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Șlep de 1000 tone lansat la apă

i
I rriTnmm

a sfîrșitul celor 10 luni din 
acest an, mina Lonea se aila 
pe locul II in întrecerea cu 
celelalte exploatări miniere 
ale Văii Jiului. Creșterea vi
tezelor de avansare în aba

tajele cameră, ca și în cele 
frontale, a iost factorul principal în 
realizarea unor randamente sporite, 
în creșterea productivității muncii.

In articolul trecut aminteam despre 
faptul că Ia începutul acestui an în 
Valea Jiului au început să se extindă 
două inițiative deosebit de valoroase 
pentru creșterea producției de căr
bune : „Două fîșii pe zi în abatajele 
frontale11 și „Două cîmpuri pe aripă și 
în fiecare schimb în abatajele came
ră". Dar pentru extinderea lor mai este 
loc pentru mai mult. Tocmai de aceea, 
mergînd Ia mina Lonea, am cerut pă
rerea mai multor oameni, în legătură 
cu avantajele inițiativei „Două cîm
puri pe aripă și schimb în abatajele 
cameră“ și în legătură cu ce condiții 
trebuie create pentru extinderea ei.

Al 11-lea șlep de 
1 000 de tone și ulti
mul prevăzut pe anul 
acesta, la Șantierul 
Xaval din Brăila, a 
fost lansat la apă, cu 
10 zile mai devreme. 
La realizarea șlepului 
muncitorii șantierului 
au folosit o serie de 
dispozitive perfecțio-

MO/SE DANCIU, șei de brigadă

nate, materiale noi 
pentru izolațiile ter
mice și mase plastice 
la amenajările inte
rioare, introducînd 
totodată diverse mă
suri pentru simplifi
carea fluxului tehno
logic.

Lucrătorii șantieru
lui au depășit de pe

acum angajamentul 
de a obține, în acest 
an o economie de 
1100 000 lei la pre
țul de cost, sporind în 
același timp produc
tivitatea muncii cu 
2,9 la sută peste sar
cina de plan.

Produce cu întreaga capacitate

această inițiativă ?

Muncitor

Miercuri 11 noiembrie 1964

Părerile cîtorva mineri și specialiști repro
duse aici, sînt tot atîtea argumente pentru 
extinderea acestei inițiative.

Ing. GHEORGHE FEIER, directorul minei.
Inițiativa 

schimb" în _
succes în mina noastră. Din cele 18 abataje 
cameră, la 7 dintre ele inițiativa este aplica
tă în mod curent. In abatajele cameră am 
ajuns la viteze deosebit de mari: pînă la 
180 m liniari pe lună. Asta in mod deosebit 
la brigada lui Danciu Moise de Ia sectorul 

5. La alte abataje, cum ar fi cele conduse de 
Nedelcu Nicolae, Bălănescu Manoilă și Borș 
Hristache, se obțin viteze de 110 — 140 m 
liniari pe lună în vreme ce viteza medie nor
mală este de 80 — 90 m liniari (planificat 
72 m). Au fost cazuri cînd dintr-un abataj 
cameră (acela al lui Danciu Moise) s-au ex
tras peste 5 000 tone de cărbuni intr-o lună.

Inițiativa aceasta este, categoric, un mijloc 
de sporire a producției de cărbune.

Ing. NICOLAE CURUȚ — șeful secto
rului V.

Datorită inițiativei „Două cîmpuri pe aripă 
si schimb" care în sectorul nostru a fost îm
brățișată de toate brigăzile, s-a reușit ca de 
la începutul anului și pînă în prezent să 
avem date peste plan mai mult de 7 000 tone 
de cărbune.

— Puteți spune cu certitudine că asta a 
condus la acest rezultat ?

— Cu certitudine. E vorba de calcule stric
te. Prin realizarea a două cîmpuri pe aripă 
și schimb nu numai că ne-am făcut planul 
în fiecare lună dar am obținut și depășirea 
de care vorbeam. Părerea mea este ca noi 
vom realiza sarcinile de plan anuale cel mai 
tîrziu la 10 decembrie.

Iată cîteva rezultate : la abatajul în care 
lucrează brigada tovarășului Maxim Grigo- 
rc, în luna iulie — 115,5 metri liniari, în luna 
august — 196,6 metri liniari, în septembrie 
s-a început o nouă lucrare.

La abatajul în care lucrează brigada tî- 
nărului Cîlcioiu loan viteza de avansare este 
următoarea : iulie — 93 metri liniari, august 
— 102 metri liniari, septembrie — 129.5 metri 
liniari.

„Două cîmpuri pe aripă și 
abatajele cameră se aplică cu

■f

MAXIM GRIGORE, șei de brigadă
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De la Suceava a 
sosit vestea că noul 
Combinat de celuloză 
și hîrtie din localitate 
produce cu întreaga 
capacitate proiectată.

In legătură cu a- 
cest lucru, ing. Vic
tor Șenchea. directo
rul Combinatului de 
hîrtie și celuloză Su
ceava, a declarat co
respondentului regio
nal ,,Agerpres". ,»A- 
tingerea capacității 
proiectate este rezul
tatul unei munci sus
ținute și calificate, 
pentru punerea la 
timp în funcțiune a 
instalațiilor și mașini-

lor
care 
strata 
tate a industriei noa
stre chimice. Ținînd 
seama de faptul că 
procesul de produc
ție în combinat este 
aproape în întregime 
mecanizat și în mare 
parte 
ne-am ____ ,
tenția spre speciali
zarea și ridicarea ca
lificării profesionale 
a muncitorilor. In a- 
cest an, cursurile or
ganizate au fost ab
solvite de 697 munci
tori. Muncitorii au în
vățat practic în fața

cumoderne
a fost înze- 
această uni-

automatizat, 
îndreptat a-

tablourilor de co
mandă cum se înlă
tură defecțiunile me
canice și energetice 
ivite în timpul ex
ploatării. De aseme
nea, a fost întărită a- 
sistența tehnică în 
toate schimburile și 
supravegherea califi
cată a mașinilor. In 
prezent, combinatul 
produce în fiecare mi
nut 400 m hîrtie cu 
o lățime de 5,20 m, 
100—150 saci de hîr
tie și 1 400 pungi de 
diferite forme și di
mensiuni. Numărul 
sortimentelor a ajuns 
numai la secția de 
saci la 50.

(Agerpres)

Atențiune, atențiune! La microfon brigada artistică a școlii! 
Și în toate clasele Școlii medii nr. 2 din Ploiești, elevii își as
cultă colegii-artiști amatori con vinși că și de data aceasta pro

gramul brigăzii își va atinge ținta
Foto: N. STELORIAN

CRONICA ACTUALITĂȚII
Concert 

pentru studenți
INSTITUIREA PREMIULUI

Toate acestea prin aplicarea inițiativei 
amintite...

VOINIC PAUL — maistru miner, secto
rul V.

La noi s-a reușit să se aplice această iniția
tivă. Ceea ce a contribuit la reușită a fost 
aplicarea ei diferențiată de la abataj la aba
taj în funcție de condițiile tectonice, în func
ție de alte și alte condițiL.

Ing. NICOLAE CURUȚ : Dacă nu toate 
brigăzile din sectorul nostru au putut să 
obțină avansări tot atît de mari ca 
ale brigăzii lui Danciu Moise asta se dato-

La Întreprinderea de prefa
bricate din Craiova a intrat 
de curînd în probe tehnolo
gice stația de compresoare, 
silozul de ciment, depozitul 
de agregate și centrala de 

betonate
Foto: AGERPRES

Marți seara, sub cupola 
Ateneului, și-au dat întîlnire 
iubitorii de muzică simfonică 
din institutele și facultățile 
Capitalei primul din con- 
certele pe care și îri anul ace
sta Filarmonica de stat 
„George Enescu" le prezintă 
pentru ei. Programul cu care 
a fost inaugurat acest ciclu a 
cuprins lucrări de Beethoven 
— Uvertura „Egmont", Con
certul nr. 3 pentru pian și or
chestră, solist Teodor Paras- 
chivescu, și Simfonia a Vil-a. 
Conducerea muzicală a apar
ținut dirijorului Mircea Basa-

DISCULUI DE MUZICA
UȘOARA ROMINEASCA

Conforni hotărîrii)
de Stat pentru Cultură și Artă, s-a 

. instituit „Premiul discului de 
muzică ușoară romînească'' 
Casei de discuri „Electrecord". 
Premiul, în sumă de 10 000 lei, 
este unic și se va acorda anual 
pentru cea mai bună interpretare 
de muzică ușoară romînească în
registrată pe disc.

Premiul va ii acordat în urma 
unui concurs la care vor ii pre
zentate toate discurile de muzică 
ușoară romînească editate de 
„Eloctrecord“ în decursul unui

Gbmitettilui- on, Rentru. selecționarea kicrări- 
■ lor va ii instituit un juriu format 

_ din oameni de artă șlcultură. La 
cofâlirs, pe lingă calitatea inter
pretării, juriul va țih» seama și 
de valoarea artistică a creației 
muzicale și a textului. Pentru ca 
premiul să reflecte și aprecierea 
opiniei publice, discul premiat va 
trebui să aibă în prealabil, pe 
piață o vînzare de minimum 
5 000 de exemplare.

Britidi -Seinteii tineretului’

cu panouri radiante

M. CARAXFIL
C. PRIESCU

R. LA L

(Agerpres)

ere t» pCff. c II-e

dezghețare

în toamna aceasta au fost însă- 
mînțate în unitățile agricole de 
stat specializate în producerea de 
semințe, .noile soiuri de grîu de 
toamnă 457-B, 495-C și 804-B pentru 
a fi înmulțite și extinse în cultu
ră. Experiențele din ultimii cinci 
ani efectuate în stațiunile experi
mentale ale Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante teh
nice de la Fundulea și ale Comisi
ei de stat pentru încercarea soiu
rilor au scos în evidență însușirile 
valoroase ale noilor soiuri.

în condițiile nefavorabile din 
ultimii doi ani, aceste soiuri au 
dat în stațiunile experimentale din 
sudul țării producții de pesta 
4 000 kg la ha, depășind cu 10 — 
22 la sută soiurile productive 
Bezostaia și Țriumph.

(Agerpres)

PARADA
MODEI

Tunelele cu panouri radiante 
— proiectate de specialiștii de 
la Institutul de proiectări me
talurgice (IPROMET) din Ca
pitală au rezolvat pe deplin 
problema dezghețării minereu
rilor transportate pe timp de 
iarnă, în vagoanele de- cale fe
rată, către furnale.

Tunelele de dezghețare cu 
panouri radiante sînt de o 
construcție ușoară, cu schelet 
din prefabricate din beton ar
mat, cu pereți și acoperiș din 
tablă ondulată sau plăci aglo
merate, avînd o lungime de 
120—150 m, în funcție de lun
gimea garniturii de vagoane 
și o lățime de 6—1 m. Durata 
de dezghețare pentru un va
gon cu o capacitate de 60 
tone este de circa 5 ore.

DIALOG
LA SCENA
DESCHISA

Pe platforma din incinta 
Pavilionului central al Ex
poziției realizărilor econo
miei naționale, Cooperativa 
„Casa de Mode" din Bucu
rești organizează în zilele 
de 11, 13, 16, 18 și 20 no
iembrie Parada modei.

Cu acest prilej va fi pre
zentată o bogată colecție 
de modele pentru sezonul 
de toamnă și iarnă, compu
să din rochii, mantouri și 
taioare pentru femei, costu
me și paltoane pentru băr
bați.

Prezentarea modelelor 
va începe la orele 17,30.

EXIGENTELE ETILTLLLI

(Agerpres)

-----

Construcții
pentru oamenii 

muncii
La Buzău și Tîrgoviște au în

ceput lucrările de construcție a 
unor noi microraioane, care vor 
cuprinde 1 200 și respectiv 1 100 
de apartamente, complexe comer
ciale, școli, centrale termice pen
tru încălzirea noilor locuințe.

Și celelalte orașe din regiunea 
Ploiești se îmbogățesc cu noi 
blocuri de locuințe și construcții 
social-culturale. Numai anul ace
sta, în localitățile petroliere din 
Valea Prahovei au fost date în fo
losință oamenilor muncii peste 
1 620 de apartamente, iar alte 700 
se află în diferite stadii de execu
ție.

li aplaudăm seară de seară. Trăim alături de ei. cu ajuto
rul lor, emoțiile artistice ale marilor opere dramatice, ale 
literaturii universale și naționale. Drumul lor spre aplauze 
este un drum lung care presupune muncă, dăruire, 
cultură. Dar din acestea s-au născut, trăind în memoria re
cunoscătoare a spectatorilor, marile creații scenice. MHlo. 
Nottara, Aristitza Romanescu, Manolescu, sau marii noștri 
contemporani. Artiști ai poporului, Artiști emeriți au în
scris și înscriu în paginile teatrului romînesc rinduri de 
neuitat. Există o tradiție pe care teatrul nostru contempo
ran o înfățișează cu strălucire nu numai inimii spectatorului 
nostru, ci și a spectatorului din lumea întreagă.

