
ÎNCHEIEREA 
LUCRĂRILOR PLENAREI

C.C. AL P.M.R.
In zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie 1965 a avut tec Pteaara 

Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Emmb. 
La lucrările plenarei au participat, ca invitați, mc mbru 
Comisiei Centrale de Revizie, ai Comisiei Ccmtrolaim de 
Partid, primii-secretari ai comitetelor regteaate de 
partid, șefii secțiilor C.C. al P.M.R- miniștri, președinții 
sfaturilor populare regionale, conducători ai organiza
țiilor de masă și ai unor instituții centrale de stat, re
dactori șefi ai presei centrale.

Plenara Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Român a dezbătut:

1. Proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu 
privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 
1966—1970.

2. Proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu 
privire la dezvoltarea energeticii R. P. Române în pe
rioada 1966—1975.

3. Proiectul de statut al partidului.
La dezbaterile care au avut loc in legătură cu primele 

două puncte la ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii: 
C. Scarlat, prim-secretar al Comitetului regional de 
partid Galați, V. Mateescu, președinte al Sfatului popu
lar regional București, J. Fazekaș. ministrul industriei 
alimentare, D. Balalia, prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Ploiești, M. Marinescu, mini* terți indus
triei construcțiilor de mașini, P. Drăgoescu. președintele 
Consiliului Invățămintului de cultură generală din Mi
nisterul Invățămintului, A. Sencovici, ministrul indus
triei ușoare, A. Codarcea, președintele Comitetului 
Geologic, E. Țurcanu, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Suceava, B. Almășan. ministrul mi
nelor și energiei electrice, V. Cazacu. prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Iași, M. Suder. ministrul 
economiei forestiere. L Stănescu, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Oltenia, Gh. Călin, prim- 
secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara, 
V. Roman, director al Editurii Politice, C. Drăgan. vice
președinte al C.C-S-, L Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, N. Giosan, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, L Uglar, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Maramureș, St. Matei, 
prim-secretar al Comitetului regional de partid Argeș.

In dezbateri s-a subliniat că succesele obținute în dez
voltarea economică și social-culturalâ a țării in anii șe- 
senalului demonstrează justețea liniei politice a parti
dului, întemeiată pe aplicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile țării noastre, capacitatea 
sa de a mobiliza întreaga energie a poporului, resursele 
materiale ale țării în opera de construcție socialistă.

Discuțiile au scos în evidentă însemnătatea deosebită 
a orientării proiectelor de directive spre continuarea 
neabătută și în ritm susținut a politicii de industriali
zare socialistă a țării și de creștere cu prioritate a pro
ducției mijloacelor de producție — baza dezvoltării 
complexe și multilaterale a întregii economii naționale, 
precum și caracterul realist, mobilizator al sarcinilor de 
plan. Plenara a subliniat în mod deosebit eforturile ce 
trebuie depuse pentru lărgirea bazei de materii prime 
și pentru atragerea în circuitul economic a noi resurse, 
precum și importanța îmbunătățirii continue a reparti
zării forțelor de producție pe teritoriul țării în vederea 
dezvoltării economice armonioase a tuturor regiunilor.

Un loc important în cadrul discuțiilor l-au ocupat 
problemele legate de dezvoltarea energeticii în perioada 
1966—1975, spre a asigura îmbunătățirea continuă a 
alimentării cu combustibil și energie electrică a tuturor 
ramurilor economice și satisfacerea într-o măsură tot 
mai largă a necesităților de consum ale populației.

Participanții Ia dezbateri și-au exprimat aprobarea 
deplină față de măsurile prevăzute pentru întărirea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii, consolidarea și 
extinderea rezultatelor pozitive obținute in dezvoltarea 
gospodăriilor agricole de stat și a cooperativelor de pro
ducție, mobilizarea susținută a rezervelor si a posibili
tăților existente in scopul creșterii producției vegetate 
și animale.

In legătură cu volumul și amploarea investițtiter 
propuse pentru perioada 1966—1976, a-e Mbfiatet că 
acestea vor asigura dezvoltarea și diversificarea pro
ducției, valorificarea superioară a materiilor prime, 
perfecționarea producției, creșterea productivității 
muncii.

In cursul dezbaterilor au fost scoase in evidentă mă
surile preconizate pentru promovarea și extinderea 
tehnicii înaintate in toate ramurile economiei națimair, 
condiție principală pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute în planul pe anii 1966—1970, cit și măsurile pen
tru ridicarea continuă a calității produselor.

Relevind preocuparea constantă a partidului și gu
vernului pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare 
economică cu țările socialiste, precum și pentru extin
derea legăturilor economice cu celelalte state, vorbito
rii s-au ocupat de sarcinile ce revin tuturor ramuri
lor economiei naționale în vederea creșterii schimburi
lor comerciale externe.

O mare atenție s-a acordat în discuții îmbunătățirii 
activității de cercetare științifică fundamentale și apli
cate '■ corespunzător nevoilor economiei naționale, dez
voltării invățămintului, formării și perfecționării cadre
lor de specialiști.

Vorbitorii au subliniat faptul că prevederile proiecte
lor de directive au ca scop principal ridicarea in conti
nuare a nivelului de trai material și cultural al po
porului prin creșterea veniturilor, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de locuit, a aprovizionării populației 
cu mărfuri, sporirea volumului serviciilor, dezvoltarea 
mijloacelor de ocrotire a sănătății, de asistentă serială 
și de protecția muncii.

In dezbateri a fost relevată amploarea pe care a 
luat-o întrecerea socialistă, in cadrul căreia oamenii 
muncii obțin însemnate succese în realizarea planului 
de stat și în îndeplinirea angajamentelor luate in 
cinstea Congresului.

în plenară au fost făcute propuneri și sugestii de 
completare și îmbunătățire a unor prevederi din proiec
tele de directive. Plenara a adoptat în unanimitate 
proiectul directivelor Congresului al IV-lea cu privire 
la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—

1979 și proiectul Directivelor Congresului al IV-lea cu 
privire la dezvoltarea energeticii R. P. Române in 
perioada 1966—1975 și a botărit ca, după îmbunătăți
rile propuse in cadrul discuțiilor, proiectele să fie date 
publicității pentru a fi dezbătute pe larg in organizațiile 
de partid, in adunări cu masele de oameni ai muncii, in 
presă, după care vor fi supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului partidului.

La discuțiile pe marginea proiectului de statut au 
participat tovarășii: C. Drăgan, vicepreședinte al 
C.CS, A. Alexa, procuror general al R. P. Române, C. 
Nădejde, adjunct al ministrului invățămintului, B. Solo
mon, vicepreședinte al Tribunalului Suprem al R. P. 
Române. B. Zaharescu, membru corespondent al Acade
miei R. P. Române, S. Bughici, șef de secție la C.C. al 
P.MJL. I. Banc, prim-secretar al Comitetului regional 
P.MJL Mureș-Autonomă Maghiară, C. Pirvulescu, pre
ședintele Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R., I. Ilies
cu, șef de secție la C.C. al P.M.R., AL Berghianu, prim- 
secretar al Comitetului regional P.M.R. Cluj, Gh. 
Stoica, șeful Direcției organelor locale ale puterii de 
stat, A. Vijoli. ministrul finanțelor.

Exprimindu-și deplinul acord cu proiectul de statut, 
vorbitorii au arătat că el reflectă stadiul actual de dez
voltare a partidului, creșterea forței și maturității sale, 
a rolului său conducător in toate domeniile vieții socia
le, coeziunea și unitatea sa de nezdruncinat, profundul 
democratism de care este pătrunsă întreaga activitate a 
partidului, legăturile sale strînse cu masele largi de 
oameni ai muncii.

In discuții s-a relevat pe larg însemnătatea prevede
rilor proiectului de statut, care subliniază rolul și sarci
nile crescînde ale organizațiilor de partid, aplicarea con
secventă a democrației interne de partid și a principiu
lui muncii colective, întărirea continuă a disciplinei de 
partid, participarea activă a tuturor membrilor de 
partid la elaborarea și realizarea politicii marxist-leni
niste a partidului.

Numeroși vorbitori au apreciat importanța prevederii 
proiectului de statut cu privire la desființarea stagiului 
de candidat, care reflectă schimbările calitative ce au 
avut loc în viața partidului, în societatea noastră.

Plenara a hotărît în unanimitate să supună Congre
sului propunerea ca partidul să poarte denumirea 
,.PARTIDUL COMUNIST ROMAN“, corespunzător eta
pei actuale de dezvoltare a societății noastre, etapă a 
desăvîrșirii construcției socialiste și țelului final al 
partidului — construirea societății comuniste.

Participanții la discuții au făcut, de asemenea, propu
neri de îmbunătățire a unor articole ale proiectului de 
statut.

Plenara a adoptat în unanimitate proiectul de statut 
și a hotărît publicarea lui, cu îmbunătățirile propuse, în 
vederea dezbaterii în organizațiile de partid și în presa 
de partid, după care va fi supus dezbaterii Congresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., referindu-se la faptul că în anii luptei ilegale a 
Partidului Comunist au activat, sub conducerea directă 
a partidului, sau în diferite organizații de masă conduse 
de partid, mii și mii de revoluționari, a arătat că cei mai 
mulți dintre aceștia au adus o contribuție activă la lupta 
partidului și au suferit represiunile regimului burghezo- 
moșieresc. El a propus ca membrilor Partidului Munci
toresc Român, care in anii regimului burghezo-moșie- 
resc. fără să fi fost membri de partid, au desfășurat o 
activitate permanentă în mișcarea revoluționară, sub 
conducerea directă a Partidului Comunist Român sau în

ți—slr Vorbitorul a analizat pe larg în cuvintul său 
sarcinile care revin ministerelor, organelor de stat și 
economice, organelor și organizațiilor de partid in lupta 
pentru înfăptuirea obiectivelor viitorului plan cincinal, 
care constituie un adevărat program de dezvoltare mul
tilaterală a întregii noastre societăți.

In continuare, primul secretar al CC. al P.M.R. s-a 
referit te necesitatea organizării unei largi și temeinice 
dezbateri a protecteter de directive ale Congresului al 
IV-lea în întregul partid, de conducerile ministerelor și 
altor instituții centrale, cu participarea celor mai com
petent speciali-ti și a oamenilor de știință, de organiza
țiile sindicale, de tineret, de femei, de uniunile de crea
ție și alte organizații de masă și obștești, de toți oamenii

Protected de directive și proiectul de statut vor tre
bui să sten te central atenției conferințelor regionale de 
partid, care vor avea tec în cursul htnii iunie ac.

Presa, radio-teteviziunea. întreaga propagandă de 

pală pieectipare tratarea aprofundată a problemelor fun
damentale cuprinse te aceste documente și reflectarea 
largă a derbaterii lor de către întregul popor. Dezbate
rile vor trebui astfel organizate, incit să contribute te 
îmbunătățirea întregii activități a partidului. 1a intări-

Partidul nostru — a spus te încheiere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a demonstrat că este o forță uriașă, 
a cărei politică este urmată cu nemărginită încredere de 
întregul popor și avem convingerea că, sub conducerea 
sa. oamenii muncii din patria noastră vor îndeplini cu 
succes marile sarcini care ne stau în față.

