu) l-au pri
vit pe Ion Ghica în primul 
rind ca un scriitor și s-au 
preocupat de revelarea me
sajului artistic al operei 
sale, autorul monografiei 
argumentează convingător 
că Ion Ghica este „unul 
dintre prozatorii noștri de 
frunte, tn veacul trecut, re
prezentant de seamă al rea
lismului critic, maestru in
contestabil al prozei episto
lare și memorialistice ro
mânești". Acest adevăr este 
evidențiat de D. Păcurariu 
prin analiza aprofundată a 
operei fundamentale a lut 
Ion Ghica, Scrisori către V. 
Alecsandri, dar și a altor 
scrieri, ca fragmentul de 
roman Istoria lui Alecu, 
prima încercare de acest gen 
in literatura noastră, sau 
cele două volume de Con
vorbiri economice în care 
popularizarea unor noțiuni 
de economie politică se rea
lizează cu mijloace literare.

Urmărind viața și activi
tatea lui Ion Ghica pe o 
perioadă, de opt decenii, 
proiectate pe fundalul unor 
mari evenimente și frămln- 
tări social-politice și cultu
rale atit interne cit și ex
terne, D. Păcurariu a pro
cedat în general cu echi
libru, selectind, dintr-un 
mare număr de date, pe a- 
celea esențiale. Pe alocuri 
însă, autorul a făcut con
cesii istorismului, aglome- 
rind amănunte aride, expu
se strict informativ.

Privită în ansamblu, mo
nografia „Ion Ghica" se în
scrie printre realizările is
toriei noastre literare din 
ultimii ani.

Teodor VIRGOLICI

Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Asta-1 tot ce s-a 
întîmplat ; Republica (completare Zilele Sighișoarei — 
9,45: 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), București (completare 
Zilele Sighișoarei — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Sta
dionul Dinamo (completare Zilele Sighișoarei — orele
20) , Grădina „Progresul- (completare Zilele Sighișoarei
— Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20), Melodia (10; 12; 14,45;
16,45; 19; 21). Spre culmi : Luceafărul (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Festival (10; 12; 15; 17; 19; 21; la grădină —
Pasajul Eforie — orele 20), Grădina „Doina- (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20), Tomis (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45; la grădină — orele 20,15). Drumul spre 
înalta societate : Carpați (9,15; 11,30; 13,45; 16). Nuntă 
cu peripeții : Capitol (completare Jorls Ivens — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — orele 20,30). 
Ne asumăm răspunderea : Unirea (16; 18,15; la grădină
— orele 20,15). Cind Martin avea 14 ani : Victoria 
(completare Valurile deasupra noastră — 10; 12-, '.14; 16; 
18,15; 20,30). Spărgătorul — cinemascop ; Buzești 414,30; 
16,45; 19; la grădină — orele 20,15). Șoferii iadului : 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20,30). Fata în 
doliu : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Ferentari (16; 18; 20). Bine ați venit ! — Drumurile ce
lui de al cincilea continent : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cronica unei crime — cinemascop : Fero
viar (completare Sport nr. 2/1965 — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Ucigașii de femei Union (15; 17; 19;
21) . Program pentru copil : Doina (orele 10 dimineața). 
Casa Rlcordi : Doina (11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 20), Grădina „Progresul- 
Parc- (Str. 11 Iunie — orele 20,45). împărăția oglinzilor 
strîmbe — Punguța cu doi bani : Timpuri Noi (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Ianoșik — cinemascop (ambele serii): 
Giuleștl (16; 19,30), Flamura (9; 12,30; 16,15; 20). Mă 
Iubește, nu mă iubește : Cultural (completare Sănătate 
Țakov — 15,30; 18; 20,30). Fernand cow-boy : înfrățirea 
între popoare (completare Comori de artă românească
— 10,30; 15,45; 18; 20,15), Bucegi (completare 1 Mal 1965
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,45: la grădină orele 20,15),
Volga (completare Comori de artă românească — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45: 21). Pe urmele lui Ahmed : Excel
sior (completare Scoarțe populare — 10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). Pădurea spînzuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia (completare Pionlerla nr. 2/1965 — 9,30; 
13; 16,30; 20), Progresul (completare Pionlerla nr. 
2/1965 — 15,30; 19). Animalele — Cum am crescut sănă
tos : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului — 
cinemascop : Grivlța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Hanka : 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina „Lira- (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20,15). Merii sălbatici : 
Vitan (completare Rapsodie ungară — 16; 18; 20; la 
grădină rulează Elena din Trola — cinemascop — orele 
20,15), Pacea (completare 1 Mal 1965 — 16; 18; 20). 
Regina cîntecelor : Miorița (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21). Parisul vesel — Călătorie imaginară : Munca (14; 
16; 18,15; 20,30). Scaramouche — cinemascop : Popular 
(10,30; 16; 18,15; 20,30). Alerg după o stea: Arta (11; 
15,30; 17,45; 20 — la grădină — orele 20,30). Cu bicicleta 
spre lună : Moșilor (completare Sport nr. 2/1965 — 
15,30; 18; la grădină — orele 20,30). Roșu și negru 
(ambele serii) : Aurora (9,30; 13; 16,30; 20; la grădină 
orele 20,15). Doi băieți ca plinea caldă : Cosmos (com
pletare Celule amețite — 16; 18; 20). Două etaje de fe
ricire : Viitorul (16; 18,15; 20,30). Armata codobaturilor: 
Colentina (completare Sport nr. 2/1965 — 18; 18,15; 
20,30; la grădină — orele 20). Neamul Șolmăreștilor — 
cinemascop (ambele serii) : Floreasca (completare 
Șopîrle — 10.30: 14; 17; 20). Soții In oraș : Rahova 
(completare Callatis — 16; 18,15; la grădină — orele 
20,30). '
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Cum e vremea
Ieri In țară : vremea a fost în general frumoasă șl 

s-a încălzit ușor. Cerul a fost schimbător; cu totul 
Izolat, în Ardeal și Muntenia s-au semnalat averse de 
ploaie. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul sudic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 18 grade la Oradea 
și 28 grade la Bechet, Caracal, Tr. Măgurele șl Ro
șiorii de Vede. In București : Vremea a fost călduroa
să, cu cer schimbător. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din sectorul sudic. Temperatura maximă a 
atins 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 iunie. In 
țară : Vreme în general instabilă, cu cer mai mult 
noros. Vor cădea ploi temporare, sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Vînt potrivit predo- 
mlnînd din sectorul vestic. Temperatura aerului în 
scădere ușoară către sflrșltul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 șl 14 grade, iar maximele în
tre 15 și 25 grade. In București : Vreme ușor instabilă 
cu cer variabil. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura ușor variabilă.

PROVINCIE NU ÎNSEAMNĂ PROVINCIALISM
Orașele de provincie... Ne gîndim la atîtea și atîtea localități, care 

ne sînt dragi chiar dacă le cunoaștem numai de pe hartă. Citim în presă 
sau auzim despre transformările petrecute în -fiecare dintre ele și ne 
bucurăm de fiecare succes al oamenilor de pe toate meleagurile țării. 
Am vizitat zilele acestea cîteva orașe de provincie pentru a vedea cum 
se reflectă tumultul nou al construcției socialismului în viața citadină, 
care e nota nouă socială, culturală, morală a provinciei, precum și în 
ce grad se mai văd reziduurile a ceea ce odinioară se numea pro
vincialism. Dar mai întîi să dăm cuvîntul unui poet pentru o :

ANCHETA

„SCÎNTEII"

Era pe vremuri în gara Bu
zău, acolo unde sfîrșeșfe cîm- 
pia Bărăganului și munții se 
arcuiesc dramatic spre apus, un 
vultur pleșuv. Adus din singu
rătate și piatră de cine știe 
cine și domesticit, vulturul, pe 
care ceferiștii îl botezaseră llie, 
cobora pe peron, planînd ușor, 
la fiecare tren accelerat, oprin- 
du-se în dreptul vagonului res
taurant, să-și primească tainul 
zilnic și sărac pe care i-l arun
cau bucătarii.

Nu știu de ce, în mințea mea 
de copil, această imagine coti
diană a orășelului provincial de 
la Intorsura Buzăului se aso
cia cu aceea a ciubărarilor moți 
care cutreierau satele de pe 
valea lalomifei cu cotigele pli
ne de linguri, fluiere și ciubere. 
Poate și pentru că ei veneau 
tot din muriți, după mălai și pîi- 
ne ; poate unde-i știam descin- 
zînd din daci, acei vulturi im-

PREFAȚĂ

punăfori cu cetățile căfărate pe 
stînci.

Cînd bietul llie a fost împuș
cat, în timpul războiului, gara a 
reintrat în anonimatul ei pro
vincial.

Incontestabil, â existat o lu
me a provinciei, claustrată 
ca-ntr-o cochilie, o lume de a- 
șezări care se visau orașe la 
încrucișarea drumurilor de (ară 
cu vreo șosea județeană, tîr- 
gliri cu gări melancolice și 
pustii ca niște cantoane, învio
rate o dată pe zi de trecerea 
personalului, cînd cele cîteva 
birje somnolente ale urbei se 
grupau în fafa rondului din pia
ța gării, așteptînd vreun client 
singuratic. Tîrguri în care timpul 
își urma curgerea lui apati
că, patriarhală, tulburată anual 
de iarmaroace, de „balul co
munal", de circuri cu animale 
costelive și acrobafi roși de fti
zie...

A existat o lume a provin-

ciei, eu cite un pare și o fan
fară militară, cu o cazarmă tip, 
cu soldați dispersați adesea la 
moșiile din vecinătate și cu ti
neri ofițeri descazarmafi prin 
alcovurile atinse de bovarism...
i Au existat o psihologie și o 

mentalitate provincială, degra
dantă și mutilatoare, care ope
ra implacabil în conștiința și su
fletul omului, inoculîndu-i pe 
nesimțite otrava unei morale 
bîntuite de egoism și rapaci
tate ; au existat o umilință și o 
năuceală a provincialului, ope
rante imediat ce intra pe dru
mul Capitalei, scos din țarcul a- 
celei izolări colective ; un ori
zont închis, de plumb, dezolant, 
care apăsa nu doar acoperișele 
scunde ale fîrgurilor, ci mai a- 
les sufletele oamenilor. Dacă 
există o explicație a prozei ab
surde a lui Urmuz, atunci rădă
cinile ei trebuie căutate în stu
piditatea acelei vieți fără ori
zont, cu idealuri ciuntite brutal

de o societate în care omului îl 
era impus zborul obsedant a! 
fluturelui de noapte în jurul 
lămpii.

Tîrgurile s-au stins în ceafa 
unui trecut de iarmaroace și 
drăgaice ; le-au luat locul, 
pretutindeni, orașele moderne, 
înzestrate cu școli, cu teatre, cu 
uzine și magistrale de blocuri, 
orașe în care oameni entuziaști 
și liberi făuresc valori materiale 
și spirituale ce se integrează 
marii opere colective a po
porului. Orașele provinciei au 
ieșit din anonimat, cîștigîndu-și 
o personalitate și o pondere e- 
nume în construcția socialistă. 
Ele au căpătat faimă, autoritate 
într-unul sau altul din domeniile 
construcției noastre. Rulmenții 
îfi amintesc Bîrladul ; fevile a- 
peductelor moderne — Roma
nul ; locomotivele Diesel — 
Craiova ; sondele de forai, ca 
niște uriașe seringi înfipte în 
scoarța bătrînului Pămint su

gerează Ploieștii ; aluminiul — 
Slatina, relonul — Săvineștil, 
tractoarele — Brașovul, strun
gurile — Aradul, produsele chi
mice — Govora, Turnu-Măgu- 
rele, Tîrgu-Mureș...

Valea Trotușului, Valea Bica- 
zului, Valea Prahovei, Valea 
Jiului, Valea Mureșului, imensa 
vale a Dunării au devenit mari 
artere industriale ale României 
moderne.

Viata spirituală a tării s-a ex
tins la întreaga arie geografică 
a „provinciei" de altădată. Noi 
generafii de intelectuali se for
mează astăzi în școlile răspîn- 
dite generos de revoluția noa
stră culturală în toate orizontu
rile reîntinerite ale patriei. Vii
tori ingineri și profesori, me
dici, artiști învață la Timișoara, 
la Cluj, la Brașov, la lași, la 
Tîrgu-Mureș, la Galați, la Con
stanta, la Craiova...

Teodor BALȘ

De la „urbea 
subofițerilor" la minunile 
tehnicii

Sîntem la Călărași, un oraș ca 
atîtea altele din țara noastră. Is
toria lui nouă începe cu transfor
marea, după naționalizare, a unor 
mici ateliere într-o întreprindere 
de industrie locală, cu secții de 
morărit, metalurgie, mobilă. Apoi 
ia ființă o întreprindere piscicolă. 
Tot mai mulți oameni își găsesc 
astfel, treptat, locuri de muncă, po
sibilități de calificare. După 1959 
s-au pus bazele unei mari Fabrici 
de confecții, astăzi cu aproape

1 500 de salariați. „Fabrica a săltat 
orașul spun călărășenii. Dar cel 
mai mult — noul și modernul 
combinat de hîrtie și celuloză". 
Călărașul se industrializează. A- 
ceasta este temelia care a determi
nat și determină schimbări esen
țiale în orașul provincial de altă
dată. Dezvoltarea economică atra
ge, inevitabil, transformări adînci 
in toate sectoarele vieții.

Deși, ca aspect, Călărași mai 
poartă încă vestigii ale vremii cînd 
era supranumit „urbea subofițeri
lor", cu o arhitectură lipsită de 
gust, dar pe gustul „majurilor" 
proprietari de altădată, în oraș 
viața culturală și artistică este 
destul de vie. Afișul casei de cul

tură anunță, pe curînd, o nouă 
premieră: „Steaua fără nume".

Este greu ca într-un spațiu res- 
t.rîns să zugrăvești bogata viață a 
orașului. Despre ce să vorbim mai 
pe larg ? Despre cenaclul literar, în 
cadrul căruia se adună oameni de 
diferite vîrste și ocupații, iubitori 
de literatură și ei înșiși creatori de 
„cuvinte potrivite" ? Despre cercul 
de prieteni ai filmului („vrea să a- 
jungă cineclub !“) care dezbate 
teme interesante ca „Filmul și 
viața", „Filmul și dragostea", orga
nizează, cu ajutorul p'eliculei, călă
torii... pe hartă, popularizează crea
țiile cinematografiei românești. 
Despre opera de culturalizare pe 
care o desfășoară cu dragoste în

rîndurile maselor intelectualii ora
șului ? Tovarășul Constantin Ionel, 
directorul școlii medii N. Bălcescu, 
care funcționează într-un local nou, 
modern, ne-a înșiruit o serie de tit
luri de conferințe ținute în luna 
mai sau pregătite pentru luna vii
toare despre Arghezi, Hugo, Dante ; 
ne-a vorbit despre monografia ora
șului, întocmită în decurs de 2 ani, 
cu sute de colaborări ale intelectua
lilor locali, despre revista literară 
a elevilor săi, în care se publică țn- 
tîii muguri, despre revista profeso
rilor — pe teme științifice și pe
dagogice — încă în proiect. în oraș 
a devenit o tradiție ca miercurea să 
fie consacrată lectoratului femeilor, 
cu circa 400 de participante, al că

rui suflet este învățătoarea Maria 
Petruș, iar joia — ca în atîtea orașe 
ale țării — a tineretului. „Am venit 
din Ploiești, ne-a spus MIHAI VI- 
ȘOIU, ca metodist la Casa de cul
tură. Sînt și responsabil al cenaclu
lui literar. In ciuda temerii mele de 
la început, pot să spun că viața 
culturală și artistică a Călărașului 
îmi dă satisfacții". Totuși, ne-a spus 
un profesor de limba franceză, s-ar 
mai putea întreprinde multe și în 
acest domeniu. Sînt, 'de pildă, în 
orașul nostru instrumentiști care ar 
putea alcătui o orchestră semisim- 
fonică de amatori. Instrumente, ne
valorificate, există la Casa de cul
tură. S-ar putea da concerte-școală, 
pentru educația muzicală a maselor. 
Și încă ceva : deși la Călărași sînt 
sute și sute de intelectuali, li se 
consacră încă prea puține manifes
tări. „Prea rar se dau la noi con
certe", ni s-a plîns MARIA ME- 
LEACĂ, muncitoare la mașina de 
butoniere într-un atelier al fabri
cii de confecții. „Ar fi nevoie de 
un teatru-cinema de vară" este de 
părere, ca mulți alții, frezorul 
GHEORGHE MITESCU.

Am stat de vorbă cu jurisconsul
tul AUREL ELEFTERESCU, în 
timpul liber pasionat regizor ama
tor. Teatrul a înregistrat pînă a- 
cum mai bine de 140 de premiere, 
ne-a spus el. Spectatorii au făcut 
cunoștință cu piese ale lui Cehov 
și Gorki, Mihail Sebastian, Baran- 
ga și Fulga, Nușici etc. Colectivul 
de teatru al combinatului pregă
tește „Arhipelagul Lenoir". Din 
păcate, însă, eforturile nu sînt 
îndeajuns sprijinite de organele 
locale de stat.