Pentru continuarea acestor tradiții se străduiesc astăzi sâ 
învețe din „cartea marilor talente14 tinerii actori, tinerii stu- 
denți — viitori actori din institutele superioare destinate 
special formării lor actoricești.

Sînt întotdeauna FOLOSITE TOATE CĂILE pentru ca ti- 
nărul actor să poată parcurge mereu ascendent alfabetul 
nobilei sale profesii ?

CUM se realizează formarea lor profesională ?
CE DEPINDE de fiecare pentru a ajunge la împlinirile do

rite și necesare?
Intr-un cuvînt CARE ESTE DRUMUL tinărului actor ?
Iată temele dezbaterii pe care ne propunem s-o reflectăm 

începînd cu acest număr în coloanele ziarului nostru, 
convinși că prin participarea personalităților de prestigiu din 
mișcarea noastră teatrală, prin participarea la discuții a ti
nerilor actori, vom contribui prin „Dialoguri la scenă des
chisă", Ia comunicarea celor mai valoroase experiențe, iz- 
vorîte din exigența față de sine și dragostea față de public 
a actorului.

5eca- 
la pri
ce de

cortină spectatcru1 
caută cu ochi a- 
rizat vechi prîe- 

aie căror victorii ar- 
le-a aplaudat de-atitea 

ori. Descoperă, in același timp, 
și noua apariție actoricească 
ce-și face debutul și pentru 
care mima-i bate ca aceeași 
emoție, transmițindu-î urarea 
ca debutul să-i fie și un prim 
succes. Emoționanta legătură 
ce s-a realizat la noi intre o- 
mul din fotoliu și cel de pe 
sceni mă îndeamnă să mâ a- 
dresez tinerilor mei colegi, să 
ie spun de fiecare dată elevi
lor mei din institut : nemăsu
rată e fericirea că trăim un 
astfel de timp! Pentru un an
gajament la un teatru, pot 
spune fără să exagerez. luptau 
in trecut, o viață de om. Azi. 
o dată cu absolvirea școlii, ti
nerii au asigurat contractul 
unui teatru și debutul. Veniți 
pe scenă cu o diplomă de pe 
care nu s-a usca: încă cernea
la mâ gir.desc că sînt moral
mente obligați la o meditație 
profundă. încărcată de conclu-

xă: in trecut nu unuL ci aee 
de actori înzestrați au mărit 
înainte de a fi fost eunoscutt- 

Ca actor, am colegi foarte 
dotați și foarte tineri. (Dacă 
mi-aș propune să fac o medie 
statistică — virsta nu depășeș
te 30 de ani). Și încerc de fie
care dată, cu fiecare serie de 
absolveați un sentiment de 
mensă bucurie : chiar de la 

debut numele multora nu ră- 
mine numai pe afișul distri
buției, ci intră în memoria 
spectatorului, in inima lut

Din ce-și trage seva această 
realitate ? Firește, din tot ce e 
nou la noi. din întreaga viață 
socialistă, rod al politicii înțe
lepte a partidului. Ca student: 
— azi — sînt scutiți de grijile 
materiale apăsătoare pentru 
cel ce-și propunea să urmeze 
o facultate ; ca actori — miine 
feriți de sentimentul nesigu
ranței pentru momentul și lo
cul aplicării cunoștințelor în
sușite. In amîndouă aceste e- 
tape de dezvoltare a actorului 
Ia noi — întîlnim roadele ex
celentelor condiții materiale a- 
sigurate prin grija partidului 
și statului nostru celor veniți 
Ia lumina învățămîntului ar
tistic și a slujitorilor artei.

Cottach* Antoniu

Mt-as permite să amintesc 
irnerfkxr met colegi cîteva a- 
devâruri cunoscute. desigur. O 
fac insă din sentimentul că in 
profesia noastră și nu numai 
a noastră, repetiția e necesară, 
că ea îndeamnă la meditație 
profundă și de aici la conclu
zii pentru tinârul actor : să nu 
se mulțumească deplin nicio
dată cu ce a realizat.

Aș începe cu un fapt demult 
demonstrat: mai mult decit 
poetul sau pictorul actorul își 
afirmă calitățile din prima pe
rioadă a tinereții. Marile per
sonalități ale teatrului nostru 
— Manolescu, Nottara — s-au 
făcut cunoscute nu la 60 de 
ani, ci de foarte tineri. întot
deauna ei au adăugat persona
lității lor lucruri noi însă — a- 
jungind la ceea ce numim mă
iestrie actoricească. Aceasta a 
presupus o muncă titanică —

gr nrrată și de condițiile vi
trege dar și de înțelegerea 
responsabilității înalte față de 
profesia aceasta care a existat 
la fiecare din înaintașii tea
trului nostru.

Teatrul, așa cum îl concepem 
noi astăzi — dedus din știință 
și artă intr-o împletire arme- 
.-.loasă — exclude teoria pri
mitivă a talentului „care a- 
junge*. Dăm harului locul cu
venit, prețuindu-1 după merit, 
dar știm tot atît de bine că 
■■ni cu talent nu se poate 
face teatru. Repet un adevăr 
arhicunoscut din șirul adevă
rurilor cu valoare de axiomă : 
desăvirșirea expresiei artistice 
nu poate avea loc fără o îmbo
gățire a cunoștințelor. Aș ne
dreptăți dînd numai un exem
plu. două, de actori vîrstnici 
de la noi sau de aiurea care o- 
feră modelul artistului plural 
și complex, care seară de sea
ră logodește talentul sclipitor, 
profund uman cu profilul unui 
intelectual desăvîrșit. Actorul 
epocii noastre este și trebuie 
să fie cu necesitate nu numai 
un inspirat, dar și un învățat 
în accepția temeinică a noțiu
nii. Privirea boemă asupra 
vieții (ce tristă amintire pen-

tru cei ce i-au cunoscut conse
cințele !), manifestată prin dis
preț pentru formele culturii 
duce, fără drept de apel, la să
răcirea mijloacelor de expre
sie, la acceptarea unor formule 
anchilozate și sortite perimă
rii, la șablonizare — adică la 
acel stadiu cînd chiar cel mai 
complex talent se neagă pe 
sine însuși. Talentul este un 
har dar și un mare dușman 
cînd nu știi să-1 folosești. Iată 
de ce le amintesc mereu stu
denților mei alt adevăr cunos
cut : zestrea de învățăminte 
primită în institut este și tre
buie să fie numai un punct de 
plecare. Urmează apoi munca 
cu sine, de zi cu zi, grea, 
care-ți impune o disciplină ri
guroasă. Nu numai să pătrunzi 
esența datelor unui rol, ci să-1 
creezi tu, veridic, convingător. 
Aceasta înseamnă neobosită și 
minuțioasă muncă de cerce
tare, zeci de pagini de lectură, 
o bună informare și cunoaște
re în toate domeniile culturii 
— de la plastică la literatură, 
de la filozofie la istoriografie, 
de la psihologie la muzică. 
Fiecare rol ridică în fața acto-

(Continuare în pag. a IlI-a)



Ce este nou
în specialitatea mea ?

LA BRASOV SE RĂSPUNDE INTR-UN MOD ORIGINAL.
INTERESANT ACESTEI ÎNTREBĂRI

nul trecut la Institutul po
litehnic din Brașov s-a năs
cut o inițiativă interesantă. 
Să pornim pe urmele ei...

Mergînd spre bibliotecă, 
un drum obișnuit al stu

denției, m-am oprit în cîteva din locu
rile unde încep, de obicei, dialogurile 
viitorilor specialiști cu noutatea știin
țifică și tehnică. Am citit împreună cu 
un grup de studenți de la Facultatea de 
silvicultură articolele succinte ale „ga
zetei noutăților“. Numărul apărut in
forma operativ pe studenți asupra lu
crărilor unor congrese științifice inter
naționale, despre problematica unor 
publicații de specialitate recent apăru
te. Nicăieri nu scria „Citiți aceste 
cărți !“, dar simpla apariție a informa
țiilor despre lucrările de specialitate 
îndemna la lectură. M-am alăturat al
tui grup care cerceta titlurile din vitri
na care adună, din 10 în 10 zile, o parte 
din cărțile intrate în biblioteca institu
tului prin schimburile făcute cu aproa
pe 300 de instituții de specialitate din 
țară și străinătate.

Vitrine cu cărți, prezentări de noutăți 
bibliografice, gazete ale noutăților am 
întîlnit în întreg institutul. Toți acești 
„mesageri1* ai noului cheamă spre bi
bliotecă. Aici vin toți cei care doresc 
să cunoască în amănunt cartea văzută 
în „vitrina cu noutăți11 sau în mîinile 
profesorului, la curs, să se familiarizeze 
cu problemele noi ale cercetării într-un 
anumit domeniu al specialității. Des
pre toate aceste noutăți află amănunte 
la „gazeta noutăților", ascultînd rubrica 
științifică și tehnică a emisiunii radio
fonice studențești sau în acele 15 mi
nute consacrate, periodic, de cadrele 
didactice, înaintea cursului, pentru pre
zentarea celor mai noi realizări în do
meniul specialității. Cărțile și revistele 
tehnice sînt solicitate din ce în ce mai 
mult. La bibliotecă se caută cele mai 
potrivite sisteme pentru a ușura acce
sul studenților spre literatura de spe
cialitate oferindu-le bibliografii tema
tice, pe probleme și domenii de cerce
tare. S-au alcătuit colective mari de 
studenți, sub îndrumarea cadrelor di
dactice, în ale căror preocupări coti
diene intră cercetarea literaturii de 
specialitate romînești și străine. Ei iau 
contactul cu noutățile științifice și teh
nice, selectează ce este mai interesant, 
traduc, și, apoi, îi informează pe toți 
studenții, îndrumîndu-i ce și cum să 
citească. O asemenea modalitate de in
formare cu noul se folosește la Facul
tatea de silvicultură. Studenții anilor 
IV și V ai Facultății de tehnologia con
strucției de mașini au perfecționat acest 
sistem înființând un cerc special de in
formare științifică. Tovarășul conferen
țiar Drăghici Gherman, candidat în 
științe tehnice, sub îndrumarea căruia

se desfășoară activitatea cercului, ne-a 
povestit scurta lui istorie. „Studenții 
noștri sînt viitorii ingineri, ei nu se pot 
limita la ce le dă o prelegere, un semi
nar. Știința și tehnica se dezvoltă con
tinuu. Iar viitorul inginer trebuie să se 
informeze mereu și cît mai complet cu 
putință, direct de la sursă, asupra pro
greselor din domeniul specialității sale. 
Revistele și cărțile relatează 
și metode noi de prelucrare 
itrucția de mașini. In cadrul

realizări 
în con- 
restrins

întilnire a

inițiativelor

studențești
orelor de curs nu se poate realizaal 

informarea studenților despre toate a- 
ceste noutăți. Cercul de informare teh- 
nico-științifică satisface însă această 
cerință.

Studenții sînt grupați în colective de 
5—10 membri, după limba străină pe 
care o cunosc. Există colective pentru 
limbile franceză, engleză, rusă, ger
mană și maghiară. Un alt colectiv, ur
mărește publicațiile și lucrările romî- 
nești. La începutul anului, se aleg re
vistele și perioada care trebuie cerce
tată, lucrările nou apărute. Bibliografia 
stabilită este completată pe parcurs. 
După ce studenții au făcut lectura ma
terialelor, stabilim împreună cele mai 
interesante probleme asupra cărora so

cotim necesar să-i informăm pe toți

In plină campanie de... recolta
re a stufului din Delta. Imagine 
de la unitatea de exploatare a 
stufului Șontea, de pe brațul 

Suiina © fi

Foto : AGERPRES Șt
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Cinematografe
CINTÂREAȚA SCLAVĂ — film 

pentru ecran panoramic — rulea
ză la Patria (orele 10; 12,45;
15.30; 18,15; 21). COMOARA DÎN 
VADUL VECHI rulează la : Re
publica (orele 10: 12; 14.15; 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 s 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
MATA 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). EXISTA UN
ASEMENEA FLÂCAU rulează la : 
Festival (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18; 21), Excelsior (orele
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). PO
VESTE DE PE DON rulează la • 
Central (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Flacăra (orele 
16; 18; 20), Rahova (orele 16» 
18,15; 20,30). IN VILTOARE ru
lează la : Lumina (orele 10; 12;
14, 16; 18,15; 20,30). M-AM ÎN
DRĂGOSTIT LA COPENHAGA 
rulează la : Union (orele 15,20; 18;
20.30) . SECHESTRATUL DIN
ALTONA rulează la : Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15» 20,30). ZI
LE DE FIOR $1 RIS — MITICĂ 
rulează Ia t Timpuri Noi (orele 
10 — 21 în continuare). VIATA 
PARTICULARĂ rulează 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 : 
Dacia (orele 9,45-, 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la : Buzești (orele 15,45; 
18; 20,15). DOUA DUMINICI ru
lează la : Crîngași (orele 16; 18;
20). DOUĂSPREZECE SCAUNE 
rulează la : Unirea (orele 16; 18; 
20). UMBRELELE DIN CHERBO
URG rulează la : Grivita (orele 10; 
12,15; 15,30 18; 20,30), Modern
(orele 10- 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). PĂȘESC PRIN MOSCOVA 
— cinemascop — rulează la : 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 
Ia : 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 Ia : 
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).

tinerlorcolectivului

Centrala

termică
funcționează

studenții. Doi membri ai 
alcătuiesc referatul care este prezentat 
apoi în fața tuturor studenților din an 
și discutat.