Proletari din toate țările, unițl-vă I

rineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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Ghiuri fan Gavril, elev in a- 
nul III al grupului școlar de 
pe lingă Uzinele de vagoane 
Arad se pregătește să de
vină un bun muncitor. Ia- 
tă-1 la practică, la Uzinele 

de strunguri din Arad

Noi succese 
ale 

siderurgiștilor 
reșițeni

In întrecerea socialistă în cin
stea Congresului partidului, si- 
derurgiștii reșițeni își respectă 
cuvintul dat. O corespondentă 
din Reșița relatează că muci- 
torii secției de întreținere a a- 
gregatelor siderurgice de la 
combinatul din localitate au 
terminat cu aproape două zile 
mai devreme decît era prevăzu
tă repararea la rece a cuptoru
lui nr. 4. Scurtarea timpului de 
repunere în funcțiune a cupto
rului respectiv a permis otela- 
rilor să adauge la sporul de 
producție realizat de la începu
tul anului și pînă acum mai 
bine de 600 tone de metal. În
semnate creșteri de producție 
s-au obținut prin reducerea du
ratei de reparații și la celelalte 
cuptoare ale otelăriei Martin. 
In comparație cu anul trecut, 
de pildă, timpul afectat repara
țiilor la rece s-a redus în medie 
cu aproape 20 la sută, pe fiecare 
cuptor. In aceeași perioadă, la 
Uzinele „Otelul Roșu“, durataț 
de refacere la rece a unui cup- ' 
tor s-a micșorat cu o zi, pe a- 
ceastă cale otelarii elaborînd și 
ei în plus mai mult de 600 tone 
metal.

Scurtarea timpului afectat a- 
cestor lucrări este rezultatul 
măsurilor luate în ultima vre
me pentru creșterea calificării 
profesionale a muncitorilor de 
la serviciile de întreținere a a- 
gregatelor siderurgice, organi
zării lucrului în flux pe me
serii, aprovizionării ritmice cu 
materiale refractare, reducerii 
timpului de răcire a cuptoarelor 
cu ajutorul unor ventilatoare 
etc.

(Agerpres)

Opinii la dezbaterea organizată

Muncitor

Joi 3 iunie 1965

de „Scinteia tineretului" pe tema

Ștafeta meseriei
pe miini bune

Coatinuiad dezbaterea organiiaiă de ziarul nostru privind 
practica ia producție a elevilor de Ia școlile profesionale publicăm 
ari propuneri ale unor specialiști, prectun și constatări ale repor
terilor noștri in raidurile' întreprinse.

Două propuneri
In discuția acută cu tovarășul 

Ștefan Tripșa, maistru principal 
la Oțelăria nr. 2, Erou al Mun
cii Socialiste, a făcut două pro
puneri pricind îmbunătățirea 
practicii în producție. Mai
strul pornea de la următoarea 
constatare firească : în ultimii 3 
ani pe platforma oțelăriei nu 
s-au evidențiat în mod deosebit 
decît doi absolvenți ai școlii pro
fesionale a Combinatului side
rurgic Hunedoara — Constatin 
Borăscu și Marin Găină. Ceilalți
— destul de mulți, de altfel — 
sînt niște meseriași mediocri. 
Care să fie cauzele ? — se în
treabă dînsul. Elevii de învățat
— învață; la practică se strădu
iesc mult. Atunci ? Evident, cau
zele sînt mai multe. Maistrul 
Tripșa se oprea la două din ele : 
modul de repartizare a elevilor 
pe meserii și preocuparea față de 
practica în producție. In ce con
stă aceasta ? Repartizarea elevi-

lor pe meserii are loc întotdeau
na după concursul de admitere. 
Acest lucru face ca să nu se mai 
țină atît de bine seama de ne
cesitățile producției ji aptitudi
nile și dorința elevilor. De regulă 
la meseriile grele — și munca la 
cuptor e o meserie grea — sînt 
repartizați elevii care rămîn după 
ocuparea celorlalte meserii. Care 
ar fi remediul ? O mai 
bună selecționare a elevilor pe 
meserii, respectarea, pe cit posi
bil, și a dorinței lor. Toate 
acestea și-ar găsi o rezolvare fe
ricită în cazul cînd examenul de 
admitere s-ar da pe meserii și nu 
global, cum se procedează în 
prezent.

In privința practicii elevilor, 
maistrul Tripșa semnala urmă
torul aspect. Elevii din anul 
II sînt repartizați in prezent pe 
lingă un anumit muncitor — cu 
care uzina încheie fi un contract 
în acest sens — care răspunde

direct de instruirea practică a 
elevului respectiv. Muncitorul, 
însă, lucrind în trei schimburi nu 
se întilnește cu elevul de care 
răspunde decît din trei în trei 
săptămini, iar atunci, ocupat cu 
realizarea normei, nu poate să-i 
dea un ajutor mai deosebit. De 
elevii anului III răspund maiștrii 
secțiilor în care fac practica. 
Această răspundere este însă mai 
mult formală, datorită acelorași 
cauze obiective. De aceea, acolo 
unde elevii fac practica intr-un 
singur loc, cum este la oțelărie 
(dar nu numai aici, ci fi la fur
nale și laminoare) ar fi foarte 
util ca un maistru instructor să 
se ocupe în exclusivitate de prac
tica elevilor. El ar fi cel care 
le-ar da îndrumarea metodică 
necesară.

Studierea acestor două propu
neri de către forurile competente, 
aplicarea lor (in cazul că sînt 
considerate bune) ar duce, la în
lăturarea deficiențelor semnalate.

„NOTA 10“ ACESTEI INIȚIATIVE!
Este un calificativ meritat cu prisosință. Expu

nerile tehnice și educative, ținute cam de două 
ori pe săptămînă la Fabrica de țevi-Roman, ur
măresc informarea elevilor școlii profesionale des
pre activitatea generală de producție a uzinei, 
rolul și importanța diferitelor secții. Prin expu
neri se urmărește, de asemenea, cultivarea dorin
ței elevilor de a-și perfecționa continuu califica
rea profesională, de a-și însuși tehnica nouă și 
metodele avansate de muncă, de a stimula cu
riozitatea față de tot ceea ce este nou și actual 
în meserie.

Specialiștii întreprinderii — ingineri, tehnicieni, 
maiștri — le-au vorbit elevilor despre importanța 
respectării regulamentului de ordine internă, 
despre tehnica nouă aplicată în procesul de pro

ducție, ca și despre modul de organizare a locu
lui de muncă și rolul lui în creșterea productivi
tății, despre planul de operații ca bază a desfășu
rării procesului de producție. Asemenea expuneri 
tehnice au alternat cu altele, deosebit de intere
sante prin conținutul lor educativ. Astfel, secretarul 
organizației de partid a fabricii, tov. Melinte loan,- 
le-a vorbit ucenicilor despre „Grija partidului pen
tru calificarea în condiții optime a tineretului", iar 
directorul întreprinderii, tov. Bogza Virgil, le-a 
demonstrat elevilor, cu date concrete, ce impor
tanță are realizarea planului de producție în ac
tivitatea unei secții, unei uzine, a economiei în 
general. Participarea directă a conducerii uzinei, 
a celor mai bune cadre ale uzinei la pregătirea 
viitorilor muncitori este un lucru lăudabil. Iniția
tiva merită într-adevăr nota 10.

INSTANTANEE
n timpul discuțiilor 
la Școala profesio
nală a Combinatului 
hunedorean au ieșit 
la Iveală și cîteva 
inadvertențe, pe care 
le prezentăm, pe

.scurt, mai jos, oferindu-le atenției 
celor în măsură să le rezolva.

a) Cînd mistria 
se transformă in lopată
La întreprinderile de construcții 

Hunedoara își desfășoară practica, 
pentru prima dată anul acesta, un 
număr de aproximativ 75 de elevi

din anul II în meseriile dulgheri, 
constructori, zidari constructori și 
lăcătuși. Se pare că tovarășii de 
la «usnumita întreprindere confun
dă mistria cu lopata, folosindu-i pe 
acești elevi la munca de săpare a 
șanțurilor, ca și la alte locuri de 
muncă unde nu-și pot însuși cu
noștințele practice necesare mese
riei lor. Și ce e mai trist, o că și 
sculele de lăcătușerie au fost asi
milate cu lopețile, din moment ce 
și lăcătușii au făcut două săptă- 
mîni aceeași practică... la lopată,

b) Galați — Hunedoara —
„3 000 km"

Nimic mai adevărat I Aceasta 
este distanța dintre cele două o- 
rașe, după ultimele calcule efec
tuate de către tovarășii de la Școa
la profesională a Combinatului si
derurgic din Galați (ca și de că
tre combinat, de altfel) care consta- 
tînd fabulosul kilometraj au hotărît 
să nu dea nici un semn de viață 
elevilor lor trimiși să învețe me
serie Ia Hunedoara.

c) Pe drumul către Turda

Pe la Începutul lui septembrie, 
pe drumul către Turda, undeva, 
pe la jumătatea distantei — la 
Vințul de Jos, Alba-Iulia, Coșlariu, 
indiferent — s-au intilnit 4 clase 
de elevi. Unii se îndreptau de ia 
Hunedoara spre Cîmpia Turzii, iar 
alții de la Cimpia Turzii spre Hu
nedoara. S-au întrebat și ei nedu
meriți: „încotro, fraților?*.

— Noi, răspunseră oțelarii de la 
Hunedoara (căci erau clase de o- 
țelari), mergem la Cîmpia Turzli, 
să învățăm meserie acolo.

— Dar la voi n-aveți oțelărie î 
Și încă cuptoare mari, de sute de 
tone, nu ca la noi, de 4—5 tone.

— Ce să facem noi, asta-i dis
poziția, și trebuie s-o îndeplinim.

...— Dar voi de ce mergeți la 
Hunedoara ?

— Noi sîntem zidari șamotori, și 
mergem să învățăm meserie acolo. 
Știm ce vreți să spuneți, că la 
Turda sînt destule întreprinderi 
refractare unde putem învăța me
seria în condiții mai bune chiar. 
Așa e, dar vedeți, asta-i dispoziția 
și trebuie s-o îndeplinim.

Cu aceeași nedumerire ne între
băm și noi: oare cum să se fi dat 
o astfel de dispoziție î

P. S. Gurile rele susțin că ar fi 
fost mai bine să se trimită lami- 
natorii Ia Cîmpia Turzii, pentru a 
se specializa în laminarea Sîrmei. 
Dar asta e cu totul altceva.

d) Cocorii se întorc —* 
al noștri nu !

Da, este un proverb care își 
face tot mai mult loc în discuțiile 
fumaliștilor și oțelarilor. Pentru că,

ION ANDREIJĂ 
ION TRONAC

Un nou tip de ciment
Colectivul Fabricii 

de ciment „Temelia" 
din Brașov a realizat 
un ncu tip de ci
ment pentru lucrări 
hidrotehnice, rezistent 
la acțiunea apelor. El

este utilizat în con
strucțiile care sînt su
puse apelor cu ac
țiune dizolvantă sau 
cu conținut de săruri 
ce influențează nega
tiv atît rezistența cît 
și durabilitatea betoa-

nelor. Primele canti
tăți de ciment au fost 
livrate Hidrocentralei 
de pe Argeș pentru 
construcția barajului 
de la Vidraru.

(Agerpres)
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Revoluție chirurgicală

... 19
ÎNALTA

c de la Brazi
Foto: N. STELORIAN

Și acum, rezultatele din tară
Cricul Oradea — 
iești 1—1 (1—11 
Harșazi ă Nagy ; 
xrra — Prtrcfe! Basest
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ntîlnirea dintre 
„Rapid" și „Pro
gresul" s-a înche
iat la egalitate 
(1-—1) prin golu
rile marcate de 
Al. Constantinescu

(pentru „Progresul") în minu
tul 26, dintr-o centrare a lui 
Baboie, și de Ion lonescu (pen
tru „Rapid") în minutul 30, 
după o combinație Dumitriu- 
Năsturescu, ultimul punindu-l 
pe Ion lonescu în poziția idea
lă de șut.

„Rapidului", punctul cîștigat 
în această întîlnire îi mai dă, 
deocamdată, dreptul să se 
mențină în fruntea clasamen
tului (cu un punct avans față 
de „Dinarno"-București). „Pro
gresului", în schimb, cu punc
tul cîștigat (ținînd seama și 
de victoria obținută de „Fa
rul" în deplasare) i s-au îm
puținat șansele de a evita re
trogradarea.

