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ntr-o zi, desfăcînd ziarul, 
au văzut că, într-una din 
paginile lui, cinci Eroi ai 
Muncii Socialiste li se 
dresează lor: gînd plin de 
încredere și îndemn cald, 
părintesc. Lor, niște băieți 

care de o lună, sau un an, sau doi, au 
intrat pe poarta „Griviței roșii", mai 
exact pe a școlii profesionale aparți- 
nînd uzinei cu acest ilustru nume, e- 
roii muncii, acești oameni de frunte ai 
patriei, purtătorii steluței de aur, le 
spuneau în esență următoarele:

învătați temeinic meseria, încă din 
școală, deprindeți-i tainele, cercetați-le 
cu curiozitate și pasiune ;

învățînd-o s-o iubiți din toată inima, 
să-i păstrați o dragoste adevărată, sta
tornică pentru toată viața;

folosiți toate uriașele înlesniri de 
care ucenicia noastră, a celor vîrstnici, 
n-a avut parte, dar care au fost gene
ros create de statul socialist anume 
pentru voi;

formați-vă încă din școală ca niște 
făurari de tip nou, impermeabili la 
mediocritate, rutină, inerție;

să simțiți încă de pe acum mîndria 
și răspunderile celor ce lucrează în- 
tr-o industrie modernă, dotată cu uti
laje de înaltă clasă, la nivelul tehnicii 
mondiale.

Filonul aurifer al acestor învățămin
te a rămas definitiv în conștiința băie
ților. Vor trece ani și decenii, adoles
cenții de azi vor fi de mult oameni cu 
greutatea vîrstei și a experienței, dar 
îndemnurile aici amintite vor continua 
să strălucească pentru ei cu statornicia 
stelei polare. Nu se va șterge nici a- 
mintirea anilor de școală, frumoșii ani 
cînd și-au cucerit meseria ca pe o lo
godnică pururi atrăgătoare. Cu siguran
ță că îi vom revedea de nenumărate 
ori de aci înainte, întîlnindu-i la locul 
de muncă, meșteri a căror tinerețe va 
fi dublată de autoritate, urmași demni 
ai unor tradiții bogate. Viitorul e gata 
să semneze în alb pentru fertilitatea 
de mîine închisă în mugurii de azi. 
Deocamdată să facem o incursiune în 
lumea gîndurilor lor. Sub uniforma so
bră a elevilor de școala profesională 
palpită un univers în culori vii, puter
nice. Dominanta acestuia ni se pare a 
fi nașterea și dezvoltarea sentimentului 
de responsabilitate.

a-

cu ochiul liber, dar nu mai puțin reale, 
pînă cînd o măsurătoare pune în evi
dență diferențele, tot astfel acumulările 
lente, cotidiene, din conștiința viitoru
lui muncitor apar vizibile cu prilejul 
unui moment-confruntare. Atunci, de 
surprindere și bucurie, ne scapă cîte o 
exclamație („ia te uită!“) uitînd că în
registrăm efectele unui proces educativ 
de durată. In viața Școlii profesionale 
„Grivița roșie" „mărunțișurile" sau, 
mai bine-zis, aspectele normale ale 
vieții colectivului de elevi converg în 
mod liniștit și sigur spre formarea unui 
tînăr muncitor conștient de marile sale 
drepturi și datorii.

Sorin Teodorescu face parte din anul 
I C strungari. Are deci cîteva săpta- 
mîni de prezența în imediata vecină
tate a marii citadele muncitorești care 
este „Grivița roșie". Iar maistrul de lu
cru „sub a cărui aripă protectoare creș
te" (expresia aparține băiatului) este to
varășul diriginte Florea Păun ; acesta a 
împlinit 40 de ani de muncă la Grivița. 
Exact din 1924. Adolescentul de azi 
deschide ochii mari cînd virstnicvl is
torisește condițiile de neînchipuită vi
tregie ale uceniciei de odinioară, baza
tă pe principiul că cine nu se lăsa de- 
șălat și umilit, r.-apuca să mai învețe 
meserie. Care va să zid — compară 
pentru sine Sorin — dacă, pe cînd era

Se naște 
sentimentul răspunderii
Așa cum în fiecare moment al evo

luției ei o plantă tînără crește cu uni
tăți infinitezimale, imposibil de sesizat

cînteia tinerelului
j cma îI
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De la cei vîrstnici, uceni
cul anului I învață mese
rie — și mult mai mult 

decît meserie

2
Asupra desenului de as
tăzi, viitorul proiectează 
silueta unor construcții 

uriașe

3
Sudura e gata; a ieșit un 
lucru la care-ți face plă

cere să privești

Foto: O PLEC AN

roșu
dumnealui ca mine, nu se pomenea nici 
măcar de căminul și de cantina uceni
cului, cum dracu să mai fi fost vorba 
de meșterirea vreunui aparat de radio 
după schițele apărute în revistele de 
specialitate; ori de meciurile de tenis 
de masă la „Locomotiva" ? Dv. înțele
geți că Sorin Teodorescu face unele 
confuzii de cronologie: el se referă la 
reviste care nici nu apăreau acum pa
tru decenii. ...Dar nu asta are impor
tanță, bineînțeles. Important e că din 
asemenea paralele între condițiile și 
preocupările lui de elev la școala pro
fesională în anul 1964, pe de o parte, și 
imaginea traiului de ucenic în preisto
ria libertății noastre, pe de altă parte, 
Sorin și colegii lui trag concluzii juste: 
trebuie să învățăm bine.

Oamenii care-i inițiază în meserie e- 
xercită astfel asupra elevilor Școlii pro
fesionale „Grivița roșie' o influență cu 
sferă de acțiune extrem de largă; de 
fapt raza ei va putea contura întreaga 
biografie viitoare a muncitorului. Vor
bind, de pildă, despre inginerul Zburlan. 
ciți elevi nu se întrec a-i elogia cursul 7 
-Plastic". „Frumos". „Rămii pur și sim-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare fa pag. a H-a)

La plimbare pria Hunedocra Foto: AGERPRES

Metode avansate

în construcțiile navale
In toate șantierele 

de construcții navale 
din țara noastră s-a 
trecut la executarea 
corpurilor de nave 
complet sudate în 
care ponderea mare 
o are sudura automa
tă și semiautomată. 
Constructorii navali 
folosesc acum acest 
procedeu modem în- 
tr-o proporție de cir
ca 6 ori mai mare 
decît în anul 1958. 
Pentru eliminarea e- 
fortului fizic și a zgo
motului, la crăițuirea

cu ciocane pneuma
tice a tablelor s-a in
trodus, în special la 
tablele de grosimi 
mari, crăițuirea elec- 
tropneumatică. Se fo
losește, de asemenea, 
controlul calității u- 
nor lucrări cu ajuto
rul aparatelor Roent
gen, izotopilor radio
activi și a defectosco- 
piei ultrasonice. La 
Șantierul naval din 
Galați a fost pusă de 
curînd la punct de
bitarea automată a 
tablelor pe baza cli
șeelor foto. Tot în a-

cest șantier sînt ter
minate lucrările pen
tru punerea în func
țiune a instalației de 
trasaj optic, metodă 
modernă care măre
ște simțitor producti
vitatea muncii.

Manopera la con
struirea unui cargou 
de 4 500 tone a fost 
redusă cu aproape 30 
la sută față de cea 
necesară primului 
vas de acest fel con
struit la Galați.

(Agerpres)
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Prin munca patriotică a
kri; asanarea a 12 000 mp teren 
vrrza pe variantă; amenajări și 
extinderi a spatiilor verzi pe 
10 000 mp ; întreținerea a 27 000 
mp de parcuri și spații verzi; 
un nou teren de sport în spatele 
Casei tineretului; amenajarea 
parcului tineretului din grădina 
publică Ccpou. Valoarea număru
lui de ore pe care ham amintit, 
valoarea, deci, a lucrărilor de în
frumusețare efectuate se ridică la 
3 443 321 lei! (Angajamentul era 
de 600 000 lei). Această sumă 
economisită, este trecută la o ru
brică ce reflectă un grad spo
rit de etică cetățeneasca. A 

tineri 
contri- 
această

numele cîtorva 
adus o 

mare în
Jî-aa 
maț

CRONICA

ACTUALITĂȚII
Universitatea populară din Craiova

și-a

Duminică diminea
ța, în sala Filarmoni
cii „Oltenia" a avut 
loc festivitatea de 
deschidere a noului 
an de studii al Uni
versității populare din 
Craiova.

Cei aproximativ 700 
de cursanți, oameni 
ai muncii de diferite 
profesii din Craiova, 
au în anul acesta po
sibilitatea să aleagă 
dintr-un număr spo-

reînceput cursurile

rit de cursuri, forma 
de învățămînt pe care 
o vor frecventa. în 
anul acesta, ființează 
9 cursuri față de 6 
cite __ 
anul trecut.
cele care se bucură 
de o afluență sporită, 
sint cursul de „Mo
mente din istoria pa
triei", „Din istoria li
teraturii romîne", 
„Părinții și educația 
copiilor", „Din istoria

au existat în 
Dintre

marilor descoperiri", 
cursul de cultură mu
zicala ca și cele de 
limbă franceză, en
gleza și germană. Un 
număr mare de ca
dre didactice univer
sitare de notorietate 
științifică vor asigura 
ținuta dorită noului 
an de studii al Uni
versității populare 
din Craiova.

V. An.

Mașini și instalații moderne
Uzinele constructoare de mașini și celelalte unități industriale din 

regiunea Ploiești au fost dotate anul acesta cu noi mașini și instalații 
destinate mecanizării și automatizării procesului de producție. La 
Uzinele „1 Mai“ Ploiești 8-au pus în funcțiune mașini semiautomate 
vU comandă program pentru prelucrarea conurilor și a celorlalte părți 
componente de la sapele cu role, care sporesc productivitatea muncii 
de aproape 4 ori. Noi mașini modeme și instalații automate au fost 
puse, de asemenea, în funcțiune la uzinele mecanice din Cîmpina și 
Sinaia și la cea constructoare de utilaj chimic Ploiești.

Numeroase întreprinderi au fost înzestrate cu aparate și dispozitive 
modeme prevăzute cu izotopi radioactivi, care indică desfășurarea 
proceselor tehnologice și verifică permanent calitatea lucrului. Re
zultatul direct al acestor dotări este, pe lîngă creșterea productivității 
muncii, micșorarea rebuturilor sub procentul admis și îmbunătățirea 
calități* produselor. (Agerpres)

Poezii de Labiș
in „Biblioteca pentru toii"

în „Biblioteca pen
tru toți" a apărut o 
nouă ediție a poezii
lor lui Nicolae Labiș. 
Volumul intitulat 
„Moartea căprioarei" 
menține ciclurile cu
prinse în volumul a- 
apărut în 1962 în 
Editura pentru litera
tură : „Primele iu
biri", culegere tipări-

în 1956, 
„__r- ... inerția",
care reprezintă cule
gerea postumă apăru
tă în 1958, șl „Din 
publicații și postume", 
în acest din urmă ci
clu, noua ediție adau
gă poezii din perio
dice tipărite înainte 
și după moartea poe
tului, precum și poe
zii inedite.

ti de poet 
„Lupta cu

Ediția este prefața
tă de Gheorghe To- 
mozei cuprinde, de 
asemenea, poezia 
„Moartea poetului ti- 
năr" de Mihai Be- 
niuc și articole des
pre Nicolae Labiș, 
Semnate de Geo Bog- 
za, George Călinescu, 
Tudor Vianu.

(Agerpres)

Turboagregatul de
La Uzinele constructoare de 

mașini din Reșița s-au realizat 
noi produse la nivelul tehnicii 
actuale. Printre acestea se nu
mără turboagregatul de 6 MW cu 
turbină de abur cu condensație. 
Soluțiile tehnice modeme adop-

3 000 de tineri. Și acțiunilor ini
țiate periodic de comitetul oră
șenesc al U.T.M. le-au răspuns, 
întotdeauna, cu sutele. Mai firesc 
ar fi, poate, ca pe un eventual 
panou de onoare, tinerii să apară 
sub o denumire colectivă: orga
nizațiile U.T.M. de la întreprin
derea economică „Vasile Roaită“, 
I.G.O., Ocolul silvic, I.R.E., șco
lile medii nr. 1 și 2, școala teh
nică agricolă etc., etc. Iată un 
calcul: cu suma economisită 
prin acțiunile de muncă patrio
tică, noului cvartal de locuințe ar 
putea să i se adauge cîteva 
blocuri, însumînd 80 de aparta
mente. Și în fiecare centimetru 
din aceste apartamente ar iradia 
căldura palmelor și inimii fiecă
rui îndrăgostit de frumos, din 
acest oraș.

C. SLAVIC

6 MW
tate în construcția acestei turbine 
îi asigură o funcționare cu o sar
cină mai mare decît la turbinele 
similare realizate pînă acum. 
Noile turboagregate au protecția 
necesară pentru condițiile de lu
cru în climat tropical umed. Tot 
la această mare uzină s-a produs 
un nou tip de pompă de mare 
presiune și turație, folosită în ra
finării, la transportul produselor 
petroliere calde.