Studenții apreciază această inițiativă. 
Mulți dintre ei și-au mărturisit regre
tul că nu și-au format deprinderea de 
a răsfoi frecvent revistele științifice, 
că au trecut pe lingă multe probleme 
interesante din cărțile de specialitate. 
Recent, după prezentarea informării 
„Utilizarea mașinilor electronice de 
calcul pentru determinarea regimului 
optim de așchiere" de către studentul 
Chiriacescu Sergiu, a avut loc o dis
cuție interesantă. Studenții s-au inte
resat de problemele programării liniare 
și principiile de lucru ale mașinilor 
electronice de calcul, au solicitat biblio
grafie. Răspunzînd interesului general, 
această informare a fost prezentată, ob- 
ținind aprecieri unanime, și în fața 
studenților de la cursurile serale.

Există deci dovezi concludente că ini
țiativa amintită răspunde unor preocu
pări largi, că are succes printre stu
denția Foloasele generalizării ei sînt 
numeroase. Vor fi atrase colective mai 
mari de studenți, care vor studia lite
ratura de specialitate și-i vor informa 
și pe colegi asupra lucrărilor mai inte
resante. Nu sînt puține cazurile cînd 
un student, după ce a luat contact cu 
cercul noutăților științifice, a hotărît 
să învețe una sau chiar două limbi 
străine de largă circulație. Organizarea 
unor asemenea cercuri este utilă mai 
ales la materiile de specialitate, dar și 
la alte discipline de studiu, chiar și la 
anii mici, pentru a-i deprinde de la 
începutul studenției cu studiul litera
turii de specialitate**.

*■
Am părăsit institutul convins că în 

cartea inițiativelor studențești, capito
lul „Dialogul specialității cu noul“ în
ceput la Brașov, va fi completat de stu
denții celorlalte institute.

De aici din serele Groză
vești, ale Jntreprinderii hor
ticole „1 Mai', pleacă zilnic 
spre magazinele de desface
re de specialitate din Capi
tală mii de flori intr-o garr-.C 
foarte variată. De curind s-a 
trecut la cultura de seră a 
florilor pentru sezonul de 
iarnă. Lucrătoarele de aici 
acordă toata atenția lucrări

lor de întreținerea lor

Foto : AGERPRES

CU PRILEJUI 
SÂPTÂMlNII ECONOMIEI

ION TRONAC

Cu prilejul Săptămînii Eco
nomiei, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a prelungit 
pînă la data de 23 noiembrie 
a.c., inclusiv, termenul de 
procurare fără diferență de 
preț a obligațiunilor C.E.C. 
pentru tragerea la sorți luna
ră din 30 noiembrie a.c., care 
va avea loc în București.

La această tragere la sorți 
se vor acorda 2 112 cîștiguri 
de 100 000 lei, 75 000 ‘
50 000 ' -------
10 000 
totală

lei 
de

lei, 
lei,lei, 25 000

și altele în valoare 
2 215 000 lei.

i
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ș
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Socialist Muncitor din R.P.D. Coreeană
Ieri dimineață a sosit în țară 

o delegație a Uniunii Tineretului 
Socialist Muncitor din Republica 
Populară Democrată Coreeană 
care la invitația C.C. al U.T.M. 
urmează să facă o vizită în Re
publica Populară Romînă.

Delegația este condusă de to
varășul KO SAN ZUN vicepre
ședinte al C.C. al Uniunii Tine
retului Socialist Muncitor.

La aeroport delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Gheor- 
ghe Stoica și Elena Poparad, se-

decretari ai C.C. al U.T.M. și 
alți activiști ai C.C. al U.T.M. 
Au fost de față Kim Fa Ge în
sărcinat cu afaceri ad-interim a 
R.P.D. Coreene la București și 
alți membri ai ambasadei.

In cursul aceleiași zile, dele
gata U.T.S.M. a fost primita la 
C.C. al U.T.M. La discuții au 
participat tov. Petru Enache 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
secretari și alți membri ai Birou
lui C.C. al U.T.M.

Discuția s-a desfășurat. într-o 
atmosferă prietenească, cordială.

Tov. Constanta Crăciun

a plecat în U.R.S.S. și R.P; Polonă

Bă- 
Bă-

Președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Constanța Crăciun, a plecat marți 
dimineața într-o vizită pr’ 
nească în U.R.S.S. și R. P. 
lonă, la invitația miniștrilor 
turii din cele două țări.

La plecare, pe aeroportul 
neasa, erau prezenți Ștefan
lan, ministrul învățămîntului, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
vicepreședinții Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice, și 
Wieslaw Sobierajski, ambasado-

INFOR
Ion Făgărășanu, di-

SPORT • SPORT • SPORT
• La 

stadionul 
în cadrul 
al „Cupei Campioni
lor Europeni “ la
fotbal, echipa Dina
mo București 
nește 
turnă

Milano pe 
„San Siro" 
turului doi

întil- 
astazi în noc- 

cunoscuta for-

mafie____________
deținătoarea trofeului 
competiției. In jocul 
care începe la ora 
20,15 (ora Bucureștiu- 
lui), dinamoviștii vor 
alinia formația : Dat- 
cu, Popa, Nunweiller

Intemazionale,

III, Nunweiller IV, 
Ștefan, Petru Emil, 
Popescu, Pîrcălab, 
Frățilă, Ghergheli, 
Nunweiller VI. Par
tida este condusă de 
o brigadă de arbitrii 
din Spania.

• Astăzi, cu înce
pere de la ora 14,30, 
pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală se 
dispută partida re
stantă din cadrul 
campionatului cat. A 
de fotbal dintre echi
pele Progresul și 
Steaua.

• Echipa de fotbal 
Petrolul Ploiești în
tâlnește astăzi la Plo
iești, în turul doi al 
„Cupei orașelor tîr- 
guri*4, formația bul-

gară Locomotiv Plov
div. Jocul retur va a- 
vea loc la 2 decem
brie la Plovdiv.

sia se va face în ju
rul orei 15,25.

rul R. P. Polone, membri ai ce
lor două ambasade.

★
în aceeași zi tovarășa Con

stanța Crăciun a sosit la Mos
cova.

Pe aeroportul Șeremetievo, 
a fost întîmpinată de Ekateri
na Furțeva, ministrul culturii 
al U.R.S.S., Igor Medvedev, 
vicepreședinte al Comitetului 
de stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru legă
turile culturale cu țările stră
ine, Vladimir Baskakov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat Unional republican 
pentru cinematografie, colabo
ratori ai ambasadei R. P. Ro- 
mîne.

„Blocul de locuințe I 2 din 
orașul Piatra Neamț a fost dat 
în folosință în luna martie a.c. 
Cam tot pe atunci au fost ter
minate și blocurile de tip C și
D. Numai că acestea din ur
mă sînt încălzite și au apă 
caldă la bucătării, în vreme 
ce locatarii blocului I 2 nu se 
pot bucura de așa ceva.

E drept, zăpada încă nu s-a 
așternut, dar în toamnă am 
intrat de-a binelea. Apoi, aici, 
la noi, la Piatra Neamț, frigul 
se lasă mai devreme. Cred că 
era cazul să se fi luat măsuri 
ca centrala termică a acestui 
bloc să fie dată la timp în fo
losință.

Știu că e o vorbă: „Mai 
bine mai tîrziu decît nicioda
tă". De aceea întrebăm con
ducerea I.S.C.M.O. Piatra 
Neamț, pînă cînd o să fim ne- 
voiți să stăm cu paltoanele pe 
noi și în casă ?“

Ziarul nostru a înaintat a- 
ceastă sesizare Sfatul :i popu
lar orășenesc Piatra Neamț. 
In răspunsul primit la redac
ție se arată că ea a fost justă 
și s-au luat măsuri pentru a 
grăbi darea în folosință a cen
tralei termice respective. A- 
cum și locatarii blocului I 2 
pot aștepta zăpada liniștiți. 
Au căldură la calorifere și 
apă caldă la bucătării.

S-a
de

(Agerpres)

ținut seama

propunerea

elevilor
la data de 18 septem-

• Stațiile noastre 
de radio vor trans
mite astăzi de la Mi
lano cu începere din 
jurul orei 20,15 des
fășurarea meciului de 
fotbal Internaziona- 
le Milano-Dinamo- 
București, din ca
drul „Cupei campio
nilor europeni". Tran
smisia se va face pe 
programul I.

De la Ploiești se va 
transmite pe progra
mul I repriza a doua 
a jocului Petro
lul Ploiești-Locomo- 
tiv Plovdiv, contînd 
pentru „Cupa orașe
lor tîrguri". Transmi-

• Vineri după-a- 
miază de la ora 18, în 
sala de la stadionul 
Republicii va avea 
loc ultimul 
de verificare al jucă
torilor noștri fruntași 
de tenis de masă îna
intea „europenelor"* 
de la Malmoe. Din 
lotul care va evolua 
cu acest prilej fac 
parte Maria Alexan
dru, Ella Constanti- 
nescu, Eleonora Mi-

halca. Radu Negu- 
lescu. Dorin Giurgiu- 
că. Ad. Rethi, Marius 
Bodea, Gh. Cobîrzan 
P alții.

concurs
• Selecționata de 

hochei pe gheață a 
Bucureștiului își inau
gurează programul 
internațional. Ea în
tâlnește astăzi de la 
ora 19 pe patinoarul 
artificial din parcul 
..23 August", forma
ția Dinamo Kiev din 
liga a Il-a a campio
natului unional. Lotul 
selecționatei Bucu
reștiului cuprinde, 
printre alții, pe : Du- 
mitraș, Crișan, Varga, 
L. Vacar, Pană, Sza
bo I, Ferenczi, Sza
bo II, Biro, Calmar, 
Bașa, Florescu etc.

(Agerpres)

Acad.
rectorul Clinicii chirurgicale a 
Spitalului „Carol Davilla**, a 
fost ales membru de onoare 
al Asociației chirurgilor din 
Marea Britanie, cu prilejul re
centului Congres anual al a- 
cestei asociații.

★
Marți, 10 noiembrie a.c., a 

avut loc la sediul Marii Adu
nări Naționale, sub președinția 
tovarășului Ion Pas, vicepre
ședinte al grupului romîn al 
Uniunii interparlamentare, șe
dința Comitetului de condu
cere al grupului.

Comitetul a examinat pro
gramul de lucru pe anul 1965 
al Uniunii interparlamentare 
și a luat măsuri în legătură 
cu problemele ce se vor dez
bate în cadrul sesiunii de 
primăvară a Uniunii.

★
Delegația Asociației de prie

tenie sovieto-romînă care la 
invitația Consiliului General

MÂȚII
A.R.L.U.S. 
nifestările 
torirea celei de-a 47-a aniver
sări a Revoluției Socialiste din 
Octombrie a făcut marți o vi
zită în orașul Brașov.

In cursul dimineții, membrii 
delegației, condusă de I. B. 
Stukalin, au fost oaspeții con
structorilor de tractoare.

După-amiază, membrii dele
gației sovietice s-au întîlnit cu 
oameni ai muncii din locali
tate.

a luat parte la ma- 
prilejuite de sărbă-

★
Delegația A.R.L.U.S., con

dusă de acad. Nicolae Teodo- 
rescu, decanul Facultății de 
Matematică a Universității 
„București14, vicepreședinte 
al Asociației oamenilor de ști
ință din R. P. Romînă, care 
la invitația Asociației de prie
tenie sovieto-romîne a partici
pat la manifestațiile prileju
ite de cea de-a 47-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie s-a îna
poiat în țară.

Pînă
brie a.c., cei 100 de muncitori- 
elevi de la Uzinele „Electro- 
putere“ din Craiova au putut 
lucra într-un singur schimb. 
Nevoile producției au cerut 
însă ca o parte dintre aceștia 
să lucreze și în tura a doua.

Fiind înscriși la seral încă 
de la începutul anului școlar, 
tinerii care lucrează în tura a 
doua nu mai puteau frecventa 
cu regularitate cursurile.

Bazat pe experiența anului 
trecut, tînărul Breazu I. 
Gheorghe, a adresat ziarului 
nostru o scrisoare. „Propu
nem să se organizeze și în 
cest an clase pe 
scria el.

„Dacă măsura 
muncitorii-elevi să 
ture a fost necesară pentru 
ca producția uzinei să nu su
fere, în același timp s-a ținut 
seama și de nevoile 
— ne informează

luată 
lucreze

a-

ca 
în

elevilor
Consiliul 

local al sindicatelor Craiova. 
Pe lingă școlile medii nr. 2,3 
și 5 din orașul Craiova, func
ționează acum cursuri și pen
tru elevii care lucrează în 
ture. Astfel, elevii care lu
crează în schimburi pot mer
ge la școală fie dimineața, fie 
după-amiază.