Jocul a fost de un slab nivel 
tehnic, și punctat de nenumă
rate faulturi comise de jucă
torii ambelor echipe; din a- 
eest punct de vedere 
„s-au evidențiat" Iancu, Dan 
Coe și Dumitru Popescu 
(ultimul eliminat de pe teren 
de către arbitru, pentru lovi
rea intenționată a adversaru
lui).

Dacă în primele 30 de mi
nute „Progresul" a dominat 
net ,dovedind mai multă clari
tate și insistență 
punînd deseori 
poarta apărată 
după ce „Rapidul' 
jucătorii „Progresului" s-au 
complăcut și ei in practicarea 
unui joc steril, lipsit de ori
zont, joc care a caracterizat 
comportarea rapidiștilor de-a 
lungul întregii partide

Schipa ..Rapid” dă semne 
vădite de oboseală. Poate că 

va folosi pauza pină după 13

• POIANA BRA
ȘOV (prin telefon), 
in cadrul finalelor 
concursului republi
can al atleților din 
fjcoliie medii cu pro
gram special de edu
cație fizică care se 
desfășoară la Poiana 
Brașov, atletul Sorin 
Marian (București) a 
sărit cu prăjina 3,82 
m, performanță ce 
constituie un nou re
cord R.P.R. (juniori 
15—16 ani). Vechiul 
record : 3,76 m apar
ținea aceluiași atlet.

In aceeași zi au 
fost obținute și alte 
rezultate apreciabile 
dintre care remar
căm : 58,74 m — Pir
eu Lazăr, Timișoara ; 
12,61 m — Elena 
Lefter, Galați și 7fi9 
sec. pe 60 m plat, 

timp realizat de atle
ta clujeană Lazăr 
ludith.

Concursul continuă 
astăzi.
S. DUMITRESCU

• Miercuri dup-: 
amiază și seara cam
pionatele mondiale de 
lupte libere au progra
mat la Manchester noi 
întllniri. Reprezentan
tul nostru F. Boia t-a 
învins prin tuș pe HUI 
(Anglia) dar a pierdut 
apoi Ia puncte in fata 
lui Lomidze (V.R.S.S.). 
Poalelungi a iost în
vins la puncte de ira
nianul Morhved, iar 
Stingu a cedat prin tuș 
lui Reznak (RJt.U.). 
Tăpdlagd accidentat a 
ieșit din concurs. Astă 
seară vor ii cunoscut: 
noii campioni mon
diali.

PE TEME ȘTIINȚIFICE

uturarea plăgilor 
constituia, pînă de 
curînd, în chirur
gie, o problemă 
deseori spinoasă.

■ Chiar dacă mate
rialul chirurgical

este perfect steril, există to
tuși un risc al infectării re
giunii saturate. Apoi, vindeca
rea plăgilor saturate cu mijloa
cele actuale duce la cicatrice 
inestetice, ceea ce în interven
țiile chirurgicale efectuate în 
regiuni vizibile sau în opera
țiile de chirurgie plastică, con
stituie un inconvenient major.

In sfîrșit, nici din punct de 
vedere fiziologic închiderea 
plăgilor chirurgicale cu aju
torul firelor de catgut sau a 
agrafelor, nu satisface pe de
plin pe chirurgi.

Iată de ce biologii s-au pre
ocupat de mai mult timp să 
găsească o metodă mai perfec
ționată care să permită desă- 
vîrșirea actului operator în 
condiții cit mai fiziologice.

După patru ani de cercetări 
și experimentări clinice, a fost 
pusă la punct, recent, în labo
ratoarele din Minnesota, un 
procedeu, ingenios, considerat 

iunie să se pună pe picioare 
La «tvetal la care se preatntâ 
acum, u-ar fi de mirare să se 
„înece” la mai și anul aeaszc.

Vedeta cuplajului (fără gĂi- 
limele, de data aceastai — tn- 
tilnirea dintre Jitnatoo"-Bucu
rești și ^Steaua*' a tatszfăan, 
credem, și pe cei mgi «ri- 
genți specta:or:. ofemdu-ne 
un speetaeo’. fotbalistic !« cre
area căruia fi-au dat con
cursul ambele echipe. A fost 
un joc frumos, eu numeroase 
acțiuni purtate in râeză. cu 
contraatacuri rapide. A ciști- 
gat .JJinamo" cu 2—1, dor 
după aspectul jocului, după 
perioadele de dominare netă 
și — mai ales — după ocaziile 
mari avute ,-Steaua" merita 
cel puțin un meci egal. Supor
terii ei au ce reproșa înainta
șilor, și in mod deosebit lui 
Voinea, care în acesta partidă 
a bătut recordul ratărilor.

Ca nivel tehnic și spectacu
lar, jocul a fost ~«î superior 
celui din deschidere.

„Dinarno" — prin revenirea 
ei la forma pe care i-o cu
noaștem (revenire care s-a vă
dit net în ultimele două par
tide), — a reușit să reducă la 
un singur punct distanța ce o 
desparte de „Rapid”, și 
toate motivele să „tragă" 
titlu.

In ambele partide, am 
mărit comportarea selecțîona- 
bililor, deși unii jucau azi la 
numai două zile după un 
meci epuizant. Dintre toți, 
l-am remarcat pe .Sorin Avram 
pentru forma foarte bună în 
care se află, pentru vitalitatea 
sa deosebită. Nici nu se cu
noștea, în jocul său, că au 
trecut abia două zile de ciad, 
in meciul cu Cehoslovacia, a 
făcut o mare risipă de ener
gie. O asemenea putere de 
luptă, asemenea ca ~ fiacă 
le-am dori tuturor

tul european masrr ?» 
de baschet ia Mos
cova. echipa 1455 
a învins ca scorni de 
62—iP <35—T» eeisiaa 
R. P. Române. Alta re
zultate Înregistrate: 
R. F. Germană — San
dia 72—49; R- P Bul
garia — Franța 70—Oi 
R P Polona — ( 
da 74—62 : hraei 
R. D. Gemenă S6-
Italia — R. P. Uunaal 
66—64 Cei
— FmJanda 
Iugoslavia - 
113—65.

de presa de specialitate ca o 
revoluție in chirurgia moder
nă. Noua metodă constă in a- 
pticarea pe locul plăgii a unui 
pansament format dintr-un 
fragment de „piele artificială” 
adezivă, care duce rapid la 
formarea unei cicatrice per
fecte. „Pielea artificială" este 
formată dintr-un amalgam 
microporos de fibre de vîsco- 
ză pe un suport acrilic — ră
șină sintetică utilizată de mai 
mult timp în chirurgie datori
tă „tolerării” ei optime de că
tre organismul uman.

Datorită acestui „pansa
ment" cu „piele artificială" 
orice altă „toaletă" chirurgi
cală devine inutilă. Experien
țele clinice au demonstrat e- 
ficacitatea extraordinară a 
noii metode pe plăgi situate 
în cele mai variate regiuni 
ale corpului.

„Pielea artificială" denumită 
„Ster-Strips" fiind poroasă, 
permite o „ventilare" foarte 
bună a țesuturilor, ceea ce 
constituie un „atout" impor
tant în procesul de vindecare 
a plăgii, care necesită o mare 
cantitate de oxigen. Pe de altă 
parte, bolnavul se poate îm- 

«A,

boia imediat după operație, 
deoarece „pielea amfunală” 
este impermeabilă.

în ce pricește tehnica de 
aplicare a acestui material m- 
tetic adeziv, ea este la fel de 
simplă ea lipirea unei benzi de 
leucoplast. Un mare avantaj, 
pe care nu îl au agrafele obiș
nuite, îl constituie faptul că 
îndepărtarea „pielii artificiale” 
după formarea cicatricii este 
complet nedureroasă.

Utilizarea noii metode in cli- 
nicile chirurgicale, a arătat su
perioritatea ei remarcabilă. 
Procesul de vindecare a plăgii 
a fost întotdeauna mult mai 
rapid decît în sut urarea „cla
sică" neexistînd nici o dată 
complicații secundare. în ce 
privește efectele estetice, ele 
au fost ameliorate în aproape 
80 la sută din cazuri, ceea ce 
nu este de loc neglijabil, avînd 
în vedere dezvoltarea impetu
oasă a chirurgiei plastice în 
ultimii ani.

Dat fiind rezultatele excep
ționale ale noii tehnici de în
chidere a plăgilor cutanate fă
ră sutură, este de așteptat ca 
în curînd să fie aplicată pe 
scară largă.

Opt fi m

care s-a psi

s* *•
Expoziție 
arhivistică

endiofa
zării care se mani
festă pe scară din 
ce in ce mai largă 
in domeniul radio- 
eiectronicii are re
percusiuni impor

tante și asupra aparatelor me
dicale de diagnostic și investi
gație. Radioelectronica medicală 
este pe cale să desființeze ba
riera rezistentei corpului uman 
împotriva introducerii unor o- 
biecte străine.

Dimensiunile aparatelor care 
pot ii introduse in organism au 
iost împinse pină Ia mărimea 
unui ...bob de orez •' Dar să dăm 
cîteva exemple.

Un original emițător radio, 
care încape intr-un dinte a tost 
construit de prof. H F. Atkin
son din Melbourne. Aparatul, 
avînd dimensiunile de 6x9 mm 
plasat în molarul unui pacient 
sau în interiorul unei proteze 
dentare, emite semnale radio 
care pot fi captate de receptorii 
electronici situați în exterior.

Aceste emisiuni informează 
pe medici asupra tulburărilor 
articulare ale maxilarului sau 
asupra reușitei unor proteze 
dentare.

Un emițător ceva mai mare

UlUJgjC.
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Pilula-radio“
decît o pilulă, a fost construit 
de o echipă condusă de cerce
tătorul american dr. J. A. Ri
der.

Pilula-radio a fost experimen
tată cu mult succes Ia bolnavii 
suferind de ulcer stomacal și 
duodena). Înghițind „pilula" 
care râmi ne suspendată prin- 
tr-un fir de mătase, timp de 24 
de ore, se obțin informații pre
țioase asupra acidității gastro- 
duodenale, care sînt înregistrate 
de un receptor plasat pe ab
domenul pacientului.

Aceasta permite cunoașterea 
foarte exactă a procentului de 
aciditate a sucului gastric și 
deci prescrierea unor medica
mente antiacide corespunzătoa
re, ceea ce nu este posibil prin 
metoda „tubajului".

Tehnicienii francezi au reali
zat se pare, cea mai mare per
formantă în domeniul acestor 
aparate miniaturale. Ei au con
struit un aparat liliputan de mă
rimea unui bob de orez, pentru 
precizarea diagnosticului unor 
boli de inimă. Introdus în inte
riorul corpului, pe cale venoasă, 
prin intermediul unui cateter 
(sondă foarte fină), aparatul 
poate pătrunde foarte ușor pînă 
în cavitățile inimii. Acolo, apa-

• Ambasadorul 
București, Niccolo 
oferit miercuri după-amiază o 
recepție cu prilejul aniversării 
proclamării Republicii, sărbă
toare națională a Italiei.

Au luat parte Mihail Petri 
ministrul comerțului exterior, 
membri ai Consiliului de Stat 
ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe și ai altor 
ministere, conducători ai unor 
instituții centrale. academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

ralul înregistrează vibrațiile și 
presiunea sanguină din auricole 
și venlricote, dind indicații im
portante asupra oportunității o- 
perațiilor pe cord. Catetirismul 
cardiac era practicat și pînă a- 
cum prin introducerea unei son
de speciale într-o venă pînă îri 
auricul și ventriculul drept, dar 
noua metodă permite o explora
re mai precisă a „cămăruțelor" 
inimii.

Un aparat similar, ultramicro- 
fonul, a fost creat de Cercetăto
rul sovietic I. U. Savcenkov. El 
poate fi introdus în vena bolna
vului ca un simplu ac de serin
gă. Pentru aceasta, se face o 
anestezie locală prealabilă și a- 
poi se introduce în venă ultra- 
microfonul. Avînd forma unei 
sonde, el poate pătrunde ușor 
pînă în cavitățile inimii de unde 
transmite dinamica pulsații
lor ei.