(Agerpres)
-----

In
cu

45-a

legătură 
cea de-a
aniversare

a creării P.C,
din Danemarca
Cu prilejul împlinirii, la 9 

noiembrie 1964, a 45 de ani 
de la crearea Partidului Co
munist din Danemarca, C.C. al 
P.M.R. a trimis C.C. al P.C. 
din Danemarca o telegramă în 
care își exprimă salutările și 
urările sale cordiale.

tS,? I DESPRE calitate
Iată-ne de data a- 

ceasta printre la- 
minoriștii hunedo- 
reni. De la plat
forma cuptoarelor, 
oțelul turnat în 
lingouri sosește a- 

ici la bluming unde este încăl
zit pînă devine alb și întocmai 
ca un aluat este frămîntat cu 
grijă între cilindri după o știin
ță a milimetrilor. Țagle și pro
file umplu apoi o hală uriașă și 
așteaptă expedierea către uzi
nele metalurgice. Otel de diferi

te tipuri și dimensiuni. Privin- 
du-1 vezi parcă strunguri, trac
toare, locomotive — tot ce are 
industria nevoie și se produce 
din această materie primă. La- 
minoriștii știu toate acestea și 
mai știu că oțelul trebuie să 
fie de cea mai bună calitate. De 
aceea lupta pentru calitate con
stituie obiectivul nr. 1 în între
cerea socialistă.

Luînd ca temă acest obiectiv 
am inivitat la o discuție patru 
tovarăși: Ovidiu Popescu și 
Ilie Spătaru, secretari ai comi

tetelor U.T.M. de la bluming — 
semifrabricate și laminorul de 
650 mm, precum și inginerii 
Avram Czitrom și Ion Bandu, 
tehnologi în cele două secții. 
La început au luat cuvîntul re
prezentanții secției bluming — 
semifabricate care livrează ma
teria primă secției 650.

Ing. Avram Czitrom: Un 
timp am avut mari necazuri cu 
rebuturile. Existau perioade 
cînd depășeau chiar cifra ad
misă. Firește, nu s-a tolerat 
această situație. Colectivul de

conducere al secției a introdus 
cîteva măsuri tehnico-organi- 
zatorice menite să preîntîmpi- 
ne defectele de calitate. Astfel 
s-a trecut la analiza operativă 
zilnică a rebuturilor. Tot zilnic 
se înscriu într-un grafic special 
temperaturile de încălzire și de 
egalizare — de la cuptoare, 
pentru a se putea constata cu 
ușurință treptele de încălzire 
a lingourilor. Și pentru 
că foarte multe defecte au 
drept cauză încălzirea necores
punzătoare, tot la cuptoare s-a

introdus procedeul de evacua
re a zgurei în stare lichidă.

Ovidiu Popescu : O dată cu 
măsurile amintite de tovarășul 
Czitrom organizația U.T.M. a 
inițiat o serie de acțiuni me
nite să susțină același obiec
tiv din întrecerea socialistă. 
De pildă, deosebite mi se par 
adunările generale U.T.M., un
de, în cadrul discuțiilor despre 
calitate, s-a analizat cazul unor 
tineri certați cu disciplina teh
nologică Nu de mult au fost 
discutați în adunări generale

doi tineri care nu dădeau aten
ția cuvenită calității muncii lor. 
Nu ne-am limitat însă la auto
critica lor. La propunerea adu
nării, tineri cu experiență 
în muncă, fruntași în întrece
rea socialistă, au primit sarci
na să-i ajute pe cei doi.

Ilie Spălaru : Asemenea adu
nări am avut și noi. E drept că 
nu am folosit metoda ca ti-
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a lll-a)
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PREZENTĂM:

Combinatul 
avicol

Mihăilești
locurile cu etaje și 
ferestre luminoase, 
orînduite pe străzi 
și alei cu asfalt, 
îmbrățișate de spa
ții verzi, ronduri de 
flori și garduri vii, 

arhitectonica modernă, pilonii 
de beton înalți pe umerii cărora 
se-ntinde rețeaua de iluminat cu 
tuburi fluorescente, ce-ar putea 
să-ți sugereze decît un cartier 
nou de locuințe îndeplinind toa
te caracteristicile unei urbanistici 
moderne. Această așezare care a 
apărut aici, în cîmp, de vre-un an 
de zile este Combinatul avicol 
din comuna Mihăilești, regiunea 
București. în acest orășel în mi
niatura, în cele 11 blocuri, tră
iesc nu mai puțin de 220 000 de 
păsări.

Cum intri în marele combinat, 
în dreapta se află secția incuba
ție. Cartea ei de vizită : anual se 
produc aici, într-o încăpere nu 
prea mare, 2 250 000 pui de-o zi.

Uriașa cloșcă mecanică e com
pusă din 3 incubatoare automate. 
Fiecare din acestea „clocește*4 
o dată 56 000 ouă. Pentru edifi
carea cititorului descriem, în 
mic, procesul tehnologic al aces
tei uzine de... pui.

Procesul de naștere a puilor 
începe cu... sala de sortare a ouă- 
lor. De trei ori pe zi, din secto
rul de producție al combinatului 
se aduc aici ouăle, care sînt tria
te cu deosebită atenție. Apoi sînt 
aranjate pe site metalice, care 
sînt păstrate într-o încăpere cu 
temperatură scăzută," pentru a 
nu-i da embrionului posibilitatea 
să-și înceapă dezvoltarea înainte 
de a intra în incubator. De ce ? 
Pentru că spre deosebire de cloș
ca obișnuită, care scoate puii în 
timp de 3—4 zile, incubatorul 
acesta îi scoate pe toți deodată 
la aceeași oră. Și nu 10—12, ci

feritelor agregate. Una din ele 
este lampa pilot, care semnalea
ză orice defecțiune. Dacă, spre 
exemplu, se întrerupe curentul, 
ori temperatura se ridică peste 
normal, acest ochi magic clipește, 
în cazul în care operatorul nu-i 
pe aproape, după câteva secunde 
lampa pilot pune în funcțiune 
o sonerie.

După 18 zile, ouăle sînt scoase 
din incubator și se introduc in 
cele trei eclozionatoare, unde ră- 
mîn ultimele trei zile ale perioa
dei de incubație. Șase fete 
— unele din ele fiice de colec
tiviști din comună — care au în
vățat de curînd gingașa meserie 
de operatoare, scot sitele cu ghe- 
motoacele de vată mișcătoare si 
cu mare dexteritate sortează plă- 
pîndele ființe așezîndu-le în lăzi 
de hîrtie, laolaltă, cîte-o sută pe 
un așternut uscat de coji de floa
rea soarelui...

Ouăle — materia primi pen
tru incubatoare — sînt aduse din 
sectorul de producție al combi
natului care se compune din 5 
blocuri cu 10 nivele, unde sînt 
găzduite 40 000 de găini adulte, 
ouătoare. în alte 6 blocuri cu 12 
nivele sînt cazați, pe vîrste și 
rase$ 180 000 de pui. într-o hală 
sînt 5 000 de găini. La 8—10 
găini există un cuibar. Pentru ca 
„munca" înaripatelor ouătoare sa 
se desfășoare în condiții optime, 
locatarele respectă o anumită dis
ciplină. Pare curios, dar ele nu 
se mută de la un cuibar la altul, 
și-și așteaptă cuminți rindul...

Aceste detalii, ca și altele, 
le-am aflat de la o tînără îngri
jitoare, Elena Popescu, care a 
obținut pînă acum de la lotul în
grijit de ea 80 000 de ouă peste 
prevederile planului.

da de agitație a tinerelor îngriji
toare a luat la ultimul concurs 
pe țară al artiștilor amatori, di
ploma de onoare...

După ce-am îmbrăcat halate 
albe și am luat galoși în picioare, 
pe care i-am udat bine în so
luție de formol, ni s-a permis să 
vizităm apartamentele generații
lor mai tinere de înaripate. Au 
adăpători automate, care mențin 
în niște jghiaburi mid apă în 
permanență. Omul nu intervine. 
Totul e mecanizat și automatizat, 
Hrana se așează în niște buncke- 
re montate intr-o cameră alătu
rată de unde se transportă pe 
benzi rulante. Funcționarea benzi
lor este comandată de un ceas pro
gramator, care declanșează ben
zile la orele fixate de tehnician, 
în raport cu programul și rația 
de hrănire a puilor, după vîrste.

Aici trăiesc viitoarele găini 145 
de zile, după care sînt livrate 
unităților agricole producătoare 
de ouă. Pînă în prezent combi
natul a livrat 159 000 de puicuțe. 
Tot acest proces complex este con
dus de un număr destul de mic 
de oameni : 32 de tinere îngriji
toare, câțiva ingineri zootehniști, 
medici veterinari și tehnicieni. 
Rezultatele obținute de ei dove
desc cu prisosință buna lor pre
gătire profesionala. Prevederile 
pianului pe perioada care a tre
cut de la începutul anului și 
pînă acum au fost depășite la 
toate capitolele. S-au livrat peste 
plan 52 tone de came, 300 000 
ouă, 26 000 puicuțe, s-a înregistrat 
un spor de creștere în greutate 
vie la pui de 9 tone, s-au rea
lizat 1200 000 de lei beneficii. 
Deosebit de important este însă 
și faptul că acest mănunchi de 
oameni asigură efective mari de 
păsări pentru unitățile producă
toare. că ei contribuie astfel la 
dezvoltarea apiculturii nu numi; 
tn combiBatui unde bacreazâ. c 
și in numeroase ahe imliți agri
cole socialiste.

VABILE C.ABULEA

Vedere parțială a micului 
orășel avicol de pe malul 

Argeșului

în locuință

nouă
Noul bloc de locuințe din 

Gherla și-a primit locatarii in 
cele 30 de apartamente conforta
bile, lucrate cu gust în Piața 
Gării.

Este cel de-al doilea bloc con
struit în acest an. Alte 16 apar
tamente urmează să fie terminate 
pînă la sfîrșitul anului în orașul 
de pe malul Someșului.

M. VATAU 
corespondent voluntar

Gheorghe Popescu — Timi
șoara.

Cartea „Betonul in arfei- 
toctură", apărută de curir.d 
în librării vă va fi de un real 
folos in meseria dumr.eavca_-- 
tră. In lucrare este prezentat 
un bogat material informat./ 
din domeniul construcții':r 
din țara noastră cit și de pes
te hotare, cu exemple carac
teristice care ilustrează pos - 
bilitățile cele mai eficiente de 
utilizare arhitecturală a be
tonului armat in principa» 
tipuri de structuri meeoL: 
sau prefabricate, în functe 
de tehnologia si metodele de 
muncă

NMae Aadrwâe — Be*U.
Recent a apărut in tet. u 

Meridiane broșura _Dcsml 
— Pe scurt despre triMirr.

„Aici emisiunea 
locală"

Mitică Popescu de Camil Petrescu

Uriașa cloșcă mecanică primește ouăle pentru o nouă gene
rație de pui

56 000. Iată de ce dezvoltarea, 
metamorfoza embrionului trebuie 
să înceapă în același minut

Ouăle introduse în sitele ace
lea metalice, rămîn în incubator 
18 zile. Aparatul însuși dirijează 
întregul proces. Operatorul ur
mărește doar parametrii „recor- 
derului" —un tablou cu grafice 
automate de înregistrare. Pînă și 
întorsul ouălor în site se face au
tomat. Cele 6 lămpi colorate in
dică intrarea în funcțiune a di-

Populația cea mai densă a mi
cului orășel avicol de pe malul 
Argeșului este în secția pui. In 
fiecare clădire sînt cîte 20 000— 
80 000. Revin cîte 10 000 de pui 
la o îngrijitoare. Tinerele îngriji
toare Maria Evghenie, Elena 
Alexandru, Ana Stoenică, Gher
ghina Iancu ne-au vorbit deose
bit de frumos despre condițiile 
de igienă și protecție în care lu
crează, despre grupul social și 
despre frumosul lor club. Briga-

Ne aflam în cătu
nul Suceava situat in 
Valea Montisorul re
giunea Crișana. In 
difuzoarele instalate 
aproape în fiecare ca
să s-a auzit vocea 
crainicului: „Bună
seara, dragi ascultă
tori. Începe emisiunea 
locală"...

De trei ori pe săp- 
tămînă, cetățenii din 
raionul Gurahonț se 
string în jurul difu- 
zoarelor. In cadrul e- 
misiunilor li se vor
bește despre metodele

de lucru ale fruntași
lor în producție, slnt 
informați in legătură 
cu noile obiective so
cial-cui turale constru
ite, inițiali In tainele 
muzicii.

In cadru! ultime! e- 
misiuni, s-au prezen
tat materialele „Din 
activitatea gospodări
ei noastre colective, 
realizat de ing. Va- 
sile Bellu de la GJLC. 
Cil, medalionul „Me
dicul satului".

Din cele peste 200 
de scrisori primite ia 
Studioul de radioiica-

re Gurahonț de la as
cultători, multe sini 
semnate de lva Ra
da — Depoul CJJL 
Gurahonț, StiniM Ion. 
colectivist. Bolovan 
Ion, președintele Gos
podăriei agricole co
lective din Bonțești. 
folosite în codrul di
feritelor rubrici „Ac
tualitatea pe scurt". 
„Tribuna fruntașilor"
etc.

ION COTOI 
corespondent 

coismtar

entenarul școlilor 
de artă romînești 

\ a prilejuit, în fi
nalul manifestări- 

I lor festive și două 
1 premiere teatrale 
realizate cu con

cursul unei promoții ilu
strată de lăudabile talente. 
Este vorba de clasele profe
sorilor G. Dem-Loghin și 
Moni Ghelerter care ne-au 
prezentat „Mitică Popescu* 
de Camil Petrescu și „Năz
drăvanul occidentului" (impro
prie, ca sens, versiunea romi- 
nească a titlului) de J. M. 
Synge.

