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socialist — 

cuuînt de onoare
Cu planul

îndeplinit

BACĂU (de la corespon
dentul nostru). — In tot mai 
multe întreprinderi indus
triale din regiunea Bacău 
graficul întrecerii socialiste 
/consemnează îndeplinirea îna
inte de termen a planului de 
producție pe 11 luni ale 
anului. Pe șantierele trus
tului regional de construcții 
au fost date în folosință îna
inte de termen numeroase o- 
biective. Astfel, la Roman, 
Piatra Neamț și în alte orașe 
ale regiunii au fost predate 
beneficiarilor mai bine de 
1 000 de apartamente, nume
roase edificii social-culturale 
etc. O contribuție însemnată 
la obținerea acestor realizări 
au adus-o sutele de tineri con
structori. La adunările de 
dări de seamă și alegeri ce au 
loc în prezent în organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele trus
tului se stabilesc măsuri efi
ciente pentru continuarea în
trecerii în vederea sporirii 
contribuției tineretului la înde
plinirea planului anual la toți 
indicii și atacării obiectivelor 
de lucru pe anul viitor. De alt
fel unele grupuri de șantiere 
cum sînt cele din Roman și Pia
tra Neamț au îndeplinit deja 
planul producției globale pe 
i-ntregul an. Intr-un stadiu a- 
cansat de finisare se află alte 
300 de apartamente, care voi 
fi terminate încă în cursul a- 
cestui an.

Un ritm susținut al între
cerii socialiste, explică și rea
lizările obținute la Fabrica de 
ciment din Bicaz unde planul 
pe 11 luni al producției glo
bale și marfă a fost îndepli
nit și depășit. Printre produ
sele fabricate peste plan în a- 
ceastă perioadă se numără 
36 000 tone clinker, aproape 
23 000 tone ciment, 30460 
m p plăci azbociment etc. Pro
ductivitatea muncii a sporit 
cu 3,9 la sută față de plan.

—

Ce aduni

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînhia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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sională — la nivelul ce- g 
rințelor producției

Asamblarea prin sudura 
coastelor la motonavă e o 
muncă de mare minuțiozita
te. Tinerii Constantin Lupea 
și Sergiu Dion de la secția 
sudură a Șantierului Naval 
Galați reușesc să execute 
numai lucrări de calitate. 
Fotoreporterul nostru 
surprins într-un moment 

timpul lucrului

iua în care am 
ajuns la Fieni în
scria în cronica 
întrecerii socia
liste pentru ci
mentiști un 
deosebit: se 

pediau primele 400 tone de 
ciment special RIM 400, fabri
cat pentru prima dată în 
țara noastră.

„Este un supliment, aș 
zice, al angajamentelor luate 
de colectivul nostru la înce
putul anului" — ne relata tov. 
Dumitru Pogaci, directorul fa
bricii. Supliment pe care ci- 
mentiștii l-au adăugat celor
lalte fapte de întrecere care 
merită cu prisosință să fie tre
cute la panoul de onoare. 
Iată-le : (adăugați la fiecare 
cifră „peste angajamentul a- 
nual“).

— 592 000 lei la producția 
globală; 369 000 lei la pro
ducția marfă ; 1 000 tone clin
ker ; 180 tone var ; 122 000 lei 
economii la prețul de cost.

Nu întîmplător am omis 
producția principală și anume 
cimentul. Inițial, colectivul 
de aici își înscrisese în drep
tul primului său angajament 
cifra de 8 000 tone ciment 
peste plan. După 7 luni își 
respectase deja cuvîntul dat. 
Cimentiștii și-au reînnoit apoi 
angajamentul la 11 000 tone 
peste prevederile planului. 
După 10 luni, au fost expe
diate către marile șantiere 
din țară peste plan 9 500 tone 
din „pîinea șantierelor’*. Sînt 
cifre -cu valoare de califica-

tive pe care le-au obținut ci- 
mentiștii din Fieni intr-un e- 
xamen dat zi de zi — 10 luni.

Cunoșteam situația oarecum 
nesatisfăcătoare de anul tre
cut și poate tocmai de aceea 
înfățișarea graficului întrece
rii de azi, de la această fa
brică, ne-a solicitat interesul 
pentru a cunoaște mijloacele 
prin care s-a ajuns la 32 000 
tone ciment, date în aceste 10 
luni, mai mult decît în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. Am aflat că încă de la 
începutul anului, djn inițiali-. 
va organizației de partid, s-a 
făcut o analiză atentă a fie
cărui loc de muncă, conclu
ziile au fost puse în discuția 
comuniștilor și a organizației 
de tineret, în adunări bine 
pregătite, pe secții, și s-a tre
cut operativ la înfăptuirea 
propunerilor izvorîte din a- 
ceste dezbateri. Un prim o- 
biectiv a fost asigurarea 
materiei prime și a unui stoc 
de rezervă care să înlăture 
golurile în producție. Și a- 
cestea s-au obținut aplicînd 
un complex de măsuri din
tre care consemnăm; folosi
rea exploziilor masive și

benzilor transportoare in ca
riere, montarea unor instala
ții de concasare a gipsului și 
altele.