Ullramicrofonul este legat de 
un amplificator electronic care 
„traduce" în limbaj medical in
formațiile cardiace. „Sondarea 
inimii" cu ajutorul uitramicro- 
fonului permite cercetarea re
lațiilor dintre forma inimii și 
pulsafiile ei.

Dr. R. IRIMESCU

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de 
cultură. Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R. 
Germane la București, 
membri ai ambasadei.

• Mezzosoprana Iulia 
ciuceanu, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R., a 
plecat intr-un turneu în R. P. 
Bulgaria, care va dura pînă în 
ziua de 12 iunie. Artista noas
tră va cînta în opera „Car
men" la Sofia și Plovdiv și în 
..Trubadurul” la Vama.

• Grupul de specialiști al 
Comitetului pentru locuințe, 
:onstrucții și urbanism al Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Europa. însoțit de Vichen- 
te Caraba, vicepreședinte ai 
Conuietului executiv al Sfatu
lui popular regional Brașov, a 
vizitat miercuri zona indus
trială a orașului Brașov, car- 
tierui de locuințe Steagul 
Roșu, monumente istorice și 
obiective social-culturale.

în cursul aceleiași zile, oas- 
țM-i au vizitat orașul Ploiești. 
Seara, grupul de specialiști a 

in Capitală.

LALEAUA NEAGRĂ — film pen
tru ecran panoramic, rulează Ia 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). ÂSTA-I TOT CE S-A 
INT1MPLAT — ZILELE SIGHIȘOA
REI rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15),
Melodia (orele 12; 14,45; 17,45; 19; 
21 fără completare). WINNETU — 
cinemascop — rulează la București 
(orele 9, 11; 13; 15; 17; ‘
21). DRUMUL SPRE 
SOCIETATE rulează la Carpați 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16). SPRE 
CULMI rulează la Luceafărul (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Festival 
(orele 9, 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Tomis (orele 10; 12; 14; 16,li 
18,30; 20,45). NE ASUMĂM RÂS- 
PUNDEREA rulează la Unirea (ore
le 16; 18,15). BINE AȚI VENIT ru
lează la Lumina (orele 10; 12,30; 
15; 17,45; 20,15). SPĂRGĂTORUL
— cinemascop — rulează la Bu
zești (orele 14,30; 16,45; 19). NUN
TĂ CU PERIPEȚII rulează la Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14, 16,30; 
18,45; 21). CRONICA UNEI CRI
ME — cinemascop — rulează la 
Feroviar (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, completare: SPORT 
nr. 2/1965). CÎND MARTIN AVEA 
14 ANI — VALURILE DEASUPRA 
NOASTRĂ rulează Ia Victoria (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
FATA ÎN DOLIU rulează la Cen
tral (orele 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ferentari (orele 16; 
18; 20). UCIGAȘII DE FEMEI ru
lează la Union (orele 15; 17; 19; 
21). CASA RICORDI rulează la 
Doina (orele 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15; Program pentru copii 
în fiecare zi la ora 10), Modern 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20). 
ÎMPĂRĂȚIA OGLINZILOR STRlM- 
BE — PUNGUȚA CU DOI BANI 
rulează la Timpuri Noi (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). IANOȘIK

cinemascop (ambele sepii) — 
rulează la Giulești (orele 16; 19,30), 
Flamura forele 9; 12,30; 16,15; 20). 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE
— SĂNĂTATE TOKOV rulează la 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). 
FERNAND COW-BOY — COMORI 
DE ARTĂ ROMÂNEASCA rulează 
la Înfrățirea între popoare (orele 
10,30: 15.45: 18; 20,15), Bucegi (o- 
rele 10; 12,15; 16; 18.15; 20,45 — 
completare 1 MAI 1965), Volga te
tele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). PE URMELE LUI AHMED — 
SCOARȚE POPULARE rulează la 
Excelsior (orele 10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30). PĂDUREA SPÎNZURA- 
ȚILOR — cinemascop (ambele serii)

INSTANTANEE
(Urmare din pag. I)

dacă cocorii nu uită niciodată să 
se întoarcă primăvara, anumiți 
furnaliști și oțelari — în special 
proaspeți absolvenți — pleacă și 
nu se mai întorc. Acești „cocori" 
își pierd definitiv simțul orientă
rii. Unii din ei au poposit la vo
lanul unei mașini, ca șoferi (Laslău 
Gheorghe), alții au devenit „spe
cialiști" la diferite fabrici de con
serve (Socaci Ion), alții milițieni. 
Nici unul, însă, nu s-a mai întors 
la furnal sau oțelărie. Statistica 

' este, în acest sens, grăitoare: din 
promoțiile anilor 1962 și 1964 un 
număr de 24 de absolvenți furna
liști, oțelari și laminatori au fost 
trecuți la capitolul „pierderi ire
parabile”.

în cadrul 
face în țara 
de activiști 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Kozări Jozsef, șef 
ad-interim al secției pentru con
strucții și transporturi a C.C. 
al P.M.S.U., a făcut zilele aces
tea cunoștință cu munca or
ganizațiilor de partid din în
treprinderi industriale și șan
tiere de construcții din Capi
tală și din regiunile Dobrogea 
și Oltenia.

Oaspeții au avut discuții la 
Comitetul orășenesc București 
al P.M.R. și la Comitetele re
gionale de partid Dobrogea și 
Oltenia. în cursui vizitelor, 
delegația a fost însoțită de se
cretarii pentru problemele eco
nomice ai Comitetelor regio
nale ale P.M.R., respectiv al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

— PIONIERIA nr. 2/1963 rulează 
la Dacia (orele 9,30; 13; 16,30: 20), 
Progresul (orele 15,30; 19). DOI BĂ
IEȚI CA PÎINEA CALDĂ — CE
LULE AMEȚITE rulează la Cosmos 
(orele 16; 18; 20), Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30). MISTERELE
PARISULUI — cinemascop rulează 
la Grivița (orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). HANKA rulează la 
Flacăra (orele 14,15; 16,30; 18,45; 
21). MERII SĂLBATICI - RAPSO
DIE UNGARĂ rulează la Vitan (o- 
rele 16; 18; 20), Pacea (orele 16; 
18 ; 20 completare 1 MAI 1965). 
REGINA CÎNTECELOR rulează la 
Miorița (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). PARISUL VESEL — 
CĂLĂTORIE IMAGINARĂ rulează 
la Munca (orele 14; 16; 18,15; 
20,30). SCARAMOUCHE — cinema
scop rulează la Popular (orele 16; 
18,15; 20,30). ALERG DUPĂ O 
STEA rulează Ia Arta (orele 11; 
15,30; 17,45; 20). CU BICICLETA 
SPRE LUNĂ — SPORT nr. 2/1965 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18). ROȘU ȘI NEGRU (ambele se
rii) rulează la Aurora (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). DOUĂ ETAJE DE
FERICIRE rulează la Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30). ARMATA CODO
BATURILOR — SPORT nr. 2/1965 
rulează la Colentina (orele 16; 
18,15; 20,30). NEAMUL ȘOIMĂ- 
REȘTILOR — cinemascop — rulea
ză la Floreasca (orele 10,30; 14; 
17; 20). SOȚII ÎN ORAȘ — CAL- 
LATIS rulează Ia Rahova (orele 16; 
18,15). RACHETELE NU TREBUIE 
SĂ DECOLEZE — cinemascop — 
KREMLINUL ROSTOVIN — cine
mascop — ȚĂRMUL OSPITALIER 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18,15; 20,30). LOGODNICELE VĂ
DUVE — GURA LUMII rulează la 
Cotrocenf (orele 15; 17; 19; 21).

ASTA-I TOT C.E S-A 1NTIM- 
PLAT — ZILELE SIGH1ȘOAREI 
rulează la Stadionul Dinamo (ora 
20), Progresul (ora 20). SPRE 
CULMI rulează la Doina (ora 20), 
Festival (ora 20), Tomis (ora 20,15). 
ȘOFERII IADULUI rulează la Are
nele Libertății (ora 20,30). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII rulează la Capitol 
(ora 20). SPĂRGĂTORUL rulează 
la Buzești (ora 20,15). FERNAND 
COW-BOY rulează la Bucegi (ora 
20,15). HANKA
(ora 20,30). CU 
LUNĂ rulează 
20,30).

rulează Ia Lira 
BICICLETA SPRE 

la Moșilor (ora

Orice s-ar spune, proverbul are 
hazul lui.

e) Diferență de pași
Este bine cunoscut că, în gene

ral, un tratat, un manual este în 
pas cu realitățile domeniului res
pectiv de cercetare. Ba, mai mult, 
este chiar înainte cu un pas, — 
de anticipație. Ei, bine, manuale
le de pe care elevii învață mese
riile de laminator și oțelar sînt cu 
cîțiva pași în urma realităților din 
industrie, în ele tratîndu-se pro
bleme de mult depășite, procese 
tehnologice care nu mai există, 
în această privință s-au făcut se
sizările de rigoare către Direcția 
personal și învățămînt din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice. 
Urmările ? N-au apărut încă.
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LA ÎNSĂMÎNȚAT FRUNTAȘI
LA PRĂȘIT CODAȘI

III n raionul Chișineu 
I Criș, regiunea 
|| Crișana, deși însă- 
|| mînțarea porum- 

1 bului a durat, din 
II cauza timpului ne

favorabil, o peri
oadă mai îndelungată de timp, 
totuși, datorită temperaturii 
ridicate din ultimele săptă- 
mîni, culturile au răsărit și se 
dezvoltă bine. Acum lucrarea 
la ordinea zilei în toate coo
perativele agricole este între
ținerea la timp a culturilor. 
Care este stadiul acestor lu
crări în raionul Chișineu Criș?

• Pe cele 4 535 de hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr 
s-au efectuat două prașile. De 
curînd a început cea de-a 
treia prașilă, care a fost exe
cutată pe 1000 de hectare.

• La porumb s-a trecut cu 
sapa rotativă pe 3 093 hectare, 
iar 1 500 hectare au fost pră
șite mecanic. Pe suprafețe 
mici a început prațila I ma
nuală.

Simpla lectură a acestor ci
fre, ne oferă o primă conclu
zie. In timp ce la sfecla de 
zahăr se acordă atenție efectu
ării la timp a lucrărilor de în
treținere, ceea ce și explica 
volumul însemnat de lucrări

I

efectuate, la porumb prășitul 
este rămas în urmă. Evident, 
aceasta este situația generală, 
la nivelul raionului. Sînt însă, 
unități în care treburile sînt 
bine puse la punct. La coope
rativa agricolă din comuna 
Olari, de exemplu, unde para
lel cu prășitul la timp al sfec
lei de zahăr, s-a efectuat un 
volum însemnat de lucrări și 
pe suprafețele cultivate eu 
porumb. Terenul a fost lucrat 
cu sapa rotativă, se desfășoa
ră în ritm intens prășitul me
canic și manual La fel au or
ganizat munca și țăranii coo
peratori din comunele Chiși
neu Criș. Sîntana. Vărșand și 
Zărand. Rezultatul muncii se 
constată acum în faptul că 
plantele fiind prășite la timp, 
vegetează normal, sînt vigu
roase.

Dar, sînt numai cîteva uni
tăți care au procedat în acest 
feL In cele mai multe insă, la 
porumb, lucrările de întreți
nere de abia au început. iar in 
altele nu s-a prășit nimic. Co
operativele agricole din comu
nele Grăniceri, Comlău». și 
Caporal Aîexe. care au ter
minat primele pe raion insă- 
mințatul porumbului n-au 
prășit pină acum tuci un hec

tar din această cultură. în 
urma ploilor, buruienile au 
crescut rapid, la suprafață so
lul a prins crustă groasă. Evi
dent, în asemenea condiții, 
culturile nu vegetează bine, se 
dezvoltă greu. Or, tocmai din 
acest motiv este necesar să se 
treacă, imediat, cu toate for
țele, la efectuarea lucrărilor 
de întreținere. Acest fapt este 
valabil pentru toate cooperati
vele agricole din raion.