— La ce vă referiți ?
— La Călărași nu există încă o 

scenă ca lumea, sînt greutăți 
serioase în ce privește realizarea 
costumelor și decorurilor necesare, 
de doi ani ne lipsesc becuri de 
proiecție, n-avem reflectoare. Ac
torii nu pot face deplasări în ra
ion, deoarece nu li s-a pus la dis
poziție un vehicul care să le înles
nească acest lucru. Dar nu numai 
atît: inimoșii artiști amatori nu 
sînt stimulați în nici un fel, nu au 
primit nici măcar insigna, de „evi
dențiat al muncii culturale". Si 
cînd te gîndești că. mulți. dintre ei 
desfășoară această activitate de

vreo douăzeci de ani, fără a pre
tinde cuiva un vîrf de ac ca re
compensă.

De vorba cu câlârâșeni 
vechi și noi

Pentru a obține o imagine com
pletă a vieții locale, am luat unui 
mare număr de cetățeni interviuri 
— fulger în legătură cu orașul lor 
sub felurite aspecte. Și iată ce 
ne-au declarat.

PAUL CRAIU, tehnician : Tre
buie să se respecte delimitarea 
străzilor in ce privește circulația 
autovehiculelor și căruțelor. Pe 
strada București n-ar trebui să cir
cule căruțe, mașini grele, iar pe 
strada Griviței, arteră importantă, 
să se interzică, de asemenea, circu
lația căruțelor, mașinilor care tran
sportă paie pentru combinat.

Ing. GHEORGHE STINGĂ : Sînt 
un nou locuitor al Călărașului. Eu 
lucrez aici de anul trecut. Mă im
presionează neplăcut faptul că stră
zile sînt pline de praf (respiri praf 
pînă și în autobuz). Am impresia 
că asta ține de inerția, amorțeala 
caracteristică altădată orașelor 
noastre de provincie, sînt rămășițe 
care ar trebui spălate — și la fi
gurat, dar și la propriu, adică stro
pitoarea să nu treacă doar prin 
centru. Să vă mai dau o „mostră" 
de lîncezeală : la dezgheț, în primă
vară, de cîteva ori s-a strîns no
roiul în grămăjoare mici pentru a 
fi ridicat. De tot atîtea ori însă s-a 
risipit și a trebuit să fie adunat 
din nou.

PAMFIL NICOLAIE, muncitor : 
Este inadmisibil ca, după ploaie, în 
curtea Fabricii de confecții să intri 
în noroi pînă la gleznă. N-ar putea 
conducerea acestei întreprinderi să 
ia măsuri ca măcar cîteva alei sau 
cărări pietruite să permită circula
ția în condiții cît de cît civilizate ? 
(l-am dat dreptate tovarășului Ni- 
colaie; pe directorul fabricii l-aș 
invita la Fabrica de confecții din 
Bîrlad, a. cărei curte a fost în în
tregime asfaltată...)

VASILE MARIN, tehnician: 
Transportul în comun de la 
și spre combinat, are defecțiuni. 
Uneori aștepți în stații pînă te uită 
sfinții, alteori autobuzele trec în

grupuri de cîte 3—4. Nu-mi amin
tesc în ce ziar am citit că în orașul 
nostru transportul spre gară a fost 
organizat pentru toate trenurile. 
Vă rog să mă credeți că nu este 
așa. Ultimele autobuze deservesc 
pe călătorii veniți cu trenul de 
22,30. Dar noaptea mai sosesc două 
trenuri

CONSTANTIN ROTARU, econo
mist : Abia din 1982 sînt călărășan. 
Consider că ritmul vieții orașu
lui rămîne mult în urma efortu
rilor făcute pentru industrializarea 
lui. Să luăm, de pildă, activitatea 
comercială. Mai dăinuie un obicei 
de pe vremea pensionarilor: la o- 
rele 19—20 se închid toate magazi
nele. Cei de la O.C.L. uită că oame
nii lucrează în schimburi. Ar trebui 
ca măcar unele magazine alimen
tare, centre de pîine să fie deschise 
pînă la orele 22.
CONSTANTIN STĂNESCU, func

ționar : Se aduc prea puține măr
furi de calitate. La magazinul 
„București" din centru am văzut 
un balot de 6 m de stofă care mi-a 
plăcut. Am vrut să-mi iau de un 
costum, dar vînzătorul mi-a spus 
că e vindută. Nu am putut obți
ne marfa dorită decît după mari 
insistențe, reclamații...

De unde aceste apucături ? Cine 
a mai pomenit ca stofa să se re
țină ca mesele la bar ?

Despre toate acestea am stat de 
vorbă cu tovarășul Dumitru Ak?'- 
za, vicepreședinte al sfatului popu
lar al orașului. El ne-a asigurat că, 
în limita posibilităților, se vor lua 
măsuri. Numai în ce privește 
curățenia...

— Ce vreți, oraș în Bărăgan. 
Bărăgan înseamnă praf. Și împo
triva. prafului e greu să lupți. De 
ce sînt vopsite în cenușiu grilaje
le zonelor verzi ? Păi tocmai ca să 
țină piept prafului.

Totuși, cum au reușit să învingă 
înțr-o astfel de luptă gospodarii 
atîtor alte orașe de provincie ale 
țării ? Desigur că, în primul rînd, 
învingînd inerția provincialismu
lui, pornind la treabă cu o menta
litate acordată cerințelor zilelor 
noastre.

Itinerarul anchetei noastre cu
prinde și alte două orașe de pro- 
vincie„. Dar despre ele în numărul 
de mîine al ziarului.

Em. MIHAILESCU
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Industria noastră socialistă cunoaște o dez
voltare dinamică, in flecare an intră in func
țiune noi uzine și combinate, înzestrate cu 
tehnica cea mai avansată, întreprinderile 
existente sînt dotate cu noi mașini și utilaje 
moderne. Concomitent, producția se diversi
fică de la un an ia altul, se desfășoară cu 
succes o activitate stăruitoare pentru ridica
rea continuă a calității produselor. în acest 
cadru de progres qenerai al industriei, cerin
țele față de nivelul calificării, de orizontul 
de cunoștințe tehnice ale muncitorilor și teh
nicienilor, cresc mereu în fiecare întreprin
dere și pentru toate profesiile.

Formele variate de perfecționare a pregă
tirii profesionale a muncitorilor iolosite in 
întreprinderi au dat rezultate bune, au avut 
un rol important in însușirea tehnicii noi, în 
rezolvarea sarcinilor noi de producție. Se 
pune întrebarea : tin ele nasul cu dezvoltarea 
industriei socialiste în plin avînt, corespund 
aradului înalt al proaresului tehnic și actua
lelor exigente de calitate puse de partid în 
lata tuturor ramurilor industriale T

La această întrebare ne răspund, in cuprin
sul acestei panini, muncitori, tehnicieni șl in
gineri, cadre de conducere din fabrici, uzine 
și șantiere.

Ing. FLORIAN BĂGĂLUȚ 
directorul Combinatului 

chimico-metalurgic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ 

din Baia Mare

UN SISTEM DE CALIFICARE
MOBIL, ADAPTABIL
NECESITĂȚILOR PRODUCȚIEI

cu 
sînt 

în 
in- 
fa-

f Orientăm oare perma
nent eforturile noastre în 
materie de perfecționare 
a calificării muncitorilor 
spre ceea ce este nou în 
tehnică și esențial în pro
ducția întreprinderii ? Pri
vim noi în perspectivă 
problema pregătirii cadre
lor de muncitori cu înaltă 
calificare ? Iată întrebări 
pe care ni le punem 
toată seriozitatea. Ele 
dictate de faptul că 
combinatul nostru au 
trat în funcțiune noi
brici și secții înzestrate 
cu agregate și instalații 
de tehnicitate foarte ridi
cată, au fost asimilate 
produse cu caracteristici 
superioare. Cursurile de 
calificare, de ridicare a 
calificării — care în ulti
mele șase luni au fost 
frecventate de aproape 
600 de muncitori — au de
terminat un vizibil progres 
calitativ al pregătirii pro
fesionale în întreprinde
rea noastră.

La una din secții se va 
monta o instalație moder
nă pentru topirea în sus
pensie a concentratelor 
metalifere, unică în (ară, 
iar în secțiile oxizi de 
plumb, convertizoare, vor 
fi puse în funcțiune noi 
instalații de înaltă tehni
citate. Am orientat cursu
rile de ridicare a califică
rii cu precădere spre a- 
ceste procedee tehnolo
gice. Asigurăm cunoaște
rea din vreme a noutăți
lor tehnice și însușirea 
noilor procedee de pro
ducție.

Mulți ani ne-am decla
rat satisfăcuți cu numărul 
mare de cursuri, cu numă
rul mare de muncitori 
care le frecventau. Dar 
oare aspectul global al 
calificării trebuie urmărit? 
Hotărît, nu 1 Iată de ce, 
cînd facem acum reparti
zarea la cursuri, avem în 
vedere îndeosebi antrena
rea muncitorilor care au 
nevoie imediată de cu
noștințe noi. Din acest 
considerent am organizat 
cursurile de ridicare a ca- 
lificării muncitorilor din 
secția electroliza cuprului 
In două trepte. în prima — 
muncitori nefamiliariza(i 
cu tehnologia. La a doua 
— cei care au nevoie de

I

specializare. Durata am
belor cursuri — șase luni 
în prima etapă și șase în 
cea de-a doua — s-a do
vedit justificată, 
nem acum de 
un înalt nivel 
nai, cum sînt 
norii Gheorghe 
ghel Iorga, 
ningher,
Nicolae Pop. în prezent 
examinăm posibilitatea 
trimiterii unor muncitori și 
tehnicieni dintre cei mai 
pricepuți la specializare 
la Combinatul chimic Tr. 
Măgurele, la Uzinele chi
mice din Tîrnăveni, Uzina 
de superfosfat și acid sul
furic Năvodari. Trebuie să 
învățăm și din experiența 
acestora.

Grupa de lectori este 
formată 
bine pregătiți, cu un sta
giu în producție de mini
mum cinci ani. Urmărim o 
strînsă legătură între 
cursuri și producție. Ridi
carea calificării și specia
lizarea a 45 de muncitori 
din noua secție de electro
liză a cuprului a ridicat 
calitatea producției.

Avem în combinat 11 
cursuri de calificare și de 
ridicare a calificării. Răs
pund ele cerințelor pentru 
care au fost create ? în 
bună parte, așa cum am 
arătat, datorită măsurilor 
luate, cred că da. Se im
pun însă și unele măsuri 
de ordin organizatoric, 
care depășesc competen
ța noastră. Durata cursu
rilor prevăzute in nomen
clatorul elaborat de minis
ter nu mai corespunde 
cerințelor actuale. Sînt 
cursuri de șase luni — de 
exemplu, pentru ‘metalur- 
giști în plumb a căror du
rată ar putea fi scurtată 
la jumătate; în schimb, 
timpul de funcționare al 
altora — cum este cel 
pentru metalurgia cupru
lui — ar trebui să fie mă
rit la nouă luni, 
care trei cu 
producție.
mai judicioasă a pregăti
rii muncitorilor va permite 
celor a căror meserie este 
de mai mare complexitate 
tehnică să-și adîncească 
cunoștințele de speciali
tate, să fină pasul cu teh
nica modernă.

Ing. ȘTEFAN TICUȘAN 
Ing. GHEORGHE ANDRIESCU 

Uzina „Electromagnetica" 
București

Cursurile de perfecționare a calificării muncitorilor

ȚIN PASUL CU CERINȚELE
INDUSTRIEI ANULUI 1965?

VASILE DAMIAN 
operator chimist șef, 
Uzina de superfosfat 

și acid sulfuric Năvodari
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Maistrului, tehnicianului 
sau inginerului Ie revin 
sarcini multiple In organi
zarea și conducerea pro
ducției. După părerea 
noastră, una dintre ele are 
o mare importantă : con
tribuția pe care o aduo la 
ridicarea calificării munci
torilor. Astăzi, cind vor
bim despre calitățile unui

și laspecialist, ne gfndim 
modul cum lucrează oa
menii din secția sau secto
rul lui, la nivelul califică
rii acestora. 
Statul nostru 
Șl

Și e firesc, 
s-a ocupat 

se ocupă stăruitor, a 
cheltuit și cheltuiește fon
duri importante pentru 
formarea de cadre cu stu
dii superioare și medii.

Pregătirea pe 
cadre au i 
scoli, in producție trebuie 
să fie mai bine valorifi
cată și in domeniul ridică
rii calificării muncitorilor, 
in interesul îmbunătățirii 
calității produselor, spori
rii productivității muncii, 
folosirii cît mai depline a 
tehnicii moderne din În
treprinderi.

Fată de anii anteriori, in 
uzina noastră au fost adu
se îmbunătățiri simțitoare 
activității de ridicare și 
perfecționare a măiestriei 
profesionale a muncitorilor. 
Se constată însă o pronun
țată fluctuație a cadrelor 
tehnico-inginerești chema
te să răspundă de bunul 
mers al activității cursu
rilor. în mai puțin de cinci 
luni la cursul din secția 
mecanică II pentru strun

gari s-au perindat trei lec
tori. Frecventa aici este 
foarte slabă, conținutul 
lecțiilor inegal și nu se 
ridică la nivelul cerin
țelor. Pentru creșterea ca
lificării muncitorilor con
siderăm că de mare folos 
ar fi permanentizarea lec
torilor. Spunînd aceasta, 
nu ne gindim doar la du
rata de șase luni sau un an 
cit ține un curs, ci la o 
perioadă muli mai înde
lungată. Credem că numai 
astfel maistrul, tehnicianul 
sau inginerul va putea să 
aibă o imagine clară asu
pra evoluției pregătirii 
cursanților, a problemelor 
noi care apar intr-un anu
mit domeniu. Orice posi
bilitate de repetare a te
maticii va fi exclusă.

în uzină am observat și 
o altă carență a învăță- 
mintului de ridicare a ca
lificării (intîlnită de altfel 
și in multe alte întreprin
deri cu care avem legă
turi) : numirea lectorilor 
la intimplare, fără a ține 
întotdeauna seama dacă ei 
cunosc problemele secției 
sau oamenii cu care vor 
lucra. Procedîndu-se astfel, 
s-a ajuns la situația ca in
gineri și tehnicieni din 
serviciul tehnolog șef, 
constructor șef sau chiar 
din alte secții să predea la 
cursurile organizate în 
secția contori, matrițerie 
sau relee, deși aici există 
specialiști cu un înalt ni
vel de pregătire și o vastă 
experiență în producție.

în unele cazuri, lectorul 
nu poate interveni eficient 
în soluționarea probleme
lor ridicate de producție. 
Activitatea lui 
la simpla 
adeseori — tocmai datorită 
necunoașterii în profun
zime a „amănuntelor' din 
secție — alunecă în im
provizație, iar legătura 
dintre curs și practică de
vine o ficțiune.

După părerea noastră, 
trebuie să existe o grijă 
deosebită ca lectorii să fie 
seleotionati dintre specia
liștii cu o bună pregătire 
nu numai teoretică, ci și 
practică, înoît să poată de
monstra „pe viu" cele a- 
rătate la tablă sau pe 
schemă. Din păcate, ia noi 
nu s-a tinut cont întot
deauna de acest lucru. Să 
dăm un exemplu. în secția 
matriterie, la sectorul scu
le noi, șef de atelier este 
tovarășul Petre Albu, spe
cialist, cu o mare autori
tate in mijlocul colectivu
lui unde muncește. Indicat 
ar fi fost ca el să conducă 
unul din cursurile de ridi
care a calificării din secție, 
în locul lui predă însă un 
inginer stagiar. El insuși 
mai are multe de invătat. 
Situații similare se fntil- 
nesc și la cursurile orga
nizate in cadrul laborato
rului de metrologie me
canică. Aici lecțiile sînt ți
nute de două tinere absol
vente ale școlii tehnice.

O mai mare exigentă în 
numirea maiștrilor ca lec
tori și o mai mare pa
siune pentru perfectiona
rea calificării muncitorilor 
se cere din partea specia
liștilor întreprinderii.

se reduce 
expunere care

ACELAȘI CURS
PENTRU „ELEVI"
Șl PENTRU „STUDENTI“ ?

Frecventez în i 
curs de ridicare a 
la care se predau 
fe de tehnologie, 
matematică, fizică, 
rău dar trebuie să 
acest curs nu răspunde ce
rințelor muncii noastre. în 
primul rînd trebuie știut că 
au fost înscriși din oficiu 
muncitori diferifi ca pregăti
re și specialitate. Au fost a- 
mesiecafi cei de la acid sul
furic cu cei de la superfos
fat, cei de categoria a IV-a 
cu cei de-a Vlll-a.

La ce duce aceasta ? După 
cum se știe, de la cateqoria 
a IV-a la a Vlll-a este o 
mare distantă. Muncitorii în- 
cadrafi în categorii superi
oare solicită pe bună drep
tate să li se predea lecfii co
respunzătoare nivelului lor 
de cunoștinfe. Ce pot în
văța ei la un curs unde tre
buie predate cunoștinfe re
lativ elementare pentru mun
citorii cu calificare redusă ? 
Ce fac lectorii în această si- 
fuafie ? Recurg la solufii de 
compromis : o dată predau 
lecfii de nivel scăzut, altă
dată lecfii de 
înaltă. Dar și înfr-un caz și 
în celălalt o parte din 
cursanți sînt pe bună drep
tate nemulfumiti : fie că nu 
înfeleg nimic, fie că aud lu
cruri prea bine cunoscute.

Faptul că la același curs 
au fost înscriși muncitori din 
mai multe sectoare ale uzi
nei mi se pare de aseme
nea cu fotul greșit. Este bine 
ca eu să cunosc nofiuni de 
fabricare a acidului sulfuric, 
dar în primul rînd mă in
teresează procesul de fa
bricație din sectorul su- 
nerfosfat, unde lucrez. 
Este meseria mea și pe a- 
ceasta vreau să o cunosc cît 
se poate de bine. Or, la 
examenele care se fin la în
cheierea cursului li se pun 
tuturor aceleași întrebări, 
indiferent de sectorul în care 
lucrează.