Diferențele calitative dintre 
cele două spectacole sînt, în 
ceea ce privește (in acest caz) 
rezultatele îndrumării re
gizorale, cu deosebire vizibi
le. Comedia lirică cu implica
ții satirice a lui Camil Pe
trescu a fost bine înțeleasă 
în stadiul realizat de elevii 
prof. G. Dem-Loghin și reușit 
exploatată scenic. Dincolo de 
linia și ținuta generală ale 
spectacolului — evident pozi
tive — ne-a interesat și am 
urmărit evoluția protagoniș
tilor piesei incercînd să des
cifrăm, o dată cu aptitudinile 
fiecăruia, ceea ce constituie 
elementul îndrumării regizo
rale aici adesea confrun
tate cu acela al procesu
lui de invățărrunt propriu-zis. 
O sală arhiplină și entuziastă 
ne-a ajutat și ea prin reac
țiile ei vii și mai ales pasio
nate (cine sini oare cei mai 
bur.i spectatori dacă nu cole
gii?) la formarea convingerii 
că spectacolul a beneficiat de 
o foarte atentă și judicioasă 
îndrumare. In primul rîr.d aș 
aprecia ținuta generală a 
spectacolului ca fiind aceea a 
liniei realiste pe care s-a în
temeiat și se întemeiază miș
carea noastră teatrală. Un joc 
sobru în elementele lui sce
nice, îndreptat szrre definirea 
sensibilă a personajului și a 
ideii prin, apelul insistent la

echilibru șl interiorizare, 
sublinierea nuanțelor, la uni
tate în ansamblu, pune în va
loare, foarte bine, prezența 
unor individualități demne de 
reținut. Iată, de pildă, eroul 
comediei, Mitică Popescu, per
sonaj definit de ~ 
trescu admirabil: 
după flecăreala 
spiritul lui de 
romînul, luat 
este neserios, 
Dar, judecat după faptele e- 
sențiale ale vieții lui, este un 
adevărat lord al loialității, un 
prinț al bravurii, un cavaler 
fără prihană". Interpretul lui 
Mitică Popescu, Viorel Comă- 
nici ne-a dăruit o imagine

la

Camil Pe- 
,.Judecat 

lui și după 
autocalomnie, 
reprezentativ, 
fanfaron etc.

CRONICA
DRAMATICA

foarte plauzibilă a personaju
lui, în care dezinvoltura sce
nică, demnă de relevat, se 
împlinește cu un sigur simț 
al nuanțelor. Și actorul e, pe 
rînd, acel simpatic fanfaron 
gata oricind să improvizeze și 
să susțină convins povestea 
unor extraordinare aventuri, 
flecar, delicios, cuceritor, ga
lant, timid în fața situațiilor 
cînd se dezvăluie actele lui 
reale de bravură și umani
tate, permanentul îndrăgostit 
și atît de naivul și, în sfîrșit, 
omul cinstit pe care nu-l in
teresează nimic, în afara pu
rității unor sentimente cărora 
e gata sâ le sacrifice totul. 
Actorul răspîndește în scenă 
un parfum juvenil care dă 
farmec personajului și-l a- 
propie de intenția autorului, 
fără să estompeze însă, în 
acelaș timp, nimic din impli
cația satirică inclusă de Ca
mil Petrescu în atîtea din 
reacțiile personajului.

Alături de acest interpret 
se înscriu prezențele acto-

ricești sigure ale unor stu- 
denți ca Darie Vișan — 
autorul linei izbutite compo
ziții în subdirectorul, cu un 
umor de bună calitate reali
zat prin nuanțarea fină și in
teligentă a tuturor elemente
lor care fac din personaj pro
totipul funcționarului cu 
ochelarii, de modă veche; apoi 
Ovid Schumecher în Jean — 
punînd în lumină disponibi
litatea pentru discuție și li
rism care l-a ajutat să-și de
finească eroul tocmai pe a- 
ceastă linie, cea reală. In linii 
mari aproape de datele rolu
lui Olga Bucătaru — Geor- 
geta Demetriad. Artista n-a 
găsit însă, cred, suficiente re
surse pentru a lumina violen
ta evoluție a eroinei devenită 
idealul lui Mitică Popescu, de 
la Doamna de înaltă societate 
răsfățată în capricii și conve
niențe, la îndrăgostita de mo
destul ei funcționar. Am fi 
vrut mai colorat personajul din 
acest punct de vedere, deși e- 
forturile interpretei nu sînt 
de loc neglijabile în special în 
direcția reliefării resurselor 
de omenie ale personajului, 
acele trăsături care au făcut 
ca profilul eroinei să rămînă 
încă neviciat de condiția socia
lă. Am mai reținut, apoi, inter
pretarea plină de căldură și 
sobrietate pe care o dă Silvia 
Năstase rolului său, apoi si
guranța scenică și eleganța în 
jocul Măriei Chira. Ușor 
atrasă de tendința spre șarjă 
ni s-a părut însă Ana Maria 
Brinde în Elisabeta. Evident, 
și celelalte personaje și-au 
găsit interp'reți potriviți în 
cea mai mare măsură, după 
cum întreaga distribuție, evo- 
luînd în decorul realizat al 
lui Traian Nițescu, a pus în 
valoare, în general cu succes, 
calitățile prețioase ale regiei 
scenice semnată de Gh. Dem- 
Loghin, susținînd un specta
col de teatru în accepția cea 
mai bună.

DINU SĂRARU

a! treilea!
xistă, la „Flaro" — 
Sibiu un sector 
despre care, obiș- 

se vorbește 
Modernele 

mașini de extrudare 
de la etaj (acolo se 

fabrică stilourile) și minusculele 
strunguri din sectorul „flori arti
ficiale" care fac să înflorească la
lele, margarete, suple cîrciumăre- 
se, marmorate gladiole și gingașe 
lăcrămioare — ei bine, aceste 
mașini modeme, și mai cu seamă 
produsele lor, stilourile și florile 
artificiale, îl pun în umbră. în 
acest sector nu domnește curățe
nia, ca la farmacie, ae la acele 
moderne secții. Nici nu s-ar pu
tea pentru că, în locul unde se 
lucrează lăcătușerie și se con
fecționează spirale, se lucrează 
cu uleiuri, cu sîrmă de oțel, cu 
mașini puternice, zgomotoase, în 
stare să înfrîngă cerbicia firii 
oțelurilor. în această secție, poa
te nu fala fabricii, dar temelia 
ei, oricum — vizitatorii intră mai 
rar. Ai putea, oare, să inlocuiești 
frumusețea de ceară a petalei, 
cu un minuscul dar viguros (pen
tru cunoscători) spiral, el însuși 
o bijuterie, dar numai pentrubijuterie, dar numai pentru

ÎNSEMNĂRI

de Gunter C. D. Bollenbach, 
in traducerea lui Eugen Filo- 
tri. Lucrarea cuprinde date 
despre istoria desenului — 
tehnica desenului in condei 
de argint — secolele al XV-lea 
și al XVI-lea. de cositor sau 
pi-mb. a desenului în creion

fierul", de Leonardo da Vin
ci, „Autoportret" — Albrecht 
Durer, „Soția artistului" de 
I. E. Repin, „Studii pentru 
Sibila Libică" (pentru fresce
le de pe bolta Capelei Sixti- 
ne) de Michelangelo Buona
rroti, „Bărbat ascuțind o pe-

Poșta redacției
niță" de Rembrandt Har- 
mensz van Rijn, „Semănăto
rul", de Vincent van Gogn 
etc.

Grigore Miltiade — Sighi
șoara.

Organizația U.TAL din în
treprinderea în care munciți 
poate organiza prin O.N.T.

excursii la numeroase obiec
tive turistice ; ruinele Sarmi- 
segetuzei, 
Neamțului, 
Voroneț, care are 
fresce exterioare. Merită vă
zut Lacul Sf. Ana, format la 
951 m altitudine, în craterul 
uriaș al unui vulcan stins.

Pentru iubitorii alpinismu
lui se pot întreprinde excursii 
pe masivul Rarău (1653 m) — 
Ginmalău (1857 m) situat în
tre Obcina Mestecănișului și 
Culmea Stînișoarei pe Masi
vul Piatra Craiului (2239 m), 
spectacular prin abruptul său 
vestic, în Munții Cibinului, 
centrul sporturilor de iarnă, 
pe Semenic cu pitorescul lac 
de baraj de Ia Văliug (ascen
siunea se face cu un teleferic). 
Vă amintim, de asemenea, 
peșterile Meziad, Scărișoara, 
Cheile Turzii.

ruinele Cetății 
sau Mînăstirea 

valoroase

Scenă din noua premieră cu piesa „O femeie cu bani" de G. B. Show, în interpretarea co
lectivului Teatrului Național din Iași Foto: AGERPRES

cine știe să-l prețuiască ? Și nu-i 
de preferat parfumul narciselor 
(înainte de ambalare, florile arti
ficiale primesc mirosul caracte
ristic) — miasmei de uleiuri 
arse ? Poate de aceea, în corul
fabricii, format din 80 de per
soane, întâlnești și o alcătuire a 
lui pe sectoare.

In sectorul arcuri lucrează peste 
120 de tineri. Dintre aceștia, 32 
fac parte din corul fabricii. Au 
fost prezenți în multe rîn- 
duri la serbările cîmpenești din 
Dumbravă, sau printre colecti
viștii din Alămof și alte sate. In 
sfîrșit — aplauzele. Sînt și ele o 
măsură, cu care spectatorii răs
plătesc vocea înaltă, de tenor, a 
tânărului lăcătuș Iosif leșenschi, 
dicția cristalină a sopranelor „flo- 
rărese" sau înfriguratele note ale 
boșilor — lăcătușii Ioan Roth, Ni- 
colae Precup și loan Schrom. 
Toți aceștia, împreună cu leșen
schi, alcătuiesc echipa de: lucru 
din sectorul spirale. Ana Nițan 
și Nicolae Pătruț nu au voce, alt
fel și ei ar sta aliniați acolo, pe 
scenă. Ei se mulțumesc doar să 
ajute pe ceilalți. Iar Pintea Dron- 
ca, un alt tovarăș de echipă, este 
de neînlocuit la brigada artistică 
de agitație. Intre cuvîntul lui Pin
tea Dronca de pe scenă și 
faptele lui din sector, de pildă, 
există o strînsă legătură. Cind, 
pe scenă — spune el — pronunți 
îndemnul să se caute căile unei 
mai bune organizări a muncii 
sau te răfuiești cu unele lipsuri, 
tu însuți trebuie să fi încercat 
toate aceste posibilități. Înțele
gem că este vorba de o acoperire 
morală — el însuși fiind autorul 
a două inovații, rod al căutărilor, 
perseverenței, care au contribuit 
mult la dublarea productivității 
muncii. Și Ioan Roth cîntînd 
demnitatea muncitorului, spiritul 
lui creator, pe scenă, cu vocea 
lui profundă, de bas — o face în 
chipul cel mai cinstit cu putință 
— și el ca autor a două inovații. 
Așadar, între munca de fiecare 
zi și evoluția pe scenă, a artistu
lui amator se află un raport de 
egalitate de ordin moral pe care 
spectatorul nu-l reclamă întot
deauna, dar cit este de minunat 
cînd îl descoperi, în dimensiuni 
inedite, la cei de pe scenă!

ROMULUS ZAHARIA

La școala 
Gri vitei

9
roșii

(Urmare din pag. I)

piu captivat", „ti urmărești explicați
ile de parcă ai călători printr-o lume 
extraordinară". Nu mai puțin entuzias
te sînt aprecierile la adresa a numeroși 
muncitori de la care elevii învață se
cretele profesionale; să-i numim nu
mai pe cazangiul Ion Gheorghe, pe 
strungarul Ion Pitulice, dar am putea 
numi zeci și sute. „Uneori nu trebuie 
să spună o vorbă măcar — și știm ce 
avem de învățat, uitîndu-ne numai la 
ei, la precizia gestului, la curățenia de 
farmacie a mașinii, la ritmul egal, con
tinuu, cu care lucrează. Ei nu ne as
cund nimic, ne dăruie tot ce știu, se 
bucură de tot ce izbutim. Ne-ar fi im
posibil să-i mai privim în ochi dacă 
i-am face de rușine".

Iată, deci, primele surse ale apariției 
responsabilității. Mici creșteri zilnice, 
acumulări fine, datorate comparației cu 
trecutul, prestigiului dascălilor, forței 
de emanație a exemplului. Dar proce
sul este mult mai complex.

— Aș vrea să le dau un sfat celor 
din primii doi ani, spune Nicolae Ca- 
targiu, din anul III E strungari. Nu unul 
părintesc, ci colegial, firește ; să nu mi-o 
ia în nume de rău. Iată-l: să nu lip
sească de la nici o oră de curs. 

Nu știi cînd și cum se răzbună absen
ța aceea. S-a predat, să zicem, f iletarea 
la strung. Nu te reîntâlnești imediat cu 
toate detaliile ei. Dar o dată... Să zi
cem că vei executa cîndva un filet la 
o roată, sau la o țeavă de gaze. Dacă 
ți-a scăpat ceva din vedere, dacă etan
șeitatea nu este perfectă, se pot produce 
lucruri foarte grave. Din a cui vină? 
A absenței de azi.