Dată fiind această situație 
am dorit să cunoaștem care 
este punctul de vedere al Con
siliului agricol raional, ce in
dicații a dat și cum sprijină 
unitățile în organizarea mun
cii. Am aflat că împreună cu 
cele două conduceri ale S.M.T. 
Sîntana și Chișineu Criș s-a 
stabilit ca toate cele 73 de 
sape rotative și 90 de cultiva
toare să fie in perfectă stare 
de funcționare. Pentru grăbi
rea executării acestor lucrări 
s-a mai stabilit să fie utiliza
te și cele 1 M de prăsitori cu 
tracțiune am mată Se aprecia
ză că in acest mod prima pra
știi la porumb va fi efectuată 
in cei mult zece zile. Planul 
este bon. Dar, nu se pune in 
aplicare deci’ parțial Intere-

liul agricol raional unitățile, 
cum ajută în organizarea mun
cii am aflat că în urmă cu cî- 
teva zile, au organizat un 
schimb de experiență Cu toți 
inginerii din raion la coope
rativa agricolă Sîntana pentru 
extinderea experienței acestei 
unități privind mecanizarea 
lucrărilor la sfecla de zahăr. 
Fără îndoială, acțiunea are u- 
tilitatea ei, dar acum trebuia 
organizată cînd de prezența 
inginerilor agronomi în uni
tăți este nevoie mai mult ca 
oricînd ? Și apoi, la sfecla de 
zahăr lucrările sînt avansate. 
Porumbul este cultura spre 
care trebuie îndreptată. în pri
mul rînd atenția. Este necesar 
ca în aceste zile inginerii a- 
gronomi să fie lăsați să-și 
pună treburile la punct, iar 
memorii consiliilor agricole 
să dea recomandările necesare 
pe teren, la fața locului. De 
un astfel de ajutor au. în pri
mul rind. nevoie unitățile a- 
gricole din raionul Chișineu 
Criș.

CRĂCIUN BEJ.AN 
corexpondexlul 

5r.»X«u tinerelului' 
pentru reprimea Crirc'.c
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. AGcJWOCARTEA MUZICALA
După volumul GaarrO 

cu' al regretatului 
George Breazul. epirzt i 
va ani iată o aoeă ■ 
scoasă de Edirura «J3zrco.4 « 
niunii compozitorilor dir 
tratind despre viata rt creația •- 
nul alt clasic al amicii canale m 
mânești, Ion Vida.

Avind ca punct de p'tm • 
lucrare de largi popvdarâare. pa- 
blicată In anul ISM de Casa Cen
trală a Creației Populare dai Baca- 
rești, muzicologul Viorel Cooaa a 
conceput o manogrdie amp.-t pri
vind viata fi creație eoa*eaMan>- 
lul, urina legate de leadtatele ti 
năzuințele vremii sale

Analizei aprofundate a ereatr: 
a textelor iolosile la dcerife da- 
lece. mesa,ului lor patriotic, pre
cum și activității artistice a muzi
cianului In cadrul ..Reuniunii ro
mâne de cintiri si muzici din Lu-
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poezia populară"

Editura pentru literatură

pewzr* ■ifl-timboL Relațiile 
pe cere le stabilește ia epocă 
mrieal latre Emiaeaca, Haș- 
dea aaa Boirarinecwa. apela
rea ia preocupările similare 
de mar rirzru ele lui Mihai! 
Sadoveuau, incomparabil rap
sod al istoriei scrise ți mai 
ales a celei conservate de me
moria colectivă, a poporului 
sînt deosebit de revelatorii 
Din păcate autorul nu depă
șește stadiul de punere în 
schemă a problemei dind prio
ritate comentă rii didacticist e a 
manuscriselor poetului din 
care decupează citate, evitind 
coasts ui>ea mor ipoteze chiar

daca ducutaode. dar ca atit 
a® aec.-are ștuad că na a- 
lăw pe n teren aproape ne- 

ccșrifaz. Coroboriad ideile 
cHinescme cu cercetarea mai 
fa prpfaazuae « opticii comu- 
we, ovate de Eminescu și Sa- 
doceanu, de pilda, investipa- 
:-£> personale întreprinse ar 
fi bs.-r.-.sat cu un plus de in
tensitate o problemă de un in
tere* superior; necesitatea or
ganică. de creare a unei mito
logii românești folosind direc- 

folclorice, ezplicind ces
tul, structurat romantic, de re
fuz al unei lumi inechitabile 
și de invocare a unei lumi 
ideale, de viziune populară. O 
asemenea demonstrație ar fi 
depășit cadrul colportării de 
informații, utilă în fond, sau 
de articulare a unor referiri și 
cr fi atins substanța germina- 
riră a creației eminesciene — 
ideologia hrănită nu numai li
vresc dar și folcloric, concu
rând organic tn sistemul idea
tic eminescian.

Lucrare de debut editorial 
într-o problemă în care s-au 
pronunțat numeroase păreri 
autorizate „Eminescu și poe
zia populară" răsplătește prin 
utilitatea ei eforturile unui 
cercetător bine informat.

V. ARACHELIAN

MB

Tinăzul Imitator Tnuan &rrverețun coauna Siria, Mtaaaf A-ori. este un palii inul artist' amator. El mî- 
nuiește cu măiestrie pensula și penița realitlnd rrumoase Mic rări «ie g:c~o s pictară. Iată-1 la șevalet.

goj‘, autorul Ie-a acordai o aten-

ITINERARII 
TURISTICE

Odată cu vara, numeroși bucu- 
reșteni pornesc pe diferite itine- 
rarii in excursiile organizate de 
O.N.T. „Carpați". In afară de o- 
bișnuitele călătorii de sfîrșit de 
săptămînă, vor fi organizate și 
alte excursii instructive și recon
fortante în cele mai pitorești 
locuri ale țării.

„Opt zile cu autocarul în 
R.P.R.“ se intitulează una din a- 
ceste excursii prin 12 regiuni ale 
țării. Itinerariul ei va porni din 
București și va trece prin Calați, 
Bacău, Iași, Suceava. Apoi tra
seul va străbate pasul Prislop, 
spre Maramureș, de aci se ta în
drepta spre Cluj, Alba lulia, Si- 
meria, Hunedoara și Deva. In 
continuare, turiștii vor trece prin 
Sarmisegetusa, Caransebeș, Tr, 
Severin, cu vizitarea Insulei Ada- 
Kaleh, Craiova și Pitești.

O altă excursie se intitulează 
„6 zde în Moldova cu autocaruV".

Excursia cuprinde localitățile 
Buzău, Bacău, Piatra Neamț, con
tinuă cu vizitarea Mînăstirii Aga- 
pia, Cetății Neamțului, Humu- 
leștilor lui Creangă și orașului 
Suceava.

O excursie nouă este și aceea 
intitulată „Prin cetățile din sudtd 
Transilvaniei in istorie și actua
litate", cu durata de patru zile.

Tot cu autocarul se organizează 
și excursii de patru zile pe tra
seul București-Sibiu, Alba lulia, 
Deva, Caransebeș, Tr. Severin. 
Sînt prevăzute și excursii de una 
pînă la trei zile pe diferite alte 
trasee.

(Agerpres)

«minuni « o primi lectură
il titlurile EMuifestă- 

^Fi1;. rilcr Casei de cul- 
/py ' tură din CImpina, 

Jtf] ti par imere- 
sânte. Dar dacă lei 
loc alături de cei 

rftiva ascultători constati că, 
bune în intenție, manifestările 
au de multe ori o calitate îndo
ielnică. Așa se face că dările de 
seamă sînt bogate, în vreme ce 
activitatea propriu-zisă e. de 
fapt, săracă; așa se face că u- 
nele manifestări rămîn doar ds 
hîrtie din lipsa publicului. De 
ce este ocolită casa de cultură?

Iu anul trecut au avut loc 
la casa de cultură 180 de con
ferințe. Deci, la două zile, • 
conferință. Dar cifrele nu spun 
întotdeauna mare lucru. Ge se 
ascunde dincole de acest as
pect statistic?

O conferință proastă — spu
nea cineva — strică gustul pu
blicului pentru un șir viitor de 
conferințe bune. Se înșeală 
conierențiarul care-ți închipuie 
că se compromite doar pe sine. 
Nu. Compromite, pentru o vre
me. însuși qenul de manife
stare ca atare, ceea ce este cu 
mult mai grav.

Concluzia aceasta e perfect 
valabilă și pentru celelalte ge
nuri de activitate educativă, de 
la spectacole — la serile de 
dans. Si, într-adevăr, multe din 
activitățile înscrise în progra
mele casei de cultură sînt com
promise. Am răsfoit registre 
mai vechi în care manifestările 
sînt îngrădite de rubrici, cu

cifra, număr de participanti. 
Frecvența cu care revin de la 
lună la lună, de la an la an. 
unde titluri de conferințe puse 
sub semnul întrebării cunoas’.e- 
rea preocupărilor tinerilor invi
tați să le asculte. Aceeași <x>n- 
ferint* «Cum a aoărut viața ne 
păminri, ținută în anul 1962 cu 
62 de participanu, o regăsim și 
amil acesta. Numai că, între 
timp, tinerii an aflat mult mai 
multe despre această temă. Iată 
o explicație pentru sala aproape 
goală care-I întîmpini pe confe
rențiar.

Dacă vei întreba pe organi
zatori ce criterii de selecție au 
aplicat în alegerea uneia sau 
alteia din temele conferințelor, 
ale manifestărilor destinate ti- 
nerilor, răspunsurile sînt sur
prinzătoare i „Am făcut și noi 
ce am crerat că poate interesa, 
ceea ce facem de ani de zile“. 
E mai ușor, desigur, să organi
zezi mereu aceeași manifestare, 
să reduci totul la expuneri a 
căror temă, din comoditate, o 
găsești prin dosare mai vechi 
sau apelînd la conferențiarul 
cel mai apropiat Așa se face 
că expunerea despre Ceaikov- 
ski, citită de fiecare dată de un 
metodist, s-a îngălbenit de vre
me, sau că doar schimbarea ti
tlului mai încearcă să întine
rească îmbătrînita conferință : 
„Știința și superstițiile" bote
zată Intr-un an, „Superstițiile 
și știința", într-altuL

Publicul e exigent; conținu
tul expunerilor și pregătirea 
conferențiarului trebuie să se 
ridice la nivelul exigentelor. 
Cînd tinerii nu vin la confe
rință, cînd abia așteaptă să 
iasă din sală în vreun moment 
de neatenție al conferențiaru

lui. cînd la „Joile tineretului* 
stau pe la ușă așteptind să se 
termine „partea educativă", nu 
înseamnă că o fac din „rea vo
ință", cum spun cei de la casa 
de cultură, ci dau de fapt cali
ficativul cuvenit activităților 
care li se oferă.

Am lăsat la o parte planurile 
și registrele de evidentă 
și am stat de vorbă cu tinerii. 
Ce activități v-au atras la casa 
de cultură ? Redăm cîteva răs
punsuri.

artistice. Formațiile «fin locali
tate mai rar sînt găzduite pe 
scena casei de cultură.

V. Minea — secretarul or
ganizației U.TAL de la IRA: 
Același recital ce versuri. Exi
gențele tinerilor care apreciază 
și judecă manifestările cultu
ral-educative cer organizatori
lor mai multă receptivitate. 
Calitatea manifestărilor organi
zate in întreprinderi depășește 
pe a celor de la casa de <ml- 
tură..