POATE FI EXTINSĂ
ACEASTĂ INIȚIATIVĂ?

(Urmare din pag. I)

rește, în parte, unor condiții 
obiective de care trebuie să 
ținem seama...

Cum lucrați dumneavoa
stră ?

Sînt doar cîteva din decla
rațiile făcute de oameni ai 
minei Lonea despre valoarea 
practică pe care o are aici a- 
plicarea și extinderea iniția
tivei „Două cîmpuri pe ari
pă și schimb" în abatajele 
cameră. Aceste declarații fă
cute de oameni diferiți au da
rul de a fi în același timp o 
invitație la a cerceta experi
ența acumulată aici.

Iată ce ne declară in conti
nuare participanții la discuția 
noastră:

MOISE DANCIU — șef de 
brigadă, sectorul V: La noi 
se aplică această inițiativă 
fiindcă schimburile noastre 
sînt schimburi complete, 
noi avem aceiași oameni în 
continuu, oameni care în 
timpul lucrului se înțeleg 
foarte bine. Ne îngrijim să 
fim întotdeauna bine aprovi
zionați cu lemn. Dimineața 
găsim în abataj lemn de la

schimbul precedent și nu pier
dem timp. Sau că găsim ar
mat sau că nu, ne apucăm 
imediat de lucru. Un miner, 
în fiecare aripă, se apucă și 
bate găurile. Restul, ajutori 
de mineri și vagonetari se 
apucă și armează. în timpul 
ăsta, pînă se armează și gău
rile sînt gata. Artificierii (a- 
vem doi artificieri) vin ime
diat, unul se duce într-o ari
pă, altul într-alta și pușcă.

MAXIM GR1GORE (șef de 
brigadă sectorul V): Cînd 
intrăm în schimb, fiecare om 
din grupă știe locul lui, știe 
unde trebuie să meargă, 
jutorul știe că împreună 
un vagonetar trebuie să se a- 
puce să armeze iar minerul 
se apucă să bată găurile. Iar 
dacă, presupunem că rolu-i 
plin sau nu avem vagonete 
goale, fiecare știe că trebuie 
să se apuce să facă un stos de 
podeală, sau să aleagă șistul 
sau altceva... Timpul este fo
losit și dacă folosim bine 
timpul de lucru reușim să 
dăm două cîmpuri pe aripă 
și schimb și să facem și lu
crările secundare din abataj.

A- 
cu

VOINIC PAUL : Eu am în 
schimbul meu un șef de bri
gadă tînăr — Culcea Fran- 
cisc, un miner foarte bun, un 
bun organizator, cu pasiune 
pentru munca sa. Are un sis
tem de organizare foarte 
bun. Cum împarte el lucrul 
la începutul schimbului: în 
primul rînd încă de la apel 
trimite doi oameni înainte în 
abataj, cu rîndul, azi unii, 
mîine alții. Ei se duc să trans
porte lemnul de pe transver
sale în așa fel încît atunci 
cînd restul grupei ajunge în 
abataj, majoritatea materialu
lui lemnos să fie la îndemâ
nă. Cînd șeful de brigadă a in
trat în șut face imediat un 
control al locului de muncă și 
repartizează oamenii. Tu te 
apuci să bați găuri, tu șoru- 
ești lemnul, tu te duci după 
artificier. Lucrează în așa fel 
încît pînă vine artificierul 
găurile sînt bătute, este ar
mat. Artificierul pușcă. După 
ce s-a pușcat, nu mănîncă toți 
odată. Unii se așează la ma
să, alții se apucă și ridică 
grinzile... Timpul este bine 
folosit.

GRIGORE MAXIM: Dacă 
este spre sfîrșitul celor 8 ore 
ale schimbului și ne mai ră- 
mîne timp, podim, ducem 
material, eventual mai facem 
o pușcătură pentru ca schim
bul următor să poată lucra 
din plin.

Se mai cer și alte condiții.
VOINIC PAUL: Noi, mai

ștrii, avem un rol deosebit de 
important în aplicarea aces
tei inițiative. — • 
căi principale 
strul poate să 
în aplicarea 
primul rînd asistența tehnică. 
De exemplu, merg la un aba
taj, cum ar fi cel al brigăzii 
lui Culcea și discut cu el des
pre cum și-au planificat lu
crările. Și, în funcție de a- 
ceastă discuție, eu ca maistru, 
ajut brigada să-și organizeze 
mai bine lucrul din punct de 
vedere tehnic. în al doilea 
rînd, maistrul poate să ajute 
brigada în aprovizionarea cu 
material lemnos, în organiza
rea transportului. In al trei
lea rînd, în coordonarea prin
cipalelor operații. Să ne în
grijim ca transportoarele cu

(Agerpres)

VOINIC PAUL, maistru minersectorului V

Există cîteva 
prin care mai- 
ajute brigăzile 
inițiativei. In

Ing. NICOLAE CURUȚ, șeful 
raclete să funcționeze. In 
funcție de cum a fost asigu
rat transportul, oamenii pot 
să puște a doua oară, de pil
dă, nu la ora 18, cum se obiș
nuia la noi în sector, ci la 
ora 16. Ca maistru, particip 
la stabilirea ordinei operații
lor, astfel ca la sfârșitul schim
bului nu numai să fie extrase 
două cîmpuri din strat, dar și 
abatajul să fie bine pregătit 
pentru schimbul următor. Re
vin asupra unei idei — și a- 
nume aceea că aplicarea aces
tei inițiative nu trebuie 
se facă șablon, în același fel 
în toate abatajele, pentru că 
atunci o compromitem. Tre
buie să găsim modalitatea de 
aplicare a acestei inițiative 
potrivit condițiilor din fieca
re abataj. Și aici maistrul are 
un mare rol...

NICOLAE VOICESCU, 
maistru miner, sectorul V: 
S-a vorbit la început că în

să

brigada lui Moise Danciu nu 
sînt fluctuații. E adevărat, în 
această brigadă există acum 
mineri și ajutori mineri care 
au intrat în brigadă ca vago
netari și într-un timp scurt 
ei s-au calificat bine. Cum se 
face acest lucru ? Există 
cursurile de calificare de doi 
ani. Dar în vreme ce în alte 
brigăzi pentru cei care merg 
la cursuri nu există întotdea
una interesul pentru funda
mentarea practică a cunoș
tințelor teoretice, în această 
brigadă cursantul, cînd vine 
după curs în abataj, este luat 
de șeful brigăzii de-o parte : 
— Ce-ai învățat azi? Păi, 
despre șuruit! Bine — zice 
șeful brigăzii. Hai să facem 
împreună operația asta... Și 
așa, învățătura capătă temei.

E foarte important.
★

Nici vorbă, aceste cîteva 
mărturisiri făcute nouă într-o

discuție care a avut loc în răs
timpul dintre două schimburi, 
nu pot să cuprindă decît o mi
că parte a experienței pe care 
o pot pune acești oameni la 
dispoziția celor interesați s-o afle, 
în același timp și minerii care 
ne-au vorbit sînt dornici să afle 
cît mai multe amănunte despre 
felul în care este aplicată cu 
succes inițiativa în alte părți. 
(Păcat că o consfătuire de pro
ducție care s-a ținut în ziua în 
care ne aflam acolo, a fost în 
așa fel organizată încît nici mă
car nu s-a pomenit despre exis
tența acestei inițiative).

în articolele și reportajele vii
toare ne vom strădui, cu ajutorul 
celor mai buni mineri, cu ajuto
rul organizațiilor U.T.M., ca și 
cu ajutorul conducerii exploată
rilor miniere din Valea Jiului, să 
sprijinim pe cît va fi pos'bil 
realizarea unui mai amplu dia
log pe tema extinderii acestor 
inițiative.
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Studenții bucureșteni repetă „Cetatea de ioc’

DIALOG

Pentru generațiile tinere, ac
torii vîrstnici, maeștrii virtuoși 
ai scenei, sînt depozitarii unei 
experiențe omenești și artistice 
unice. Eterna întrebare a ucenici
lor „Cum ar fi procedat el 
„Cum ar fi jucat el ?“ gîndindu- 
se la maeștri, se adresează invo
luntar acestor artiști cu o mare 
experiență scenică și de via
ța. Dialogul acesta este indis
pensabil progresului artei actori
cești. Este un dialog care nici 
măcar nu se formulează totdea
una în propoziții dar constituie 
motorul subteran al tuturor cre
ațiilor, pentru că oferă tinerilor a- 
nalogii exemplare. Dilemele ti
nerilor actori sînt întotdeauna, în- 
tr-un fel, întrebări adresate mari
lor înaintași.

Adresindu-ne pentru acest 
prim „dialog* tinerei actrițe LE
OPOLDINA BĂLĂNUȚĂ ea ne-a 
răspuns : „Un dialog cu generația 
cîrstnicâ de actori ? Da ! Dar 
mai curind ar trebui să ne scu
ture uneori pentru ceea ce facem. 
Simt că nu întotdeauna sîntem 
ceea ce au dorit ei ți noi să fim".

La rindul său, maestrul GH. 
CIPRIAN ne-a întîmpinat simu- 
lînd refuzul : „Daca veniți cu o- 
caria centenarului cred că gre
șiți ! Eu pesta 15 ani coi fi cen
tenar$i în adevăr, vîrsta și-a 
pus necruțătoarea amprentă pe 
trăsăturile omului din str. 
Ștefan Furtună. Dar ochii i-au 
rămas la fel de vii și grăitori ca 
în tinerețe. „Tinerii ?! Ce le pu
tem spune noi ? Sînt talentați, să 
joace cu talent dar și cu munca, 
cu multă muncă. Noi știm multe 
ți putem spune multe, dar acum

este vremea lor1. Și bătrînul ac
tor a cărui piesă a făcut înconjurul 
Europei privește înțelegător la 
tinerii care-i pun întrebări. „Măs
cărici* obișnuia să zică dînsul 
despre breasla actoricească, cu a- 
mărăciune și adîncă participare 
gîndindu-se la anii cînd la direc
ția unui teatru era primit cam 
așa : „Iar a venit ăla cu... mîr- 
țoaga".

în cabina ei de la Teatrul Ti
neretului, printre oglinzi și cos
tume de epocă, Leopoldina Bălă-

dacă ce spun acum este o între
bare nimerită, dar e o chestiune 
care ne preocupă acut. Se vor
bește mult despre stil, ințelegîn- 
du-se prin asta elementul nou, 
condiția modernă în teatru. Des
pre stilul unui spectacol și sti
lul interpretării, despre unitatea 
de stil a unui spectacol și a echi
pei de interpreți. Se impune a- 
proape actorului un stil. Dar ce 
stil anume ? Oare e justificat ? 
Mai ales că noțiunea de „stil" e 
neclarificată, pentru mulți foarte

cîteva roluri. Altceva era cu 
Ion Petrescu care fără nici o 
sforțare reușea roluri monumen
tale. Ori cu Vasile Leonescu, Ion 
Brezeanu, maestrul Nottara care 
Zșî disecau îndelung și exemplar 
.olurile nu rămâneau tributarii 
unor rețete. Goana după nou e 
o sabie cu două tăișuri".

In cabina sa Leopoldina Bălă
nuță își continuă firul gîndurilor: 
„Cred că lecțiile nu trebuie să 
sfârșească odată cu terminarea 
Institutului. Vreau ca și după ce

Intr-o viața plină de experi
ență artistică, așa cum e aceea a 
actorului și scriitorului Gh. Cipri- 
an, răspunsul se găsește de la 
sine : „Nu cred că sala este un 
adversar al actorului; mai curind 
un aliat. Tracul este explicabil 
dar sînt de dorit cît mai multe 
verificări în fața publicului. 
N'am putut să înțeleg niciodată 
de ce repetițiile generale se fac 
cu scaunele goale. Sînt actori 
care nu pot repeta în fața sca
unelor, nu-și pot exercita trăirea

Replici prin timp
nuță ne vorbește despre maeștrii 
scenei romînești : „Cum au jucat 
ei ? Asta are un rol hotărîtor în 
formarea unui actor. După ce-i 
asculți explicațiile de la catedră 
te duci să-ți vezi maestrul pe 
scenă. E cel mai grăitor răspuns 
pe care ți-l poate da. Sînt foarte 
neajutorată cînd mă gindesc că 
trebuie să pun niște întrebări 
marii generații de actori care au 
dominat scena și ne mai domină 
încă prin erecțiile lor. Mă întreb 
dacă la rindul lor ei permi
teau astfel de întrebări". încer
căm sâ explicăm că nu este vor
ba numaidecât de niște simple 
întrebări, întrebări propriuzise, 
ci de dilemele, de problemele, de 
obstacolele pe care Ie au acto
rii tineri în profesia lor. „Nu știu

de vorbă cu GH. CIPRIAN 
și LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ

vagă. Înaintașii noștri aveau astfel 
de probleme ?" In camera sa de
corată cu picturi în ulei maestrul 
Gh. Ciprian cu respectul pe care 
i-1 cunoaștem pentru marii colegi 
de breaslă ne răspunde : ,Jn car
tea mea („Măscărici și Mîzgălici* 
— n.nJ eu am răspuns indirect 
unor astfel de întrebări. Dacă 
n-ai talent stilul este inutil. în 
Tartuffe, Ion Livescu, îfi fă
cea rolul după toate rețe
tele — și stilul înseamnă tot o 
astfel de rețetă — dar el n-a 
lăsat o diră luminoasă decît în

am părăsit băncile institutului să 
pășesec intr-o școală continua. 
Uneori îmi plac mai mult repe
tițiile, decît spectacolele. Tracul 
pe care-l dă publicul este stân
jenitor. Cu toate acestea ai ne
voie mereu de un ochi care să 
te vadă, să te verifice. Acasă, 
fără spectatori, repet pentru 
mine roluri care-mi plac, pe 
care încă nu le-am jucat dar cu 
care mi-ar fi teamă să ies în pu
blic. Aici ne trebuie ochiul ex
perimentat și sever al marilor 
înaintași".

i LA SCENA DESCHISA

în gol. Un actor adevărat, orga
nic adversar al solitudinii, știe 
că trebuie să joace pentru pu
blic și prezența acestuia este 
plină de sugestii.