Și despre tematică sînt 
multe de spus. Așa cum este 
ea întocmită și aprobată de 
Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei, nu corespun
de nevoilor reale ale uzinei, 
nu oferă cunoștinfe despre 
progresele realizate în do-

uzină un 
calificării 
cunoștin- 

, chimie,
Îmi pare 

i spun că

specialitate

meniul tehnologiei îngrășă
mintelor chimice. Deși la 
noi funcționează instalații 
moderne, automate, Ia 
cursurile de ridicare a ca
lificării se vorbește des
pre metodele clasice de 
producere a acidului sul
furic, de mult depășite. 
Despre fabricarea fluorosili- 
caiului de sodiu, care la noi 
a cunoscut în ultimul timp 
o mare dezvoltare, se amin
tește doar în treacăt. Lecții 
practice de laborator nu-mi 
amintesc să se fi ținut, semi- 
narii de asemenea. Atunci 
cum vedem dacă muncitorii 
rămîn cu ceva de la aceste 
cursuri ? Cred că în acest fel 
cursurile de ridicare a cali
ficării nu-și pot atinge scopul, 
devin un act formal.

Aș avea cîteva sugestii. 
Durata cursurilor să se redu
că la 6 luni (cu o frecvență 
de 4 ore pe săptămînă) în 
loc de un an, cit e acum. 
Aș propune să se întoc
mească lecții de către or
ganele tehnice ale uzinei 
— poate și cu concursul 
specialiștilor din direcția 
generală de resort din mi
nister, 
plicate, 
folos.

o serie de lucrări lipsesc. 
Dacă pentru unele profe
sii, cum este aceea de o- 
țelar, de turnător sau de 
strungar, există cărți de 
specialitate, manuale, 
pentru multe meserii care 
se practică în uzina noas
tră asemenea lucrări lip
sesc cu desăvîrșire sau 
sînt de mult depășite. 
Cartea „Utilajul și tehno
logia trefilării" a apărut 
acum cinci ani. Nu mai 
corespunde cerințelor. 
Pentru tratamentiști, gal- 
vanizatori, pentru munci
torii care lucrează la fa
bricarea cablurilor sau a 
electrozilor de sudură nu 
există nici un fel de bi
bliografie. Ministerele și 
Editura tehnică au, după 
părerea mea, obligația de 
a rezolva cît mai repede

posibil problema tipăririi 
de cărți pentru diferite 
profesii, care să reflecte 
cele mai noi realizări.

Actuala organizare a 
programei stînjenește
desfășurarea normală a 
cursurilor profesionale 
din uzină. Cred că ar fi 
necesar ca aceste cursuri 
să se țină după sistemul 
anului școlar din învăță- 
mîntul de cultură genera
lă. Adică să înceapă în 
septembrie — octombrie 
si să se încheie în mai — 
iunie. în prezent ele se 
deschid, de obicei. în ia- 
nuarie-februarie, iar lec
țiile cele mai importante 
sînt predate în lunile de 
vară, cînd mulți munci
tori înscriși la cursurile 
de ridicare a calificării 
pleacă în concediu.

bun zidar

Aceste lecții, multi- 
ne-ar fi de un mare

Unele cursuri 
predau noțiuni 

depășite

Caragiale : Dacă mă Iu
bești stimabile, 
batirul ți ia-o
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Ing. VIRGIL POPA
Uzina „Industria sirmei*'- 

Cimpia Turzii

O etapă nouă

fă-mi 
de la

r 
K

STUDIEREA BIBLIOGRAFIEI
DE SPECIALITATE

Dezvoltarea permanen
tă a tehnicii îșl face loc 
în uzina noastră prin per
fecționarea procedeelor 
tehnologice, inovații și ra
ționalizări. Nu de mult, 
în secția bare trase au 
fost instalate cuptoare 
moderne pentru trata
mentele termice, sistemul 
de acționare cu abur a li
niei de laminare a fost 
înlocuit cu un sistem 
electric, diferite alte sec
ții au fost înzestrate cu 
utilaje de înalt randa
ment. Pe lîngă necesitatea 
ridicării calificării mun
citorilor în meseria de 
bază, a apărut și aceea ca 
unii dintre ei să-și însu
șească o a doua meserie. 
Trefilatorul trebuie să fie 
și lăcătuș de întreținere 
pentru a exploata mai 
bine utilajele și pentru a 
putea interveni la nevoie, 
oțelarul — zidar-șamotor, 
ca să poată 
repararea 
Cursurile de 
de ridicare a 

desfășoară 
orientate

participa la 
cuptoarelor, 
calificare și 
calificării ce 

se desfășoară acum la 
noi sînt orientate spre 
realizarea acestor cerințe.

Anual, ele sînt frecventa
te de 700—800 de munci
tori. Lectorii sînt ingineri 
cu o practică îndelungată 
în producție și cu expe
riență pedagogică (predau 
și la școala profesională), 
în ultima vreme, ei au 
îmbogățit tematica cursu
rilor de ridicare a califi
cării cu teme privind 
„factorii care influențea
ză procesul de prindere 
a materialului în calibre 
la laminoare", „sisteme 
moderne de acționare", 
„întărirea chimică a for
melor și miezurilor".

Nu trebuie însă să ui
tăm că exigențele produc
ției cresc continuu. De a- 
ceea și cerințele față de 
desfășurarea cursurilor de 
ridicare a calificării tre
buie să fie tot mai înalte.

Astăzi nu ne mai putem 
mulțumi ca muncitorul să 
se pregătească doar după 
notițele pe care și le-a 
luat la cursuri. Este ne
cesară și o bibliografie de 
specialitate. Lectorii n-au 
însă posibilitatea să in
dice această bibliografie 
decît în parte, pentru că

EMILIA STAN 
MARCELA CABA 

țesătoare la „Intex“-Păulești

CALIFICARE SAU ■ ■■

FORMALISM „CALIFICAT"
Avem în întreprindere 

trei cursuri de ridicare a 
calificării (pe fiecare 
schimb cîte unul), frecven
tate în total de circa 85 
de țesătoare, ceea ce re
prezintă mai puțin de a 
zecea parte din numărul 
muncitorilor întreprinderii. 
Ce arată această cifră ? 
Că problema ridicării ca
lificării muncitorilor este 
Ia noi un fel de cenușă
reasă. Ea este privită ca 
o chestiune exclusiv par
ticulară a cîtorva sala- 
riați și lectori din între
prindere. Conducerea în
treprinderii și comitetul 
sindicatului, socotind, pro
babil, că au prea mufte 
sarcini de rezolvat, au 
lăsat în grija serviciului 
personal și 
problemele 
îndrumării și 
cursurilor de 
calificării. La 
serviciul personal și în- 
vățămînt — invocînd 
celeași motive 
mis 
la 
tiv 
cursuri. Această tovarășă 
nu lucrează direct în pro
ducție, nu cunoaște pro
cesul tehnologic și com
portarea țesătoarelor la 
locul de muncă și, de a- 
ceea, își rezumă munca 
la mobilizare, evidența și 
asigurarea sălilor pentru 
lecții. Cine urmărește ce 
învățăm, cum învățăm, 
cum se reflectă in produc
ție cele studiate Ia cursu
rile de ridicare a califi
cării ? Nimeni. De aceea 
trebuie să spunem des
chis că plătim încă tri
but formalismului. Darea 
de seamă a comitetului 
sindical de secție pome
nește în fiecare adunare 
despre cursul de ri
dicare a calificării mun
citoarelor, prezintă date 
statistice despre frecven
ta și 
telor. 
aici.

S-a 
începutul cursului, ziua 
de marți pentru lecții. 
Sistematic, însă, apar alte 
acțiuni. Frecvent lectorii

învătămînt 
organizării, 
controlului 
ridicare a 
rîndul său.

a- 
a trans- 

unei salariate de 
serviciul administra- 
răspunderea pentru

numărul participan- 
Și totul se oprește

rezervat, încă de la

sînt reținuți prin ședințe, 
în timp ce noi așteptăm 
începerea cursului. Ținute 
de fiecare dată în altă 
sală fără materiale de
monstrative, expunerile 
și-au pierdut tot mai mult 
din eiiciență. Singura lec
ție practică, ținută într-o 
duminică, a fost departe 
de a fi epuizat probleme
le care se cer cunoscute 
de țesătoare.

Tovarășul director, in
ginerul șef sau alt repre
zentant al conducerii în
treprinderii n-au venit 
niciodată, cel puțin în vi
zită, la cursurile noastre. 
Nu ne amintim ca organi
zația de bază din secție 
sau comitetul sindicatu
lui să fi pus în discuție 
absența de la cursuri sau 
slaba pregătire a unor 
țesătoare.

Am mai amintit și o altă 
problemă care interesea
ză masa țesătoarelor. In 
general, la sfîrșitul cursu
rilor se susține un exa
men de verificare a cu
noștințelor. După părerea 
noastră, ar fi necesar ca, 
in general, la absolvirea 
cursurilor de calificare 
să se ateste nivelul de 
pregătire printr-un docu- 
ment-adeverință sau ceva 
în sensul acesta. Pe lîngă 
consemnarea unui bagaj 
de cunoștințe, eliberarea 
unui asemenea act ar pu
tea juca un anumit rol în 
stimularea materială și 
morală a muncitorilor 
care frecventează cursu
rile.

Datorită importanței mari 
pe care o are continua 
ridicare a calificării in 
bunul mers al activității 
întreprinderii, socotim ab
solut necesar ca de a- 
ceastă problemă să se 
ocupe exclusiv conduce
rea întreprinderii, in strin- 
să legătură cu comitetul 
sindicatului. Lăsată 
seama serviciului 
nai și învătămînt 
altor servicii din 
prindere, ridicarea
cării va continua să ră- 
mînă o activitate minoră, 
formală și ineficace.

producției, ale diversifi
cării, mecanizării și au
tomatizării proceselor de 
fabricație ? Nu cred, de 
pildă, că un
poate fi și un priceput 
instalator. Dar fiecare 
meserie se înrudește tot 
mai mult cu altele. între 
unele meserii nu mai 
există o delimitare cate
gorică. iar acei muncitori 
care au un profil limitat, 
o pregătire unilaterală, nu 
pot depăși cadrul specia
lității de bază.

Punctul meu de vedere 
este acesta : muncitorul 
trebuie să aibă cunoștin
țe teoretice și practice 
multilaterale în sfera me
seriei lui. Numai o ast
fel de pregătire îl ajută 
să atingă o înaltă pro
ductivitate în condiții ca
litative ireproșabile — 
cînd necesitățile produc
ției cer imperios o 
mare varietate de 
rații de lucru.

Experiența mea 
altor constructori de pe 
șantier a arătat că nu 
poate fi socotit un bun 
zidar cel care se pricepe 
numai să așeze cărămi
zile una peste alta. Căci 
metodele și ritmul de lu
cru întîlnite astăzi pe 
șantiere diferă funda
mental de cele din tre
cut. Muncitorii zidari tre
buie să aibă o astfel de 
pregătire, încît să poată 
să execute și I 
betoane, lucrări 
zaic. După cum 
gher trebuie să 
execute lucrări 
chetare si chiar să mon
teze prefabricate.

Cursurile de calificare 
și de ridicare a califică
rii trebuie să ofere, după

mine, muncitorilor spe
cializați intr-o anumită 
profesie posibilitatea de 
a-și însuși cel puțin o 
meserie înrudită. S-ar 
putea obiecta că trecerea 
unui muncitor de la o 
meserie la alta ar dăuna 
calității lucrărilor. Nu 
este adevărat ! Brigada 
pe care o conduc poate 
executa în prezent ori
care din lucrările de pe 
șantier la un înalt nivel 
tehnic. Fiecare muncitor 
cunoaște bine, pe lîngă 
meseria de bază, meserii

mai 
ope-

și a

tencuieli, 
de mo- 
un dul- 

i știe să 
de par-

în 
perso- 
sau a 
între- 
califi-

ANTON POMMERSHEIM, 
zidar, șef de brigadă, 
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IMPASUL
SPECIALITĂȚII ÎNGUSTE

Am citit cu interes an
cheta publicată în „Scîn- 
teia“ nr. 6 625 cu privire 
la calificarea tinerilor 
muncitori. în mod deose
bit mi-a reținut atenția 
punctul de vedere al to
varășului ing. Cecilius 
Bălașa de la Uzina „Da
nubiana", care opta pen
tru o strictă specializare 
a muncitorilor. Asupra a- 
cestei probleme am alt 
punct de vedere, pe care 
doresc să mi-1 exprim.

Vreau să precizez 
la început că mă refer la 
ramura construcțiilor, în 
care lucrez. Este evi
dent că muncitorii spe
cializați în executarea u- 
nei anumite operații de 
lucru obțin o productivi
tate a muncii ridicată. 
Dar, cu rare excepții, o 
asemenea pregătire nu 
poate fi satisfăcătoare. 
Cum se descurcă astfel de 
muncitori în condițiile 
creșterii complexității

Nu specializare 
excesivă...

înrudite. De altfel, lucră
rile de calitate ireproșa
bilă le fac tocmai acei 
muncitori din echipă care 
folosesc cu aceeași înde- 
mînare mistria atît la zi
dărie cît și la tencuieli, 
la interioare și la exte
rioare, la lucrări de be
toane sau de mozaic.

GHEORGHE BRATOSIN 
maistru principal 

Uzina „Progresul“-Brăila

V V

CINE PREDĂ" HOTĂRĂȘTE 
Șl „CE SE PREDĂ"

Lucrez la Uzina „Progresul" 
de 25 de ani. Am devenit 
strungar în 1936. Șase ani am 
făcut ucenicie. Așa se învăța 
meserie pe atunci, „furind-o”. 
în căzui cel mai fericit fi se 
spunea : „fă ca mine !’ Și-a- 
tît. Astăzi, formarea de mun
citori cu înaltă calificare este 
la noi o problemă de stat, de 
care răspund specialiști expe
rimentali, cadre didactice, 
conducerea întreprinderilor.

în Uzina „Progresul" cursu
rile de ridicare a calificării 
sînt frecventate de peste 
2 800 de muncitori. Numai 
din secfia uzinaj, în care lu
crez, participă 300 de munci
tori strungari. Tematica aces
tor cursuri fine pasul cu teh
nica nouă, cu cerinfele ridică
rii califafii produselor ? Fiind 
mereu în mijlocul muncitori
lor, cunoscînd îndeaproape 
problemele zilnice ale pro
ducției, am ajuns la conclu
zia că tematica lecțiilor care 
se țin la cursurile de ndicare 
a calificării este învechită. 
O lecție recentă avea ca o- 
biecfiv „Metode avansate de 
lucru în sfrungărie”. Dar lec
torul n-a făcut altceva decît 
să reamintească înfr-un mod 
neinferesant cîteva procedee 
arhicunoscute de așchiere a 
metalelor. De unde se vede 
că nu-i de loc suficient ca nu
mai titlul să sune a nou I Gă
sesc foarte utilă propunerea 
unor strungari din secfia noa
stră, printre care Gheorghe 
Molnar și Nicolae Sîrbu, ca 
la cursurile de ridicare a cali
ficării să se pună accent pe 
probleme legate de executa-

rea unor operații importante, 
cum sînt prelucrarea pieselor 
conice a arborilor cotiți, 
îzvorînd din nevoile lucrări{or 
curente din secție, care ar a- 
vea eficiență imediată.

O situație asemănătoare 
există și în alte sedii ale uzi
nei. Am aflat, de oildă. că de 
cinci ani li se predau muncito
rilor de la turnătorie aceleași, 
mereu aceleași lecții desp’e 
pregătirea amestecurilor de 
formare și executarea forme
lor. Mult mai folositoare — 
susfin muncitorii din secție — 
ar fi lecțiile despre turnarea 
in forme întărite cu bioxid de 
carbon, despre caracteristi
cile oțelurilor speciale și me
todele moderne de turnare a 
lor.

Sînt prevăzute si teme im
portante : „citirea” desenelor, 
a schemelor de montai, tole
ranțe de prelucrare. Dar și 
desore acestea se vorbește în 
orele de curs neconvinqătnr, 
simolist. Una din cauze constă 
în faptul că majoritatea lec
țiilor sini predate de cadre 
tehnice cu calificare medie, 
deși avem în uzină zeci de 
soecîalisti cu pregătire supe
rioară care ar putea aduce o 
contribuție importantă la îm
bunătățirea cursurilor. Con
ducerea uzinei ar trebui să 
dea problemei ridicării ca
lificării muncitorilor cea mai 
mare atenție. Există toa
te condițiile ca tematica să 
țină pasul cu tehnica 
Producția ne obligă să 
mînem 
chită.

la o tematică

nouă, 
nu -5- 
înve-

Cînd forțela nu sint egale

Desene de Eugen TARU
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1. GIOCONDA
Sint tn istoria 

artei mari maeștri 
a căror influență 
pentru evoluția 
picturii a avut mai 
mari consecințe 
decît cea a lui Leonardo dă Vinci. 
Michelangelo, cu ă sa Capelă Six- 
tină, Rafael, cu frescele din stan
țele Vaticanului, Rembrandt cu 
unul sau altul din tablourile sale 
faimoase cu subiecte religioase, 
chiar Caravaggio, a cărui impor
tanță nu atinge pe cea a acestora, 
au lăsat urme, au produs schim
bări de stil și de tehnică mai du
rabile și mai Întinse decit imen
sul Leonardo. Cum poți să imiți 
misterul inimitabilului, să dai in 
semne precise inefabilul care se 
desprind din opera acestui geniu? 
A avut elevi, dar tot ce aceștia 
au putut adopta, cu toată dragos
tea lor și dorința de ă fi cit mai 
aproape de felul lui de a se ex
prima in artă, abia dacă au fost 
unele elemente de delicatețe, de 
blindețe in figuri, de noblețe, ce 
apar in opera lor, care totuși, din 
punctul de vedere al execuției, 
urmău practici și rețete mai sănă
toase și mai solide adesea decit 
cele experimentale ale maestru
lui.