Comisia de ingineri și teh
nicieni constituită în scopul 
descoperirii și valorificării re
zervelor interne din fabrică 
și-a înscris în planul său, pen
tru fiecare loc de muncă, mă
suri concrete și utile, începînd 
cu reorganizarea formațiilor 
de lucru. pe specificul opera
țiilor. Apoi s-a trecut la me
canizarea operațiunilor grele. 
La stația de unghi a funicu- 
larului a fost instalat un dis
pozitiv conceput de inovato
rul Ion Seculescu care a în
locuit munca manuală, spo
rind productivitatea muncii 
cu 150 la sută. Executarea 
manevrelor vagoanelor CFI și 
CFR cu ajutorul troliilor elec
trice a rezolvat și problema 
atît de spinoasă anul trecut a 
organizării transportului în 
fabrică. Ar mai fi desigur 
multe alte măsuri tehnico-or- 
ganizatorice de consemnat. 
Dar factorul cel mai de seamă 
rămîne și aici munca oameni
lor. Pretutindeni în fabrică 
am întîlnit oameni minunați,

colective bine 
ziaste, hotărite să înscrie in 
graficele întrecerii rezultate 
tot mai bune. In secția de 
moriciment, tînărul Alexan
dru Dogaru, secretarul orga
nizației U.T.M. ne spunea că 
de la începutul anului și pînă 
acum niciun tînăr din secție 
nu are vreo absență- nemoti
vată. Că majoritatea lor sînt 
elevi la seral și -cititori activi 
ai bibliotecii tehnice, că mulți 
participă la activitatea cultu- 
ral-artisțică. Asemenea apre
cieri am notat la aproapte 
toate secțiile. Din totalul de 
evidențiați din fabrică, 50 la 
sută sînt tineri și numărul'lor 
a sporit în ultima lună. Co
mitetul U.T.M. pe fabrică a 
reușit să imprime fiecărui tî
năr convingerea că angaja
mentul brigăzii este cuvîntul 
de onoare al fiecăruia. Și re
zultatele obținute confirmă că 
tinerii cimentiști, asemenea 
întregului colectiv al fabricii 
știu să-și respecte cuvîntul dat 
de a trimite șantierelor cît 
mai mult ciment pentru con
strucțiile viitorului.

La stafia de transformare de 
■ llO’kilovolți de la Hîrșova,.colec
tivul șantierului „Electromontaj** 
din Constanța a montat și pus în 
funcțiune cu o lună mai devreme 
un autotransforțnator de 100 Mwa. 
Acesta va asigura o tensiune con
stantă pe linia de 110 kilovolti. 
Chișcani — Medgidia, care face 
legătura rețelei electrice din Do- 
brogea cu sistemul energetic na- 
țiohal.

în prezent, colectivul acestui 
șantier lucrează simultan la mon
tarea cablelor de înaltă și joasă 
tensiune pentru alimentarea cu e- 
nergie electrică a noului complex 
de locuințe Tomis I. și Tomis II 
din orașul Constanța și Ia electri
ficarea unor noi localități rurale.

Foto: AGERPRES

Stațiunile de mașini și tractoare 
și uzinele de reparații au început 
pregătirea mașinilor pentru cam
pania de primăvară. Pentru scurta
rea timpului de reparații în toate 
stațiunile au fost luate din timp 
măsurile necesare. Numeroase sta
țiuni din regiunile Argeș, Suceava, 
Dobrogea, Ploiești, Cluj, Iași și 
altoie au amenajat ateliere noi și 
au extins spațiile de lucru. Noile 
ateliere au fost înzestrate cu uti
laje moderne, iar lucrul a fost or
ganizat în flux tehnologic continuu, 
metodă care asigură o calitate su
perioară reparațiilor și scurtarea 
ciclului de staționare a mașinilor 
aflate în revizie. Alte amenajări 
menite să asigure condiții mai 
bune de lucru se referă la intro
ducerea de instalații de încălzire, 
dotarea atelierelor cu mașini și 
utilaje pentru rodare și montarea 
motoarelor. De asemenea, ateliere
le mobile au fost dotate cu scule, 
dispozitive, piese de schimb.