Și din nou generația tînără: 
„Avem acum de jucat roluri cu 
totul noi, ca probleme de trăire 
și tehnică: repertoriul clasic mai 
puțin jucat pînă acum de noi ti
nerii în care s-au manifestat stră
lucit Nottara, Aristitza Roma- 
nescu, Marioara Voiculescu și al
ții. O să-i facem noi tinerii față? 
O să avem acel lung respiro în 
marile tirade, îmbinarea fără fi
suri dintre trăire și tehnică ? 
Sînt roluri cu care poți stabili 
contacte sufletești și pe care le 
scoți la cap. Sini altele care cer 
altceva. Vom juca, dar cum ?"

Experiența vorbește din nou : 
„Foarte tînăr fiind am fost anga
jat la Naționalul craiovean pen
tru roluri ca Ruy Blas, Hemani, 
Othello... aveam douăzeci și ceva 
de ani... Eu nu am vrut asta, dar 
directorul de pe vremea aceea 
susținea că un actor tînăr tre
buie să atace rolurile mari. Dacă 
el nu pleca de la direcție mă în
gropa și pe mine acolo". 
„Mai iîrziu, cînd nu mai a-

MAREA
LECȚIE

-am ambiția de a spune lucruri 
absolut inedite. Am, in schimb, 
convingerea că aducerea aminte, 
reafirmarea citorva adevăruri 
legate de arta scenică, nu poate 
ii decît profitabilă tuturor. în a- 
cest spirit, mă gindesc la unele

consecințe legate de caracterul colectiv al ar
tei teatrului. Dacă poezia sau proza pot fi 
îndeletniciri pe care creatorul lor să le cul
tive de unul singur, arta teatrală nu poate fi 
concepută decît ca o conlucrare perfect su
dată între dramaturg, regizor și interpret. 
Asta, ca să mă refer numai la principalii fac
tori care asigură un spectacol.

Dar arta teatrală mai prezintă o caracte
ristică, legată de altă fațetă a ceea ce numim 
în mod obișnuit arta colectivă: participarea, 
cu răspunderi egale, a mai multor generații 
de actori, la realizarea spectacolului. Cu rare 
excepții, un spectacol de teatru nu stă numai 
pe umerii actorilor vîrstnici, sau numai în 
răspunderea celor ti
neri. Sub unghiul co
laborării tuturor vîr- 
stelor, experiențelor 
și capacităților crea
toare, participarea ac
torului tânăr la viața 
teatrului, ne apare ca 
o problemă dintre 
cele mai importante. 
Actorul tînăr parti
cipă în spectacol ală
turi de colegul său mai vîrstnic, cu aceleași 
responsabilități, și nu trebuie să pretindem 
spectatorului un rabat de exigență artistică, 
pe motivul că cutare interpret nu are decît 
un an sau doi de activitate scenică. In seara 
reprezentației, tînărul este socotit deopotrivă 
înarmat ca partenerul său vîrstnic și trebuie 
să biruie la fel ca el.

Cum asigurăm, cum facem, ce măsuri tre
buie să luăm pentru ca actorul tînăr, la în
ceputul drumului sau în teatru, să pășească 
cu dreptul ? Evident, proaspătul absolvent al 
școlii de teatru, vine cu bagajul de cunoș
tințe adunat în anii petrecuți în institut. 
Deci, cu un bagaj bogat, prețios, foarte în
semnat. Studenții noștri se bucură, în anii 
școlarității, de folosința unui teatru al lor, în 
care-și verifică, în timpul uceniciei, posibili
tățile. Este o înlesnire dintre cele mai impor
tante, practica pe care o fac pe această scenă 
tînără și entuziastă. Dar, în felul acesta, pro
blema e rezolvată numai în parte. Acolo ti
nerii joacă numai ei între ei. Și o reală con
fruntare a capacităților creatoare rămîne ilu
zorie chiar pentru ochiul cel mai expert. Așa 
se explică atîtea cazuri derutante: tineri care

nevoia să mă verific. îmi urmă
ream profesorul, pe maestrul 
Nottara. După ce l-am văzut ju- 
clnd „Regele Lear" unde era de 
neatins, am început să lînce- 
zesc intrînd intr-o ucenicie înde
lungată ; pînă cînd Iancu Bre
zeanu mi-a trecut rolul bufonu
lui din „Regele Lear". Maestrul 
Nottara m-a sfătuit să nu-l iau 
dacă Brezeanu fuge de el. Dar 
eu voiam să-mi rup junghetura 
într-un rol mare sau să trec exa
menul. Și l-am trecut..."

Poldi, cum îi zic colegii Leopol- 
dinei Bălănuță, ne-a mai vorbit
îndelung despre sinuozitățile pro
fesiei, despre îndărătnicia cu care 
nu se lasă strunite unele roluri 
și mai ales despre sfatul compe
tent, despre ochiul avizat al co
legului tînăr sau vîrstnic .

Dincolo, în casa bătrînească, 
actorul și scriitorul Ciprian ne-a 
mai vorbit despre piesele sale 
manifestîndu-și credința că ti
nerii actori vor găsi în ele un 
suflu contemporan. Ne amintim 
de prietenia cu avocatul Dumi
trescu, cunoscut ca scriitor sub 
numele de Urmuz, om de o mare 
inventivitate și prospețime, coleg 
de liceu și de năzdrăvănii cu e- 
levul Gh. Constantinescu (viito
rul Ciprian) care a împrumutat 
pieselor sale ceva din neliniștea 
și fronda prietenului Dumitrescu 
Urmuz. Gh. Ciprian și-a imorta
lizat prietenul în piesa „Capul 
de rățoi“ sub numele de Ciriviș. 
„Cred că succesul acestei piese, 
cînd va fi montată, probabil la 
Teatrul de comedie, îl va depăși 
pe cel al „Omului cu mîrțoaga", 
datorită textului".

Și așa s-a sfîrșit acest întîi dia
log, acest schimb de replici prin 
timp care ar fi avut — și are — 
loc și cu și fără concursul nostru, 
ridicînd și rezolvînd probleme 
pasionante ale vieții teatrale 
a căror dezbatere ne propunem 
s-o continuăm.

MIHAI UNGHEANUveam tot atâția ani, am simțit

Pe scena studioului: „Pescărușul"

In oglinda 
perspectivelor

în școală promiteau foarte mult, dar care nu 
s-au ținut de cuvînt în viață. Iar alții, soco
tiți în institut mai puțin înzestrați, și care 
au devenit ulterior, și uneori destul de repe
de, actori de valoare.

Atunci ?
Atunci cred că trebuie să ne gîndim dacă 

măsura valabilă odinioară, ca elevii de teatru 
să poată fi chemați, încă din timpul anilor de 
cursuri, să facă ucenicia pe scenele teatrelor, 
nu e necesar să fie din nou înviată. Această 
măsură, aplicată sub toate formele — figu
rație, roluri mici, și chiar roluri de prim plan, 
cînd e cazul — mi se pare bună, sănătoasă 
și chiar obligatorie.

Studenții în medicină nu intră — chiar din 
anul al doilea — în spitale adevărate, fără 
să li se creeze spitale experimentale ? Și ast
fel își, însușesc treptat meseria, sub ochiul 
atent al unui medic experimentat. Același 
procedeu se aplică în fabrici, în industrii, în 
comerț, în arhitectură.

Să ne gîndim cît ar 
avea de profitat un 
student al institutu
lui, dacă ar lua parte, 
chiar ca figurant, la 
pregătirea unui spec
tacol pentru care se 
străduiește Calborea- 
nu, Birlic, Giugaru 
sau Aura Buzescu. 
I-ar vedea pe marii 
noștri actori mai în

tâi la lucru, în perioada cînd își construiesc 
rolurile. Iar apoi ar fi lingă ei, seară de sea
ră, și i-ar vedea jucînd. Nu cred că există o 
școală practică mai bună. Eu unul, mărturi
sesc că după cincizeci de ani de teatru, tot 
mai am de învățat din vecinătatea marilor 
talente. Cit de folositoare ar fi celor începă
tori această vecinătate, cu care, după ce ter
mină școala, nu se mai intUnesc decît prea 
puțini dintre ei ?

Institutul nostru de teatru are meritele lui 
mari pe care nimeni nu le poate contesta. 
Scena experimentală a institutului are de 
asemenea justificarea sa reală. Dar această 
școală vie a muncii creatoare și a disciplinei 
artistice, bazată pe marea chezășie a meto
delor de lucru, arătate de contemporanii cei 
mai calificați, — mi se pare metoda cea mai 
bună și mai sigură, menită să ofere viitorului 
actor o zestre de experiență scenici pe care 
n-o mai poate aduna ulterior.

Dacă în ultimii doi ani de studiu la institut 
studenții ar fi trimiși, obligați să facă practică 
seară de seară în teatre, la absolvență ei n-ar 
mai fi tineri debutanți, ci actori formați, ti
neri numai după actul lor de naștere.

EXIGEN

Artistul poporului
SICĂ ALEXANDRESCU despre

DRUMUL SPRE MĂIESTRIE

O
Joc de scenă cu studenții anu
lui I de la Institutul de teatru 

din Tg. Mureș

(Urmare din pag. I)

rului — și nu mai puțin în 
fața celui tînăr — probleme 
complexe, în rezolvarea cărora 
nu-i suficient numai talentul. 
Se cer ore de muncă intensă, 
de investigare și studiu în toa
te domeniile culturii. Răspun
derile profesiei impun aceasta 
avînd în permanență în aten
ție un adevăr incontestabil și 
anume acela că — rezultat al 
revoluției noastre culturale — 
creșterea înțelegerii și de aici 
a exigenței spectatorului cu
noaște o ascendență continuă 
căreia trebuie să-i răspundem 
pe măsură. Seară de seară, 
participînd Ia acest mare act 
de cultură care este teatrul, 
între spectator și actor se co
munică idei și sentimente care 
înnobilează și îmbogățesc uni
versul spiritual. Și nu cred să 
fie mai mare satisfacție pen
tru un actor — fie el tînăr ori 
vîrstnic — decît aceea de a se 
ști înțeles de spectator.

Exigenței crescute a specta
torilor avem datoria morală 
să-i răspundem cu exigență 
profesională, în toată comple
xitatea acestei noțiuni. Școala 
noastră de teatru îl crește pe 
tînărul actor încă de pe băn
cile studenției în acest spirit, 
înarmat cu o viziune științi-

Melania Ursu
(CLUJ)

Silviu Stănwlescu
(BUCUREȘTI)

Rolurile mici sînt 
trepte firești pe care un 
actor tînăr trebuie să le 
urce fără rușine. Mi-a- 
mintesc cum în memo
riile sale, Gh. Ciprian 
mulțumea întâmplării 
care-l salvase de a 
interpreta la Naționa
lul craiovean, imediat 
după terminarea conser
vatorului, rolurile pri
me din „Hamlet", „Oe- 
dip", saur altele aseme
nea, și cred că avea 
dreptate. Visul meu cel 
mare e de a juca pe 
Ioana d’Arc. îmi dau 
seama că încă mai am 
de învățat pînă a ajun
ge acolo. Am debutat în 
„o mască" din „D-ale 
carnavalului" și apoi am 
trecut prin roluri la fel 
de puțin întinse care 
m-au obligat la analize 
de detaliu, la mici 
compoziții. Se cunosc 
actori care au făcut cre
ații remarcabile în apa
riții de cîteva minute. 
Exemplul lor trebuie să 
ne arate nouă, actorilor 
tineri, că valoarea nu stă 
numaidecît in întindere, 
ci mai ales în profunzi
me. Graba unor ac
tori tineri de a juca ro
luri mari nu se soldează, 
cred, decît rareori cu 
reușite mai ales cînd a- 
cestea cer tinerilor să 
interpreteze alte vîrste, 
după cum nici menține
rea nejustâficată a acto
rilor tineri în roluri lip
site de răspundere nu 
poate asigura un schimb 
valoros teatrului de 
mîine.