Sentimentul — în formare — al răs
punderii angajează lupta cu ușurința. 
Aceasta din urmă prezintă tentațiile ei, 
caută insistent cîte o fisură, se stre
coară și ar izbuti, uneori, să învingă, 
dacă n-ar veghea forța și luciditatea 
schimbului muncitoresc de pe băncile 
școlii profesionale. Pe merit prezentat 
astăzi ca elev fruntaș, Gheorghe Pană, 
din anul III A sudori, a fost pe la în
ceputul anului trecut eroul unei... ab
sențe de un tip special. După un an 
și un trimestru, băiatul, influențat de 
niște „prieteni" de care s-ar fi putut 
lipsi, a încetat să vină la școală, pre- 
gătindu-se în taină să plece pe... un 
șantier unde „e rost de cîștig bun". A- 
vizați, colegii l-au luat în mijlocul lor, 
la o dezbatere în organizația U.T.M. pe 
tema responsabilității, seriozității în 
muncă, viitorului. în frunte cu secreta
rul U.T.M., Nicolae Foia, toți i-au de

monstrat că se comportă intr-un mod 
necugetat, că pe șantiere se caută oa
meni serioși, nu „fluturi", că, intr-un 
cuvînt, dintr-o prostie era gata-gata 
să-și compromită și să-și rateze viito
rul. Toate acestea, spuse cu dragoste, 
„ca vechiului Pană", elevul bun de pînă 
atunci. Desmeticit („findcă m-am des- 
meticit destul de repede", recunoaște 
el) Pană a reușit să recupereze rapid 
lecțiile pierdute și nu numai lecțiile.

— Dacă nu le-ar fi păsat de mine, 
sau dacă m-ar fi sfidat doar, rărruneam 
un om fără meserie, fără încredere, 
fără nimic...

Există, intr-adevăr, o intervenție co
lectivă, urmare a conștiinței colective, 
mulțumită căreia abaterile din adevă
ratul drum nu au nici viață lungă, nici 
urmări funeste. Dacă va fi cutare sau 
nu un om de nădejde al industriei 
noastre socialiste, aceasta nu este o 
chestiune particulară, să-l privească 
exclusiv. La Școala profesională a „Gri- 
viței roșii" forțele celor mai buni elevi 
sînt angajate în lupta pentru un co
eficient înalt în munca de pregătire a 
tuturor elevilor.

I s-a încredințat lui Turea Ion din 
actualul an III B cazangerie și colegu
lui său Bănică Ion, să răspvndă, în a- 
nul trecut, de dL’f’f ?i învățătura 

anului I B. Era o sarcină pe linie de 
organizație, cei doi fiind membri în co
mitetul U.T.M. pe școală. Situația era 
proastă: din 32 de elevi, la sfîrșitul 
primului trimestru, 19 erau amenințați 
cu corigența. Fără să-și neglijeze pro
pria învățătură, cei doi s-au conside
rat mobilizați. S-au organizat consulta
ții, meditații pe materii; cadrele di
dactice au răspuns cererii de a organi
za ore suplimentare; părinții nu au 
mai lipsit de la ședințele convocate cu 
ei și nici nu s-au mai mulțumit cu o 
simplă prezență fizică la ședință; ute- 
miștii au dat și adunărilor generale, și 
legăturii cu familiile respective atenția 
cuvenită. Pe scurt, efectul a fost că ră
măseseră nouă corijenți la capătul tri
mestrului doi, și numai doi la sfîrșitul 
anului. Seriozitatea a cîștigat. Altfel 
nici nu era permis să se întâmple.

Cîteodată, revelația de care aminteam 
la începutul acestui capitol are lumina 
deosebit de intensă.

— In anul I — povestește loan Mai- 
nov, anul III C lăcătuși — am cunoscut 
pentru prima dată ambiția sănătoasă a 
reușitei. Vorbesc la persoana I plural: 
e vorba de tot anul nostru. Iar ambiția 
e aceea de a face cu mîinile noastre 
piese fără cusur. De altfel, planul valo
ric al produselor anului I a fost de 
20 000 lei. Calitatea... puteți privi exem
plarele expuse la panou. De atunci, în- 
cepînd cu practica anului I, ne simțeam 
fiecare, o rotiță într-un angrenaj mare, 
complicat — industria noastră. Dar o 
rotiță care gîndește! Cînd vara trecu
tă (urmează băiatul cuprins de o emoție 
subită). Cind vara trecută, în străinătate 
aflîndu-mă într-o tabără, am întâlnit 
mașini fabricate la noi — autocamioa
ne, patentul „Steagu roșu" — cînd 
le-am văzut, cînd am auzit ce apreciere 
înaltă li se dă acolo, m-am simțit, cum 
să vă spun, parcă-mi creșteau aripi pe 
umeri. Atunci mi-am zis că ne mai aș
teaptă lucruri mari și pe noi...

Viitoarele emoții 
ale amintirii

Probabil cel mai mic elev din școa
lă este Stan Burcea, anul I B sudori; 

dacă nu și ca vîrstă, ca statură în orice 
caz. „Abia am corespuns la greutate" 
oftează el. Ceea ce nu-l împiedică însă 
să fie unul dintre cei mai aprigi la în
vățătură, unde nu-i deloc sfios. Cît des
pre rest, prîslea are suficiente exemple 
la îndemînă, în stare să-i demonstreze 
că sportul, practicat rațional și perse
verent, i-a... alungit formidabil pe nu
meroși colegi în numai trei ani. Cu 
problema asta nu-și face griji. Calita
tea exemplară de elev la școala profe
sională, iată principalul. Și„.

„De la început am făcut o vizită în 
uzină — povestește el. Uzina e ferme
cătoare". Ascultați vă rog, tovarăși, 
poeți, artiști ai cuvîntului, epitetul dă
ruit de mezin uzinei sale. Fermecă
toare !

In prezent Stan Burcea și colegii lui 
așteaptă cu nerăbdare manifestarea in
titulată „Ziua ucenicului". Prima din
tre aceste manifestări lunare va fi în
chinată sudorilor. La precedenta, unde 
cazangiii au fost eroii zilei, au luat 
cuvîntul ingineri, maiștri muncitori, ti
neri absolvenți ai școlii, s-au recitat 
versuri și s-au cîntat melodii inspirate 
de munca făuritorilor de cazane. Așa
dar, în marele club al uzinei, unde se 
țin aceste sărbătorești întâlniri, tehnica 
și muzele sînt invitate deopotrivă! La 
sfîrșitul fiecărei manifestări, dragostea 
pentru profesiunea aleasă sălășluiește 
mai adînc în inima băieților de 15—17 
ani, așa cum clipă de clipă o sădesc 
acolo cursurile, munca în uzină, cuvîn
tul oamenilor prețuiți.

Este una din tradițiile care iau naș
tere, una din viitoarele emoții ale a- 
mintirii.

Dar cîte viitoare amintiri nu apar 
acum, în lupta pentru ridicarea pres
tigiului școlii pe o treaptă tot mai 
înaltă! Am mai pomenii de Gheor
ghe Pană, băiatul care la un moment 
dat voise să părăsească școala, 
„ca să iasă mai repede pe banii lui". 
După cutremurul produs în el de 
către critica obștească, n-a trecut mult 
și iată că el, Pană, a fost propus să re
prezinte școala la concursul sudorilor 
din toate școlile profesionale ale Ca
pitalei. „Tocmai eu, care am făcut atî
tea trăznăi ?" s-a ferit el. cu sinceră 

nedumerire și fierbinte căință. Tocmai 
tu! Și-a stăpînit tulburarea. S-a dus. 
A căutat să nu-și facă „încă o dată co
legii de rîs", și-a pus toată ambiția și 
priceperea lui la probele de sudură. Și 
a obținut un loc de învingător!

Pentru Pană concursul acela a fost 
verificarea ascuțită a sentimentului de 
responsabilitate, adevărata reabilitare 
în fața școlii dragi.

Flama aceea aprinsă de el de-asupra 
sîrmei a sudat în concurs ceva incom
parabil mai important decît o piesă oa
recare : a unit definitiv inima sa de 
a celorlalți, la temperatura înaltă a în
crederii.

Hotărît, multe, nenumărate omagii, 
sub cele mai diverse forme, i-au adus 
Școlii profesionale „Grivița roșie" ele
vii ei. Și e păcat că spațiul ne împiedică 
să cităm aici versurile uneori stângace 
dar întotdeauna însuflețite, publicate în 
revista școlii (Florin Bucătaru, din a- 
nul II, a obținut premiul II la con
cursul literar pe țară al școlilor profe
sionale). „Să fim întotdeauna printre 
primii" — iată floarea recunoștinței în
tinsă școlii lor de mîinile adolescenți
lor, muncitorii de mîine ai industriei 
noastre de utilaj chimic. De mîinile a- 
cestor adolescenți care au măsura dem
nității.

Lui Nicolae Catargiu, despre care a 
mai fost vorba în aceste rînduri, odată 
cineva i-a adresat o întrebare de-a 
dreptul neghioabă:

— Cum, zicea acela (poate sincer în 
perplexitatea lui) cum, tatăl tău este 
doctor, membru al Societății de științe 
medicale — și tu te-ai dus la școala 
profesională, să te faci strungar ?

Nu știu ce privire i-a aruncat băiatul 
dar răspunsul a fost în orice caz pildu
itor :

—- Și ce piedică vezi dumneata pen
tru mine, strungar, în faptul că tatăl 
meu este membru al Societății de ști
ințe medicale ? Te asigur că am cu el 
discuții dintre cele mai interesante, în 
care ne informăm reciproc despre o su
medenie de lucruri. Nu cred că am 
pierdut zadarnic trei ani în viață Pen
tru că, dacă tatăl meu este doctor, și 
eu vreau să fiu „doctor" în meseria 
mea...



Călătorie
neîn trerup ta

Sintem la Bacău, una din 
regiunile care în anii noștri 
a cunoscut o dezvoltare din ce 
în ce mai complexă. Aici, pe
ste 100 de tineri membri ai 
cercurilor literare, pe lingă 
tentativele — de multe ori cu 
reușite — scriitoricești, în
vață să înțeleagă profund me
sajul unei opere de artă și, 
mai mult, să-l transmită și al
tora. Există însă obișnuința 
ca acești tineri sa fie priviți 
oarecum în afara activității 
artiștilor amatori, și aceasta 
pe nedrept. Fără a nesocoti 
specificul muncii lor, felul 
cum sînt antrenați și îndru
mați în procesul de creație —- 
scopul cercului literar este și 
acela de a sprijini mișcarea 
artistică de amatori și îndeo
sebi brigăzile de agitație, asi- 
gurînd texte a căror valoare 
imediată să se susțină nu nu
mai prin faptele relatate, ci și 
prin modul cum acestea sînt 
prezentate, prin calitatea lor 
literară. în acest sens, merită 
împărtășită experiența deose
bită pe care cele mai multe 
din cele 18 cercuri literare, 
cîte sînt în regiunea Bacău, 
au acumulat-o și, consecvent, 
o dezvoltă.

Geografic, cercurile literare 
punctează distinct cîteva lo
calități și mari întreprinderi 
industriale cunoscute : Bacău 
— la Fabrica de textile și la 
„Steaua roșie"-Onești, Săvi- 
nești, Piatra Neamț, Moinești, 
Buhusi, Roman ș.a. Obiectul 
muncii de îndrumare a Casei 
regionale a creației populare 
este așadar concret și are ex
tindere în aproape toată re
giunea. Mai ales că, în ulti
mul timp, la inițiativa multor 
comitete ale organizațiilor 
U.T.M. din diferite întreprin
deri, numeric, cercurile lite
rare au crescut. Tinerii mun
citori pot fi întîlniți seara, 
după orele de lucru, în discu
ții pasionante despre litera
tură la clubul Fabricii de țevi 
din Roman, la Rafinăria 10 
Onești, sau, în aceeași locali
tate la Combinatul de cauciuc, 
la Roznov sau la Uzina de fi
bre sintetice din Săvinești. Și 
fiindcă pretutindeni în aceste

Cinematografe
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CÎNTĂREAȚA SCLAVĂ — film 
pentru ecran panoramic — rulea
ză la Patria (orele 10; 12,45;
15.30; 18,15; 21). COMOARA DIN 

'VADUL VECHI rulează la : Re
publica (orele 10: 12; 14,15*r 16,45» 
19; 21,15), Victoria (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Înfrățirea 
între popoare (orele 15,45; 18; 
20,15). VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la : Luceafărul (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
București (orele 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21), Melodia (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45; 
22). ÎNCURCĂTURA BLESTE
MATĂ rulează la : Capitol (orele 
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Fero
viar (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Flamura (orele 9,30; 13,15;
15; 17,45; 20,30). EXISTĂ UN
ASEMENEA FLĂCĂU rulează la : 
Festival (orele 9,30; 11,45; 
16,15- 18; 21), Excelsior
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
VESTE DE PE DON rulează 
Central (orele 9,30; 11,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (orele 
16; 18; 20), Rahova (orele 
18,15; 20,30). IN V1LTOARE 
lează la : Lumina (orele 10; 
14, 16, 18,15; 20,30). M-AM 
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA 
rulează la : Union (orele 15,30; 18;
20.30) . SECHESTRATUL DIN
ALTONA rulează la : Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). ZI- 
LE DE FIOR ȘI Rts — MITICA 
rulează la • Timpuri Noi (orele 
10 — 21 în continuare). VIAȚA 
PARTICULARĂ ruloază la : Giu- 
lești (orele 10; 12,15; 15; 17,30;
20). GALAPAGOS rulează la : 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,30).
JOCURI ÎNTRERUPTE rulează la :