Si totuși, nu există operă de 
artă pe lume care să se bucure 
de prestigiul, de gloria și de dra
gostea de care este Înconjurată 
Gioconda. A fost executată, se pa
re, intre 1501 și 1506, in anii de 
maturitate a artistului. Acest in
terval este o epocă din viața lui 
Leonardo in care 61, din Floren
ța, unde era stabilit, se absentea
ză pentru o bucată de vreme și 
intră in serviciul iui Cesar Bor
gia, ca inginer militar, după care, 
in 1503, revine la Florența, de 
unde, in 1506, se duce la Milano; 
pe acesta nu-l părăsește decit in 
1515, chemat in Franța de Fran- 
cisc I, unde și moare, in 1519, Ia 
virsta de 67 de ani.

Epoca dintre 1501 și 1506 ar pă
rea deci destul de turmentată. Da 
Vinci a găsit totuși răgazul nece
sar ca să execute, cu minuțiozi
tatea care-i era regulă de condui
tă, portretul faimos al Lisei Ghe- 
rardini, soția patricianului floren
tin Francesco di Zanovi del Gio- 
condo, de unde numele de Gio
conda, care i-ă rămas acestui por
tret. Ea este reprezentată jumă
tate corp, cu stingă rezemată în 
brațul unui fotoliu și cu dreapta 
așezată deasupra mîinii stingi. In
sist asupra acestor amănunte 
fiindcă, cum vom vedea, poziția 
miinilor Giocondei și perfecțiunea 
execuției lor au in opera defini
tivă aproape aceeași importanță 
ca și fața. Modelul ne privește 
drept in ochi, prezentlnd acea 
gură de forma unui U deschis, a- 
dică cu colțurile puțin ridicate, ca 
și cum ar schița un zimbet, pe 
care o găsim și în nu mai puțin 
miraculoasa figură din compoziția 
cu Sfinta Ana, chiar in imaginea 
acestei sfinte, purtind pe Fecioara 
Maria pe genunchi. N-am putea 

• zice că femeia din fața noastră 
1 este excepțional de frumoasă. 
1 Fruntea prea înaltă, obrajii cam 

bucălați. ochii aproape fără gene, 
care insă poate au rămas astfel 
din pricina împrejurărilor prin 
care a trecut opera timp de atitea 
secole, nu sint cei pe care i-am 
dori în obrazul unei femei cu ade
vărat frumoase. Ceea ce caracteri
zează această imagine este miste
rul ce se desprinde din ea, din a- 
ceastă figură îmbăiată in lumină, 
In care umbrele și luminile, deci 
volumele, rezultă din cele mai de
licate treceri de la una la alta pe 
care le poate prezenta pictura. 
Correggio singur, rareori, a izbu
tit să redea o impresie asemănă
toare. Și totuși, femeia aceasta, 
prin atitudine, prin surîsul enig
matic, este parcă simbolul Însuși 
al unei ființe atotștiutoare, cunos
cătoare a misterelor de care este 
plină viața omului, care știe, dar 
păstrează pentru ea, toate secre
tele lumii. De o impresie de vo
luptate nici nu poate fi vorba. Ni
meni, privind Gioconda, nu s-ar 
gindi la așa ceva. Ca să ajungă 
la această expresie unică in isto
ria picturii, in nenumăratele ore 
de poză, artistul punea să cinte 
din gură și din instrumente muzi
canți, aducea uneori actori comici, 
astfel incit, oboseala, ce nu intir- 
zie după o oră de poză, să nu-și 
poată face apariția.

Pe cap. peste părul despărțit in 
două printr-o cărare la mijloc, și

Acad. 
George OPRESCU

care-i cade, ușor 
buclat, pe umeri, 
ea poartă un voal, 
peste o stofă 
care ii îmbracă 
capul, mai către 

creștet. Costumul ii este amplu, dar 
simplu, și, imaginat in cute nume
roase, atit pe piept, cit și la mined 

. un singur ornament: o broderie În
gustă, de-a curmezișul pieptului, 
broderie care leagă împreună cute
le din față de peste piept și, desi
gur trece și in jurul spatelui. Pe u- 
mărul sting, o stofă drapată. Din 
acest costum apare în evidență 
conturul miraculos al miinilor,' tot 
așa de elocvente in frumusețea și 
In aspectul lor ca și obrazul des
cris mai sus.

Miinile Giocondei au tentat pe 
mulți pictori și desenatori. Îmi a- 
duc aminte cu mare plăcere de un 
desen al lui Pallady, mai vechi, 
poate curind după ieșirea din ate
lierul lui Claude Moreau. în linii 
de o mare delicatețe, care mai 
mult mingfiau decît atingeau hîrtia, 
Pallady izbutise să redea in desen 
o impresie asemănătoare celei pe 
care o căpătăm privind portretul. 
După cum știm, Pallady iubea de
senul, 11 practica tot timpul, mai 
tirziu ca să-și aducă aminte de 
persoane și de atitudini întilnite in 
viață, mai mult ca o conservare a 
unei impresii momentane, opere 
care, dacă mai aveau și puțină cu
loare, produceau un farmec deose
bit. Nici una însă din acestea nu a 
atins frumusețea pe care Pallady 
a obținut-o desenind, lă începutul 
carierei lui, miinile Giocondei, și 
alte cîteva opere în același stil și 
tot atit de perfecte, ocupație care, 
se simte, l-a umplut de fericire.

Dar să mă întorc la Gioconda. 
Fiecare operă de artă dintre puți
nele pe care le-a lăsat Leonardo 
era un experiment și puține dintre 
aceste opere au fost terminate, căci 
In lungul interval cerut de execu
ția lui bazată pe cele mai prețioase 
amănunte, altă problemă li recla
ma atenția. Se pare că acesta este 
și cazul Giocondei. Poate de aceea 
ea a rămas la artist, n-a ajuns la 
soțul Monnei Lisa, și a călătorit cu 
el in Franța, unde se găsește as
tăzi, de la sosirea lui în această 
țară, la chemarea lui Francisc 1 
pină azi, trecind din palat regal 
în palat regal, și plasată pe vremea 
imperiului lui Napoleon I chiar în 
camera de culcare a acestuia.

Ceea ce contribuie intr-o largă 
măsură la impresia supraumană pe 
care ne-o provoacă figura misteri
oasă a Giocondei, sint sigur, apar
ține In cea mai mare parte lui da 
Vinci, a ieșit din imaginația lui, 
constituie adică o creație în ade
văratul sens al cuvintului, și nu o 
simplă reproducere, oricit de per
fectă, a unui model pămintesc. La 
aceasta se adaugă încă imensul 
peisaj care se întinde Îndărătul 
portretului, iarăși un element nou 
in arta timpului, propriu lui da 
Vinci. Stinci, ape, cascade văzute 
parcă intr-o altă planetă decit cea 
pe care o locuim noi se întind pe 
dimensiuni fantastice și ne duc cu 
gindul la fel de fel de fabule pe 
care cei vechi și le imaginau des
pre originea pămîntului. Totul este 
văzut ca printr-o ceață subțire, 
care, scoțînd in lumină unele părți, 
punlnd în umbră altele, dă încă 
mai multă irealitate întregii acestei 
părți a compoziției, ținută intr-o to
nalitate albăstruie. Da Vinci nu era 
un colorist și coloritul său din Gio
conda se resimte de această dispo
ziție sufletească și de meșteșug : 
conturul, umbra și lumina, treceri
le, de la una la alta dar cit de si
gure. de magistrale, îi ajungeau. De 
aceea, poate, o bună fotografie a 
Giocondei constituie un document 
destul de satisfăcător pentru o a- 
naliză a ei din partea celui care 
n-a văzut originalul.

Se pare că cei care au studiat 
opera in amănunt în ultimul timp 
și-au dat seama că ea a suferit 
stricăciuni in decursul timpului, fie 
din pricina acelei dispoziții sufle
tești a lui Leonardo, care nu se 
mulțumea niciodată să practice o 
tehnică încercată, pe care o moște
nise, ci dorea să inventeze mereu 
ceva nou, invenție care adesea se 
termina cu un dezastru, cum a fost 
In Cina cea de taină, din Milano, 
fie din pricina restaurărilor la care 
Gioconda a fost supusă, ca mai 
toate vechile picturi. Chiar astfel, 
ea rămine in istoria, nu numai a 
artelor, ci a culturii omenești, una 
din culmile supreme pe care a a- 
tins-o geniul omenesc în artă.
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Cei doi poli
Omenirea cunoaște doi 

poli opuși : polul belșugu
lui și polul foamei. Frontie
rele ce-i despart sint invi
zibile, ele se schițează în 
însuși interiorul mareei ti
mone, întruchipează o com
plicată și fantastică geo
grafie a dezechilibrului lu
mii. Două lumi diferite în li
mitele acelorași continente, 
ale aceleiași țări, ale ace
luiași oraș : polul sănătății 
și polul mizeriei, polul rafi
namentului tehnic și polul 
epocii de piatră.

în Cosmos se plimbă 
nave uriașe, cu aparaturi 
nevisate în urmă cu zece 
ani, dar în junglele de pe 
malurile Amazonului oa
meni negri și goi trag cu 
arcul asupra avioanelor su
personice care zboară dea
supra Marelui fluviu. în Bo
livia, la o altitudine de 
3 641 metri, geniul uman a 
durat cea mai înaltă reșe
dință guvernamentală din 
lume : La Paz. Pe creste lo
cuiesc proprietarii minelor 
de cositor, plantatorii. Aco
lo, clima este pură asemeni 
zefirului. în vale domnesc 
țînțarii și arșița toridă, foa
mea și promiscuitatea. Pa- 
raziții intestinali devorează 
bărbați, femei, copii, mala
ria seceră sute și sute de 
oameni.

în Congo,de-a lungul a- 
pelor stăpînesc, despotic, 
anofelii și musca țe-țe. în 
India, numărul anual de vic
time ale țînțarilor anofeli se 
ridică la 2 milioane. Tributul 
este încă dureros. Subnutri
ția debilitează organismul 
și-l lasă pradă tuturor ma
ladiilor. Indienii spun : „un 
an din trei este slab, unul 
din șapte poartă semnul 
foametei".

J. Beaujeu-Garnier, pro
fesor la Sorbona, a spus : 
„Acestea sînt țările în care 
se moare mult". într-un tra
tat de demografie intitu
lat „3 milioane de oameni", 
el ne descrie tabloul mor
talității populației de cu
loare din Uniunea sud-afri- 
cană : în anul 1958, 11,7 la 
sută din cei decedați a- 
veau maladii infecțioase, 
14,5 la sută erau bolnavi 
de plămîni, 23 la sută erau 
atinși de maladii ale tubu
lui digestiv, 18,9 la sută 
sufereau de boli ale siste
mului circulator.

Dar mai sînt și foamea, 
și condițiile de locuit, con
dițiile de higienă. în anul 
1959, în Nigeria ele au pro
vocat dispariția a 93 la mie 
dintre copiii în vîrstă de 
1—4 ani. într-o serie de 
țări africane, sud-america- 
ne, în India și alte țări din 
sudul și sud-estul Asiei, ju
mătate din numărul copii
lor mor înainte de a atinge 
vîrsta de 15 ani. Țări în 
care se moare mult...
A

Intre Cerro 

de Pasco și Cuzco
Ne aflăm în fața unui pa

radox, îmi spune dr. Sali
nas. Există regiuni în care 
oamenii îmbătrînesc și 
mor pentru că mănîncă 
prea mult și regiuni în care 
popoare întregi — în pri
mul rînd copiii — mor de 
foame. în țările subdezvol
tate majoritatea populației 
mănîncă cu mult mai pu
țin decît ar trebui, datorită 
fie relei repartiții a bogă
țiilor, fie insuficientei ex
ploatări a resurselor natu
rale.

Gîndul mă poartă spre 
furnalele înalte de la Cerro 
de Pasco, spre puțurile pe
troliere de la Talara, spre 
exploatările miniere ale ță
rii, dar și spre indienii din 
regiunea Cuzco, care-și 
poartă greutățile în spate 
sau pe spinarea unei lame, 
întocmai ca în urmă cu 
cinci sute de ani.

...S-au dezvoltat multe 
programe economice și so
ciale, la noi, în Peru, a- 
daugă dr. Salinas. Se con
struiesc centrale electrice, 
șosele, canale pentru ali
mentarea cu apă a regiuni
lor agricole. Totuși, popu
lația din aceste părți ale 
țării exercită o puternică 
presiune asupra orașelor, 
le invadează. De-aici lipsă 
de locuințe și promiscuita
tea cartierelor periferice ale 
orașelor.

Gîndul mă poartă spre

1970 ar trebui eradicat și 
paludismul, dar regiunile 
impaludate acoperă supra
fețe considerabile.

Am în față o hartă a 
Braziliei. De la Belem pînă 
la Rio de Janeiro, coasta 
are o lungime egală cu a- 
ceea a litoralului Franței, 
Belgiei, Olandei, Danemar
cei, Germaniei, republicilor 
socialiste baltice și Finlan
dei laolaltă. Jumătate din 
continentul Americii de Sud 
și aproape jumătate din 
populația lui aparțin țării 
acesteia. Anul acesta vom 
inaugura o școală națională 
de sănătate publică pentru 
480 de elevi, afirmă dr. R. de 
Britto. Este însă un prim 
pas. Prof. Ferreira de la 
Școală de medicină a Uni
versității federale de stat 
din Rio de Janeiro subli
niază : „Sănătatea este un 
subprodus al dezvoltării

dar nu sînt suficiente pen
tru a combate paludismul. 
în ultimul an am vaccinat 
1 200 000 de oameni îmoo- 
triva tuberculozei, dar 
ne-am limitat la aceasta. 
Rujeola face ravagii. Tra
choma, de asemenea. O fa
vorizează furtunile de nisip. 
Onchocercoza este o ade
vărată urgie. Dar avem nu
mai trei medici autohtoni. 
Densitatea medicală este 
de un medic la 100 000 de 
locuitori".

Vorbește dr. O. Keita din 
Guineea : „în întreaga lume 
alți 102 milioane de oameni 
au fost smulși, anul trecut, 
din plasa infernală ă palu- 
dismului. în alte regiuni — 
și în primul rînd în Africa — 
nu există încă nici un pro
gram de eradicare. Popoa
rele acestor țări numără 393 
milioane de oameni. Palu
dismul și onchocerCOza ră- 
mîn endemiile majore ale

Mali ăre 400 000 de cazuri 
de malarie declarate, la o 
populație de 4,5 milioane 
de locuitori. Nevoile urgen
te sînt imense, mijloacele 
de acțiune sînt limitate, a- 
jutorui tehnic și științific 
extern este mai mult sau 
mai puțin condiționat, în 
mai toate țările noastre. 
Este mult de făcut, în acea
stă „a treia lume" care nu
mără două treimi din popu
lația întregii lumi. Și totuși, 
asistăm la agresiuni deli
berate împotriva sănătății 
și vieții oamenilor, în Ango
la și în Guineea (zisă por
tugheză), în Vietnam și în 
Republica Dominicană, în 
Africa de sud și în Congo, 
agresiuni cu napalm, cu 
gaze toxice, cu arme biolo
gice, ca și cum n-am avea 
destul de luptat împotriva 
bacteriilor, a virușilor natu
rali".

Geografia foamei
a ignorantei 
și a morții
NE VORBESC:

Dr. R. DE BRITTO, ministru al sănătății, (Brazilia); Dr. 
O. KEITA, directorul cabinetului ministrului sănătății și aface
rilor sociale (Guineea); Dr. HURUSTIATI SUBANDRIO, 
ministru adjunct al sănătății (Indonezia); Dr. S. DOLO, 
ministrul sănătății publice și afacerilor sociale (Mali); Dr. C. 
QUIROZ SALINAS, director general al sănătății în Ministe
rul Sănătății Publice și Prevederilor Sociale (Peru); Dr. J. B, 
BISETSA, directorul sectorului medical al Prefecturii Gita- 
rama (Ruanda); Dr. A. KEITA, directorul sănătății publice 
(Ciad); Dr. P. LAMBIN, ministrul sănătății publice și al 
populației (Volta Superioară).

indigenii din munții Peru
lui, care „nu produc și nici 
nu consumă" — cum spu
ne dr. Salinas. Sînt urmașii 
incașilor, care invadează 
orașele, pentru a nu mai 
trăi la limita dintre inani- 
ție și moarte.

„Este un cerc vicios care 
vrea ca sănătatea popu
lației să depihdă de eco
nomia țării și economia ță
rii de sănătatea popu
lației". Care este soluția ? 
Ministrul brazilian al sănă
tății răspunde propriei în
trebări : „Să ne sustragem 
acestui cerc vicios și să 
facem să biruie sănătatea, 
pentru a asigura astfel dez
voltarea economiei".