Vorbind despre munca 
de creație, despre proce
sul de formare a viitoru
lui actor insist îndeosebi 
asupra cunoașterii profun
de a vieții oamenilor.

Deseori, personajului in
terpretat îi căutăm cores
pondentul general, în via
ță. îi observăm și reținem 
cele mai semnificative tră
sături pe care apoi le 
transfigurăm artistic pe 
scenă, sau pe ecran, dar 
numai după ce le-am pă
truns caracterele, gînduri- 
le, ne-am familiarizat cu 
reacțiile lor. O activitate 
de trei stagiuni în cadrul 
Teatrului Regional Bucu
rești mi-a oferit posibilita
tea contactului direct cu 
eroii pieselor în care ju
cam : „Îndrăzneala" și 
„Punctul culminant" de 
Gh. Vlad, ș.a.

Discuțiile cu spectatorii, 
după reprezentații, au în
semnat de fiecare dată 
adevărate confruntări, ve
rificări ale „documentării".

Ion Motoi
(CLUJ)

ȚELE DEBUTULUI
fică asupra vieții, societății, tî
nărul student și apoi tînărul 
actor este preocupat de înțele
gerea fenomenelor vieții, de a 
studia continuu marxism-leni- 
nismul, de a cunoaște nemijlo
cit viața. Nu mi se pare posi
bilă atingerea măiestriei acto
ricești fără să incluzi organic 
în întreaga ta activitate, ca 
permanentă preocupare, rezol
varea zi de zi a acestor esen
țiale cerințe.

în sprijinul tînărului actor 
vine întreaga organizare a 
școlii noastre de teatru — de 
la institut la condițiile de 
exercitare a profesiei. Tînărul 
actor trăiește într-un colectiv, 
participă la viața organizației 
U.T.M. din care face parte — 
și, implicit, trăiește viața ob
ștească a colectivului, integra
tă organic în viața orașului în 
care-și desfășoară teatrul ac
tivitatea. Aș aminti doar cîte- 
va exemple care cimentează a- 
ceastă integrare organică. 
Spectatorii îl cunosc pe actor 
nu numai văzîndu-1 pe scenă ; 
discuțiile cu spectatorii, încetă
țenite la noi, îi aduc — cum se 
spune — în culise, ne cunosc 
munca, preocupările ; specta
colele date în întreprinderi 
sînt și ele un prilej de a cu
noaște dorințele spectatorilor. 
Pe de altă parte, participarea

directă a actorului la viața în
treprinderilor, a gospodăriilor 
colective se realizează din ce 
în ce mai mult și cu folos prin 
conlucrarea cu echipele artis
tice de amatori — atît de nu
meroase și de certă valoare 
artistică existente în toate col
țurile țării. Cunoașterea vieții, 
universului social, moral și 
spiritual al spectatorului o im
pune însuși repertoriul teatre
lor noastre — inspirat din ce 
în ce mai mult din contempo
raneitate. Și iarăși un singur 
exemplu mi se pare convin
gător : în perioada încheierii 
colectivizării agriculturii noas
tre socialiste, actorii noștri au 
dat nenumărate spectacole la 
sate. Participînd nemijlocit la 
procesul de clarificare a țără
nimii, și-au îmbogățit registrul 
de cunoaștere a unor psiholo
gii diverse și în devenire, cu- 
noscînd activiști de partid în 
procesul activ al muncii 
au reușit să interpreteze 
veridic și convingător oamenii 
înaintați din piesele pe care 
le-au jucat. Spectatorii se ve
deau pe ei nu ca într-o piesă 
de teatru — ci ca într-un mo
ment de viață trăit.

Climatul de formare a artis- 
tului-cetățean — supremă, 
după părerea mea, aspirație a 
oricărui actor de talent — în

cepe la noi, așa cum am mai 
amintit, încă din anii studen
ției. Avem institute de artă în 
care condițiile de lucru nu su
feră termeni de comparație cu 
trecutul sau cu țări de veche 
mișcare teatrală. La recenta 
conferință internațională a in
stitutelor de teatru de la 
București, referirile elogioase 
ale oaspeților au subliniat, încă 
o dată, condițiile școlii noastre 
de teatru. Cadre de specialiști 
de renume predau în institut; 
biblioteca, cu peste 40 mii de 
volume, cuprinde lucrări va
loroase, noi ediții și noutăți la 
zi din istoria teatrului mon
dial ; activitatea „Studioului 
actorului* — în care viitorul 
actor ia contact cu marele pu
blic imediat după orele de 
curs ; deplasările în uzină, 
gospodării colective — obser
vație și cunoaștere pe viu și 
în mers a întregii activități a 
constructorilor socialismului 
— iată cîteva din mijloacele 
de formare puse de institut la 
dispoziția viitorului actor. Sub 
ochiul și îndrumarea atentă a 
unor actori de prestigiu prin 
talentul și cultura lor (aș a- 
minti pe I. Finteșteanu, Al. 
Finți, Moni Ghelerter, Radu 
Beligan, Beate Fredanov, Mih- 
nea Gheorghiu, G. Dem Loghin, 
Octav Gheorghiu, Breazu, —

și mulți alții, oameni de cul
tură care în nici o zi nu-s 
mulțumiți numai cu ce au 
realizat pînă atunci) — crește 
tînără generație de actori — 
viitori fruntași ai teatrelor din 
țară. Mulți din absolvenții In
stitutului nostru s-au impus 
în viața noastră teatrală. Sil
via Popovici, Leopoldina Bă
lănuță, Florin Piersic, Horea 
Popescu, Dimiu, Penciulescu, 
Giurchescu, Co jar Ion, Gh. Co- 
zorici, George Constantin, 
Petruț, Ileana Predescu, Lilia
na Tomescu, Sanda Toma, Iri
na Petrescu, Dichiseanu, M. 
Drăgan și M. Iacob, în cine
matografie — sînt numai cî- 
țiva dintre atît de numeroșii 
actori ai generației tinere care 
dovedesc că n-au rămas numai 
cu cele învățate în institut, că 
au înțeles folosul studiului 
continuu, al riguroasei disci
pline actoricești. Prin exem
plul lor conving că n-ai drep
tul să-ți faci concesii în nu
mele talentului de la nici una 
din cerințele amintite.

Aș aminti printre măsurile 
luate de Institutul nostru una 
care mi se pare demnă de no
tat. După absolvire, tinerii ac
tori nu mai sînt repartizați 
izolat ci căutăm pe cît posibil 
să fie în grupurile în care s-au 
format. Roadele bogate pe care

le pot da în acest fel ne-au 
fost confirmate de grupul ac
torilor de la Craiova. Am con
tinuat repartizarea absolvenți
lor dintr-o clasă la Botoșani, a 
alteia la Piatra Neamț. Apoi 
legătura permanentă pe care o 
mențin cu profesorii. Nu o 
dată în scenele în care n-au 
rol, în umbră, profesorii urmă
resc jocul ucenicilor lor — 
foștii studenți. Și nu o dată se 
bucură pentru fiecare replică 
a lor, sînt emoționați ca la pri
mele spectacole date de ei în
șiși. Faptul relevă o situație, 
natura unor raporturi și un 
climat: tinerilor noștri veniți 
azi în teatru li se deschide, cu 
o caldă dragoste, poarta din 
față, festivă. Ascensiunea pe 
treptele desăvîrșirii actoricești 
vă este deschisă și asigurată, 
dragii mei colegi tineri, des
chisă și asigurată cum n-a fost 
nici unuia din generația mea. 
Și asta nici nu bănuiți ce mare 
fericire înseamnă. Și ce mari 
răspunderi vă incumbă. De a- 
ceea mi-am permis să vă rea
mintesc niște adevăruri cunos
cute. Și un sfat: să munciți, 
să învățați continuu de la via
ță, din cărți, de la iluștrii îna
intași ai teatrului nostru — 
așa cum ne străduim și noi cei 
care am trecut de frumoasa 
voastră vîrsta tînără.

Aș vrea să pornesc de la 
convingerea că în succese
le actorului modern un 
cuvînt de primă însemnă
tate îl are cultura. Unii în
țeleg prin cultură o aglo
merare de cunoștințe, alții 
participarea intensă la cele 
citite, audiate, văzute, 
transformarea acestora în
tr-o experiență sufletească. 
Atunci experiența de viață 
nu este și ea cultură? Iată 
cum chestiunea are mai 
multe fațete. în general 
însă, prin cultură încerc să 
înțeleg asimilarea produ
selor cultural-artistice, care 
au rol hotărîtor în viața u- 
nui actor. Există actori al 
căror registru sufletesc e 
insuficient de receptiv din 
cauza unei culturi puțin 
cuprinzătoare. După cum 
se știe la fel de bine că 
instrucția și cultura nu pot 
ține loc de talent. Fără 
orizont cultural e greu 
să ne închipuim rea
lizările lui Aristide Deme- 
triad, Ion Manolescu, Radu 
Beligan. Poate că nu e cel 
mai nimerit exemplu, dar 
vreau să împărtășesc o 
mică experiență. Repetînd 
în „Don Carlos'1, contactul 
anterior cu versurile lui 
Shakespeare, Arghezi, Ba- 
covia și plăcerea de a 
recita pentru mine, mi-au 
ajutat să mă descurc cu 
rolul de aici. Și mai puter
nic se observă absența cul
turii în cazul regizorilor, 
scenografilor. Montarea 
piesei „Cum vă place* de 
către Liviu Ciulei n-ar fi 
putut fi întreprinsă de un 
regizor care se bizuie nu
mai pe talent. Un exemplu 
indiscutabil de talent și 
cultură îl constituie spec
tacolele marelui regizor 
Ion Sava. Iată de ce un 
prim plan de acțiune, în 
ce mă privește, este con
tinua lărgire și adîncire a 
universului de cultură.



Situația din Sudan PARIS:
a redevenit încordată

KHARTUM 10 (Agerpres). 
— Situația din Sudan a rede
venit marți încordată. Demon
strațiile, care au început luni, 
au luat amploare. Demon- 

: stranții au ridicat baraje 
pe principalele străzi ale capi
talei sudaneze, blocînd com
plet circulația; S-a aflat că 
demonstrațiile au început 
după ce postul de radio On- 
durman a transmis un apel 
atribuit Frontului național, 
prin care populația era che
mată să iasă pe străzi pentru 
a zădărnici un complot pus la 
cale de elemente ale armatei, 
favorabile fostului regim. Răs- 
punzînd acestui apel, mii de 
oameni s-au grupat în jurul 
postului de radio și al altor 
puncte strategice din Khar- 

it turn, iar activitatea economică 
a fost întreruptă de o grevă 

’ generală.
In cursul zilei de marți, gu

vernul a ținut numeroase șe
dințe consacrate situației din 

' țară. Primul ministru a adre
sat în repetate rînduri apeluri 
la calm și a cerut populației 
să înceteze demonstrațiile și 
să se reîntoarcă Ia lucru, afir- 
mînd că știrile privitoare la 
un complot al unor elemente

miltare ar fi fost false. în ace
lași timp, a fost difuzată o de
clarație a Frontului național 
în care se spune că apelul la 
demonstrații lansat luni prin 
postul de radio Onduripan ar 
fi fost alcătuit de o singură 
persoană fără consultarea 
conducerii acestui front.

Cu toate acestea, demon
strațiile nu au încetat și acti
vitatea din capitală continuă 
să fie paralizată.

Ce s-a petrecut în realitate 
nu s-a putut afla. Potrivit re
latărilor ziarului egiptean „Al 
Ahram", președintele Abboud 
ar fi dispus arestarea a șapte 
ofițeri ai armatei sudaneze 
sprijinitori ai Frontului națio
nal. Această măsură a provo
cat nemulțumirea guvernului 
și a avut drept urmare o dis
pută violentă între primul mi
nistru și președinte. Rezulta
tul acestei dispute a fost, tot 
potrivit ziarului amintit, ares
tarea celor șapte generali 
membri ai fostului Consiliu 
superior al armatei și perso
nalități de frunte ale vechiu
lui regim. Unele relatări afir
mă chiar că președinele Ab
boud și-ar fi pierdut postul de 
comandant șef al armatei.
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PEKIN — In seara zilei de 9 
noiembrie, Hu Yao-pan, prim-se- 
cretar al C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din China, a 
oferit o masă în cinstea delega
ției Uniunii Tineretului Munci
tor, condusa de, Octavian Nistor, 
secretar al C.C. al U.T.M.

CONFERINȚA EUROPEA
NA PRIVIND 1NVA- 

ȚAMINTUL SUPERIOR
PARIS. — Comisia de program 
Conferinței Generale UNESCO, 
adoptat în ședința sa de marți, 
noiembrie, o rezoluție pentru 

convocarea la Viena în 1966 a 
unei conferințe a miniștrilor în- 
vățămîntului ai statelor membre 
din Europa. Conferința va exami
na problemele învațămîntului supe
rior.