16;
ru-
12; 
ÎN-

SPORT • SPORT • SPORT
Dacia (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la ; Buzești (orele 15,45» 
18; 20,15). DOUĂ DUMINICI ru
lează la : Crîngași (orele 16 i 18; 
20). DOUĂSPREZECE SCAUNE 
rulează la : Unirea (orele 16; 18; 
20). UMBRELELE DIN CHERBO
URG rulează la : Grivița (orele 10; 
12,15; 15,30 18; 20,30), Modem
(orele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30).  PĂȘESC PRIN MOSCOVA 
— cinemascop — rulează Ia : Bu- 
cegi (orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE rulează la : Volga (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
HATARI (ambele serii) rulează 
la : Tomis (orele 9,30; 13; 16,30; 
20). BRAȚUL NEDREPT AL LE
GII rulează la: Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). PAGINI DE ISTORIE, 
ROMINIA, ORIZONT ’64 rulează 
la: Miorița (orele 9; 14;30; 17;
20). DRAGOSTE NEÎMPLINITĂ 
rulează la : Munca (orele 16; 
18,15; 20,30). BĂRBAȚII rulează 
la : Popular (orele 15; 17; 19; 21). 
LEGENDA DIN TREN rulează la : 
Arta (orele 14; 16; 18; 20). CIO- 
CIARA rulează la : Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30). VII ȘI MORȚI — 
cinemascop — (ambele serii) ru
lează la: Aurora (orele 8,45; 
12,30; 16,15; 20). ȘOFERII IADU
LUI rulează la • Cosmos (orele 
16; 18,15; 20,30). MORAL ’63 ru
lează la : Viitorul (orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45). CASCADA DIA
VOLULUI rulează la : Colentina 
(orele 16; 18,15; 20,30). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop — 
(ambele serii) rulează la : Floreas- 
ca (orele 9,30; 16; 19;30).-----
GOSTE LA ZERO GRADE 
ză la ; Progresul (orele 
16,45; 19; 21,15), Ferentari 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
PARDUL — cinemascop — 
le serii) rulează la : Lira ... 
15,30; 19). STRĂINUL - cinema
scop — (ambele serii) rulează la : 
Drumul Sării (orele 15,30; 19). Pa
cea (orele 10,30; 16; 19,15). LE
GENDA DIN TREN rulează la : 
Cotroceni (orele 16; 18,15; 20,30). 
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locuri activează și brigăzi de 
agitație al căror repertoriu 
include faptele de muncă și 
viață ale oamenilor, dato
ria de a scrie pentru a- 
cestea, răspunderea și exi
gența față de calitatea lor 
sînt cîteva deziderate după 
care, practic, casa regională a 
creației populare se conduce 
în activitatea ei permanentă, 
canalizează și dezvoltă iniția
tivele membrilor cercurilor li
terare la nivelul întregii 
regiuni.

în fond, orice încercare de 
creație literară a unui tînăr 
muncitor sau elev este o ini
țiativă. Cînd însă obiectul a- 
cesteia este imediat și con
cret, de pildă un text de bri-

DIN EXPERIENȚA 
CASEI REGIONALE 

A CREAȚIEI 
POPULARE—BACĂU 

ÎN ÎNDRUMAREA 
CERCURILOR 

LITERARE
gadă sau un montaj literar 
destinat scenei amatoare, ini
țiativa ca atare solicită nu 
numai interesul celor ce crea- 
ză ci și al celor pentru care se 
crează. Se întîmplă in acest 
caz o interferență de scop. La 
Roman, membrii cercului lite
rar al casei raionale de cul
tură, obișnuiau ca uneori, in 
ședințe de lucru, să discute 
pe marginea repertoriului u- 
nor brigăzi de agitație al că
ror program, mai recent, îl 
vizionaseră. Asemenea discu
ții au condus în cele din 
urmă la acțiunea meritorie ca 
după o documentare prea
labilă, membrii cercului să 
scrie ei textele de brigadă. 
Porneau aceeași acțiune, tot 
la Roman, și membrii cercu
lui literar de la Fabrica de 
țevi. De asemenea și la Buhuși, 
mai tirziu, la Fabrica de po
stav. In scurt timp, cercurile 
literare de aici au devenit cu 
mult mai cunoscute și apre
ciate. Ele semnau repertoriul 
multor brigăzi de agitație. Nu 
întîmplător, tineri ca Ion 
Munteanu, învățător într-un 
sat din jurul orașului Roman, 
de cite ori scrie un text pen
tru brigada căminului cultu
ral, vine la casa raională de 
cultură și își supune creația 
dezbaterii colective a cercului 
literar. Și nu întîmplător, 
printre membrii cercului poți 
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Start in proba
Foto: SILVIU DUMITRESCU

de categoria I

Campionatul de cros
al Capitalei

■
 uminică dimineața în împrt 

s-a desfășurat campionatul 
etapă înaintea finalelor care s

Caracteristica principală a 
mare de participanți la unei 
cu care și-au disputat titluri■

 uminică dimineața în împrejurimile stadionului Voința 
s-a desfășurat campionatul Capitalei de cros, ultima 
etapă înaintea finalelor care se vor disputa în luna martie.

Caracteristica principală a întrecerilor a fost numărul 
mare de participanți la unele probe, precum și dîrzenia 
cu care și-au disputat titlurile de campioni ai Capitalei. 
In această etapă au participat și maeștri ai sportului și 

sportivi de categoria I, mărind astfel valoarea întrecerilor.
Probele de juniori II, băieți și fete, au fost dominate de elecii 

Școlii sportive experimentale „Viitorul", care au cîștigat pe echipe 
Individual titlurile acestei categorii au fost cîștigate de Nicolae Miron 
(Viitorul) și Florica Grigorescu (S.S.E. 2).

Spectaculoasă a fost întrecerea de la categoria juniori I dintre re
prezentanții S.S.E. Viitorul și cei de la Metalul. Au cîștigat meta- 
lurgiștii atît la individual prin Alexandru Dindăreanu, cît și pe echi
pe. La fete Doina Birsan (Dinamo) și echipa „Constructorul" și-au 
împărțit titlurile.

In schimb cursele seniorilor au fost cîștigate fără prea multe „pro
bleme" de C. Mustață (Dinamo) care a întrecut pe Z. Varnoș, C. Gre- 
cescu, N. Rusnac și V. Caramihai, și de Elisabeta Todorov (Dinamo). 
Pe echipe a învins la seniori echipa Dinamo, iar la senioare Metalul.

Și această competiție a oglindit lipsa de preocupare a unor cluburi 
și mari asociații sportive pentru activitatea atletică. Avînd etape de 
desfășurare pe asociații sportive, Campionatul R.P.R. de cros nu a 
reușit să angreneze la această acțiune o masă mai largă de atleți. 
Mai mult chiar, unele cluburi raionale nu au organizat faza de cros 
pe raion, fiind încurajate la aceasta de comisia orășenească de atle
tism care a „decretat" că nu este necesar să se țină această etapă. 
S-a renunțat astfel, fără nici o rațiune, la etape care ar fi putut an
grena un mare număr de tineri pe terenul de sport. Crosul trebuie 
socotit ca o poartă de intrare în atletism. Sportivi cunoscuți ca I. Moi
na, Alexandra Sicoe, Florica Grecescu și-au făcut debutul în activi
tatea sportivă prin cros.

De asemenea, surprinde hotărîrea federației ca la această ediție a 
Campionatului R.P.R. de cros să nu mai participe în etapa finală pe 
țară juniorii de categoria a Il-a pe motiv că... se organizează greu 
înregistrarea sosirilor. Duminică dimineața, arbitrul E. Lupașcu a în 
registrat cu exactitate toți cei peste 140 juniori II care au luat startul 
în această probă 1 lată un singur exemplu care poate determina fede
rația de specialitate să-și revizuiască această hotărîre care împiedică 
afirmarea tinerilor atleți de 15—16 ani.

SILVIU DUMITRESCU

întîlni adesea și artiști ama
tori care interpretează într-o 
brigadă sau alta. Este o în
credere aceasta și-i reciproc 
justificată.

Exemplele de acest fel nu 
sînt unice și nu se limitează 
numai la atît. Brigăzile de a- 
gitație din orașul Onești au 
interpretat un poem scris de 
un colectiv de tineri, membri 
ai cercului literar, și tot aici 
formația de teatru a Combi
natului de cauciuc pune în 
scenă o piesă într-un act sem
nată, de asemenea, de un mem
bru al cercului literar. Apoi 
la Adjud, la Tîrgu Neamț, 
formațiile de teatru sînt la 
ultimele repetiții, înainte de 
premieră, cu piesa tinărului 
actor Ion Buleandră, „Acțiu
nea F 3" — piesă în care se 
vorbește, printre altele, și des
pre activitatea artiștilor ama
tori din regiune.

Asemenea piese de teatru, 
cum de altfel și multe din 
textele destinate brigăzilor ar
tistice de agitație au fost 
popularizate cu prilejul unui 
concurs inițiat de casa re
gională a creației populare. 
„Scopul acestui concurs, ne 
relatează tovarășul Mureș Co- 
vătaru, directorul casei re
gionale a creației populare, a 
fost dezvoltarea inițiativei 
creatoare a cercurilor literare, 
întărind legătura lor cu miș
carea artistică de amatori. S-a . 
urmărit in fond o acțiune de 
eficacitate. In acest sens, I 
conchid de fapt și rezultatele".

In afara unor astfel de con- | 
cursuri, in practica muncii ca- | 
sei regionale există însă și i 
alte forme, mijloace sau pro- ' 
cedee pe care, utilizindu-le, 
metodiștii realizează o îndru
mare competentă și eficace. 
Șezătorile literare sau ex
cursiile documentare sînt de
seori folosite, ele prilejuind 
cunoașterea profundă atît a 
preocupărilor de muncă ale 
celor din jur cit și preferin
țele, exigențele și posibilită
țile lor cultural-artistice. Aju
torul pe care îl pot da are în 
asemenea situații, o bază rea
lă și poate stimula la acțiuni 
multiple, de largă manifestare 
a aptitudinilor.

Ajutorul pe care îl dau miș
cării artistice de amatori 
membrii cercurilor literare din 
regiune constituie punctul de 
plecare către noi succese, o- 
bligind in continuare la ace
eași rodnică, perseverentă ac
tivitate.

Priveliște autumnală pe Dunăre
Foto: AGERPRES

Cartea rominească peste hotare
Recent a fost expediată spre 

capitala R. D. Germane o expo
ziție de carte romînească, care 
va fi prezentată berlinezilor în a 
doua jumătate a lunii noiembrie. 
Expoziția cuprinde circa 1200 
lucrări reprezentative din toate 
domeniile activității editoriale. 
Printre exponate se găsesc și cărți 
ale autorilor germani traduse în 
limba romînă și lucrări tipărite 
în tara noastră în b'mba germană.

O expoziție similară a cărții

Măsuri de profilaxie
an tiepidemică

în primele trei trimestre au 
fost efectuate în București peste 
700 000 de vaccinări TAB, anti- 
tetanice, antivariolice, împotriva 
poliomielitei și difteriei. Această 
acțiune se înscrie printre măsurile 
de profilaxie a unor boli transmi
sibile, măsuri luate de Inspecția 
de stat pentru igienă și protecția 
muncii din Capitală.

în toate unitățile sanitare a fost 
introdusă sterilizarea centrală 
pentru prevenirea hepatitei epi
demice. în ultimul timp a fost 
introdusă profilaxia cu gama glo
bulin la copiii care au avut con-

Echipa
R.P. Romine 

în turneul final
• In pexmfti- 

ma rundă a pre- 
ununariilor O- 
impsadei de șah 

—- le la Td Avxv, 
#• echipa R. P. Ro- 

mine a învins cu 
-corul de 3-5— 
0.5 puncte echi

pa Columbiei. Ghițescu a cîștigat 
la Guellar, Gheorghiu la Quar- 
tas și Ciocîltea la Tejada. Rado
vici și Rodriguez au făcut re
miză. Tot în grupa a 5-a, R. S. 
Cehoslovaca a învins cu 2.5— 
1,5 puncte echipa Cubei, iar 
Porto Rico a terminat la egalita
te î 2—2 cu Australia.

★
Luni seara în ultima rundă 

a preliminariilor, echipa R. P. 
Romîne a terminat la egalita
te : 2—2 cu echipa Cubei (au 
fost înregistrate 4 rezultate de 
remiză). Din grupa a V-a s-au 
calificat pentru turneul final 
echipele K. P. Romîne și R. S. 
Cehoslovace. După cum se 
știe, la turneul final vor parti
cipa în total 14 echipe. Cele
lalte 12 echipe vor fi cunoscu
te astăzi după desfășurarea 
partidelor întrerupte.

• Campionatul feminin de șah 
a luat sfîrșit la Oradea. Pe pri
mul loc, la egalitate de puncte, 
s-au clasat Margareta Teodores- 
cu, Alexandra Nicolau și Elisa- 
beta Polihroniade. Ele au reali
zat cîte 13 puncte din 17 posibi
le. Pentru desemnarea campioa- 

germane urmează să fie deschisă 
în aceeași perioadă la București, 

în aceasta lună, cartea romî- 
nească mai este prezentă la al 
9-lea tîrg internațional de carte 
de la Belgrad, (7—12 noiembrie), 
unde țara noastră expune peste 
800 de lucrări, și la cea de-a 6-a 
expoziție internațională de carte 
de la Tokio (10—15 noiembrie), 
unde participăm cu circa 400 
lucrări.