în ultimii doi ani, în 
Brazilia s-au realizat 17 
milioane de vaccinări an- 
tivariolice. Dr. Britto apre
ciază că pînă în 1968 fla
gelul va fi înfrînt. Pînă în

economice. S-au realizat 
unele lucruri în domeniul 
irigațiilor. Dar irigațiile nu 
soluționează problema vie
ții agricultorilor".

Țintarul care 
orbește

Vorbește dr. P. Lămbin, 
ministruț sănătății publice 
și al populației din Volta 
Superioară : „Flagelul prin
cipal al țării mele este on
chocercoza. Flagelul care 
orbește. Avem sate lovite 
în proporție de 70—80 la 
sută. Mai ales în văi, adi
că în regiunile cele mai 
fertile. Mulți se refugiază, 
alții rămîn, dar orbesc".

Vorbește dr. A. Keita din 
Ciad : „Avem cîteva centre 
fixe de chimioprofilaxie,

țării mele. Avem de răs
puns unei alternative tulbu
rătoare : pentru a dezvoltă 
agricultura trebuie să fa
cem lucrări hidraulice, să 
construim baraje. Pe de 
altă parte, barajele pro
voacă vîrtejuri prielnice 
existenței larvelor de țîn- 
țari. Este vorba de țînțari 
a căror înțepătură aduce 
după sine orbirea. Să re
nunțăm la baraje? Aceasta 
înseamnă prăbușirea agri
culturii noastre. Poate ar 
trebui să aplicăm alte me
tode de regularizare a ape
lor, dar trebuie să fim aju
tați".

Dr. S. Dolo, ministrul să
nătății publice din Mali, 
mi-a vorbit la rîndu-i de 
plaga onchocercozei. „Pier
dem anual mii de adulți 
și de tineri. Alte maladii 
cer, de asemenea, un greu 
tribut popoarelor africane.

Conștiința mizeriei 

și a luptei
Ruanda are zece prefec

turi (provincii) șl o popu
lație de 2 800 000 de locui
tori. 12 spitale guverna
mentale, 7 ale diferitelor 
misiuni religioase și 2 spi
tale aparținînd unor socie
tăți miniere — aceasta este 
zestrea sanitară a țării. I 
se adaugă sanatoriul T.B.C. 
din Rwamogana, cu 300 de 
paturi, pentru... 50 400 de 
bolnăvi. Dr. J. B. Bisetsa 
mă informează că majori
tatea maladiilor care se 
înregistrează în țara sa se 
datoresc subnutriției sau 
nutriției fără proteine și 
vitamine. Lă aceasta se 
mai adaugă ignoranța, des

pre o educație sanitară 
neputîndu-se vorbi.

— Cu banane, fasole și 
cartofi, putem considera că 
n-am ieșit încă din faza 
monoculturii.

— Dar alte bogății natu
rale nu aveți ?

— Ba da. Avem nume
roase minereuri. Dar mi
nele aparțin societăților 
care le exploatează.

— Cum contribuie statul 
la dezvoltarea rețelei sa
nitare ? *

— S-a alocat 10 la sută 
din bugetul național.

— Subnutriția are efecte 
grave asupra copiilor ?

— 80 000 de copii în 
vîrstă de pînă la cinci ani 
au două treimi din greuta
tea normală.

Dr. A. Keita, directorul 
sănătății publice din Ciad, 
este încă mai concret.

— Agricultura noastră se 
află la începuturile ei. Fa
cem încercări ou bumbacul, 
orezul și grîul. Un alt ex
periment, mai nou, este 
trestia de zahăr. Am con
struit o rafinărie de zahăr 
și o fabrică de bere la 
Moundou, o fabrică de ccrn- 
serve la Fort Archambault 
și, de două luni, o moară 
pentru cereale la Fort 
Lamy.

— Cîte școli aveți ?
— La o populație de 4 

milioane, aproximativ 10— 
15 la sută sînt alfabetizați. 
In total avem două licee și 
șase colegii tehnice, igno
ranța este poate mai peri
culoasă decît onchocerco
za, trachoma, paludismul, 
lepra împotriva cărora a- 
vem de luptat. După cum 
vedeți, moștenirea este 
foarte grea.

— Cîte spitale aveți ?
— Spitale în adevăratul 

sens al cuvîntului, numai 
cinci. în afara celor trei 
medici originari din Ciad, 
nu mai avem decît 37 de 
medici străini, veniți să ne 
ajute. Ne gîndim să for
măm alții.

în Ciad, în Volta Supe
rioară. în Ruanda, în Ni
ger, oamenii au început 
să aibă conștiința mi
zeriei pe care au moște
nit-o. Cunoscuta luptătoare 
pe tărîm social dr. Suban- 
drio mi-a făcut foarte sen
sibilă această nouă reali
tate, într-o expunere pa
tetică.

— O vastă mlșgare se 
desfășoară pe planul în
tregii noastre planete : 
mișcarea pentru coopera
rea internațională în vede
rea organizării victoriei îm
potriva mizeriei. Niciodată 
ca acum, în istoria umani
tății, nu s-a impus cu atîta 
forță ideea valorii umane 
și â drepturilor omului. 
Mase uriașe de oameni 
s-au ridicat, pe toate con
tinentele, proclamîndu-se 
ființe umane cu dreptul la 
bunăstare și existență nor
mală. Milioane de oameni 
caută cu înfrigurare resur
se noi, pentru ă le folosi 
în vederea realizării aces
tei bunăstări personale și 
generale, pentru a pro
mova ideea de om în do
meniul sănătății și al cul
turii Această lume nu mai 
poate rămîne o lume con
dusă de un nucleu de oa
meni egoiști. Ea este con
dusă de revoluția maselor 
largi de oameni care tind 
spre progres și pace, ea 
este infailibilă și nu o poa
te opri nimic, nici exploa
tarea care mai dăinuie, 
nici armele. Victoria ei 
este inevitabilă, pentru că 
pledează în favoarea drep
turilor celor mulți.

Horia LIMAN
Geneva

Pescuitor somalez. In mîini ține 
scoici perlifere scoase de pe fundul 

mării

Strălucitoare, dură, albă, perla a 
atras din cele mai străvechi timpuri 
pofte sălbatice și pasiuni avare.

„Biografia" perlei începe poate ou 
22 de secole înaintea erei noastre. Pe 
atunci în China tributuri și dări erau 
plătite în mărgăritare. încă cu multe 
veacuri înainte de venirea în India a 
lui Alexandru Macedon, meșterii îm
podobeau obiecte de artă cu perle 
roze. Istoricii romani Tacit și Pliniu au 
descris perlele, iar luliu Cezar a de
dicat zeiței Venus Genetrix un talger 
plin cu perle culese din insulele bri
tanice. în Franța perlele au fost adu
se pe timpul regelui Filip cel Fru
mos, iar în Spania, Filip al ll-lea a 
dobîndit în 1579 perla Perigrina, 
despre care se spune că avea forma 
de pară și era mare cît oul de po
rumbel.

Dar cele mai multe perle au pro
venit din mările calde ale sudului cu 
apă sărată. Stridii perlifere se pes
cuiesc în Golful Persic și în Marea 
Roșie, în largul coastelor Ceylonului 
și în Marea Sulu (între insulele Filipi- 
ne și Borneo), pe coastele Japoniei, 
Australiei și Venezuelei. Există și mo
luște perlifere de apă dulce (între 
care cea mai renumită este Margari- 
tana margaritifera). Ele viețuiesc în 
rîuri și izvoare de munte în Scoția, 
în U.R.S.S., în Irlanda și China, în 
S.U.A. și Japonia.

Golful Persic, între Bahrein și 
Oman, a fost din negura timpurilor 
și pînă la începutul secolului nostru 
principala sursă de mărgăritare a lu

mii. în fiecare an, patru-cinci mii de 
sambufc-uri porneau la pescuit. Cu 
un cîrlig prins de nas, oamenii își 
umpleau ou aer plămînii și se cufun
dau în adîncuri. Degetele desprin
deau fabril de pe stînci și scoteau 
din nisip scoicile prețioase. înotăto
rii excepționali își rețineau respirația 
pînă lă șase minute, păfrunzînd la 
mari adîncimi. Drept singură apărare 
împotriva rechinilor nu aveau decît 
cuțitul de la șold.

Deseori, pete roșii colorau apa 
mării : din cauza presiunii prea mari, 
sîngele țîșnea prin urechi și pe nas. 
Alte dăți rechinii izbuteau să-și smul
gă prada. Orb, surd sau tuberculos 
— acesta era destinul celui ce scăpa 
de dinții rechinilor. Pescuitul perle
lor era numit „meseria care ucide". 
Dar negustorii strîngeau averi fabu
loase. Pescuitorii de perle din Bah
rein și Qatar pînă în 1930 „recol
tau" anual de pe fundul mării per
le în valoare de peste zece milioane 
de lire sterline. Misifi din Paris, 
Londra sau New York veneau de două 
ori pe an pentru a aproviziona pe 
marii bijutieri.

Astăzi pescuitul perlelor din Golful 
Persic și Marea Roșie a decăzut : 
doar cîteva sute de somalezi și da- 
naci mai continuă să se cufunde în 
adîncuri pentru a scoate scoicile pre
țioase. Lovitura de grație i-au dat-o 
perlele de cultură din laponia.

...Un șuierat straniu se aude din 
apa liniștită a mării. în depărtare s-a

ivit capul înfășurat în alb al unei 
fete. Stă cîteva clipe la suprafață, a- 
poi se cufundă din nou. De jur îm
prejur zeci de putini, bărci și corpuri 
mlădioase ce șerpuiesc prin apa ver
zuie. Sînt „ama", tinerele pescuitoare 
de perle din Marea Japoniei. Aceste 
„sirene" își învață meseria din fra
gedă copilărie. Esența pregătirii de 
șapte ani este de a-și însuși tehnica 
respirației. „Ama" inspiră aerul nu
mai pe gură, dar aproape fără a 
desface buzele. Astfel s-a născut șu
ieratul ciudat — „cîntecul mării".

300—400 de scoici. Aceasta este 
norma zilnică a pescuitoarelor. Doar 
jumătate din scoici vor da perle de 
cultură și numai trei procente sînt ac
ceptate la o primă triere, Pentru un 
colier format din 50 de perle pre
țioase trebuie pescuite 20 000 de 
scoici I Nu este de mirare că prin 
aceste locuri nimeni nu cîntă în băr
cile clătinate de valuri. Dacă Ulise 
din Itaca ar fi navigat cu corabia prin 
Marea Japoniei, tovarășii săi n-ar mai 
fi frebuit să-i astupe urechile cu cea
ră, căci „sirenele ama" nli pot vrăji 
cti cîntecul lor.

în scurtele clipe cînd scot capul din 
valuri, privirile fetelor se îndreaptă 
adesea spre malul unde se înalță sta
tuia lui Mikimoto. în 1963 miile de 
„ama" care se cufundă în golfurile 
Ago și Tobo au adus urmașilor acestuia 
venituri însumînd 47 milioane de do
lari. Mikimoto în tinerețe a fost și el 
pescuitor de perle — veritabile însă.

Metoda perfecționată de el prin 1912 
necesită o muncă istovitoare, dar per
lele de cultură nu pot fi deosebite de 
cele veritabile decît cu ajutorul ra
zelor Roentgen.

La început, stridiile sînt desfăcute 
pentru a li se introduce între valvule 
un grăunte de sidef în jurul căruia s-a 
înfășurat o bucățică din epiteliul unei 
alte stridii. După grefă stridiile sînt a- 
șezafe în stive de cuști scufundate în 
mare pentru ca perlele să se poată 
dezvolta : corpul străin provoacă o 
secreție a moluște! care depune în ju
rul său straturi fine de carbonat de 
calciu. La fiecare șase luni stridiile 
sînt scoase din apă și curățite, 
regulă perlele de cultură se formează 
după șase ani de îngrijire atentă. Deși 
prețul lor este mai mic cu 20-40 la 
sută decît al perlelor veritable, ur
mașii lui Mikimoto sînt putred de bo- 
gafi. Componența substanței capabile 
să inițieze procesul formării perlelor 
de cultură este transmisă din tată-n 
fii), sub cel mai strict secret. La cele 
3 000 de fabrici care aparțin familiei 
lucrează zeci de mii de salariați, se
cretul bătrînulut Mikimoto continuă 
totuși să fie păzit cu strășnicie.

Iar „sirenele ama" se cufundă de 
zec; de ori pe zi pentru a scoate 
scoicile pe care le depun în putinele 
ce plutesc pe apă. Un scurt răgaz 
pentru a respira, răsună „cîntecul mă
rii'1 și... din nou spre adîncuri.

Lucian SACHELARIE



Nr. 6636 C î N T E T A Pag. 5

COLTUL
REPORTERULUI
PITEȘTI

Ab

In zona de sud
In zona de sud a Piteștiului a 

început construcția unui nou car
tier. In prima etapă se vor 
construi 2 527 de apartamente. 
Cartierul va fi alcătuit din 30 de 
blocuri de cite 4 și 9 etaje. Pro
iectul ansamblului a fost întoc
mit de arhitecți și ingineri 
de la D.S.A.P.C.-Argeș. Pe șantier 
se lucrează intens. La o serie de 
blocuri au început finisările. Pen
tru scurtarea termenului de 
dare în folosință, la blocurile 
cu 9 etaje se aplică metoda cofra- 
jelor glisante. In graficele șantie
rului s-a prevăzut darea în folo
sință, în mod eșalonat, pînă la 1 
iulie a primelor 240 apartamente.

Cartierul va fi dotat cu mai 
multe obiective social-culturale : 
ur cinematograf cu 600 de locuri, 
u dispensar etc. încă de anul 
trecut a fost dată în folosință clă
direa unei școli medii cu 24 
săli de clasă. Sînt prevăzute uni
tăți comerciale specializate, uni
tăți de deservire ale cooperației 
meșteșugărești, un mare restau
rant cu grădină de vară, garaje 
și spații de parcare pentru auto
vehicule.

Gheorghe CIRSTEA

Cînd înflorește 
liliacul

Primăvara capricioasă din a- 
cest an nu ne-a îngăduit să re
latăm din primele zile ale lunii 
mai amănunte despre una dintre 
frumoasele tradiții locale olte
nești — sărbătoarea liliacului. 
Bătrînii povestesc că după răz
boiul din 1877, localnicii din sate
le părții de vest a Olteniei, vrînd 
să afle cîți flăcăi au mai rămas 
în viață, i-au chemat la o întâl
nire în pădurea de la Ponoare, 
nu departe de Baia de Aramă, 
cînd urma să dea liliacul în floa
re. Acolo, pe o suprafață de a- 
proape 20 de hectare, crește și 
azi liliacul, tulpinile lui ajungînd 
la grosimea de 10—15 cm. (Pădu

rea de liliac, de o rară frumuse
țe, a fost declarată monument al 
naturii). In fiecare an, locuitorii 
din Ponoare și împrejurimi, iar 
in ultimii ani mii de turiști din 
regiune și alte colțuri ale țării, 
iau parte, în prima duminică 
după înflorirea liliacului, la tra
diționala sărbătoare.

Anul acesta, după străvechiul 
obicei, cimpoierii au dat semna
lul deschiderii. Au sosit aici și 
i 'meroase formații artistice de 
amatori. Mulți turiști au vizitat 
și alte frumuseți locale: podul 
„construit" de natură prin pră
bușirea unei peșteri din apro
piere, peștera de la Ponoare și 
alte locuri pitorești.

0. VICTOR

Audio-vizual
ORADEA. Școala medie nr. 3. 

Elevii au luat loc in bănci. Pro
fesorul de la tabloul de comandă 
apasă pe un buton și semnaliza
toarele roșii și galbene instalate 
în dreptul elevilor îi fac atenți că 
începe ora de limba română sau 
cea de franceză, de rusă, de ger
mană. In fața fiecăruia se află un 
microfon și o cască. Cu ajutorul 
lor, elevii sînt în legătură cu ta- 
T ’oul de comandă, unde se află și 

temui de recepție. Intr-o încă
pere izolată, printr-un perete de 
sticlă, se află două magnetofoane 
și două amplificatoare, unul pen
tru înregistrarea sunetelor și al
tul pentru recapitularea lecției 
audiate de către elevi. Un epidia- 
scop pentru proiecții și un ecran 
dau profesorilor posibilitatea de 
a însoți lecțiile de imagini. Ne a- 
flăm în laboratorul lingvistic a- 
menajat din inițiativa cadrelor 
didactice, folosindu-se resurse lo
cale.

Aparatura audio-vizuală a la
boratorului înlesnește elevilor în
vățarea limbilor, îi ajută să-și îm
bogățească vocabularul, să-și per
fecționeze mijloacele de ex
primare.

H. GROSU

SPORT 
„Europenele" 
de baschet

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Se
lecționata masculină de baschet a 
R. P. Române a obținut o nouă 
victorie la campionatele europene, 
învingînd luni seara echipa R. P. 
Ungare cu scorul de 76—52 (41-19). 
Baschetbaliștii români au făcut un 
joc bun, cu pătrunderi spectacu
loase la panou și aruncări precise 
de la distanță. în minutul 32, cînd 
avansul echipei noastre era de 30 
de puncte, au fost introduși jucă
torii de rezervă care au dat satis
facție, menținînd diferența. Cei 
mai buni realizatori ai partidei au 
fost Nosievici (26) și Albu (18) din 
echipa română, Ranky (9) și Kosz- 
ka (9) din formația maghiară. Tot 
în cadrul grupei I, de la Moscova, 
reprezentativa Finlandei a întrecut 
(după două prelungiri) cu 63—59 
(28—14) echipa R.D. Germane.