PARIS. — Acad. Athanase 
Joja, conducătorul delegației R. P. 
Romîne la cea de-a XIII-a Con
ferință Generală a UNESCO și 
membru în Consiliul Executiv 
UNESCO, a oferit luni un dejun 
în saloanele Ambasadei R. P. Ro
mîne din Paris.

La dejun au participat Rene 
Maheu, director general al 
UNESCO. Norair Sissakian, pre
ședintele celei de-a XIII-a Con
ferințe Generale a UNESCO, șefi 
ai delegațiilor participante la ac
tuala conferință generală 
UNESCO.

După călătoria lui Adenauer

Noul premier japonez
despre politica guvernului său
TOKIO 10 (Agerpres). — 

Noul prim-ministru japonez, Ei
saku Sato, a ținut la 9 noiembrie 
prima sa conferință de presă. Cu 
acest prilej, premierul japonez a 
subliniat că guvernul său va ur
ma cu fidelitate politica predece
sorului său, Hayato Ikeda. Refe
rindu-se la poziția țării sale în 
contextul relațiilor politice din 
Asia, Sato a arătat că „Japonia 
trebuie să-și facă auzită vocea 
sa". în privința poziției față de 
R. P. Chineză, noul prim-mini
stru japonez a spus că '„pot fi 
dezvoltate relațiile economice și 
culturale". Guvernul japonez va 
continua să se opună introducerii 
armamentului nuclear în Japonia, 
dar în ceea ce privește submari
nele atomice americane, ele sînt 
^autorizate în virtutea tratatului 
de securitate americano-japonez 
să intre în porturile Japoniei, a 
declarat premierul Sato.

Vorbind despre problemele 
economice, șeful guvernului ja
ponez a indicat că el va depune 
eforturi pentru a rezolva proble
mele existente printr-o „dezvol-

tare mai rapidă ', arătînd că el 
înțelege să urmeze o politică de 
„planificare socială".

La 9 noiembrie a fost dată pu
blicității lista noului guvern con
dus de Eisaku Sato.

-----•------

Tendințe inflaționiste
in economia
portugheză

Un articol din 
.New York Times-

iacul ..New York 
/j publică o 

din Lisaboi

Muie salvată!
n student din Sai
gon se chinuie în 
întunecimea unei 
temnițe. De doi ani 
trăiește între cei 
patru pereți, pri
vind printre gratii

răsăritul soarelui și întrebînau-se, 
de fiecare dată, dacă nu este ul
timul din viața sa. Tinărul 
acesta se numește Le Hong Tu 
și la 24 mai 1962 un tribunal al 
lui Ngo Dinh Diem l-a condam
nat la moarte. învinuirea ? Ac
tul de acuzare n-a putut fi prea 
voluminos. I s-a reproșat, în esen
ță, curajoasa participare la lupta 
de eliberare.

In actuala atmosferă de încor
dare care domnește în Vietnamul 
de sud s-a aflat despre inten
țiile oficialităților de a-l executa 
pe Le Hong Tu.

Executarea lui Le Hong Tu ar 
urma să fie o „lecție" pentru ti
neretul studios al Vietnamului 
de Sud. Dar departe de a-i in
timida, măsurile cu caracter re
presiv nu fac decît să întărească 
voința de luptă a tinerilor sud- 
vietnamezi, a curajosului său 
popor.

Glasul generației tinere a lu
mii răsună cu hotărîre în spriji
nul luptei de eliberare a poporu
lui sud-vietnamez. Împreună cu 
forțele iubitoare de pace de pre
tutindeni, tineretul nostru, 
tregul popor, cere să se pună 
păt acțiunilor antipopulare 
autorităților de la Saigon, să 
ceteze sîngeroasa prigoană

rei 
in 

cu „eforturile guvernul 
ghez de a pune capăt p 
inflaționiste care amen 
voltarea economică fi 4 
financiară a țârii. Citind 
statistice, ziarul arată că i 
oficial al prețurilor de larg 
sum a crescut de la 118 in 
la 124 în august 1963.

Corespondentul citează ti__
rația lui Luis Teixeira Pinto, mi
nistrul economiei, care a anunțat 
planuri privind „o largă inter
venție guvernamentală" pentru a 
stăvili creșterea prețurilor și a 
costului vieții. Guvernul Salazar 
va căuta, de asemenea sa „recon
sidere" relațiile sale cu Asociația 
europeană a liberului schimb — 
AELS — din care fac parte, ca 
urmare a suprataxei de 15 la sută 
impusă de guvernul britanic 
asupra importurilor.

„Neto York Times" scrie că 
una din cauzele dificultăților 
economice ale Portugaliei este 
„insurecția din Angola, care a 
zdruncinat încrederea investitori
lor, atît din Portugalia, cit și din 
străinătate, în viitorul Portuga
liei, ceea ce a dus la o descreș
tere a investițiilor particulare".

HERLEA DIN NOV 
PE SCENA 

METROPOLITANULUI

YORK.

BOLIVIA. Studenți a 
tații din La Paz îndreptindu-se 
spre clădirea Ministerului Să
nătății Publice pentru a o lua 
cu asalt în timpul recentelor 

evenimente

în Camera Comunelor Cocteil la Ambasada

leare.
•zionului par- 

ftiință și ingi- 
P Bulgaria. R. S. 
R. P. Chineză. 

R. D. Germană, 
I. P. Polonă. R. P. Romină. R. P. 
Agară si l R-S.S

DELEGAȚIA 
SFATULUI POPULAR AL 

CAPITALEI ÎN R.A L.

Lză R_AU_

tarele londoneze de 
marți califică drept 
surprinzător tonul 
moderat al dezbate
rilor de luni din Ca
mera Comunelor și 
scriu că, în mare 

uvintarea lui Macleod a 
decepționat pe conservatori carp 
nu au mai aplaudat la sfîrșit. 
„Dezbaterile — scrie „FINAN- 
CIAL TIMES" — au fost liniș
tite și departe de spiritul lucrări
lor care caracterizau dezbaterii*» 
asupra naționalizării pe vremea 
trecutului guvern laburist... Asu
pra unui aspect crucial a existat 
un acord între deputății guverna
mentali și cei conservatori. Din 
ambele părți au venit critici la a- 
dresa actualului sistem de stabi
lire a prețurilor în industria oțe
lului și Ian Macleod a prezis 
chiar că el va fi abandonat •

Intr-un comentariu, ziarul 
..GUARDIAN" scrie că „discursul 
lui Macleod nu a fost de natură 
să placă celor mai combativi din
tre proprii săi colegi". Pe de 
alta parte, criticând proiec
tul de naționalizare a in
dustriei metalurgice. „DAHA

Voiajul lui Wilson

dupăTELEGRAPH" afirmă că după 
discuțiile de luni „nimeni nu știe 
precis care sînt intențiile partidu
lui laburist, ce va fi naționalizat, 
cum anume și ce nu va fi națio 
nalizat ? Atîta timp cît nu se va 
da un răspuns, această chestiune 
nu poate decît să paralizeze ini
țiativa, să oprească investițiile și 
inovațiile și să amîne multe ho- 
tărîri, care în situația actuală pot 
fi urgente sau chiar depășite".

Cu toate că atmosfera a fost 
mai puțin încordată decît se pre
vedea, ziarele scot în evidență 
perspectiva unei ascuțiri a dezba
terilor în problema naționalizării 
industriei metalurgice, ținîndu-se 
seama mai ales de promisiunea 
făcută de Macleod în numele o- 
poziției, că ea va fi combătută 
pînă la sfîrșit.

LIVIU RODESCU 
corespondentul Agerpres 

la Londra

LA ÎNCHIDEREA ediției

După încheierea dezbateri
lor asupra moțiunii de cenzu
ră a opoziției conservatoare 
care se opune programului la
burist, cu 315 voturi pentru și 
294 contra Camera Comunelor 
a acordat încredere guvernu
lui Wilson, anunță agenția 
France Presse.

<

BRUXELLES 10 (Agerpres). 
— Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Belgia, Ion Oancea, 
a oferit un cocteil în cinstea 
delegației romîne condusă de 
acad. prof. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, care a participat la 
Colocviul romîno-belgian asu
pra dezvoltării R. P. Romîne 
organizat de Comitetul belgian 
de studii pentru țările din Est 
în colaborare cu Academia 
R. P. Romîne.

La cocteil au participat A. 
Spinoy, ministrul economiei al 
Belgiei, M. Leory, 
Universității din 
Rene Dekkers, 
Centrului belgian
pentru țările din Est, deputați, 
senatori, numeroși profesori 
de la universitățile din Bru
xelles. Louvain, Gent și Liege, 
membri ai Corpului diploma
tic acreditați la Bruxelles.

ostul cancelar vest- 
german Adenauer, 
care timp de două 
zile a fost oaspetele 
Parisului, unde a 
primit onorurile A- 
cademiei de științe 

morale și politice și a purtat dis
cuții cu generalul de Gaulle, a 
plecat marți după-amiază spre 
Bonn.

Deși la Paris nu a fost dat pu
blicității nici un comunicat ofi
cial in urma discuțiilor avute în
tre cei doi oameni politici, nu 
este greu de presupus că subiec
tele abordate in cursul celor două 
întrevederi au fost relațiile fran- 
co-cest-germane, problemele a- 
gricole ale Pieței comune, Alianța 
atlantică și forța nucleară multi
laterală a N.A.T.O. De săptămîna 
trecută, aceste probleme se află 
în fruntea listei preocupărilor 
tuturor conducătorilor occiden
tali si alimentează subiectul dis
cuțiilor. Majoritatea comentatori
lor sînt de părere că deși cance
larul în funcție, Erhard, nu-i ce
ruse predecesorului său să înde
plinească vreo acțiune diplomati
că, dimpotrivă, acesta a pledat 
totuși pentru întărirea relațiilor 
dintre cele două țări.

Ziarul „LE MONDE" își in
titulează chiar articolul privind 
întrevederile astfel: „în cursul 
celor două discuții pe care le-a 
avut cu de Gaulle, Adenauer a 
insistat asupra necesității de a se 
evita o ruptură a Pieței comune 
și a prieteniei franco-vest-ger- 
mane“. In articol se arată că 
Adenauer a încercat să pledeze 
in favoarea continuării cooperării 
franco-vest'-germane, cerîrid ge-

neralului de Gaulle să nu lase să 
fie periclitată „opera întreprinsă 
de Robert Schumann și conti
nuată de el". Referindu-se la 
discuțiile de marți, același ziar 
relevă că „s-a vorbit mai ales de 
Piața comună, ținîndu-se seama 
de datele calendaristice, dar, că 
generalul de Gaulle nu și-a as
cuns părerea că forța nucleară 
multilaterală este mult mai im
portantă. Asupra primului punct, 
președintele Franței a arătat că 
este absolut necesar să se respec
te principiile, dar că există in 
practică o anumită marjă a ne
gocierilor". La rîndul său, ziarul 
„PARIS PRESSE" consideră că 
„discuțiile neoficiale dintre gene
ralul de Gaulle și Adenauer au 
avut un caracter limitat". In ulti
ma sa ediție de marți seara 
„FRANCE SOIR“ trage conclu
zia că „tot ce poate spera cance
larul Adenauer este să aducă un 
dezgheț în relațiile dintre Bonn 
și Paris, dezgheț care să permită 
reluarea unor tratative fructu
oase asupra problemelor în sus
pensie". Ziarul „COMBAT" con
sideră că „divergențele care se 
manifestă între Paris și Bonn con
tinuă să se mențină". Potrivit 
ziarului, „Franța persistă în ide
ile sale, atît în ce privește soli
daritatea franco-vest-germană cit. 
si în ce privește intransigența în 
materie de unificare a economiei 
europene, (vest-europene — n.r.) 
hotărîrea de a rămîne fidelă con
cepției Europei patriilor, precum 
și în legătură cu politica nu
cleară".

T. VORNICU
cbrcspondentul Agerpres la Paris

Adoptarea noului buget francez

!

rectorul 
Bruxelles, 
directorul 
de studii

PARIS 10 (Agerpres). — A- 
dunarea Națională a Franței a a- 
doptat în cursul nopții de luni 
spre marți, în prima lectură, bu
getul țării pe anul 1965, primul 
buget echilibrat din ultimii 35 
de ani. După cum transmite a- 
genția France Presse. 285 de de
putați au votat pentru și 145 
contra.

Potrivit agenției, rezultatul vo
tului a fost cel așteptat deoarece 
guvernul dispune în Adunarea 
națională de o suficientă majo
ritate. Totuși, în cursul dezbate
rilor au fost formulate critici vii, 
în special în ce privește insufi
ciența creditelor acordate pentru 
învățămînt și agricultură, precum 
și împotriva fondurilor mari a- 
cordate cheltuielilor privind „for
ța de șoc" a Franței.

Agenția France Presse este de 
părere că dezbaterile vor fi deo-

sebit de aprinse, în momentul 
cînd va fi discutată legea privind 
programul militar al Franței.

Acum, bugetul urmează să' fie 
examinat de Senat, a cărui majo
ritate „rămîne foarte ostilă pro
iectelor guvernamentale", fapt 
pentru care bugetul va fi „as
pru criticat".