«naș. stncer preocupau de pro- 
biemeîe educăm tineretului. 
Pentru ci o instituție de cul
tură are nevoie no numai de 
un program, d. in primul rînd. 
de un spirit cultural proaspăt, 
receptiv la tot ce e nou. Cu
noașterea preocupărilor tineri
lor trebuie să stea la baza al
cătuirii programelor. Dar pen
tru aceasta, activiștii casei de 
cultură trebuie să meargă mai 
des in întreprinderile orașului. 
„Ne ducem noi. dar numai rind

De ce nu-i întrebați

pe tineri?
A

In legătură cu activitatea desfășurată la casa de cultură

Cursant Dumitru-tehnician: 
în urmă cu un an, un recital 
de versuri organizat cu con
cursul studenților aflați în prac
tică. Casa de cultură e curată, 
frumoasă dar și așa de „rece" 
că, într-adevăr, te întrebi dacă 
nu cumva organizatorii cultu
rali o păstrează doar să înfru
musețeze orașul.

Ion Nedelcu-tîmplar : în urmă 
cu doi ani, programul unei for
mații de dansuri. De anul trecut 
s-a desființat. De cele mai mul
te ori programul casei de cul
tură este susținut de turneele

din Cîmpina
Din răspunsurile zecilor de 

tineri cu care am stat de vor
bă, o constatare generală: ti
nerii din Cimpina doresc o 
viată culturală bogată, multila
terală și totodată de calitate, 
de o reală ținută intelectuală 
și artistică. Sugestiile lor mai 
indică ceva : doresc o înnoire, 
o împrospătare în repertoriul 
formațiilor artistice. Aceste do
rințe cei eforturi comune si 
permanente, o viziune largă, de 
perspectivă, o muncă desfășu
rată cu răbdare și profunzime, 
în care trebuie atrași toți oa
menii de cultură și artă din

ne solicită — spun ei — pentru 
că altfel cred comitetele sindi
catelor că mergem in control". 
O optică greu de Înțeles la 
prima vedere. Și totuși, așa 
stau lucrurile. Să explicăm.

Casa de cultură este subor
donată Comitetului orășenesc 
pentru cultură și artă. De mai 
mult timp unii ariiviști cultu
rali ai sindicatelor din între
prinderi se întreabă dacă au 
sindicatele datoria să ajute ac
tivitatea case' <ie cultură. Fap
tele dau un răspuns negativ. 
La casa de cultură s-au creat
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Corespondenții 
voluntari 

ne transmit: 

Feș// iffn 
organizațiile

U.I.M.
• SĂRBĂTOAREA CELOR DE 14 AM. 

A intrat în tradiția muncii organizațiilor 
noastre U.T.M. — ne scrie Vasile Pălășanu, 
secretar al Comitetului raional U.T.M. Vas
lui — ca celor mai tineri cetățeni ai patriei 
noastre să li se înmîneze în mod festiv bu
letinele de identitate. In comunele raionului 
Vaslui, de pildă, au fost prezentate expune
rile: „Drepturile și îndatoririle cetățenilor 
din R.PJ1.-, „Marile realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea Partidului", 
„Constituția R.PJl. — legea de bază a statu
lui nostru' etc„ la care au participat nume
roși tineri care au împlinit vîrsta de 14 ani. 
părinți ai acestora. Despre asemenea acțiuni 
ne scriu și Andrei Neacșu — secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M. Ploiești. Teodor 
Bendrîș — secretar al Comitetului raional 
UTJL Reghin.
• PREGĂTIREA ACTIVULUI U.T.M. con- 

rtituie o preocupare permanentă a comitete
lor raionale și orășenești U.T.M. Vasile Gră
dinara. activist al comitetului regional U.T.M. 
Bacău, ne comunică în scrisoarea sa aprecie
rile pozitive date de secretarii U.T.M. ulti
mei ședințe de instruire care a avut loc la 
întreprinderea „Proletarul". Participînd cu 
toții la o adunare generală a organizației 
U.T.M. nr. 2 din această întreprindere, dez
baterile purtate apoi despre conținutul adu
nărilor generale au avut un caractpr mai 
concret, părerile schimbîndu-se cu vioiciune 
și interes. Intr-un mod asemănător — ne in
formează Danose Vicențiu, student, Iași — 
au procedat și secretarii organizațiilor U.T.M. 
din codrul Universității Al. I. Cuza. Ne-a re- 
tmut in același timp atenția scrisoarea tova- 
rășului Bălărie Gherghina, secretară a comi
tetului U.T.M. din comuna Cemetul, raionul 
Alexandria, în legătură cu pregătirea activu
lui U.T.M. pe comună. Referatele metodice 
prezentate de secretarii U.T.M. pe brigăzi, 
discuțiile care s-au țrartat, au prilejuit un 
larg și util schimb de experiență în vederea 
întăririi activității organizațiilor U.T.M. din 
brigăzi.
• NOI TINERI PRIMIȚI IN R1NDURILE 

UTEMIȘTILOR. Pană Anghel, instructor al 
Comitetului raional U.T.M. Costești, regiunea 
Argeș, evidențiază în scrisoarea sa munca 
bună desfășurată în acest sens de comitetele 
U.T.M. din comunele Soveștin și Cornățel. In 
adunări generale U.T.M. deschise, tinerilor ii 
s-a vorbit despre caracterul revoluționar al 
organizației noastre, despre drepturile și în
datoririle utemiștilor. Activiști de partid și 
de stat au luat cuvîntul în fața tinerilor vor- 
bindu-le despre politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Despre activi
tăți asemănătoare ne vorbesc în scrisorile lor 
și Florian Ciotea (Salonta), B. Gherghina 
(Alexandria), Gîndac Constantin (M. Ciuc), 
Păduraru Dumitru (Ploiești), Lazăr Emil (Hu
nedoara), Vișan Ion (Teleajen) și alții. Ei sub
liniază în același timp eficacitatea educativă 
pe care a avut-o asupra tinerilor neutemiști, 
încadrarea lor în cercurile de studiere a sta
tutului U.T.M., antrenarea lor la acțiunile de 
muncă patriotică, la activitățile cultural-spor
tive; scot în evidență numărul din ce în ce 
mai mare de tineri care cer să fie primiți în 
rîndurile U.T.M.

• PE ȘANTIERELE MUNCII PATRIOTI
CE. Din scrisoarea tovarășului Mihai Todirin- 
că, secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Fălticeni, aflăm că multe din angajamentele 
luate privind acțiunile de muncă patriotică 
au fost îndeplinite. Astfel au fost amenajate 
în raza orașului 17 spații verzi, s-au amena
jat ronduri și s-au plantat flori, iar pe strada 
1 Mai tinerii de la Filatura de in și cînepă 
au amenajat un teren de joacă pentru copii. 
Mihai Hodorogea, prim-secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M., vorbește despre price
perea și hărnicia cu care tinerii contribuie la 
înfrumusețarea orașului Piatra Neamț. Nu
mai în luna mai au fost amenajate spații 
verzi în jurul noilor blocuri, a fost colectată 
cantitatea de 250 tone fier vechi etc. Cei 7 000 
de tineri participant la acțiunile de muncă 
patriotică inițiate pînă acum au realizat o 
economie de aproape două milioane de lei.

Despre colectarea fierului vechi, întreține
rea pășunilor, înfrumusețarea orașelor și sa
telor, ne scriu și corespondenții voluntari 
Ștefan Lăschescu din Deta, regiunea Banat, 
Mihai Tinea din satul Nucet, raionul LeKliu, 
Nicu Boeru din comuna Mînăstirfea Căștri, 
raionul Tg. Ocna, și mulți alții. -

cercuri de inițiere muzicală, 
pentru pregătirea viitorilor in
strumentiști ai formațiilor ar- 
tistice (tineri din întreprinde
rile orașului). Dar, multe in
strumente lipsesc. Sînt tinute 
sub cheie la comitetele sindi
catelor. Explicația: „Am dat 
roar bani pe ele din fondurile 
noastre’.

Se întimplă uneori ca tineri
lor să li se ceară să nu mai ac- 
îiveze in formațiile casei de cul
tură (comitetul sindicatului U- 
zina Poiana): „Avem doar și 
noi formațiile noastre. Nouă 
nu ni se cere cine știe ce nivel 
artistic. Doar să-i laude pe 
fruntași, sau să critice atunci 
cînd este cazul”. Și cu asta, for
mațiile artistice ale sindicatelor 
își acoperă activitatea... Gu o 
astfel de optică este explicabil 
de ce în unele întreprinderi 
activează formații artistice fărî- 
mitate (cîțiva dansatori la Rafi
nărie, cîteva dansatoare la Fa
brica de ciorapi) care dau spec
tacole improvizate, slabe, pline 
de naivități, în timp ce la casa 
de cultură sînt instructori com
petent! care stau degeaba. Con
secințele unor asemenea „am
biții" nu sînt greu de bănuit. 
La al VH-lea concurs al forma
țiilor artistice din tot orașul 
Cîmpina numai o orchestră de 
muzică ușoară a reușit să se 
califice la faza regională.

Comitetul pentru cultură și 
artă. Consiliul local al sindica
telor și comitetul orășenesc 
U.T.M. înțeleg, probabil, cola
borarea doar cît privește în
tocmirea planurilor de activi

tate. Avem în față un asttel de- 
plan-grafic. într-o lupa sini' 
prevăzute cinci „conferinle- 
spectacol", o seară pentru tine
ret și vizionarea colectivă a 
unui film. Atît și nimic mai 
mult. Nu teme, nu titluri, nu 
conferențiar. Un plan care lasă 
încă de la început loc formalis
mului.

Contribuția scăzută a orga
nizațiilor U.T.M. la ridicarea 
calității activității casei de cul
tură explică și ea îngustarea 
rolului educativ al acesteia. 
„Noi am făcut activitate, la 
IRA“, spun tovarășii de la 
comitetul orășenesc U.T.M. 
Dar, de fapt meritul în organi
zarea manifestărilor cultural- 
educative de la întreprinderea 
reparații auto revine tinerilor 
din această organizație care, 
ce-i drept, invită din cînd în 
cînd, la programele lor și pe 
alti tineri din oraș.

Vara, stadionul Poiana, pla
toul de pe Muscel, grădina de 
vară din centrul orașului, aș
teaptă, tovarăși activiști cultu
rali din Cîmpina, fantezia, pri
ceperea și inventivitatea dum
neavoastră i Lăsati planurile, 
făcute de dragul încopcierii în 
dosare, lăsati statisticile și ru
bricile, manifestările organizate 
în pripă numai ca să adăugați 
încă ceva la dările de seamă, 
lăsati disputele fără rost I Tine
rii aștepată, îsi doresc o viață 
culturală bogată. Aveți, doar, 
datoria să o organizați. Vara vă 
solicită '

VIORICA GRIGORESCU



hot are
în portul japonez Sasebo a 
avut loc recent o mare de
monstrație de protest Îm
potriva sosirii submarinului 
atomic american „Snook", la 
care au luat parte 13 000 de 
cetățeni din toate regiunile 
tării. Cu acest prilej au fost 
adoptate scrisori de protest 
guvernelor american și ja
ponez. în fotograiie: un as
pect din timpul demonstra

ției de protest.

Tensiunea Reuniune
consacrată

politică
din Bolivia

B olivia era ca o 
căruță trasă de 
doi cai care se 
îndreaptă spre 
prăpastie, înain
tea schimbării pe 
care am înfăp
tuit-o anul tre
cut", — declara

Rene Barrientos, șeful juntei 
militare din Bolivia, adăugind 
că de „unul din cai" — pre
ședintele Victor Paz Estens- 
soro — „am scăpat în noiem
brie, iar aoum am scăpat de 
celălalt". Dar descinderea e- 
fectuată la locuința fostului 
vicepreședinte și lider sindical, 
Juan Lechin (considerat „al 
doilea cal"), arestarea lui și 
exilarea forțată în Paraguay 
pe bordul unui avion militar, 
n-a dus la rezolvarea proble
melor acute ale Boliviei și nici 
nu a consolidat poziția jun
tei. Revista americană „TI
ME" scria în ultimul său nu
măr : „Cu toate că Barrien
tos pare să fi cîștigat actua
la rundă, totuși lupta este de
parte de a fi luat sfîrșit".