Etapa a XXIV-a 
de fotbal

Mîine se reia campionatul re
publican de fotbal. Dintre cele 
șapte partide ale etapei a XXIV-a, 
se remarcă jocurile de la Bucu
rești ale formațiilor bucureștene. 
Pe stadionul „23 August", la ora 
16, Progresul întîlnește pe frun
tașa clasamentului, Rapid. în 
continuare se desfășoară partida 
Dinamo—Steaua.

în țară se dispută următoarele 
partide : C.S.M.S. Iași—Știința
Cluj ; Crișul Oradea—Dinamo Pi
tești ; Știința Craiova—Petrolul ; 
U.T. Arad—Farul ; Minerul Baia 
Mare—Steagul roșu.

MEDICII DE MlINE 
Șl PRACTICISMUL 
Îngust

(Urmare din pag. I-a)

După părerea mea, la patul bolna
vului, asistentul trebuie să-l învețe 
pe student, în principal, cum se 
aplică cunoștințele teoretice în 
stabilirea diagnosticului și trata
mentului Ia cazul dat. Cursul pro
fesorului nu poate oferi toate cu
noștințele teoretice de care studen
tul are nevoie. O parte din ele tre
buie să le însușească prin studiul 
individual. încă din primele zile de 
activitate practică, studentul va în
griji suferenzi despre care profeso
rul încă n-a avut prilejul de a vorbi 
la curs. „Externul" va trebui totuși 
să dea fiecărui bolnav îngrijirea 
necesară. El este obligat, deci să-și 
completeze prin studiu indivi
dual cunoștințele de bază dobîndite 
în anii anteriori la disciplinele pre- 
clinice. Este sarcina asistentului de 
a-1 îndruma în această privință, in- 
dicîndu-i capitolele din manuale și 
din cărți sau articolele din reviste 
pe care studentul trebuie să le con
sulte. Mai mult, cred că e necesar 
să se facă zi de zi și controlul a- 
cestei munci individuale. Nu poate 
fi uitat că unul dintre principalele 
obiective ale învățămîntului su
perior este acela de a-i îndruma pe 
studenți cum să învețe. în această 
privință învățămintul practic poate 
aduce serioase contribuții.*

Cum anume ? După părerea mea, 
ar fi necesar să se analizeze în 
continuare conținutul activității 
externilor, respectiv căile care asi
gură menținerea contactului perma
nent dintre studiul teoretic și prac
tic în fiecare stagiu. Experiența 
arată că nu se dovedește indicat 
nici obiceiul unor asistenți de a 
transforma orele de clinică în ore 
de curs ținute în fugă, lîngă patul 
unui bolnav sau al altuia, șt nici ne
glijarea prelegerilor teoretice'care 
pornesc de la cazuri concrete ; alt
minteri, nu se poate vorbi de o 
serioasă pregătire teoretică și prac
tică, de formarea unei profunde 
gîndiri în probleme de specialitate. 
Mă gîndesc Ia anti studenției mele 
și la modul în care marii noștri 
clinicieni și-au pregătit discipolii; 
cred că demonstrațiile clinice și 
prezentările de cazuri au un rol 
hotărîtor în pregătirea studenților. 
Ele dezvoltă raționamentul medical, 
priceperea de a diagnostica mai ales 
cînd se recurge la procedee didac
tice de mult verificate: îmbinarea 
prelegerilor cu prezentarea de 
planșe, diapozitive, rularea unor 
filme, utilizarea microscopului etc. 
Important mi se pare însă ca în 
alegerea temelor să nu capete ex
clusivitate raritățile clinice, ci să 
se insiste asupra cazurilor mai frec
vente. Tot atît de indicate sînt și 
ședințele de referate, discuțiile ana- 
tomo-clinice, seminariile. Dar exa
gerările nu sînt de folos. Progra
marea prea frecventă a unor aseme
nea forme de lucru îngreunează 
munca studenților, al căror timp 
este de altfel destul de greu de 
drămuit.

Perfect justificat, stagiul externi
lor în circumscripțiile sanitare adu
ce contribuții din cele mai mari la 
pregătirea viitorilor medici, mai ales 
că în primii ani de activitate ei vor 
lucra în circumscripțiile rurale. Ca 
șl alți colegi, am însă impresia că 
în organizarea acestui stagiu tre
buie aduse unele corective. în pri
mul rînd, cred că perioada în care 
se efectuează acest stagiu, înainte 
de absolvirea anului V, nu este bine 
aleasă, debarece tinerii se prezintă 
la policlinici sau dispensare fără să

Barajul de la Teliuc
Foto : M. Andreescu

fi studiat oftalmologia, bolile infec- 
țioase, ginecologia, epidemiologia 
ș. a., deci fără a avea cunoștințe 
strict necesare despre cazurile tipice 
de dispensar medical sau puncte de 
sănătate. Studiind această problemă 
mai în amănunt, Ministerul învăță- 
mîntului și Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale pot ajun
ge la soluții mai bune. Una din 
ele ar fi deplasarea stagiului în 
circumscripțiile sanitare în perioada 
ultimelor două semestre. Esențial 
este ca studenții să ajungă în cir
cumscripțiile sanitare numai după 
ce și-au clădit cunoștințele cît de 
cît necesare activității în aceste 
verigi ale sănătății publice. Acum, 
cînd activul medical s-a lărgit în 
măsura cunoscută, cred că ar fi po
trivită și alegerea unor circumscrip
ții sanitare rurale ca loc de practi
că. Pe această cale am putea apro
pia și mai mult pe studenți de vii
torul lor loc de muncă.

Prin generalizarea externatului, 
studiul la patul bolnavului a căpătat 
un sens mai profund. Perfecționarea 
organizării lui e necesară, fiind în 
folosul studenților de azi și de mîi
ne, al oamenilor care se adresează 
medicului cu deplină încredere.

CE A URMAT
DUPĂ INDICAȚII...

(Urmare din pag. I-a)

Vineri, 28 mai, a fost o zi frumoa
să, bună de lucru în cîmp. La se
diul cooperativei agricole de pro
ducție din Tichileștl, cîțiva briga
dieri de cîmp vopseau tăblițe pen
tru solele de porumb. De ce nu se 
aflau ei în mijlocul oamenilor, pe 
cîmp ? Nu departe de ei stăteau la 
umbră contabilul șef, împreună cu 
instructorul de partid Sava Barbu 
și Stan Buduleanu, secretarul comi
tetului de partid. Instructorul răs
punde și de comuna Gropeni. Dar 
cu ce treburi a venit la Tichilești ?

— Știți — spunea el — am venit 
să iau situația prășitului că doar o 
cere raionul.

Dar tov. Barbu nu s-a dus pe 
cîmp. Ar fi putut vedea că organi
zarea muncii în brigăzi lasă de do
rit, că din cele 316 ha cu porumb 
au fost prășite doar 112. Nimic mai 
birocratic decît acest fel de a mun
ci. Și cînd te gîndești că pe aici 
au trecut mai mulți tovarăși de la 
comitetul raional de partid și con
siliul agricol 1

Despre ce fel de îndrumare poate 
fi vorba „din 'goana mașinii" se 
poate vedea și din situația întîlni- 
tă la cooperativa agricolă „Scîn- 
teia" din însurăței. Aici sînt de 
prășit 1 000 de ha, dar pînă acum 
această lucrare n-a început. Pre
ședintele cooperativei, Ion Neacșu, 
ne spunea :

„Ne e teamă să prășim pentru ca 
nu cumva să mai apară tanimecu- 
sul la porumb și să facem lucrarea 
degeaba".

Ce concepție curioasă 1 în loc să 
se treacă la lucru se așteaptă ata
cul dăunătorilor. Și mai interesant 
este că în aceeași zi a trecut pe 
acolo tov. Emil Bălăuță, președin
tele consiliului agricol raional, dar 
care a fost tare grăbit să plece la 
o altă unitate. N-a dat ochi nici cu 
președintele cooperativei, i-a lăsat 
doar un bilețel.

în raionul Brăila lucrările de în
grijire pot fi terminate într-un timp 
scurt. Este necesar să se acorde 
din partea consiliului agricol raio
nal un sprijin mai eficace conduce
rilor unităților agricole, specialiști
lor, pentru a folosi din plin toate 
forțele și mijloacele la executarea 
lucrărilor.

RAID
In constelația
COPILĂRIEI

(Urmare din pag. I-a)

— Și de ce nu l-ai luat ? (Nici un 
răspuns). Ai avut probleme, greu
tăți ?

— Cu învățătura nu-mi venea 
greu, numai cu purtarea. O dată 
ne-am suit pe geam și unu, Văca- 
ru, a început să arunce cu hîrtil în 
stradă. El a spus că eu am făcut și 
mi-a pus 9 la purtare.

— întotdeauna cînd se întîmpla 
cîte ceva Văcaru era de vină — 
se plînge mama.

„Marile probleme" au început 1 
Trebuie să stai o oră întreagă ne
mișcat în bancă 1 O veșnicie. Iar 
penițele, cînd le dai drumul „în 
picaj" spre podea, se îndoaie, se 
rup. O fi avînd și Văcaru o vină, 
dar ce te faci cu ambiția la pre
miul II ?

TURAMZ e un personaj impo
zant și grav.

TURAMZ locuiește la magazinul 
„Romarta copiilor". La un moment 
dat „individul" se scoală de pe 
scaun, ridică brațele și se recoman
dă. E un robot construit la fabrica 
„Bucuria copiilor" și a venit aici 
ca să-i îndemne pe cei mici să-și 
aleagă din jucăriile produse de 
fabrică.

La raionul de jucării luăm un 
interviu „specialistului" Savin Au
rel, de 7 ani și jumătate.

— Ce-ți place mai mult ?
— Păi elefantul jongler îl am, 

șalupa o am, avionul s-a stricat...
Adevărul e că TURAMZ e un 

robot lăudăros. Jucăriile pe care 
le recomandă nu sînt prea noi și 
nici nu strălucesc prin inspirație 
și frumusețe. Dacă ar fi fost om, 
TURAMZ n-ar fi primit o asemenea 
sarcină.

în urmă cu aproape patru de
cenii, Einstein mărturisea că, dacă 
a ajuns Ia epocalele lui descope
riri, aceasta se datorează și fap
tului că nu și-a pierdut capacita
tea de a se mira în fața naturii și 
a lumii, capacitate proprie copi
lului.

Copilăria e într-adevăr plină de 
mirări și întrebări, crește sub o u- 
riașă curiozitate față de infinitele 
ipostaze ale lumii, e dominată de 
o neîncetată sete de a cunoaște. 
Constelația copilăriei nu înseamnă 
doar jucării, iar jucăriile nu-s doar 
jucării, ele constituie prima uneal
tă, prima operă de artă pe care o 
cunoaște omul de mîine, joaca pu
iului de om e mugurele creației și 
muncii; copilăria e „vîrsta-acumu- 
lator", germenele conștiinței și răs
punderilor de mîine. E vîrsta mici
lor probleme majore, a lipsei de 
griji și a marilor griji, a jocului 
netulburat și a grelelor eforturi de 
voință și muncă. E vîrsta la care 
copiii au nevoie la tot pasul de 
răspunsuri și înțelegere, de căldură 
și sensibilitate.

Pentru ei s-au construit nenumă
rate cămine și școli, pentru ei sînt 
palatele pionierești, și tot pentru 
ei se tipăresc cărți în tiraje impre
sionante. Niciodată copilăria n-a 
fost mai prețuită, niciodată nu i 
s-au oferit cu generozitate și dra
goste părintească atîtea bucurii și 
satisfacții ca în societatea noastră 
socialistă.

Să păstrăm rezervele ei de pros
pețime și poezie, să cultivăm fan
tezia ei creatoare, să îndrumăm e- 
nergiile ei spre cunoaștere, spre 
muncă. Și să avem grijă de me
diul propice copilăriei fericite : fa
milia în mijlocul căreia crește co
pilul. Sînt cele mai frumoase da
ruri pe care le putem face copii
lor la sărbătoarea lor de azi, de 
mîine și de fiece zi.

Informații
Cu ocazia Săptămînii Interna

ționale de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, ambasadorul 
R. D. Vietnam în R. P. Română, 
Hoang Tu, a organizat luni seara 
în sala Teatrului de copii „Ion 
Creangă" din Capitală o seară de 
filme vietnameze. Au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, ziariști. Au fost de față 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Română și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Sesiune științifică 
a cadrelor didactice

La Institutul politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ din București 
au avut loc lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni științifice a cadrelor 
didactice. Au fost prezentate pes
te 470 de comunicări evidențiind 
rezultatele muncii de cercetare 
științifică în domeniile: electro
nică, cibernetică, radiocomunica- 
ții, automatizare, tehnologia mate
rialelor și tehnologia construcției 
de mașini, hidraulică, energetică, 
procedee și aparate în industria 
chimică etc.

A apărut

„Analele Institutului 
de istorie a partidului 
de pe lingă C.C. al P.M.R." 

nr. 2/1965

La rubrica a XX-A ANIVERSA
RE A VICTORIEI ASUPRA GER
MANIEI FASCISTE, revista publi
că următoarele materiale : Cuvîn- 
tarea rostită de tovarășul Leontin 
Sălăjan la adunarea festivă cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări a 
Zilei Victoriei ; „Insurecția armată 
antifascistă din august 1944 și 
participarea României la înfrînge- 
rea Germaniei hitleriste. însemnă
tatea lor în istoria poporului ro- 
mîn“ de ION POPESCU-PUȚURI, 
GHEORGHE ZAHARIA, ILIE RA
DULESCU ; „Cercetarea istoriei 
mișcării de rezistență antifascistă 
din România de VALTER RO
MAN, VLADIMIR ZAHARESCU, 
colonel AUREL PETRI ; „Cerceta
rea arhivistică privind participarea 
Armatei române, umăr la umăr cu 
Armata sovietică, la războiul anti
hitlerist" de general-maior CON
STANTIN POPA, colonel LEONI
DA ION, locotenent-colonel LEO
NIDA LOGHIN; „Rezultatele cer
cetării științifice cu privire Ia 
contribuția economică a României 
în războiul antihitlerist" de N. N. 
CONSTANTINESCU, colonel VA- 
SILE ANESCU.

Una din rubrici inserează arti
cole semnate de ofițeri superiori 
care au participat la operațiile 
Armatelor a 4-a și I române în 
timpul războiului antihitlerist.

Rubrica COMUNICĂRI cuprin
de : „Date cu privire Ia legăturile 
lui V. I. Lenin cu mișcarea munci
torească din România" de A. 
DEAC.

Revista mai cuprinde rubricile: 
NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI IN
FORMAȚII.

•*r

JK7JF PESTE HOTARE

Vizita delegației C. C. al P. M. R. in Indonezia
DJAKARTA 31 (Agerpres). — 

în zilele de 29 și 30 mai, delega
ția C.C. al P.M.R. a făcut o vizită 
în orașul Palembang, reședința 
provinciei Sumatra de sud. Cu a- 
cest prilej, în piața principală a 
orașului a avut loc un miting la 
care au luat parte conducătorii or
ganizației provinciale a P.C. din 
Indonezia, guvernatorul provinciei 
și alți reprezentanți ai autorități
lor locale, ai celorlalte partide po
litice, ai sindicatelor, ai organiza
ției de femei și de tineret, precum și

Scrisoarea lui Waldeck Rochet către Guy Mollet
PARIS 31 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Ziarul „L’Humanite" a publicat 
scrisoarea trimisă de către Wal
deck Rochet, secretar general al 
Partidului Comunist Francez, lui 
Guy Mollet, secretar general al 
Partidului Socialist (S.F.I.O.), în 
legătură cu apropiatul congres al 
S.F.I.O., care urmează să-și pre
cizeze poziția față de alegerile 
prezidențiale din luna decembrie 
a.c. După ce amintește că P.C.F. 
a propus o înțelegere care să per
mită desemnarea unui candidat 
comun în alegerile prezidențiale 
și exprimă regretul că această 
propunere nu a fost acceptată, W. 
Rochet scrie : întreaga experiență 
franceză dovedește că nu se poa
te realiza o majoritate a stîngii 
fără comuniști și că, atunci cînd 
o parte a stîngii franceze caută 
să se alieze cu forțele de dreapta, 
ea se condamnă la neputință, sau 
Ia promovarea unei politici con
trare intereselor clasei muncitoa
re, tuturor păturilor muncitoare 
ale poporului.

Scrisoarea cuprinde propuneri 
în vederea stabilirii unor obiec
tive comune care să răspundă in
tereselor imediate și de viitor ale 
clasei muncitoare, ale păturilor

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
Sărbătoarea cintecului

Mii de cîntăreți — profesioniști 
și amatori — au venit duminică în 
piețele Moscovei pentru a parti
cipa la sărbătoarea anuală a cin
tecului. Sărbătoarea cintecului, 
organizată anul acesta pentru a 
cincea oară la Moscova, s-a des
chis, potrivit tradiției, lingă clădi
rea Conservatorului. începutul 
festivalului a fost anunțat de o 
taniară, aliniată lingă monumen
tul lui Ceaikovski. Apoi un cor 
numeros, condus de diri/orul 
Aleksandr Sveșnikov, a interpre
tat „Cintec despre Lenin" de com
pozitorul A. Holminov. Pe trepte
le Teatrului Mare, corul Sveșni
kov, o orchestră simfonică și so
liști au interpretat coruri și arii 
din operele puse in scenă de acest 
teatru, in alte locuri ale orașului 
au prezentat programe diferite an
sambluri de amatori. Sărbătoarea 
cintecului s-a încheiat seara prin
tr-un mare concert prezentat în 
parcul central „Gorki".