(Agerpres)

tact cu bolnavi de hepatită 
epidemică. Rezultatul acestei mă
suri a dus la reducerea la jumă
tate a cazurilor de îmbolnăvire 
față de anul trecut

Pentru profilaxia febrei tifoide 
au fost luate, de asemenea, noi 
măsuri antiepidemice. Urmărin- 
du-se profilul imunologic în acest 
domeniu au fost executate con
troale la circa 4 000 de copii, în 
acest an în Capitală nefiind în
registrat nici un caz de difterie.

(Agerpres)

• în cel de-al doilea joc sus
ținut la Budapesta, echipa de ti
neret la hochei pe gheață a RP. 
Romine a jucat cu selecționata 
capitalei maghiare. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 5—2 (2—1; 1—1; 2—0).

• Ieri, pe sta
dionul Construc- 

> torul din Capi-
4 gSL y tală, echipa se-JP -hT lecționată de

T ff~ rugbi a țării
3^-». — - noastre a susți

nut un nou meci 
de antrenament 

în vederea jocurilor inter
naționale cu reprezentativele R.F. 
Germane și Franței de la 
București (15 și respectiv 29 no
iembrie). Selecționabilii au în
vins cu scorul de 59—11 (24—6) 
echipa Constructorul. S-au re
marcat în mod deosebit Penciu, 
Preda și Iordăchescu.

★

Echipa de rugbi Rapid a de
venit campioană a orașului Bucu
rești în urma victoriei repurtate 
cu 20—3 (3—3) asupra formației 
Arhitectura. Rapid va participa 
la turneul de baraj pentru califi
carea în prima categorie a cam
pionatului țării. Feroviarii vor 
juca duminică cu Farul Constan
ța, urmînd ca învingătoarea din 
acest joc să întîlnească pe An
cora Galați.

Primirea 
ambasadorului 

Turciei la Consiliul 
de Miniștri

La 9 noiembrie, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gogu Radulescu, a primit în 
audiență pe ambasadorul Tur
ciei la București, dl. Semset- 
tin Arif Mardin, cu care a a- 
vut o convorbire în probleme 
privind relațiile dintre cele 
două țări. La convorbire a luat 
parte Gheorghe Pele, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

Primirea de către 
ministrul afacerilor 

externe al R.P.Romîne 
a ambasadorului 
Italiei la București

La 9 noiembrie a.c., minis
trul afacerilor externe, Come- 
liu Mănescu. a primit în au
diență pe Niccolo Moscato, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Italiei la 
București, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

(Agerpres)

1 N F 0 R
Ambasadorul R. P. Polone la 

București, Wieslaw Sobierajski, 
a organizat luni Ia amiază în sa
loanele Ambasadei o întîlnire 
prietenească în cinstea colectivu
lui de balet al Teatrului de Ope
ră și Balet al R. P. Romîne care 
a întreprins un turneu în R. P. 
Polonă.

Cu laminoriștii hunedoreni

Despre calitate
(Urmare din pag. I) 

nerii care au multe rebuturi să 
primească ajutor de la cei mai 
buni lucrători. Vom aplica 
această măsură de acum înain
te. în schimb noi am intensifi
cat activitatea postului utemist 
de control. Raidurile postului 
au urmărit defecte de calitate 
de-a lungul fluxului tehnologic. 
Cu acest prilej s-au făcut con
ducerii secției unele propuneri 
de îmbunătățiri organizatorice 
dar s-a constatat și faptul că 
multe defecte își au cauza în 
calitatea slabă a oțelului ela
borat la oțelărle și laminat la 
bluming.

Ing. Ion Banciu: Aș putea să 
enumăr cîteva din aceste de
fecte semnalate de tovarășul 
Spătaru. De pildă, noi ne-am 
angajat să dam 87 la sută 
calitatea I laminate pentru 
țevi. Această cifră nu am reali
zat-o. ■ 80 la sută din rebutul 
înregistrat aici se datorește 
materiei prime adică blumuri
lor care au crăpături și fisuri 
de laminare sau vin cu dimen
siuni mai mari. O altă proble
mă care vreau să o ridic este 
aceea a șutajelor. Blumingul 
face o șutare economică — a- 
dică taie din capetele materia
lului pînă la limita retasurii. 
Foarte bine I Dar nu înseamnă 
că faci economie de material 
laminat cînd șutezi mai puțin ! 
Ce se întîmplă în acest caz ? 
Retasura rămasă în blum tre- 
cînd prin laminoarele noastre 
se tot lungește și pînă Ia urmă 
materialul se lățește la capăt 
și crapă, se agață de ghida
jele de Ia caje, rupe diferite 
piese.

Ing. Avram Czitrom: Toate 
aceste probleme despre care 
s-a vorbit pînă acum constituie 
neajunsuri împotriva cărora 
luptăm noi. Dar vă cerem 
să ne ajutați, 
nalați imediat defectele 
provin de la bluming sau semi
fabricate, să ne chemați la fața

Să ne sem- 
ce

• Duminică la 
amiază a sosit la 
Milano echipa 
de fotbal Dina
mo București, 
care va intilni 
miercuri pe sta
dionul „San Si- 
ro“ echipa In-

ternazionale, în turul doi al „Cu
pei campionilor europeni'*. Pe 
aeroportul milanez, fotbaliștii ro
mîni au fost întîmpinați de re
prezentanți ai clubului Interna- 
zionale, oficialități ale sportului 
italian, ziariști și numeroși ama
tori de fotbal.

După-amiază. echipa romînă a 
urmărit pe stadionul „San Siro“ 
jocul de campionat Intemaziona- 
le-Mantova cîștigat de prima for
mație cu 1—0 prin punctul mar
cat de Domenghini.

• De 20 de ore la Milano 
plouă și vremea este friguroasă. 
Echipa de fotbal Dinamo Bucu
rești care va juca miercuri cu 
Intemazionale în turul doi al 
„Cupei campionilor europeni" 
nu s-a putut antrena luni pe sta
dionul „San Siro“ unde va avea 
loc jocul. Fotbaliștii romîni s-au 
antrenat la „Arena" sub îndru
marea lui Angelo Niculescu. 
După antrenament echipa bucu- 
reșteană a vizitat stadionul „San 
Siro“. Antrenorul Angelo Nicu
lescu a anunțat următoarea for
mație : Datcu, Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ștefan, Petru 
Emil, O. Popescu, Pîrcălab, Fră- 
țilă, Ghergheli, Nunweiller VI. 
Jocul va avea loc la lumina re
flectoarelor. Antrenorul echipei 
Intemazionale, Helenio Herrera, 
a anunțat că, probabil, în forma
ție vor juca Corso și Jair care nu 
au evoluat în meciul cu Mantova 
din cadrul campionatului italian.

(Agerpres)

Noile cetăți universitare oferă condiții
perfecte de viață și studiu

- Declarațiile dr. ReDcrt Debre
Dr. Robert Debre, membru al 

Academiei franceze de medicină 
și președinte al Centrului inter
național al copilului, ne-a vizitat 
țara la invitația Uniunii Societă
ților de Științe Medicale din 
R. P. Romînă. în cadrul unei șe
dințe festive, oaspetele a fost ales 
membru de onoare al U.S.S.M. 
— Societatea de pediatrie. El a 
fost primit de Voinea Marinescu, 
ministrul sănătății și prevederilor 
sociale.

înainte de plecare, dr. Robert 
Debră și-a împărtășit impresiile 
despre această vizită unor redac
tori ai Radiodifuziunii și Agenției 
..Agerpres". instituțiile medicale 
pe care le-am vizitat în aceste zile 
mi-au făcut o impresie excelentă 
— a declarat el. Spitalele de copii, 
celelalte construcții sanitare, la
boratoarele moderne sînt remar
cabile Cunosc situația asistenței 
medicale acordate în trecut co
piilor din țara dv. care nu era de

MÂȚII
Au participat reprezentanți ai 

Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

★
Luni seara a părăsit țara în- 

dreptîndu-se spre Sofia, ansam
blul de circ din R P. Chineză.

locului. Tot 
este și faptul 
tru avem alte greutăți din afa
ră. Primim uneori de la oțelă- 
rie lingouri a căror turnare s-a 
făcut cînd oțelul avea tempe
ratura scăzută, primim lin
gouri cu turnări directe și a- 
tunci apar incluziuni.

atît de adevărat 
că la rîndul nos-

*
Firesc, pentru înlăturarea u- 

nor asemenea neajunsuri 
din discuție au reieșit și 
numeroase măsuri ce pot 
fi aplicate în comun de tinerii 
celor două secții. Obiectivul 
principal al întrecerii cere doar 
eforturi comune și nimic nu 
poate fi neglijat atunci cînd 
este vorba de calitatea a sute 
de tone de laminate. Și cu atît 
mai importante sînt aceste 
măsuri comune acum cînd toa
te colectivele de muncă încep 
pregătirile în vederea noului 
an de muncă, iau măsuri care 
să le asigure succesul. Iată 
cîteva din aceste măsuri:

• Săptămînal se vor face 
informări între comitetele 
U.T.M. despre defectele de 

Duminică, la Patinoarul artiîicial „23 August0 din Capitală 
Foto: AGERPRES

ANUNȚ
Școala tehnică de hidrotehnică 

ți meteorologie Arad
TINE UN NOU CONCURS DE ADMITERE

în zilele de 15 — 20 noiembrie 1964.
Se primesc candidați absolvenți ai școlilor medii de cultu

ră generală, cu sau fără examen de maturitate.
Școala are următoarele secții:
— Hidrotehnică, Hidrologie.
— Hidrotehnică agricolă.
— Hidrotehnică pentru protecția calității apelor.
— Meteorologie.
Informații suplimentare se primesc Ia secretariatul școlii 

din Arad, str. Grigorescu nr. 8 — 10 .telefon 16 — 45.

loc bună. In prezent, rezultatele 
deosebite obținute în Romtnia, 
într-o perioadă atît de scurtă, 
au dus la o scădere de-a dreptul 
senzațională a mortalității infan
tile".

Referindu-se la întîlnirile pe 
care le-a avut cu cadre medicale 
de specialitate, oaspetele a spus: 
Contactele pe care le-am acut 
cu mai mulți specialiști romîni în 
diferite domenii ale medicinii au 
contribuit la reînnoirea legături
lor de prietenie existente și vor 
duce la o colaborare fructuoasă 
și în viitor.

Vizitînd unele centre univer
sitare din țara dv. — a adăugat 
medicul francez, am văzut figu
rile vesele ale studenților și 
mi-am dat scama că astăzi viața 
lor este fundamental schimbată 
față de trecut. Noile cetăți uni
versitare, cu complexele lor mo
deme, oferă condiții perfecte de 
viață și de studiu.

După vizitarea orașelor Bucu
rești. Cluj și Iași, pe care le re
văd după multi ani, a spus el, 
pot afirma ca s-au realizat și aici 
mari transformări. Peste tot am 
fos* impresionat de grija statului 
față d<> activitatea instituțiilor 
culturale și științifice.

în încheiere, oaspetele a mul
țumit pentru căldura și ospitali
tatea cu care a fost înconjurat în 
tot timpul șederii în țara noastră, 
pe care le consideră ca o expre
sie a prieteniei tradiționale dintre 
cele două țări.

calitate ce au apărut din 
vina unor tineri. (Șarfc șu
tate incorect etc).

• în cazul unor defecte 
repetate posturile utemiste 
din cele două secții vor al
cătui un colectiv comun un
de vor fi invitați să ia parte 
ingineri și maiștri. Acest 
colectiv lărgit va întreprin
de apoi un raid de-a lungul 
fluxului tehnologic.

• La bluming se vor lua 
măsuri de îmbunătățire a 
activității cursurilor de ri
dicare a calificării profesio
nale. Astfel se va organiza 
un cuptor școală care va fi 
exploatat de cei mai buni 
muncitori.

Apreciind aceste măsuri in
ginerul Vasile Văzdănțeanu 
din conducerea secției bluming 
— semifabricate a spus :

— Evident trebuie să luăm 
o serie de noi măsuri tehnice. 
Dar și pînă atunci măsurile 
acestea luate în comun vor 
avea un bine venit efect : cel 
puțin 10 la sută din defectele 
actuale de calitate vor dispare.



Mondiali Pekin:
■Hui Moscova:

a Tineretului
Sosirea unei delegații

n 1945, în a zecea
| zi a lui noiembrie,
I s-a născut Fede- 
! rația Mondială a 

Tineretului Demo
crat. Momentul a- 
cesta a devenit o

sărbătoare tradițională : 
Mondială a Tineretului, 
această zi ne amintim de so
lemnul jurămînt pe care l-au 
rostit întemeietorii F.M.T.D. 
în acel început de iarnă a 
primului an de după război : 
„Jurăm că vom lupta ca mii» 
nile îndemînatice, mințile a- 
gere și entuziasmul tineretului 
să nu se mai distrugă nicioda
tă în război". Cuvintele aces
tea sînt proaspete în memoria 
generației tinere a lumii. Pe 
toate continentele, milioane și 
milioane de băieți și fete se 
găsesc în rîndurile celor care 
apără pacea, care acționează 
cu energie și consecvență pen
tru a feri planeta noastră de 
calamitățile unui incendiu nu
clear. ^tr-o măsură din ce în 
ce mai largă, tineretul se afir
mă ca o forță activă în lupta 
popoarelor pentru 
pașnic, împotriva 
care promovează 
contrară intereselor păcii.