Intr-adevăr ciocnirile dintre 
armată și mineri au scos în e- 
vidență un raport de forțe oa
re nu este întotdeauna favora
bil juntei. Ambuscada în care 
a intrat convoiul generalului 
Barrientos în drum spre Co
chabamba este concludentă: 
grupuri înarmate au dat un 
atac, ucigînd un agent din 
paza personală a generalului 
și luînd alți patru ca prizo
nieri. Acesta a fost al opte- 
lea atentat la viața șefului 
juntei de cînd a preluat pu
terea... Tot revista „TIME" 
releva că Barrientos „are de 
făcut față nemulțumirilor 
chiar din rîndurile militarilor 
care exercită presiuni sporite 
împotriva modului autocratic 
de guvernare". Totuși, departe 
de a renunța la guvernarea 
„autocrată", junta a decretat 
mobilizarea forțată a mineri
lor, a elaborat și a trecut la 
aplicarea unui nou regulament 
de muncă care include scă
derea salariilor și înăsprirea 
condițiilor în mine, a procla
mat dezarmarea detașamente
lor de mineri (existente pe 
vremea lui Estenssoro) și — 
după exilarea unui grup de 36 
de fruntași politici și sindicali 
în Paraguay — a anunțat că 
vor fi „organizate" alegeri sin
dicale în următoarele 40 de 
zile.

Dar măsurile represive nu 
apar ca semne de forță, ci de 
slăbiciune. Cu toate că junta 
a afirmat în repetate rînduri 
că este stăpînă pe situație, 
postul de radio Quechista, a- 
flat în mîinile minerilor care 
refuză să se supună arbitraru
lui autorităților, a anunțat că 
luptele continuă. Odată cu 
prelungirea represiunilor, se 
produce un fenomen logic și 
anume accentuarea izolării 
grupului lui Barrientos. De
monstrațiile de la La Paz 
și din alte orașe s-au 
desfășurat zile întregi. 
Fostul președinte Estenssoro, 
aflat în exil la Lima (Peru) a 
declarat că „în Bolivia nu mai 
există la ora actuală nici drep
turi, nici garanții, nici legi". 
Iar fostul vicepreședinte Sua
zo, lider al Mișcării Naționale 
Revoluționare, a lansat la un 
post de radio ilegal de pe 
teritoriul bolivian un apel la 
intensificarea rezistenței. Dez
voltarea frontului opoziției — 
cu toate că nu se poate vorbi 
de acțiuni concertate, unita
re — cuprinde două aspecte : 
pe de o parte, imposibilitatea 
juntei de a spera ca într-un 
viitor apropiat să-și restaure
ze controlul absolut, și pe de 
altă parte, existența unei si
tuații economice și sociale o- 
biective oare determină creș
terea nemulțumirii pe scară 
tot mai largă.

In aceste condiții, anunța
rea descoperirii de complo
turi ca pretext pentru inten
sificarea represiunilor (colone
lul Gallargo, ministrul muncii 
și securității, s-a lăudat cu 
măsurile de reprimarea a celui 
mai recent „complot" în ora
șul Sucre, situat la 600 km 
sud-vest de La Paz), au un e- 
fect contrar celui scontat și 
anume sporirea împotrivirii 
față de dictatura juntei.

Z. FLOREA

aniversării
ft /V. ft

La sediul O.N.U. din New 
York s-a anunțat oficial că 
reuniunea consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a O.N.U. 
va avea loc între 25 și 26 iu
nie, la San Francisco. Deși 
această reuniune nu va avea 
caracterul unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U. de felul aceleia din 
1955, cînd s-a aniversat împli
nirea a 10 ani de la crearea 
O.N.U., la ea vor participa toți 
cei 114 membri ai Organizați
ei și vor rosti cuvîntări secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, actualul președinte al 
Adunării Generale Alex Quai- 
son Sackey (Ghana) etc.

Rezoluție O.S.A. pentru crearea
„comisiei-guvern**

în Republica
WASHINGTON. — La reu

niunea consultativă a miniștrilor 
de externe din țările Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.) a 
fost adoptat un proiect de rezo
luție prin care se prevede crearea 
unei comisii avînd ca sarcină 
„să vegheze la restabilirea con
dițiilor normale în Republica Do
minicană și să dea directive for
țelor interamericane din această 
țară". Comisia este formată din 
reprezentanții Braziliei, Statelor 
Unite și Salvadorului. Proiectul 
de rezoluție a fost adoptat cu 15 
voturi ; reprezentanții Uruguayu- 
lui și Mexicului au votat împo
triva proiectului în ansamblu, 
iar reprezentanții Argentinei, sta
tului Chile și Venezuela s-au 
abținut. Adoptarea rezoluției în

PE SCURT
• VARȘOVIA. — După cum 

anunță agenția P.A.P., Comisia 
electorală de stat a R. P. Polone 
a dat publicității rezultatele ale
gerilor din 30 mai a.c. pentru 
Seimul Republicii Populare Po
lone.

In comunicatul dat publicității 
se arată că la alegerile pentru 
Seimul Republicii Populare Po
lone au participat 18982 316 ce
tățeni, adică 96,62 
alegători.

Pentru candidații 
Unității Poporului 
18 742 152 alegători, 
prezintă 98,81 la sută din totalul 
voturilor valabile.

Zzz sută din

Frontului 
au cotat 

ceea ce re-

• TOKIO. — în conformitate 
cu o hotărîre a conducerii parti
dului de guvemămînt liberal
democrat, la 2 iunie, membrii gu
vernului japonez au prezentat 
primului ministru, Eisaku Sato, 
cererea de demisie. Premierul a 
acceptat cererea și a început 
consultările cu reprezentanții di
feritelor fracțiuni ale partidului 
de guvemămînt în vederea alcă
tuirii noului cabinet.

In aceeași zi, agenția Jiji Press 
a anunțat că fi în conducerea 
partidului liberal democrat, s-au 
făcut modificări.

Noi bombardamente

asupra R.D. Vietnam

Problema cipriotă

Dominicană
ședință plenară a fost precedată 
de o întîlnire a Comisiei genera
le, calificată ca „furtunoasă" de 
agenția „FRANCE PRESSE". 
Aici paragraful cheie al rezolu
ției — cel referitor la însărcina
rea comisiei cu adoptarea direc
tivelor ce urmează să fie date 
forțelor interamericane din Repu
blica Dominicană — a obținut 
doar 13 voturi, adică mai puțin 
decit majoritatea necesară. Prin
cipalii promotori ai proiectului — 
reprezentanții Braziliei și S.U.A. 
— s-au grăbit să-și manifeste ne
liniștea față de această situație. 
Impasul a putut fi înlăturat doar 
după o schimbare intervenită în 
atitudinea reprezentantului Gua- 
temalei care inițial s-a abținut de 
la vot.

unele probleme internaționale. Pri
mul ministru, Wilson, s-a referit 
la situația din Peninsula Arabică, 
exprimi nd dorința guvernului bri
tanic de a-și menține bazele mi
litare în Aden.

In cadrai dezbaterilor au iuat 
cuvintul diferiți deputați, care au 
criticat politica guvernului în une
le probleme internaționale. Deputa
tul laburist Michael Foot a atras 
atenția Camerei Comunelor asupra 
seriozității situației create în Viet
nam și a cerut ministrului de ex
terne să prezinte o declarație în 
aceasta problemă, înainte ca parla
mentul să intre în vacanta de vară 
prevăzută să înceapă la 14 iunie. 
El s-a 
S.U.A.
subliniind 
care ea le implică.

referit și Ia intervenția 
în Republica Dominicană, 

pericolele serioase pe

9 PARIS. — La Paris s-a anun
țat că ministrul finanțelor al Fran
ței, Giscard d'Estaing, va pleca 
la Londra la 17 iunie pentru a 
avea întrevederi cu ministrul fi
nanțelor al Marii Britanii, James 
Callaghan, în legătură cu even
tualele negocieri între Piața co
mună și Anglia.

• SANTIAGO DE CHILE — La 
28 mai. Lin Pin, reprezentantul co
mercial al Consiliului chinez pen
tru promovarea comerțului inter
national, a încheiat cil societatea 
Mauricio Hochschile din Chile un 
contract pentru cumpărarea a 1 500 
(one de cupru rafinat. El a semnat, 
de asemenea, cu societatea Natio
nal Mining din Chile un contract 
pentru cumpărarea a 6 000 tone de 
cupru electrolitic.

HANOI 2 (Agerpres). — 
Marți, forțele aeriene america
ne și sud-vietnameze au efec
tuat noi raiduri aeriene asupra 
teritoriului R. D. Vietnam. Re
actoare de luptă au bombardat 
și mitraliat localități din pro
vinciile Nghe An, Ha Tinh, 
Quang Ngai, Quang Binh, Hoa 
Binh și Thanh Hoa. După pri
mele rapoarte, forțele antiae
riene din provinciile Nghe An 
și Thanh Hoa au doborit două 
avioane și au avariat alte pa
tru. In cursul luptelor un pilot 
american a fost ucis.

La 2 iunie avioane americane 
au atacat din nou teritoriul 
R. D. Vietnam, bombardind și 
mitraliind localități din provin
ciile Thanh Hoa și Nghe An.

Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control din Viet
nam proteste energice împotri
va acestor acțiuni agresive ale 
S-U-A.

IMPLICAȚIILE DIALOGULUI
GRECOTURC

♦

Ședința unei 
comisii CAER

• LONDRA. — în Camera Co
munelor au avut loc marți dez
bateri în probleme coloniale și in

NEPAL. — Aspect de pe o stradă din Katmandu, capitala tării.

PRAGA 2 (Agerpres'. — Intre 
24 și 28 mai 1965, la Praga a 
avut loc ședința a IV-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
industria ușoară.

La lucrările ședinței au luat 
parte delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germa
ne, R. P. Mongole, R. P. Polone. 
R. P. Române. R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

La ședință au participat, în ca
litate de observatori, reprezen
tanții Republicii Cuba și R.P.D. 
Coreene.

Comisia a examinat și aprobat 
măsurile pentru îndeplinirea ho- 
tărîrilor celei de-a XLX-a sesiuni 
a C.A.E.R. și a celei de-a XVI-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., a discutat probleme
le în legătură cu coordonarea 
planurilor de dezvoltare a indus
triei ușoare pe perioada anilor 
1966—1970 și a aprobat planul 
de perspectivă al Comisiei pen
tru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice pe perioada 
1966—1970.

Au fost examinate, de aseme
nea, unele probleme privind me
canizarea și automatizarea pro
ducției în industria pielăriei și 
alte probleme.

Ședința a decurs în spiritul 
prieteniei frățești și înțelegerii re
ciproce.

Schimbul de mesaje verbale 
dintre premierii Turciei ți Gre
ciei, prin intermediul ambasado
rului turc la Atena, confirmă pă
rerea larg răspindită în cercurile 
politice ateniene că se înaintează 
spre tratative bilaterale in pro
blema cipriotă, fără participarea 
reprezentanților guvernului ci
priot. Presei i-au fost comunica
te doar liniile generale ale celor 
două mesaje. Mesajul premierului 
Crguplu către premierul Papan
dreu se referă, potrivit declara- 
țaior oficiale, la necesitatea păcii 
in Cipru. îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două țări ji soluțio
narea pașnică a problemei Cipru
lui". Se relatează că mesajul de 
răspuns al premierului grec este 
redactat in aceiași ton.

Patricii unor declarații atri
buite de presă guvernului grec 
„orice acord rezultat din dialog 
rs fi supus aprobării guvernului 
fă poponshsi Ctpruhri". Dar, după 

scriss acrele grecești, pozi
ție președintelui Makarios este 
dară: nu va fi acceptată nici o 
soluție m problema cipriotă, re
zultată din negocieri la care nu 
participă reprezentanții Ciprului.