„T e s o n"
La Phenian, capitala R.P.D. Co

reene, a început construcția nou
lui cartier de locuințe Teson, in 
partea de est a orașului, in urmă
torii ani aici vor fi înălțate clă
diri cu 4—5 etaje, un centru co
mercial, un cinematograf, școli, 
policlinici și altele. In mijlocul 
unui mare parc se construiește 
clădirea cu 22 de etaje a unei noi 
universități. Acest edificiu se a- 
daugă la alte clădiri importante 
construite in ultimii ani cum sînt 
Teatrul Mare, Palatul elevilor și 
pionierilor. Muzeul revoluției co
reene, Galeria de artă și altele.

0 jumătate de mileniu
Zilele trecute s-au împlinit 500 

de ani de la înființarea Academiei 
Istropolitane — prima școală supe
rioară de pe teritoriul Slovaciei. 
Evenimentul a fost sărbătorit in- 
tr-un cadru festiv la Universitatea 
Komensky din Bratislava.

In anii puterii populare învăță- 

oameni ai muncii din Palembang 
și din alte localități ale provinciei. 
La miting, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R., a rostit o cuvîntare.

în cursul șederii în Palembang, 
delegația a făcut o vizită guver
natorului Sumatrei de sud, s-a în- 
tîlnit cu activiști ai comitetului 
provincial al P.C. din Indonezia, 
în cursul vizitei, delegația a fost 
însoțită de Tjugito, membru al 
secretariatului C.C. al P.C. din In
donezia.

mijlocii de la orașe și sate. Se 
reînnoiește, totodată, propunerea 
organizării unei întîlniri a repre
zentanților celor două partide. în 
caz de insucces al demersurilor 
noastre, se spune în încheierea 
scrisorii, P. C. Francez va prezen
ta propriul său candidat în vii
toarele alegeri prezidențiale.

Comemorarea
Comunei din Paris

PARIS 31. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cîteva mii de persoane au 
participat duminică după-amiază 
la comemorarea Comunei din Pa
ris. Timp de trei ore s-a desfășu
rat o manifestație în fața „Zidului 
federaților" din cimitirul Pâre 
Lachaise (locul unde la 30 mai 1870 
au fost masacrați ultimii comu
narzi). Manifestanții purtau pan
carte și scandau lozinci ca: „înce
tarea agresiunii în Vietnam", „Res
pectarea acordurilor de la Gene
va", „Retragerea tâmpelor ameri
cane", „Glorie Comunei", 

mîntul superior a luat o mare dez
voltare în această regiune a Ceho
slovaciei. Dacă In 1938 exista în 
Slovacia o singură universitate cu 
3 facultăți la care audiau cursu
rile vreo 2 000 de studenți, astăzi 
în institutele de învățămint su
perior din Slovacia studiază 47 000 
studenți. Numai Universitatea Ko
mensky a fost absolvită în cei 20 
ani de peste 13 000 de tineri, iar 
Școala Superioară Tehnică Slova
că a pregătit 10 000 ingineri.

Hidrocentrala 

„Dubrovnik"
In Iugoslavia a intrat in exploa

tare de probă hidrocentrala „Du
brovnik", situată in apropierea re
numitei stațiuni turistice cu același 
nume de pe coasta Mării Adriatice. 
Deocamdată a fost pusă in funcțiu
ne prima turbină, urmind ca în ur
mătoarele citeva zile să fie 
conectată și a doua. Hidrocen
trala „Dubrovnik" — unul din cele 
mai mari obiective ale sistemului 
hidroenergetic de pe riul Trebîșni- 
ta — va produce in prima etapă 
1,6 miliarde kWh de energie elec
trică anual, tn anul 1967, ci nd va fi 
terminat și barajul „Grancearevo", 
noua hidrocentrală va intra In 
funcțiune cu întreaga sa capacita
te, producînd anual 2,2 miliarde 
kWh energie electrică.

Construcții industriale
O serie de întreprinderi Indus

triale au fost date în exploatare: 
combinatul de prefabricate pentru 
locuințe, a cincea parte a termo
centralei de la Ulan Bator, com
binatul de prelucrare a lem
nului de la Toson-Țenghele, 
două combinate de morărit, uzi
na de materiale de construcții, un 
elevator mecanizat etc. Cel mai 
mare obiectiv al cincinalului este 
complexul industrial de la Dar- 
han. Aci se înalță un nou oraș so
cialist și un șir de mari întreprin
deri industriale. In apropiere de 
Darhan, la Sarin Gol, a intrat recent 
în producție cea mai mare mină 
de cărbuni din R. P. Mongolă.

încheierea 
Congresului
P.C. din Austria
VIENA 31 (Agerpres). — Dumi

nică s-au încheiat lucrările cejui 
de-al XIX-lea congres al Parti
dului Comunist din Austria. 
Delegații la congres au ales Co
mitetul Central și celelalte orga
ne conducătoare ale partidului. 
Președinte de onoare al P.C. din 
Austria a fost ales J. Koplenig, 
președinte al partidului a fost a- 
les Franz Muhri, iar secretari ai 
C.C. au fost aleși F. Furnberg și 
E. Scharf. Cuvîntul de închidere 
a congresului a fost rostit de J. 
Koplenig.

Conferința delegaților 
din fabrici 
ai P. C. Italian

ROMA 31. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : La Genova s-a încheiat 
cea de-a treia Conferință a de
legaților organizațiilor din fabrici 
ale Partidului Comunist Italian. 
Au fost discutate probleme ac
tuale ale activității P.C.I. în în
treprinderi. Conferința a adoptat 
o rezoluție privind intensificarea 
muncii politice și organizatorice 
a comuniștilor din întreprinderi.

La conferință a luat cuvîntul 
Luigi Longo, secretar general al 
P. C. Italian. El s-a oprit în spe
cial asupra problemelor unității 
politice a clasei muncitoare din 
Italia. „A sosit timpul, a spus 
L. Longo, pentru restabilirea 
unității în ce privește crearea 
unei noi uniuni de stînga și mai 
ales în ce privește opera minu
nată, deși dificilă, de creare a 
unui partid unit al oamenilor 
muncii din Italia".
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RELAȚII INTEROCCIDENTALE |
Comentariul zilei

Triunghiul 
divergențelor

De luni seara, cancelarul 
vest-german, Ludwig Erhard, 
și-a început programul de 
cinci zile al călătoriei sale 
transoceanice. Prima etapă, ce 
se va consuma la New York, 
nu va fi și cea mai importan
tă, deși motivul oficial al vizi
tei l-a constituit inițial primi
rea titlului de doctor honoris 
causa din partea Universității 
Columbia din acest oraș. Joi, 
cancelarul va pleca la Wa
shington, însoțit de ministrul 
său de externe, Schroder, unde 
la 4 iunie va avea întreve
deri cu președintele Johnson, 
cu secretarul de stat, D. Rusk, 
și cu alte oficialități americane, 
„înainte de a primi la 11 iu
nie pe generalul de Gaulle — 
menționează „Le Monde" — 
cancelarul Erhard a simțit ne
voia să ceară o întîlnire cu 
președintele S.U.A.". „Die 
Welt" împărtășește părerea 
confratelui său francez, înso
țind titlul editorialului „Cînd 
Erhard călătorește la Wa
shington" de subtitlul „îngrijo
rare comună din cauza Fran
ței".

Agenda convorbirilor, așa 
cum a fost anunțată la Bonn, 
e, desigur, mult mai largă și 
prevede un schimb de păreri 
asupra politicii N.A.T.O., pro
blemelor europene și relațiilor 
interoccidentale. în fiecare din 
aceste chestiuni. Washingto
nul și Bonnul au multe puncte 
comune, dar și divergențe co
mune cu Franța și, desigur, și 
între ele. „Un triunghi al di
vergențelor' — cum spun u- 
nele ziare apusene.

După cum reiese din majo
ritatea comentariilor apărute 
în presa occidentală, S.U.A. 
intenționează să depășească 
actuala criză a N.A.T.O., 
(care-și găsește expresia cea 
mai pregnantă în tendința 
Franței de a se desprinde tot 
mai mult de acest bloc mili
tar), printr-o colaborare mai 
strînsă cu R.F.G., în special 
pe plan militar, venind pentru 
aceasta în întîmpinarea dorin
ței cercurilor militariste din
R. F.G. de a accelera înar
marea Bundeswehrului și a 
obține acces la arma atomică. 
Tocmai în legătură cu aceste 
aspecte se vorbește tot mai 
insistent de reactivizarea preo
cupărilor Washingtonului pen
tru proiectul forțelor nucleare 
multilaterale (F.N.M.) ale 
N.A.T.O., care trezise deosebit 
interes la Bonn.

N-a scăpat atenției comen
tatorilor nici discursul pre
electoral de acum cîteva zile, 
în care ministrul de externe 
Schroder, înainte de a pleca 
în S.U.A., a expus cel mai 
„ortodox" program în ceea ce 
privește relațiile R.F.G. cu
S. U.A. și N.A.T.O., în vădit 
contrast cu poziția diplomației 
franceze și a manifestărilor 
franceze de opoziție față de 
N.A.T.O. și S.E.A.T.O., atît de 
frecvente în ultimul timp. A- 
ceste declarații constituie, prin 
ele însele, o anticipare a dis
cuțiilor de la Washington, 
deoarece, așa cum scrie zia
rul „Die Presse", „se așteaptă 
ca Johnson și Rusk să pună 
oaspeților vest-germani între
barea cum se va comporta 
Republica Federală dacă ge
neralul de Gaulle va părăsi 
N.A.T.O. sau va cere transfor
mări structurale ale alianței".

Răspunsul, remarcă obser
vatorii, e greu de dat pentru că 
oricît ar fi de tentate cercurile 
oficiale vest-germane de 
perspectiva adîncirii relațiilor 
cu S.U.A., ele nu ar dori să 
mărească tensiunea în rapor
turile cu Franța, deoarece 
n-au renunțat la proiectul „u- 
nificării politice vest-europe- 
ne", de care își leagă 
mari speranțe. „De aceea 
— scrie „Frankfurter Allge- 
meine" — li se reproșează 
vest-germanilor, în mod stra
niu, atît la Washington cît și 
la Paris, că duc o politică de 
oscilare. în ambele capitale li 
se oferă rețete asemănătoare 
pentru ieșirea din această di
lemă. Dacă americanii decla
ră că ar fi bine ca R.F.G. să 
devină în sfîrșit «majoră» și 
francezii dau sfaturi ca R.F.G. 
să adopte, în sfîrșit, «o politi
că externă independentă (în 
primul rînd de Washington)», 
încă nu e soluționată nici o 
problemă".

După cum remarcă observa
torii politici, R.F.G. a depă
șit momentul cînd, în schimbul 
unor dovezi de bunăvoință fa
ță de unul sau altul din par
tenerii săi atlantici, trăgea fo
loase din contradicțiile ivite 
între aceștia. Acum, ea este 
pusă în situația de a alege 
între Washington și Paris și 
toată arta diplomației vest- 
germane este aplicată pentru 
a amîna momentul unei hotă- 
rîri definitive.

Petre STĂNCESCU

Jkdlex-66“ fără Franța |

BOLIVIA

Arestări masive 
de oameni politici
| Armata preia controlul asupra minelor de cositor

Franța nu na parti
cipa la manevrele 
„Fallex" ale N.A.T.O. 
din 1966, absentând, 
pentru prima oară de 
la înființarea pactului, 
de la un exercițiu mi
litar de asemenea im
portanță. Știrea, trans
misă aproape simul
tan din Washington 
și Paris, nu a primit 
încă o confirmare ofi
cială, dar exactitatea 
ei nu este pusă la în
doială. Este semnifica
tiv că, deși decizia 
franceză fusese comu
nicată Comandamen
tului N.A.T.O. încă cu 
trei săptămîni în ur
mă, dezvăluirea ei pu
blică a avut loc în 
preajma deschiderii 
importantei reuniuni a 
miniștrilor apărării ai 
țărilor N.A.T.O., dînd 
astfel o imagine prea
labilă asupra caracte
rului și perspectivelor 
dezbaterilor.

„Fallex" este denu
mirea convențională 
dată unor exerciții 
teoretice de stat ma
jor care nu implică 
mișcări de trupe. Ele 
au drept scop proba
rea mijloacelor de co
municație și a activi
tății de comandă. A- 
ceste exerciții se des
fășoară o dată la doi 
ani și constituie, după 
cum remarcă ziarul. 
„New York Herald 
Tribune", singurele 
manevre ținute în mod 
regulat („dacă nu chiar 
cele mai importante", 
adaugă agenția France 
Presse), la care parti
cipă Consiliul perma
nent al N.A.T.O. și Co
mandamentul euro
pean al pactului.

Refuzînd să partici
pe la operațiunea 
„Fallex-1966", Franța 
obiectează împotriva

faptului că temele 
fixate nu sînt în acord 
cu concepția strategi
că, adoptată in mod o- 
ficial de N.A.T.O. Con
flictul se plasează deci 
în miezul dezbaterii 
pe care au angajat-o 
ieri miniștrii apărării. 
Subiectul principal al 
acestei dezbateri este, 
după cum se știe, po
litica strategică. El a- 
tinge esența disensiu
nilor dintre partenerii 
N.A.T.O.: în timp ce 
concepția strategică a- 
mericană derivă din 
dorința Washingtonu
lui de a-și păstra mo
nopolul în domeniul 
armelor nucleare în 
N.A.T.O. și, implicit, 
hegemonia în alianța 
occidentală, doctrina 
franceză oglindește 
străduințele Franței de 
a-și valorifica realiză
rile în domeniul nu
clear și de a se sustra
ge dominației ameri
cane.

In cercurile N.A.T.O. 
se afirmă că exerci
țiile „Fallex" vor avea 
loc și fără participarea 
Franței. De altfel, pre
cizează agenția France 
Presse, unele elemente 
franceze a căror acti
vitate este legată 
strîns de cea a pac
tului Atlantic își vor 
da concursul pentru a 
nu împiedica desfă
șurarea manevrelor. 
Ceea ce indică, după 
părerea agenției Asso
ciated Press, că Fran
ța nu intenționează 
să-și retragă perso
nalul său din Coman
damentul N.A.T.O., 
așa cum a procedat 
recent în cadrul 
S.E.A.T.O. Totuși, sta
bilirea unei legături 
cu atitudinea adopta
tă de Franța în pac
tul Asiei de sud-est

Cum vede carica
turistul ziarului 
„Die Well" impa
sul in care se află 

N.A.T.O.

(S.E.A.T.O.), consideră 
United Press Inter
national, se impune 
deoarece „retragerea 
de la operațiunea 
„Fallex" vădește în 
aceeași măsură ne
mulțumirea franceză 
față de S.U.A".

Observatorii sînt de 
părere că această re
tragere nu face decit 
să prefațeze o serie de 
propuneri de refor
mare a N.A.T.O., pe 
care Franța ar avea 
intenția să le prezin
te reuniunii de la Pa
ris. Ziarul „Paris 
Presse" de luni seara 
scrie, de pildă, că 
„guvernul francez se 
pregătește să prezinte 
neîntîrziat un plan de 
reformare a N.A.T.O. 
Este posibil chiar ca 
Pierre Messmer (mi
nistrul francez al a- 
părării — N. R.) să 
evoce în- fața colegi
lor săi liniile mari ale 
acestui plan. El pre
vede, continuă ziarul, 
acordarea unei im
portanțe crescînde di
feritelor comanda
mente naționale, a- 
lianța militară deve
nind rezultatul unor 
acorduri bipartite în
tre Comandamentul 
N.A.T.O. și țările in
teresate". La rîndul 
său, ziarul „France 
Soir" scrie despre po
sibilitatea ca Franța 
să propună modifica
rea Tratatului Atlan
ticului de nord pen
tru ca trupele aliate 
staționate pe terito
riul său să treacă 
sub un comandament 
francez. In cazul unui 
asemenea aranjament, 
afirmă ziarul, bazele 
americane din Franța 
nu vor mai putea fi 
folosite „în operațiuni 
militare americane pe 
care Franța nu le a- 
probă".

Iată de ce ziarul 
„Combat" se simte 
îndreptățit să scrie că 
reuniunea miniștrilor 
apărării este pentru 
Franța „un nou prilej 
de a arăta că ține să 
se distanțeze de a- 
lianță".

Al. GHEORGHIU
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LA PAZ 31 (Agerpres). — 
In timp ce în întreaga Boli- 
vie continuă arestări masive 
în rîndurile fruntașilor poli
tici și sindicali, junta mili
tară boliviană a ordonat 
preluarea de către armată 
a controlului asupra minelor 
de cositor.

Această știre a fost anunțată 
duminică de colonelul Juan 
Lechin Suarez, președintele Cor
porației miniere boliviene (Comi- 
bol). După cum transmite agen
ția Reuter, reprezentanți ai mi
nerilor de la marile mine de co
sitor „Siglo Veinte" au declarat 
că nu vor opune rezistență arma
tă trupelor, dar minerii s-au 
pregătit să adopte tactica „re
zistenței pasive".