In cei 19 ani de existentă. 
Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat și-a cîștigat pre
țuirea generalei tinere datori
tă poziției sale în problemele 
arzătoare ale contemporanei
tății, pentru aportul pe care l-a 
adus în mobilizarea tineretului 
la lupta pentru pace, elibera _■ 
națională, împotriva colonialis
mului și imperialismului, pen
tru apărarea intereselor vitale 
ale tineretului. In momen
tul fondării, F.M.T.D. avea 
30 000 000 de membri. Ultimele 
cifre vorbesc despre 101 000 000 
tineri în rîndurile puternicii fe
derații mondiale, Sînaura care 
numără printre aderenții săi or
ganizații din țări cu sisteme 
social-politice diferite. Aceas
tă creștere impunătoare a 

datorește 
sau corespunzător 

tineretului iubi-

un viitor 
cercurilor 
o politica

cooperarea din mișcarea mon
dială de tineret între organi
zații cu cele mai diferite ori
entări politice dat care sînt o- 
nimate de sincera dorință de a 
contribui la apărarea păcii. 
Eforturi permanente trebuie 
depuse în această direcție, în- 
lăturînd pas cu pas urmele lă
sate de îndelungatul „război 
rece".

Tineretul romîn a acordat 
întregul său sprijin acțiunilor 
F.M.T.D. încă din momentul 
înființării acestei organizații. 
Uniunea Tineretului Muncitor 
a contribuit activ la succesul 
inițiativelor F,M.T.D., la reuși
ta activității federației în cele 
mai diverse domenii și, în a- 
celași timp, și-a adus propria 
sa contribuție la dezvoltarea 
colaborării tineretului lumii. 
Uniunea Tineretului Muncitor 
sporește necontenit contactele 
sale cu diferite organizații din 
numeroase țări ale lumii, mi
litează pentru o mai bună în
țelegere reciprocă, pentru o 
mai profundă cunoaștere a ti
nerilor sinceri atașați păcii. 
Toate inițiativele pe această 
linie găsesc sprijinul tineretu
lui romîn.

De Ziua Mondială a Tinere
tului. adresăm tinerilor iubi
tori de pace din lumea întrea
gă un cald salut de solidarita
te, iar Federației Mondiale a 

îi da
ce mai 
marilor

Tineretului Democrat 
rim succese din ce în 
mari în îndeplinirea 
sarcini ce-i revin.

M. RAMURĂ

Muncitor
PEKIN — La invitația Comi

tetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din China, la 
Pekin a sosit o delegație a Uni
unii Tineretului Muncitor, con
dusă de Octavian Nistor, secre
tar al C.C. al U.T.M. Pe aero
port delegația a fost întîmpinată 
de Van Vei și Lu Țin-Dun, mem
bri ai secretariatului C.C. al 
U.T.C. din China, precum și de 
activiști ai U.T.C. A fost de ase
menea de față Dumitru Gheor
ghiu, ambasadorul R. P. Romine 
în China.

JAPONIA:

de partid și guvernamentale ale țărilor

MOSCOVA. — După cum 
transmite agenția TASS la 9 
noiembrie, C.C. al P.C.U.S. și 
guvernul sovietic au oferit, în 
Casa recepțiilor, un prînz în 
cinstea delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale țărilor 
socialiste și a oaspeților stră
ini, care au participat la fes
tivitățile cu prilejul celei de-a 
47-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
La prînz au luat parte dele-

Eisaku Sato desemnat
prim-ministru

TOKIO. — Luni dimineața 
Eisaku Sato a fost desemnat 
in funcția de șef al partidu
lui de guvernământ liberal
democrat și confirmat 
postul de prim-ministru al 
Japoniei.

Eisaku Sato 
fostului premier 
este cunoscut ca 
presenter:* al aripei de dreap
ta a part:dului de guvernă- 
mint. A deținut diverse pos-

CAMBODGIA:

în

este fratele
KishL El 

fiind un re-

Declarația prințului Sianuk

oaspeților străini

forței F.M.T.D. se 
programului 
năzuințelor 
tor de pace.

In actuala 
ternațîonală 
mai mare importanță este ace
ea a lărgirii unității tineretul'!' 
lumii pe platforma menținerii 
și consolidării păcii, a luptei 
pentru triumful ideilor coexis
tentei pașnice. Există toate 
condițiile pentru a amplifica

conjunctuiă in- 
o sarcină de cea

PNOM PENH. — Poporul 
cambodgian a sărbătorit la 9 
noiembrie cea de-a 11-a ani
versare a proclamării inde
pendenței țării. Cu acest pri
lej la Pnom Penh a avut loc 
o paradă militară și o demon
strație a populației capitaleL

In cu vin tar ea rostită la fes
tivități, prințul Norodom Sia
nuk a propus ccmcoccres «xei 
conferințe popal^e zxdocte- 
neze la cere «c pcmerpe tccte

:• 
tice din R. D. Vietnam, Vîeî-

turi ministeriale în ramurile 
construcțiilor industriei, co
merțului exterior, iar pînă în 
luna iunie a fost ministru de 
stat însărcinat cu organizarea 
Jocurilor Olimpice. A fost a- 
les de patru ori în Camera 
reprezentanților, iar în partid 
a avut o poziție influentă, fi
ind ales în două rînduri se
cretar general al partiduluL 
La alegerea lui ca președinte 
al partidului, Sato s-a anga
jat să continue cu fidelitate 
politica predecesorului său, 
Hayato Ikeda.

♦
TOKIO. — Noul prim-mi

nistru al Japoniei, Eisaku 
Sato, a prezentat luni după- 
amiazâ împăratului Hirohito 
lista noului cabinet, a cânii 
componență diferă puțin de 
cea a Cabinetului precedent. 
Singura modificare importantă 
se referă la postul de secretar 
general al cabinetului, funcție 
care are o importanță destul 
de mare in activitatea guver
nului și care a fost atribuite 

ii ministru al constroe- 
Tocu Saburo Hashimito.hkr,

gațiile de partid și guverna
mentale ale : R. P. Bulgaria, 
condusă de T. Jivkov, R. S. 
Cehoslovace, condusă de J. 
Hendrych, R. P. Chineze, con
dusă de Ciu En-lai, R.P.D. Co
reene, condusă de Kim Ir, Re
publicii Cuba, condusă de E. 
Guevara, R. D. Germane, 
condusă de W. Ulbricht și W. 
Stoph, R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de V. Vlahovici, R. P. 
Mongole, condusă de J. Țe- 
denbal, R. P. Polone, condusă 
de W. Gomulka, R. P. Romîne, 
condusă de I. Gh. Maurer, 
R. P. Ungare, condusă de J. 
Kadar, și R. D. Vietnam, con
dusă de Fam Van Dong.

La prînz au luat parte, de 
asemenea, Dolores Ibarruri, 
președintele P.C. din Spania, 
V. Codovilla, președintele P.C. 
din Argentina, A. Cunhal, se
cretar general al C.C. al P.C. 
din Portugalia, Vikremasin- 
ghe, președintele P.C. din 
Ceylon, H. Bagdaș, secretar 
general al C.C. al P.C. din Si
ria, M. Monje, secretar gene
ral al C.C. al P.C. din Bolivia, 
A. Suarez, secretar al C. C. al 
P.C. din Uruguay. La prînz 
au participat delegația de 
partid și guvernamentală 
a Republicii Algeriene con
dusă de H. Ben Alia, 
și delegația guvernamentală a 
R-A.U.. condusă de mareșalul 
A. H. Amer.

Din partea sovietică, la 
prînz au participat L. I. Brej- 
nev, A. N. Kosîghin, A. I. Mi- 
koian și alți conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic.

In timpul prânzului, L. I. 
Brejnev a rostit un toast pen
tru unitatea familiei frățești a 
țârilor socialiste și a comuni
știlor din întreaga lume, pen
tru coeziunea tuturor forțelor 
libertății și progresului pe pă- 
mint, pentru noi victorii ale 
cauzei socialismului, ale mă
rețelor idei marxist-leniniste.

Prânzul a decurs într-o at
mosferă caldă, prietenească.

R. P. BULGARIA: Noul complex de locuințe „Hipodruma" 
din Sofia

TUNISIA:

Burghiba a fost reales 
președinte

TUNIS — Alegerile prezi
dențiale și legislative care au 
avut loc duminică în Tunisia 
s-au soldat cu victoria masivă 
a candidaților Partidului so
cialist desturian, de guvernă
mânt. In favoarea acestui par
tid au votat 1 255 152 alegători, 
din 1 301 543 de participanți la 
scrutin. La vot au participat 
pentru a doua oară în istoria 
țării și femeile.

Habib Burghiba a fost reales

în funcția de președinte al ță
rii pe următoarea legislatură 
de cinci ani.

Agențiile de presa consideră 
că victoria categorică în ale
geri a candidaților din partea 
Partidului socialist desturian, 
constituie o dovadă că tunisie- 
nii aprobă politica de inde
pendență națională și dezvol
tare a economiei țării promo
vată de acest partid.

PE SCURT

BRAZILIA:
Cu ZI de lud înaintea a’egeri’tr prerideiți Je
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Elisabethville:
„Perspectivele" studenților 

congolezi

II ■B
e fețele tinerilor 
studenți care frec
ventează universită
țile congoleze este 
întipărită îngrijora
rea. Discursul rostit 
de Nestos Watum,

La 8 noiembrie Congresul 
extraordinar al parti
dului „Uniunea demo

cratică națională*1 din Brazi
lia, ținut la Sao Paulo, a de
semnat pe Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guana- 
bara, drept candidat pentru 
alegerile prezidențiale care 
vor avea loc în anul 1966. De
semnarea lui Lacerda a întâm
pinat dezaprobarea chiar și a 
unor persoane 
priul său partid. Deputatul 
Amaral Neto a 
Lacerda că „i 
tode fasciste pentru a-și atin
ge scopurile sale electorale".

Potrivit agenției Prensa La
tina în cercurile politice bra
ziliene se exprimă îndoieli în 
ce privește validitatea hotă- 
rîrii adoptate de Congresul 
partidului „Uniunea democra
tică națională" întrucît guver
nul intenționează să prezinte 
Congresului federal un proiect 
de lege care va modifica ac
tualul statut al partidelor și 
sistemul campaniilor electo
rale.

Celelalte două mari parti
de braziliene — partidul so
cial-democrat și partidul la
burist urmează să-și desem
neze și ele candidații prezi
dențiali. Social-democrații au 
hotărît să convoace pentru 11 
noiembrie conducerea parti
dului spre a examina proble
ma desemnării candidatului. 
Cu o lună înainte de lovitura 
de stat, încheiată cu destitu
irea președintelui Goulart, 
partidul social-democrat a- 
nunțase oficial candidatura

din pro-

acuzat pe
.folosește me-

fostului președmte Juscelir» 
Kubitsebek dar. după cum se 
știe, ulterior guvernul lui 
Branco a ridicat drepturile 
civile ale hri Kubitsebek pe 
o perioadă de zece ani. Se 
pare, insă, că partidului fi 
este greu să găsească un înlo
cuitor cu prestigiul lui Ku- 
bitschek. De aceea, după 
cum relatează corespondentul 
agenției France Presse, unii 
lideri social-democrați se gin- 
desc să propună candidatura 
unui militar și sînt citate, In 
acest sens, numele generalilor 
Cordeiro de Farias, ministrul 
afacerilor interne. Amaury 
KrueL comandantul garnizoa
nei din Sao Paulo, precum și 
al ministrului de război, ge
neralul Silva.

în ce privește partidul la
burist, unii consideră că fos
tul guvernator al statului Sao 
Paulo, Carvalho Pinto, care 
a fost si ministru in timpul 
guvernării lui Goulart, și 
care se bucură de aprecierea 
cercurilor economice, are 
șanse de desemnare.

ite
președintele Consiliului de admi
nistrație al Universității din Eli
sabethville, cu ocazia începerii 
noului an școlar, a reamintit mul
tora dintre ei că după terminarea 
facultății vor avea de înfruntat 
mari greutăți în găsirea unui post 
pe măsura pregătirii lor. Renun- 
țînd la tradiționalul discurs cu 
subiect științific, Nestos Watum 
s-a folosit de acest prilej pentru 
a aduce aspre critici politicii uni
versitare a guvernului.

Situația universităților congo
leze continuă să rămînă precară, 
cu toate că promisiunile multor 
oameni politici au fost neobișnuit 
de generoase. Dar au rămas sim
ple promisiuni. Referindu-se la 
situația studenților, Nestos Wa
tum a constatat că „există trei 
căi libere deschise unui student,

care a obținut diploma unei uni
versități congoleze". Calea cea 
mai ușoară este a acelora care 
nu-și fac grm în privința viito
rului deoare* sînt rudele unor 
personalități sușpuse. „Ei vor de
veni bogați și corupți și se vor 
transforma în dușmani ai națiu
nii". Dar pentru cei mai mulți, 
perspectiva este de a ajunge 
funcționari sau șomeri.

Cu toate că în Congo există 
milioane de analfabeți, o medie 
de viață foarte scăzută și multe 
bogății nevalorificate, șomajul 
intelectual este destul de mare. 
Această situație se explică prin 
aceea, că guvernul acordă prea 
puține fonduri pentru necesitățile 
învățămîntului, iar pe de altă 
parte intelectualii autohtoni, des
tul de puțini la număr, nu găsesc 
decît cu greu plasament, deoarece 
în funcțiile administrative ca și 
în posturile de ingineri la exploa
tările miniere sînt preferați spe
cialiștii străini.