Presa cipriotă critică guvernul 
grec pentru faptul că acceptînd

dialogul a părăsit calea rezolvării 
conflictului prin intermediul 
O.N.U. fi potrivit raportului me
diatorului O. N. U., Galo Piaza. 
Ziarul cipriot proguvemamental 
,.MAHI", scrie că în urma parti
cipării premierului Papandreu la 
dialogul greco-turc, relațiile din
tre Atena fi Nicosia au intrat in
tr-un impas fi nu există în pre
zent nici un contact oficial în
tre guvernele celor două țări. 
Ziarul relevă că ministrul de ex
terne al Ciprului, Kyprianu, care 
in drum spre New fork va 
trece duminică prin Atena, va 
comunica din nou premierului 
grec că Ciprul nu se va considera 
angajat față de rezultatele trata
tivelor greco-turce.

Unii observatori politici din ca
pitala Greciei consideră că acest 
dialog, în loc să ducă la limpezi
rea situației, a provocat compli
cații suplimentare. Dacă pini 
recent te vorbea de două pozi
ții in problema ciprului — cea a 
Atenei și Nicosiei, pe de o parte, 
și cea a Ankarei, pe de altă parte 
— în prezent se conturează 
trei poziții diferite și chiar opuse.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres la Atena

I
nterludiul N.A.T.O. 
de la Paris a justi
ficat interesul și 
speculațiile observa
torilor politici occi
dentali. Această 
confruntare aproape 
neașteptată asupra 
problemelor strate

giei N.A.T.O. a oferit un vast 
cîmp de manevră, poate mai ex
tins chiar decît la ultimele sesiuni 
ale Consiliului N.A.T.O. Miniștrii 
apărării ai țărilor N.A.T.O., în 
declarațiile făcute la Paris, au 
susținut fiecare pozițiile binecu
noscute : s-a pledat cu aceeași 
elocință în favoarea „ripostei ma
sive", ca și a „ripostei elastice". 
Dar în subtext miniștrii aveau în 
vedere divergențele interocciden- 
tale în complexul lor politic, mi
litar și economic.

Probabil că elementul cel mai 
semnificativ l-a oferit încercarea 
americană de a evita pe de o 
parte o „forțare a lucrurilor" în 
tradiționalele neînțelegeri existen
te între Franța și S.U.A., iar pe 
de altă parte tentativa prezentă
rii unui plan de compromis ca
re. fără a oferi soluții divergen
țelor existente, să prelungească 
„armistițiul fragil", cum l-a de
numit un ziar american, între cele 
două puteri atlantice. Propunerea 
formulată astfel de McNamara 
are în vedere constituirea unui 
comitet „selectiv" care ar avea
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aproape de Palatul Națiunilor din Geneva, o clă
dire de o construcție asemănătoare, dar de <’’ 
siuni reduse, atrage privirea turistului : sediul _ 
nizației Internaționale a Muncii (O.I.M.). începind 
de ieri, celor circa 1 000 de funcționari, care popu
lează zilnic birourile clădirii, li s-au adăugat dele
gații participant la lucrările celei de a 49-a sesiuni 
a Conferinței generale a O.I.M.

IO.I.M. este o organizație internațională, creată în 
1919, pe baza prevederilor tratatului de la Versailles, care și-a 
continuat activitatea și în timpul celui de-al doilea război mondial

|(în anul 1944 a avut loc chiar o Conferință a O.I.M., la Philadel
phia — S.U.A., unde organizația își mutase temporar sediul). Pînă 
în anul 1946, cînd la Conferința de la Montreal a fost adoptată
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actuala denumire, organizația a funcționat ca Biroul Internațional 
al Muncii. Din același an, O.I.M. a devenit organizație specializată 
a O.N.U.

Potrivit noii Carte, adoptate în 1948, Organizația Internațională 
a Muncii își propune să contribuie la statornicirea „unei păci du
rabile și universale, să încurajeze justiția socială în lume".

Din O.I.M. fac parte 114 state cu sisteme sociale diferite, cu 
grade de dezvoltare economică deosebite. Ca și în cazul O.N.U., 
Organizația Internațională a Muncii, a primit în ultimii ani în 
rîndurile membrilor săi, o serie de noi state independente.

Una din sarcinile principale ale organizației constă în elaborarea 
unui cod internațional de norme sociale și de muncă. Normele 
internaționale de muncă sînt stabilite de către Conferința generală 
și capătă forma unor convenții sau recomandări către guvernele 
țărilor membre. Conferințele regionale, convocate periodic de 

hotărîrile pe care le adoptă o contribuțieOJ.M. își aduc prin 
importantă la rezol
varea acestor pro
bleme. Numeroase 
comisii și comitete 
cu caracter perma
nent sau temporar 
joacă, de asemenea, 
un rol de seamă în 
realizarea planului 
de activitate al 
O.I.M.

O atenție 
bită acordă 
problemelor 
slab dezvoltate. Du
pă cel de-al doilea 
război mondial, și 
mai cu seamă 
după intrarea în vigoare a programului de ajutor tehnic și a fon
dului special al O.N.U., activitatea Organizației Internaționale a 
Muncii, s-a orientat tot mai mult spre asigurarea de asistență 
tehnică acestor state. Aceasta a fost realizată prin trimiterea de 
experți în țările Asiei, Africii, Americii Latine și vizează în spe
cial rezolvarea problemelor de pregătire a cadrelor (care în multe 
țări trebuie începută direct cu alfabetizarea), de securitate socială, 
de asigurare a condițiilor de muncă, administrație etc.

Operațiunile de asistență tehnică sînt dirijate de către Biroul 
Internațional al Muncii, care îndeplinește rolul de secretariat 
al O.I.M.

Organul suprem al O.I.M. este Conferința generală, reuniunile 
ei ținîndu-se anual la Geneva. Consiliul de administrație are func
ția de organ executiv și este alcătuit din 48 de membri.

Pe agenda actualei Conferințe generale figurează un număr 
însemnat de probleme. Directorul general al O.I.M., David Morse, 
prezintă, în afara raportului privind problemele bugetare ale orga
nizației, și un raport special consacrat politicii de apartheid din 
R.S.A. Țările africane vor prezenta, pe baza hotărîrii adoptate la 
reuniunea preliminară a miniștrilor muncii din 35 de țări, ce a 
avut loc zilele trecute la Geneva, o rezoluție în care se cere Por- 

Itugaliei să desființeze sistemul de muncă forțată folosit în Angola. 
Situația muncitorilor din Spania, lipsiți de dreptul de a se 
asocia și de dreptul la grevă, precum și probleme privind dezvol
tarea economică mondială, dezvoltarea instituțiilor sociale, folosirea 
muncii tinerilor în mine, bugetul O.I.M. pe anul 1966, sînt alte 

ce vor fi dezbătute la actuala sesiune a Conferinței
I
I probleme 

generale.
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VICTOR URSU

Victimele fumatului

Luînd cuvintul la 
cea de-a 61-a 
sesiune anuală a 

asociației 
pentru 
medicul 
Statelor I 
Terry, 
din cauza fumatului, In 
fiecare an încetează 
din viată la o vîrstă 
prematură aproximativ 
300 000 de oameni. 
„Studiile asupra mor-

naționale 
tuberculoză, 
general al 

Unite, Luther 
a declarat că

talității în Statele U- 
nite, în rîndurile turnă
torilor și nefumătorilor, 
a spus el, arată că 
240 000 de oameni mor 
prematur din cauza 
fumatului de țigarete". 
EI a precizat, de ase
menea, că „alte 102 000 
de persoane încetează 
din viată prematur 
pentru că trăiesc în- 

mediu în care

sînt obligate să lie 
în permanent contact 
cu fumătorii'. Terry a 
adăugat că există încă 
puține date disponibi
le în legătură cu in
fluenta fumatului asu
pra femeilor, dar a 
precizat că „un număr 
apreciabil din totalul 
deceselor premature 
este înregistrat în rîn
durile femeilor'.

KM

— Noul aerodrom „Domodedovo din Moscova.
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menirea să asigure „o participare 
lărgită a membrilor alianței la 
hotărîrile afectînd forța nucleară" 
(U.P.I.). Acest comitet ar fi con
stituit din reprezentanții celor pa
tru principale puteri din N.A.T.O. 
(S.U.A., Anglia, Franța, R.F.G.), 
și din reprezentantul „unei țări 
mici", corespondenții numind Ita
lia drept candidat pentru acest 
loc.

se subliniară că noua propunere 
are prea multe elemente neclare 
pentru a o identifica cu o aban
donare desăvîrșită a poziției a- 
mericane de conducător absolut 
al N.A.T.O.

La Paris se subliniază deocam
dată, așa cum a declarat în ca
drul lucrărilor sesiunii miniștrilor 
apărării, Pietre Messmer, că 
Franța va studia propunerea a-

De altminteri, propunerea a- 
mericană propriu zisă se adresea
ză în cea mai mare parte a sa, 
viitorului. Este vorba de convoca
rea unui fel de nou „comitet al 
înțelepților" care să studieze și 
să elaboreze de abia într-un sta
diu ulterior propuneri pentru „re
lații mai judicioase" asupra fo
losirii armelor nucleare în 
N.A.T.O. Dar chiar sesiunea care

În căutarea unui compromis?

Propunerea iese din comun și 
în orice caz se depărtează de 
tot ceea ce a formulat S.U.A. în 
acest domeniu în ultima vreme, 
întrebarea însă care se pune este 
dacă „planul McNamara" repre
zintă chiar o modificare totală a 
poziției americane în problemele 
strategioo-militare ale N.A.T.O. 
Unii corespondenți sînt tentați 
să vadă în aceste propuneri o 
concesie făcută ideii „directoratu
lui politic" formulată de preșe
dintele d© Gaulle în urmă cu 
cîțiva ani. In același timp, însă,

mericană. în același timp, însă, 
ziariștii francezi sînt sceptici în 
ce privește posibilitatea unei re
concilieri franco-americane pe 
plan politico-militar. După cum 
sublinia „LA NATION", „de pe 
urma acestor confruntări nu ur
mează să se desprindă nici un 
mare principiu'. Totodată, comu
nicatul dat publicității este apre
ciat ca fiind vag și avînd un ca
racter general. „Pasajul referitor 
la propunerea lui McNamara este 
mai vag decit expunerea secreta
rului american ca atare" („FRAN
CE PRESSE").

a avut loc la Paris demonstrează 
care pot fi perspectivele unor a- 
semenea organisme. In fond, mi
niștrii N.A.T.O. s-au reunit pen
tru a examina recomandările or
ganismului constituit la sesiunea 
N.A.T.O. de la Ottawa (mai 
1963).

Astfel, tot „LA NATION" in
sistă și asupra „caracterului im
precis" al propunerii americane. 
„Rămîne încă problema dreptu
lui de veto al președintelui Sta
telor Unite... Proiectul american 
comportă multiple chestiuni pe

care reprezentanții vor trebui să 
le ridice în cadrul N.A.T.O. 
...Răspunsurile pot fi cunoscute 
doar în perspectivă...".

în același timp, la Paris se sub
liniază că politica pe termen lung 
a Franței față de N.A.T.O. ră
mîne neschimbată. în zilele a- 
cestea au circulat mai mult ca 
oricînd idei despre eventualitatea 
retragerii Franței din pactul at
lantic, sau cel puțin, a reconsi
derării organismului în forma sa 
actuală. „Franța, scrie „LE FI
GARO", nu se ridică împotriva 
tratatului din 1949, ci împotriva 
N.A.T.O., a cărui reorganizare to
tală o cere...".

Oricum, sesiunea de la Paris 
constituie probabil începutul u- 
nei anumite etape diplomatice 
americane de căutări pentru un 
armistițiu. „Trebuie să se facă 
un început în aplanarea neînțele
gerilor cu Franța". — scrie 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE". Pe alte planuri, proble
mele rămîn la același nivel al 
divergențelor. Singurul cîștigător 
de pe urma acestor tentative 
pare să fie din nou Germania 
occidentală, care constată pers
pectiva unei participări directe la 
un eventual organism însărcinat 
cu controlul asupra folosirii ar
mei nucleare.
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