Se reîntoarce
Peron

in Argentina?

în- 
ca- 
ale 
în- 

_____ __o____  «- o- 
dreptată împotriva patrioților. 
Comitetul Executiv al U.A.S.R. 
a protestat împotriva condam
nării la moarte a studentului Le 
Hong Tu și a reafirmat solidari
tatea cu lupta tineretului, stu
denților și tuturor forțelor patri
otice din Vietnamul de Sud pen
tru libertate, democrație și re- 
unificare națională, împotriva 
amestecului cercurilor imperia
liste.

Ieri după-amiază, la Institutul 
de Petrol, Gaze și Geologie din 
București a avut loc o adunare a 
studenților romîni precum și a 
studenților străini care învață în 
Capitală în cadrul căreia s-a pro
testat împotriva odioasei sentințe 
de condamnare la moarte a lui 
Le Hong Tu, s-a cerut anularea 
sentinței și imediata eliberare a 
tînărului patriot. In moțiunea a- 
doptată se exprimă solidaritatea 
cu forțele patriotice din Vietna
mul de sud în lupta pentru de
mocrație, libertate și reunificare 
a țării, pentru un viitor de pace 
și prosperitate.

M. R.

MONTEVIDEO 10 (Agerpres). 
— Potrivit știrilor sosite la Mon
tevideo, cercurile peroniste din 
Argentina se așteaptă ca fostul 
președinte argentinian, Juan Pe
ron, aflat în prezent în exil în 
Spania, să vină foarte curînd în 
America de sud. Patrice Kell}', 
unul din foștii colaboratori ai lui 
Peron, a declarat luni corespon
dentului la Montevideo al agen
ției Reuter că Peron va sosi în 
capitala Paraguayului, Asuncion, 
în jurul datei de 27 noiembrie. 
Sprijinitorii lui Peron, relatează 
aceeași agenție, au declarat că au 
fost informați din Madrid de 
membrii „Comitetului pentru îna
poierea lui Peron", aflați în pre
zent în capitala Spaniei, că fos
tul președinte se va înapoia foarte 
curînd în țară.

într-o declarație făcută luni re
prezentanților presei din Madrid, 
Peron a reafirmat hotărîrea sa de 
a se înapoia în Argentina încă în 
cursul acestui an, în ciuda pozi
ției negative a guvernului și 
cercurilor militare argentiniene.
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a hotărît marți dimi- 
transmită discutarea

ui Ion Voicu a dat la 
Austria) cel de-al doi- 
r. împreună cu orche- 
ucă din Innsbruck., di-

„celor șase

ȘT. DEJU
corespondentul Agerpres la Viena

ănt-ața. membrii dele- 
iu avut o întrevedere cu 

ministrul agriculturii al R.A.U„ 
după care au vizitat centrul de 
cercetări atomice de la Incheass. 
situat lingă Cairo.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă transmite că Asociația de 
Cruce Roșie din China a trimis, 
la 10 noiembrie, un mesaj 
Societății de Cruce Roșie din 
R.S.F. Iugoslavia, în care își ex
primă compasiunea față de victi
mele recentelor inundații din re
publicile Croația și Slovenia și 
anunță trimiterea unui ajutor ma
terial pentru victimele inundații-

LONDRA 10 (Agerpres).
La Londra și Washington 
anunțat oficial, marți, că primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson va vizita Statele Unite și 
Canada la începutul lunii de
cembrie.

Premierul britanic va sosi în 
S.UA. la 6 decembrie, în cadrul 
unei vizite informative de lucru, 
urmînd să confere cu președin
tele Johnson la Washington la 7 
și 8 decembrie. în ziua următoa
re el va fi primit, la New York, 
de către secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Wilson va ple
ca apoi la Ottawa, unde va avea 
convorbiri cu Lester Pearson, pri
mul ministru al Canadei.

Convorbiri la Washington
a Washington, secre
tarul de stat al 
S.U.A,, Dean Rusk, 
a început seria unor 
conferințe cu liderii 
vest-europeni. După 
convorbirile cu mi

nistrul de externe olandez, Joseph 
Luns, Rusk l-a primit pe minis
trul de externe belgian. Henri 
Spaak. Intre 21 și 24 noiembrie 
este așteptat să sosească pentru 
convorbiri la Departamentul de 
stat, ministrul ■ de externe vest- 
german, Gerhard Schroeder. Ceva 
mai devreme, între 12—15 noiem
brie, subsecretarul de stat al 
S.U.A., George Ball, va participa 
în Berlinul occidental la o confe
rință americano-vest-germană. 
Tema tuturor acestor convorbiri o 
constituie, așa cum se relevă în 
capitala Statelor Unite, disensiu
nile din coaliția atlantică și, în 
mod special, implicațiile proiec
tului american de creare a forței 
nucleare multilaterale.

Mulți comentatori occidentali 
sînt înclinați sa considere convor
birile în desfășurare la Washing
ton drept începutul a ceea ce un 
influent cotidian britanic definea 
„ofensiva americană împotriva 
acțiunilor președintelui de Gaulle 
care se opune creării flotei nu
cleare multilaterale a N.A.T.O.". 
Fapt este că în ultimele săptă- 
mîni poziția Franței în problema 
forței atomice multilaterale a de
venit mai dură. „Pînă în prezent 
— subliniază ziarul vest-german 
..DIE WELT" — a fost valabilă 
versiunea că Franța nu va parti
cipa la forța atomică multilate
rală a N.A.T.O. dar ai ea nu are 
nimic împotriva participării par
tenerilor ei. Acum, Parisul a pro
nunțat la Bonn și Washington o- 
biecții tăioase: se face aluzie că 
participarea Franței în alianța a- 
tlantică și însăși ființa N.A.T.O. 
ar fi periclitate în cazul cînd nu

se renunță la proiectatele forțe 
multilaterale". Referindu-se la 
cercuri diplomatice din capitala 
Franței, cotidianul englez „THE 
GUARDIAN" explică în termenii 
următori înăsprirea poziției fran
ceze : „In capitala franceză se 
recunoaște deschis că pînă în pre
zent nu s-a crezut în realizarea 
unei forțe atomice multilaterale 
a N.A.T.O. și că insistența Wa
shingtonului impune o opoziție 
fermă, Franța nefiind de acord cu 
aplicarea unei formule care ar 
perpetua hegemonia americană".

Nu există indicii care să clari
fice dacă, cu toate implicațiile ul
timelor luări de poziție franceze. 
Washingtonul este sau nu dornic 
să precipite crearea forței nu
cleare multilaterale. Singura de
clarație oficială americană e cea 
a purtătorului de cuvînt al De
partamentului de stat care a pre
cizat că „poziția S.U.A. cu privire 
la forțele nucleare multilaterale 
rămîne neschimbată, în ciuda cri
ticilor franceze“. In orice caz, 
seria de convorbiri începute în 
capitala americană denotă pre
ocuparea S.U.A. pentru soarta 
proiectului său. Ea relevă, tot
odată, că poziția înăsprită a Fran
ței complică și mai mult o situa
ție deja complicată.

Potrivit remarcilor agențiilor 
occidentale de presă, primele 
convorbiri, cele cu ministrul de 
externe olandez, nu par să fi dus 
la „o creștere a entuziasmului" 
Olandei față de proiectul ameri
can. Singura observație directă pe 
care a făcut-o Luns după discu
țiile cu Rusk a fost aceea că O- 
landâ își va baza hotărîrile sale 
cu privire la forțele nucleare mul
tilaterale „nu pe opoziție față de 
acestea ci pe meritele planului 
însuși". Iar aprecierea olandeză 
față de „meritele" planului ame
rican poate fi judecată și după 
declarația făcută tot de Luns co
respondenților de presă din Wa-

shington : „Va fi extrem de difi
cil pentru Olanda să ia parte la 
o asemenea forță nucleară în ca
drul căreia principiul egalității 
absolute a tuturor membrilor nu 
ar-fi respectat".

In ceea ce privește convorbirile 
Rusk-Spaak. agenția ..ASSOCIA
TED PRESS" subliniază îngrijo
rarea Washingtonului față de 
„tendințele lui Spaak de a accep
ta poziția critică a Franței în le
gătură cu forțele multilaterale". 
Aceeași agenție relevă de altfel 
și faptul că Belgia a refuzat să-și 
trimită oameni pe nava experi
mentală „în intenția de a demon
stra ostilitatea sa față de proiec
tul american-.

După intîlnirea cu Rusk 
a ținut să precizeze 
Belgia nu a luat în 
privind participarea 
american. Belgia di 
cu prisire la a 
spus Spaak — 
dreptul de a lua 
ță hotărîrea de 
în ea.

In contextul ac 
ții ale proiectuli 
rită sa fie amintii 
făcută la sfirșitul 
cute de ministrul 
Canadei, Paul M; 
siderat necesar să 
lamentul cana di ai 
a Canadei în leg 
nucleare multila 
nînd că această 
să participe la in 
lui S.UA.

E prea devreme pen 
sesiza viitorul plane 
can privitor la 
cleare multilaterale. 
Schroeder și proiect 
deri Johnson-Wilson 
ză să se desfășoare la Was] 
ton. vor aduce probabil, noi 
mente în această prol
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BRUXELLES 10 (Agerpres). 
n-'La 10 noiembrie și-a început 
lucrările la Bruxelles, sub pre
ședinția lui Kurt Schmuecker, 
ministrul economiei al R.F. Ger
mane, noua sesiune a Consiliu
lui Ministerial al Pieței comune, 
convocată în vederea discutării 
listei produselor industriale care 
urmează să fie exceptate de la 
reducerile cu 50 la sută a tari
felor vamale — reduceri propuse 
de S.U.A. în cadrul „rundei Ken
nedy". Pe ordinea de zi figu
rează. de asemenea, cererea Au
striei privind asocierea sa la 
Piața comună, precum și proble
ma unificării executivelor celor 
trei organisme vest-europene — 
Piața comună, Eura tomul și 
C.E.C.O.

La dezbateri iau parte miniștri 
de externe ai celor șase țări ai 
Pieței comune, iar începînd de la 
11 noiembrie și miniștrii econo
miei ai „celor șase".

In cursul ședinței de marți, 
ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germane, Gerhard Schro
der, a prezentat planul vest-ger- 
man privind reducerea taxelor 
vamale în domeniul industrial

între membrii C.E.E. cu trei ani 
mai devreme decît prevede Tra
tatul de la Roma.

A luat cuvîntul apoi reprezen
tantul Franței, Jean Marc Boeg
ner (Gouve de Murville urmează 
să sosească la reuniune), care a 
subliniat că Franța se va opune 
oricărei accelerări a procesului 
de liberalizare a taxelor vamale 
la produsele industriale atît timp 
cît politica agrară comună a „ce
lor șase" nu-și va găsi rezolvarea.

In cele din urmă Consiliul Mi
nisterial 
neață
problemei accelerării procesului 
de liberalizare a sistemului va
mal reprezentanților permanenti 
ai celor șase țări membre care 
vor relua dezbaterea acestei pro
bleme.

Agenția France Presse relatea
ză că această hotărîre a fost 
luată pentru a înlesni discuțiile 
asupra problemelor agricole ale 
Pieței comune.

Dezbaterile propriu-zise asu
pra ordinei de zi, vor începe 
miercuri în prezența tuturor mi
niștrilor afacerilor externe.

probleme ale școlii

resa engleză abor
dează în comentariile 
ei probleme ale în
vățământului britanic. 
După cum relatează 
ziarul londonez
„SUN" în prezent în 
Anglia din 7 elevi —

4 învață în școli vechi, construite 
încă în secolul trecut și 3 elevi 
învață în școli construite după ce! 
de-al doilea război mondial. Ra
poarte oficiale, despre care a 
scris recent presa engleză, semna
lau că multe școli primare din 
Anglia sînt construcții vechi, u- 
nele chiar din epoca reginei Vic
toria, construcții fără instalații sa
nitare și echipamentul necesar 
desfășurării învățămîntului în con
diții bune. Referindu-se la această 
stare de lucruri „SUN" subliniază 
că, deși se realizează unele con
strucții școlare, numărul lor e prea 
mic și e greu de presupus că în 
actualul ritm de construcții se vor 
putea acoperi necesitățile.

O altă problemă semnalată de 
același ziar o constituie supraaglo
merarea școlilor, supraaglomerare 
generată pe de o parte de lipsa de 
localuri școlare, iar pe de altă 
parte lipsa de cadre didactice. Zia
rul arată că în învățământul brita
nic se simte lipsa a peste 60 000 de 
cadre didactice și această cifră 
este în creștere. Printre cauzele a- 
cestei situații, ,,SUN“ menționează 
și salarizarea necorespunzătoare a 
cadrelor didactice. Din pricina sla
bei salarizări puțini sînt cei ce. 
doresc să lucreze în învățămînt. 
Sînt numeroase cazurile de cadre 
didactice care renunță la activita
tea lor în școli, îndreptîndu-se 
spre alte ramuri unde pot obține 
salarii mai mari.
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