Deocamdată, trupele boliviene 
continuau să se afle luni pe po
zițiile ocupate, la aproximativ 15 
kilometri de minele Catavi și în 
vecinătatea altor districte mini
ere. Se apreciază că, prin hotărî- 
rea luată, junta militară a încăl
cat acordul de încetare a focului 
stabilit cu reprezentanții mine
rilor. între timp, duminică au 
fost arestați încă 28 de fruntași 
politici și sindicali — în majori
tate membri ai partidului revo
luționar de stînga, al lui Juan 
Lechin, numărul .persoanelor a- 
restate de junta militară se ridi
că la 124. Arestații sînt acuzați 
de „activități subversive și de
zordini".

TORONTO. Agențiile de presă relatează că duminică a avut loc 
o manifestație a „partidului nazist din Ontario”, filială a partidului 
nazist american. Circa 5 000 de persoane s-au îndreptat în după- 
amiaza zilei spre’parcul orașului Toronto, unde trebuia să aibă loc 
adunarea. La sosirea huliganilor cu cruce Incirligată, In număr de 
50, mulțimea s-a năpustit asupra lor. Cu mare greutate a reușit po
liția să-i „degajeze" pe naziști, dintre care mal mulți au fost spitali
zați. Au fost operate 12 arestări.

----------------------- I

In paginile presei ■
LA NATION : Concepții strate

gice diametral opuse

Dacă organizarea militară a a- 
lianței urmează a fi revăzută în 
ansamblul său, apartenența Fran
ței la alianță nu va fi pusă în 
cauză. Se vede, totuși, cu greu 
cum se vor putea pune de acord 
miniștrii apărării în legătură cu 
obiectivele alianței, atîta timp cît 
concepțiile strategice rămîn dia
metral opuse.

i . '
L'AURORE : Sub semnul antago

nismului Franța — S.U.A.

O dată în plus, divergențele 
dintre S.U.A. și Franța în legă
tură cu strategia nucleară a or
ganizației vor face ca discuțiile 
să capete un caracter pur acade
mic... Se poate remarca, de ase
menea, că miniștrii apărării se 
întrunesc în momentul în care 
Franța și-a retras personalul său 
din S.E.A.T.O., organizație simi
lară înființată pentru a defini 
strategia comună în Asia răsări

teană. Această conferință va fi 
deci marcată de antagonismul 
dintre Franța și S.U.A....

FRANKFURTER RUNDSCHAU : 
Soarta alianței și îngrijorările Wa
shingtonului

Intr-o corespondență din Wa
shington a ziarului: îndepărta
rea mai mult sau mai puțin vizi
bilă a Franței de N.A.T.O. pro
voacă îngrijorări guvernului a- 
merican în legătură cu soarta 
alianței. Printr-o colaborare 
mai strînsă Washington—Bonn, 
se urmărește preîntâmpinarea e- 
ventualității ca Parisul, prin noi 
îngrădiri ale colaborării sale, să 
pună pe aliați în fața unui fapt 
împlinit. In legătură cu aceasta, 
cercurile guvernamentale ameri
cane declară că Statele Unite do
resc acum să pună în practică 
proiectul privitor la forța nu
cleară multilaterală a N.A.T.O.,
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care, de mai bine de șase luni, 
fusese pus la arhivă.

Santo Domingo

Alvim va „conduce"

Palmer va hotărî

SANTO DOMINGO 31 (Ager
pres). Generalul brazilian Hugo 
Panasco Alvim a sosit la Santo 
Domingo pentru a prelua condu
cerea „forțelor armate interame- 
ricane". Cu acest prilej, actualul 
comandant al celor peste 20 000 
de soldați americani, staționați în 
Republica Dominicană, generalul 
Bruce Palmer jr., care a fost 
numit adjunct al lui Panasco Al
vim, a declarat că Statele Unite 
vor deține în continuare „contro
lul tactic" asupra forțelor din 
țară. în mod practic, aceasta în
seamnă că Palmer va fi acela care 
va hotărî ce fel de trupe și cum 
vor fi ele folosite pentru „realiza
rea misiunii O.S.A.". Palmer a 
subliniat că, dacă politica O.S.A. 
și aceea a guvernului S.U.A. nu 
vor concorda, el, cu toate că ocu
pă funcția de adjunct al coman
dantului „forțelor interamerica- 
ne“, va îndeplini dispozițiunile 
guvernului său.

RĂSPUNSUL R.D. VIETNAM
LA PROPUNEREA INDIEI

HANOI 31 (Agerpres). — A- 
genția V.N.A... anunță că un pur
tător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a declarat că guvernul R. D. 
Vietnam respinge propunerea 
guvernului indian referitoare la 
crearea unei forțe afro-asiatice 
pentru controlarea liniei de de
marcație provizorie dintre Viet
namul de nord și Vietnamul de 
sud.

Agenția de presă sud-vietna- 
meză „Eliberarea", în calitate de 
organ oficial al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, a dat publicității o de
clarație cu conținut similar.

Un bilanț France Presse privitor la

CONFERINȚA
ARABĂ LA NIVEL ÎNALT

înfre 26 și 30 mai, la Cairo a avut 
loc conferința primilor miniștri ai țărilor 
arabe. In cursul celor cinci zile de dez
bateri, conferința a examinat un cerc 
larg de probleme ale lumii arabe.

Cu toată conciziunea declarației fi
nale, a secretului care a învăluit în ge
neral lucrările și a hofărîrii de a nu se 
da publicității rezoluțiile, rezultatele 
conferinței sînt larg comentate de ob
servatorii de presă Făcînd un bilanț 
al conferinței, agenția „France Presse" 
arată că „cinci mari subiecte au format 
obiectul dezbaterilor : acoperirea mili
tară a lucrărilor de deviere a afluenților 
Iordanului, cazul președintelui Burghiba, 
relațiile germano-arabe, problema ye- 
menită și afacerea Șukeiri". Prima dintre 
acestea — continuă agenția — „s-a 
transformat în urma incidentelor izraelo- 
iordaniene de săptămîna trecută dintr-o 
problemă teoretică într-una practică. 
Partizanii creării unei forțe militare co
mune au exploatat raidurile izraeliene 
împotriva Iordaniei (de la 27 și 28 mai), 
care urmează incidentelor de la fron
tiera izraelo-siriană, pentru a încerca să 
accelereze luarea de hoiărîri. Totuși, 
arată observatorii de presă, în cadrul 
conferinței de la Cairo, adepții unei 
asemenea forțe armate s-au lovit de 
rezervele unor țări direct interesate 
(spre exemplu, Libanul), care consideră 
că proiectul le-ar amenința suverani
tatea".

După cum se știe, reuniunea din ca
pitala R.A.U. s-a desfășurat fără parti
ciparea reprezentantului tunisian. In a- 
junul deschiderii, președintele Burghiba, 
ale cărui declarații în favoarea unor tra
tative între țările arabe și Izrael au 
trezit cele mai vii reacții în lumea a- 
rabă, a declarat că Tunisia nu va mai 
lua parte la lucrările Ligii arabe și deci 
și ale conferinței de la Cairo. Parfici- 
panții la conferința de la Cairo au 
adoptat o rezoluție pe care A.F.P. o 
caracterizează „pur formală" și care 
condamnă declarațiile șefului de stat tu
nisian, dar poziția fiecăruia dintre ei 
păstrează nuanțe distincte. In legătură 
cu aceasta, agenția franceză arată : 
„Siria ar fi dorit ca Burghiba să nu mai 
fie invitat la conferințele arabe la nivel 
înalt, iar Șukeiri, președintele organi
zației pentru eliberarea Palestinei, voia 
ca Tunisia să fie exclusă din Liga a- 
rabă. R.A.U. s-a situat însă pe o poziție 
foarte moderată. Apoi, după cum s-a 
aflat, Algeria a făcut cunoscut că nu 
va sprijini excluderea Tunisiei din ligă.

Pe de altă parfe, se pare că Marocul 
dorește foarte mult ca președintele 
Burghiba să poată participa la viitoarea 
conferință arabă la nivel înalt, care va 
avea loc la 13 septembrie la Casa
blanca".

Se știe că 10 țări arabe au rupt re
lațiile diplomatice cu R. F. Germană, 
ca urmare a stabilirii relațiilor diplo
matice între Bonn și Tel Aviv. „Po
trivit afirmațiilor unor participanți la 
conferință — se arată în comentariul 
A.F.P. — după stabilirea de relații di
plomatice între Bonn și Tel Aviv, urmată 
de ruperea relațiilor diplomatice între 
țările arabe și Republica federală, criza 
vesf-germano—arabă pare momentan 
„înmormîntată".

Relativ la cazul Șukeiri, în comenta
riu se spune : „Președintele organizației 
de eliberare a Palestinei a părăsit con
ferința de la Cairo pentru a protesta 
împotriva caracterului prea moderat al 
rezoluției cu privire la cazul Burghiba. 
In mod practic, el a demisionat din 
funcțiile safe".

„In concluzie ■— arată agenția 
„France Presse" — bilanțul conferinței 
pare redus. Mulți notează, totuși, că 
criza care părea să se desemneze în 
sînul Ligii arabe a fost evitată și că 
atmosfera pare să se fi însănătoșit".

La balul 
Waterloo

După cum s-a aflat din surse 
demne de încredere — anunță 
ziarul „Frankfurter Rundschau" 
— Franța nu va participa la ani
versarea a 150 de ani a bătăliei 
de la Waterloo, care va fi sărbă
torită la 18 iunie. In această bă
tălie, Napoleon I a fost înfrînt 
de trupele engleze de sub co
manda ducelui de Wellington, că
ruia i-a venit în ajutor o armată 
prusacă sub comanda lui Blucher. 
Datorită atitudinii Franței, pla
nurile privind o paradă militară 
aliată la Waterloo au fost aban
donate. Festivitățile se vor rezu
ma doar la un „bal Waterloo" 
care va avea loc la Londra.

Refuzul francez a intervenit 
scurt timp după o declarație fă
cută la 20 mai de regina Elisa- 
beta a Angliei la Koblenz, decla
rație primită cu multă răceală de 
unele ziare franceze. Regina, a- 
mintind trecerea lui Bliicher 
peste Rin, la Kaub, a vorbit des
pre „un ajutor de neprețuit" dat 
trupelor britanice și despre „o 
cotitură istorică".

SCURTE ȘTIRI

RĂFUIALA MARIONETELOR
• Criza guvernamentală n-a iost lichidată • Miniștrii de 
interne și economiei refuză să-și dea demisia • Nemulțu
miri în rîndul catolicilor • Taylor își amină plecarea 

la Washington

Pe fundalul crizei politice, atît de 
adinei și in plină desfășurare, gu
vernanții de fa Saigon afișează o gri
masă... optimistă, în legătură cu ale
gerile de duminică. Atmosfera „cal
mă", după expresia oficialităților 
sud-vietnameze, în care au început 
ieri aceste „alegeri" pentru consiliile 
legislative provinciale și pentru mu
nicipalitățile speciale, a fost de alt
fel pregătită cu minuțiozitate : poliția 
și-a mobilizat întregul potențial, a- 
doptînd măsuri de securitate extreme.

Corespondenții din Saigon ai agen
țiilor de presă au ținut să remarce 
scurta întîlnire, la unul din birourile 
de votare, dintre șeful statului, Phan 
Suu, și primul ministru Phan Quat. 
Ca și alte paradoxuri saigoneze, o în
tîlnire între cei doi a devenit senza
țională. Nu pentru că ei nu s-ar mai 
fi văzut de mult timp. Dimpotrivă, în 
ultimele zile, ușa cabinetului preziden
țial de la palatul Gia Long a fost 
deschisă în repetate rînduri de primul 
ministru, în încercarea de a-l îndu
pleca pe tizul său să accepte o serie 
de modificări operate pe lista guver
nului. După cum s-a anunțat, invocînd 
„anumite vicii de formă", șeful sta
tului s-a desolidarizat de acțiunile lui 
Quat, refuzînd se semneze decretul 
de confirmare a noului guvern. El a 
calificat remanierea propusă ca fiind 
„un act neconstituțional". Lucrurile au 
luat o turnură neașteptată în momen
tul cînd doi dintre cei vizafi a pă
răsi fotoliile ministeriale, respectiv 
ministrul de interne și cel al econo-

miei naționale, au refuzat să-și pre
zinte demisia.

Pe scena politică și-au făcut apa
riția și cercurile catolice, nemulțumite 
de promulgarea unor legi religioase, 
care le sînt defavorabile. Nemulțumi
rea catolicilor este alimentată de înlă
turarea din guvetn a unuia din re
prezentanții lor. Joi și appi duminică 
din nou, lideri catolici au înmînat 
șefului statului moțiuni cerînd înlătu
rarea actualului prim-ministru. Ei au 
avertizat că, în caz contrar, vor or
ganiza puternice demonstrații antigu
vernamentale. Relevînd agitația din 
rîndul cercurilor catolice (care în ge
neral reprezintă păturile înstărite sud- 
vietnameze), agenția U.P.I. anunță că 
„pancartele și banderolele sînt deja 
pregătite".

Jn noua conjunctură creată, amba
sadorul S.U.A., generalul Maxwell 
Taylor, s-a văzut nevoit să-și amine 
pentru a treia oară plecarea la Wa
shington, unde este așteptat de pre
ședintele Johnson pentru consultări.

înrăutățirea bruscă a situației po
litice are loc într-un moment în care, 
pe plan militar, trupele marionetelor 
de la Saigon și cele americane sînt 
supuse unei presiuni permanente din 
partea forțelor patriotice în ofensivă. 
Răfuiala dintre diferitele grupuri gu
vernante reliefează pregnant șubreze
nia regimului sprijinit de Statele Uni
te în pofida voinței marii majorități 
a populației sud-vietnameze.

D. T.

Premierul Norvegiei 
la Moscova

MOSCOVA. La 30 mai a so
sit în vizită oficială, Einar Ger- 
hardsen, primul ministru al Norve
giei. El a avut întîlniri cu Alexei 
Kosîghin și Anastas Mikoian. Au 
fost discutate probleme ale situa
ției internaționale și probleme pri
vind relațiile sovieto-norvegiene.

TEHERAN. In seara de 30 mai a 
fost organizată o gală cu filmul 
„Codin", de către legația R. P. 
Române din Teheran. Au partici
pat primul ministru, Amir Abbas 
Hoveida, membri ai guvernului și 
parlamentului, oficialități de la 
curtea imperială, șefi ai unor mi
siuni diplomatice. Filmul a fost a- 
preciat de cei prezenți.

HANOI. La 30 mai reactoare de 
luptă americane și sud-vietnameze 
au efectuat zboruri asupra terito
riului R. D. Vietnam, bombardînd 

, și mitraliind insulele Hon Ngu, 
Con Co și Hon Mat, precum și re
giuni populate din sud-estul pro
vinciei Hoa Binh. în după-amiaza 
zilei de 31 mai, două grupuri de 
avioane americane cu reacție tip 
„F-l05",'.venind din Tailanda, au 
bombardat și mitraliat regiuni 
populate situate de-a lungul căilor 
de comunicație din nordul provin
ciei Thanh Hoa. Unitățile antiae
riene au doborît un avion inamic. 
Numărul avioanelor doborite in 
R. D. Vietnam incepînd de la 
5 august 1964 se ridică la 302.

MOSCOVA. La invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Iosip Broz Tito, președin
tele R. S. F. Iugoslavia, împreună 
cu soția, vor face o vizită oficială 
in U.R.S.S. în a doua jumătate a 
lunii iunie.

TOKIO. Luînd cuvîntul în Ca
mera Inferioară, primul ministru 
japonez a lăsat să se înțeleagă că, 
în cazul cînd S.U.A. ar cere guver
nului său permisiunea de a folosi 
teritoriul Japoniei pentru războiul 
din Vietnam, acest lucru ar fi re
fuzat. Sato a spus, de asemenea, că 
guvernul japonez va interzice ex
portul de arme în Vietnamul de 
sud. Primul ministru japonez a a-

probat însă bombardarea teritoriu
lui R. D. Vietnam de către avioane
le americane. (Associated Press).

PEKIN. Agenția China Nouă a- 
nunță că la 30 mai a avut loc la 
Pekin o ședință comună a Comite
tului permanent al adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină și Consiliului de Stat. 
Premierul Ciu En-lai a prezentat 
un raport cu privire la situația in
ternațională și internă.

PRAGA. La Invitația C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și guvernului R. S. Ceho
slovace, in a doua jumătate a 
lunii iunie va sosi in Cehoslovacia, 
într-o vizită oficială de prietenie, 
o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Mongole în frunte cu Jumjaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole.

Sentințe la Teheran

TEHERAN. Curtea militară de 
apel a pronunțat sentința in pro
cesul unor persoane implicate în 
asasinarea fostului prim-ministru 
Hassan Aii Mansur: șase con
damnări la moarte prin împușcare, 
patru condamnări la închisoare pe 
viață, trei condamnări pe termene 
între 5 și. 15 ani.

MOSCOVA. La Dubna s-a des
chis cea de-a 18-a sesiune a Con
siliului științific al Institutului 
unificat de cercetări nucleare. La 
lucrările consiliului participă fiziF- « 
cieni de seamă din țările socia- s 
liste. Din R. P. Română ia parte o 
delegație condusă de acad. Horia 
Hulubei, directorul Institutului de 
fizică'atomică.

XIENG KUANG. Potrivit postu
lui de radio „Vocea Patet Lao", 
forțele patriotice laoțiene au dobo
rît în primele cinci luni ale aces
tui an peste 70 de avioane ameri
cane care au bombardat teritoriile 
din Laos aflate sub controlul forțe
lor Patet Lao.

SOFIA. A fost inaugurată linia 
de cale ferată internațională So- 
fia-Atena date în folosință pe baza 
acordului dintre guvernele Bulga
riei șl Greciei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii" Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