V. URSU

CAMERA COMUNELOR 
A ACORDAT ÎNCREDERE 

GUVERNULUI WILSON

LONDRA. — Luni după- 
amiază au început în Camera 
Comunelor dezbaterile asupra 
moțiunii de cenzură depusă de 
opoziția conservatoare împo
triva guvernului laburist, în 
legătură cu proiectul de na
ționalizare a industriei side
rurgice britanice. Moțiunea de 
cenzură a fost prezentată în 
Camera Comunelor de fostul 
ministru conservator Macloed, 
care este considerat în capi
tala Marii Britanii drept unul 
din succesorii posibili ai lui 
Douglas Home la conducerea 
partidului conservator.

In cuvîntarea sa el s-a opus 
proiectului laburist de națio
nalizare a industriei siderur
gice și de creare a unei regii 
de stat pretinzînd că aceasta 
„nu poate constitui o soluție 
acceptabilă". Discursul lui 
Macloed a fost întrerupt de 
nenumărate ori de deputății la
buriști. El a făcut totuși cu
noscut că deputății conserva
tori se vor opune prin toate 
mijloacele naționalizării in
dustriei siderurgice britanice.

★
LONDRA. — Cu 307 voturi 

pentru și 300 voturi contra, Ca
mera Comunelor a acordat în
credere guvernului Wilson în le
gătură cu proiectul de naționali
zare a industriei siderurgice, a- 
nunță agenția France Presse.

r

Mexic

Spre 800000 000

Se așteaptă ca populația 
Mexicului să crească în urmă
torii 16 ani cu mai mult de 50 
la sută și să ajungă la un total 
de 64,4 milioane oameni, se 
arată într-un raport publicat 
duminică la Washington. 
Populația actuală a Mexicului 
este de aproape 40 de milioane 
oameni. Procentul anual al 
creșterii populației din această 
țară este de 3,1 la sută. Dacă 
se menține această rată de 
creștere, populația Mexicului 
se va dubla în următorii 20 de 
ani, iar peste 100 de ani va 
depăși cifra de 800 milioane 
locuitori.

Saigon :

JAPONIA: La Tokio a avut Ioc 
de cuiînd deschiderea expozi
ției mondiale de automobile, 
care prezintă peste 100 de noi 
modele din Europa, Asia și 
Australia. In fotografie: As
pect de interior de la expoziție

Mii de cetățeni cer demisia
guvernului

SAIGON — După ce mani
festațiile de stradă anunțate de 
cercurile religioase și politice 
pentru duminică au fost amînate 
datorită „puternicei demonstrații 
de forță a armatei și poliției", 
agenția Associated Press scrie că 
„guvernul de cinci zile al lui 
Huong a trecut prin prima fur
tună de la înființarea sa".

In diverse puncte ale capitalei 
au avut loc totuși mai multe mi
tinguri.

Atenția cercurilor politice din 
Saigon a fost concentrată asupra 
sediului central al budiștilor, 
unde în ciuda intervenției poli
ției, o mulțime de peste 20 000 
de persoane au aprobat dumi
nică dimineața o petiție cerînd 
demisia guvernului. In petiție se 
arată că majoritatea miniștrilor 
din actualul guvern au avut po
sturi înalte în administrația gu
vernului lui Ngo Dinh Diem, iar 
după aceea au fost colaboratori 
apropiați ai celor două guverne 
aflate la putere anul acesta.

Duminică seara, unul din lide
rii cercurilor budiste, Thich Ho 
Giac, a rostit un discurs în fața 
unei mulțimi imense arătînd că

„singura condiție pentru ca Viet
namul (de sud — n. r.) să poată 
supraviețui este încetarea răz
boiului". Agenția France Presse 
menționează că este pentru pri
ma oară cînd un lider budist se 
pronunță în public pentru înce
tarea focului în Vietnamul de 
sud, ceea ce indică, potrivit a- 
genției Reuter, „forța valului ce 
se îndreaptă spre palatul Gia 
Long (sediul guvernului)".

Liderul budist a criticat me
toda de a crea disensiuni între 
comunitățile religioase din Viet
namul de sud, arătînd că ele sînt 
o variantă a politicii „divide et 
impera". Referindu-se la ajuto
rul primit din străinătate, Thich 
Ho Giac a spus că „Vietnamul 
de sud a avut nevoie de bani 
pentru a supraviețui, dar nu tre
buie să se accepte ca acest aju
tor să distrugă sentimentul națio
nal".

Agenția Associated Press men
ționează că se așteaptă ca înal
tul Consiliu Național să-1 con
voace pe primul ministru Tran 
Van Huong pentru consultări în 
vederea evitării unei noi „răstur
nări de jos" a guvernului.

Geneva:

întrunirea Comitetului 
consultativ al „celor 7“

GENEVA. — Luni s-a întru
nit la Geneva, Comitetul con
sultativ al Asociației europene 
a liberului schimb (A.E.L.S.), 
din care fac parte reprezen
tanți ai cercurilor patronale, 
sindicatelor, ai marilor orga
nizații industriale și ai Came
relor de comerț din Anglia, 
Austria, Elveția, Portugalia, 
Norvegia, Suedia, Danemarca 
și din Finlanda, ca țară aso
ciată. Pe ordinea de zi a șe
dinței figurează următoarele 
probleme: accelerarea reduce
rilor tarifare vamale între par
tenerii acestei organizații eco
nomice vest-europene, măsu
rile restrictive adoptate re
cent de guvernul laburist bri
tanic în domeniul importului, 
precum și o serie de probleme 
privind modificarea unor re
gulamente de organizare in
ternă a A.E.L.S.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse chiar de la des
chiderea ședinței reprezen
tantul Marii Britanii la aceste 
dezbateri, ministrul comerțu
lui, Douglas Jay, a fost ținta 
unor puternice critici din par
tea celorlalți participanți în 
legătură cu introducerea de 
către guvernul englez a taxei 
de 15 la sută la mărfurile de 
import.

Comitetul consultativ al A- 
sociației europene a liberului 
schimb a hotărît să creeze un 
grup de lucru al A.E.L.S. care 
să examineze în mod periodic 
măsurile ce vor trebui adop
tate în legătură cu această 
suprataxă impusa de Anglia.

Bonn:

Sensul
■ a Bonn s-au sem

nalat unele noi lu
ări de poziții care 
au atras atenția ob
servatorilor politici 
din capitala vest- 
germană. Aceste 

luări de poziții sînt legate, în e- 
sență, de aspecte foarte importan
te și controversate ale relațiilor 
interoccidentale. După cum este 
cunoscut, încordarea își pune am
prenta nu numai asupra relațiilor 
franco-americane (încordare oare
cum permanentă și într-un fel 
„tradițională" în ultimii ani) ; 
sînt din ce în ce mai serios a- 
fectate relațiile franco-vest-ger- 
mane ajungîndu-se să se preconi
zeze — cum a făcut-o recent 
premierul francez Pompidou — 
o eventuală denunțare a tratatu
lui dintre cele două țări, semnat 
acum cîțiva ani de președintele 
de Gaulle și fostul cancelar Ade
nauer.

în acest context, la Bonn se 
urmăresc cu multă atenție vizi
tele vest-germane care au și vor 
avea loc la Paris.

Fostul cancelar, Adenauer, se 
și află în capitala Franței iar 
cancelarul Erhard va sosi acolo 
în ianuarie.

Comentatorii vest-gennani fac 
o anumită legătură între aceste 
două fapte punîndu-și întreba
rea de ce este necesară o succe
siune atît de rapidă a vizitelor 
unor oameni politici vest-gennani 
la Paris. Mulți dintre acești co
mentatori sînt dispuși să explice 
totul prin atitudinea diferită a 
lui Adenauer și Erhard față de 
relațiile franco-vest-germane. A- 
denauer considerat „părintele" 
tratatului dintre Paris și Bonn

unui voiaj
socotește și acum colaborarea 
Bonn-Paris ca fiind de importan
ță primordială pentru Germania 
occidentală. „Mă gindesc — 
declara recent fostul cancelar în
tr-un interviu acordat publicației 
„BILD AM SONNTAG" (și care 
a făcut multă vîlvă la Bonn) — 
la politica noastră externa și în 
particular la relațiile noastre cu 
Franța." El considera că actuala 
încordare dintre cele două țări 
este determinată de „atitudinea 
prea rece" a actualului guvern 
vest-german față de Franța.

Vederile fostului cancelar, îm
părtășite — după părerea ziarului 
„DIE WTLT" (apropiat de 
cercurile creștin-democrate) — de 
un număr restrins de politicieni, 
a provocat o mare nemulțumire. 
S-a sugerat chiar posibilitatea în
depărtării sale din funcția de pre
ședinte al partidului. Probabil că 
tocmai de aceea Adenauer nu a 
plecat la Paris ca un interlocu
tor politic, ci într-o misiune per
sonală. Erhard a precizat, într-un 
interviu acordat ziarului „KOEL- 
NISCHE RUNDSCHAU" (apărut 
după interviul amintit al fostului 
cancelar), că Adenauer nu are de 
îndeplinit nici o misiune diplo
matică și că nici nu va duce pre
ședintelui de Gaulle vreun mesaj 
din partea guvernului vest-ger
man. La Elysee, Adenauer va 
avea cu președintele Franței o 
convorbire de numai jumătate de 
oră. Deci, fostul cancelar este ex
clus din orice dialog franco-vest- 
german într-un moment în care 
între cele două țări există multe 
probleme în litigiu. Singurul in
terlocutor este cancelarul Erhard 
și el o va face pe cont propriu,

la Paris
în ianuarie, și nu prin interme
diul lui Adenauer.

Observatorii politici consideră 
ca simptomatic că în aceste zile 
s-au înregistrat la Bonn precizări 
și reafirmări ale poziției vest-ger
mane (atît în chestiuni politice, 
militare cît și economice) fără ca 
guvernul vest-german să țină 
seamă de obiecțiile franceze. Ast
fel, ministrul vest-german al apă
rării, von Hassel, a declarat că 
forțele nucleare multilaterale ar 
constitui o bază pentru realizarea 
„uniunii politice vest-europene". 
Dar mecanismul acestei uniuni ar 
urma să fie identic mecanismului 
de adoptare a hotărîrilor în ca
drul forțelor nucleare multilate
rale (adică după cum spunea mi
nistrul vest-german „o majoritate 
calificată după numărul partene
rilor și contribuția financiară a 
fiecăruia"). La Paris se spune, 
dimpotrivă, că o asemenea con
cepție este contrară însăși ideii 
de „unitate politică" vest-euro- 
peană. în același timp, la Bonn 
s-au publicat propuneri pentru o 
colaborare politică mai strînsă 
între țările „Pieței comune" (pro
puneri despre care Parisul afirmă 
cU răceală că nu reprezintă o 
„noutate prea mare").

Deși problemele divergente în
tre Paris și Bonn se mențin la a- 
celași grad de ascuțime nimic nu 
face să se prevadă o atenuare a 
lor. Adenauer nu va putea ac
ționa practic pentru aplanarea 
acestor divergențe. Cît privește 
Erhard nu se știe dacă dorește, 
în genere, o soluționare de na
tură să-i creeze probleme supli
mentare în relațiile cu Statele 
Unite.

P. N.

FIRME ENGLEZE 
VOR LIVRA U.R.S.S, 
O UZINĂ CHIMICĂ

LONDRA — Societatea bri
tanică „Power-Gas Corp" a a- 
nunțat că un grup de între
prinderi engleze va furniza 
Uniunii Sovietice o uzină de 
acid acetic în valoare de apro
ximativ 5 milioane lire ster
line. Uzina, care va fi folosită 
pentru producerea fibrelor 
sintetice și a unor produse 
chimice organice, va intra în 
funcțiune în anul 1968, iar în
tregul utilaj va fi furnizat de 
Anglia. Contractul a fost sem
nat de întreprinderea sovie
tică de comerț exterior „Teh- 
nomașinimport".

Agențiile de presă relatează 
că acesta este cel de-al doilea 
credit pe termen lung acor
dat de Anglia Uniunii Sovie
tice.

SANAA. — Intr-o emisiune con
sacrată acordului cu privire la 
încetarea focului dintre forțele 
republicane și forțele regaliste din 
Yemen, postul de radio Sanaa a 
subliniat că această acțiune nu în
seamnă cîtuși de puțin o reveni
re la putere a monarhiei. „Dacă, 
punctul unu al acordului prevede 
încetarea focului între cele două 
părți, a declarat postul de radio, 
punctul doi prevede înlăturarea 
oricărei posibilități de revenire 
la putere a dinastiei Hamid ed 
Din. (dinastia monarhică yemeni- 
tă)“.

Postul de radio a subliniat că 
încetarea focului este menită să 
faciliteze revenirea Ia munca paș
nică a întregului popor yemenit 
sub steagul republican.

KENNETH KAUNDA 
LA LONDRA

LONDRA. — Kenneth Kaunda, 
președintele tinerei republici in
dependente africane Zambia, a 
sosit duminică la Londra într-o 
vizită oficială de 14 zile.

Luînd cuvîntul la aeroport, Ka
unda a declarat că va duce trata
tive cu guvernul britanic în vede
rea obținerii unui împrumut pen
tru dezvoltarea agriculturii tării 
sale. După vizita sa în Anglia, 
Kenneth Kaunda va întreprinde o 
călătorie în Irlanda, Canada și 
Statele Unite ale Americii, unde 
va duce tratative economice.

BELGRAD — Agenția Taniug 
anunță că, la Belgrad, a fost 
semnat acordul dintre guvernul
R. S.F. Iugoslavia și guvernul
S. U.A. cu privire la programul 
de schimburi în domeniul învă- 
țămîntului.
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