Primele rezultate la aceste 
pregătiri nu au întîrziat să se a- 
rate. S.M.T.-urile din regiunea 
Iași au și pus în stare de funcțio
nare un număr de 230 tractoare, 
aproape 150 pluguri de tractor, nu
meroase semănători 
agricole.

(Agerpres)

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Cursuri și manuale
pentru studențî

Pentru actualul 
an universitar, E- 
ditura didactică și 
pedagogică a tipărit 
din timp 215 noi ti-

tluri de cursuri și 
manuale pentru stu- 
denți, cuprinzînd 
diferite domenii de 
activitate: matema
tică, fizică, chimie,

tehnică, literatură, 
limbi străine, mu
zică, artă etc. ela
borate de oameni 
de știința și profe
sori cu experiență.

(Agerpres)VASILE MIHAI

Vedere nocturțiă din centrul orașului Bacău

DE DOUA ORI

de suferit. Retururile 
Aici s-au concentrat,

nu risipi cu cealaltă!
umpărătorul intrat 
într-un magazin 
dorește întotdea
una o țesătură cît 
mai trainică, cît 
mai frumoasă. 
Pornind de la a-

ceastă legitimă cerință, colec
tivul întreprinderii textile 
„Bucegi“-Pucioasa și-a stabi
lit în întrecerea socialistă ca 
principal obiectiv îmbunătăți
rea calității firelor și a țesă
turilor. Și pentru a avea per
manent un mijloc de compa
rare a rezultatelor obținute 
și-a fixat ca etalon, la țesă
turi, reducerea procentului de 
cupoane sub cel admis.

Care este situația la sfîrșitul 
celor 10 luni de producție ?

Filatorii — buni gospodari — 
nu numai că și-au respectat 
cuvîntul dat. Ei au înscris în 
graficul întrecerii- rezultate 
care depășesc angajamentele 
stabilite la începutul anului.

Am urmărit aici munca fila
toarelor. Ringurile torceau și 
depănau fără încetare fire de 
culoarea laptelui. Am ză- 
bovrt mai mult la „bataj“. Aici 
vata de bumbac este scu
turată de impurități, scărmă
nată și transformată în puf. 
Deși printre primele, această 
fază a procesului de fabrica
ție este hotărîtoare pentru ca
litatea viitoarelor fire. Fila
toarele susțin că aici se află 
de fapt „secretul" calității. O 
mică dereglare a mecanisme
lor mașinii și pătura de bum
bac capătă alta dimensiune. 
Din această cauză calitatea 
producției la fleyere și ringuri

are 
cresc, 
deci eforturile pentru îmbu
nătățirea calității firelor.

Conducerea secției a luat 
măsuri să fie introdusă evi
dența retururilor și pentru 
început a fost fixată și o li
mită. Această măsură a per
mis să se cunoască nu numai 
ce cantitate de bumbac a tre
cut-de două ori prin mașină, 
dar și din vina cui s-a petre
cut acest lucru. A început a- 
tunci o adevărată întrecere 
între filatori nu numai pentru 
a produce cît mai multe fire, 
ci și pentru a avea cît mai 
puține retururi. Cine a fost 
cîștigătorul acestei întreceri ? 
în primul rînd calitatea și ze
cile de tone de fire date peste 
plan. La sfîrșitul celor 10 luni 
erau consemnate rezultatele: 
133 tone fire de bumbac date 
peste plan, cu 93 tone mai 
mult decît prevede angaja
mentul pe întregul an.

Dar ce au făcut țesătoarele 
în sprijinul îndeplinirii pro
priului lor angajament ?

Să lăsăm să vorbească cifre
le. Angajament anual: 100 000 
m.p. țesături, reducerea pro
centului de cupoane sub cel 
admis cu 0,5 la sută. Rezulta
tele după 10 luni: 18 000 m p 
țesături, depășirea procentului 
de cupoane cu peste 2 la sută. 
Și pentru că acest 2 la sută să 
fie înțeles mai bine transcriem

V. DINULESCU 
M. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a III-a)
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• O nouă centrală 
de termoficare

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). — In cartierul Ți- 
glina II din Galați a intrat zi
lele acestea în funcțiune o 
nouă centrală de termoficare 
a cărei putere instalată este 
de 2x50 gigacalorii pe oră. 
Noua centrală de termoficare 
din cartierul Țiglina este în 
prezent cea mai mare din oraș

și din regiunea Galați. Un nu
măr de 20 000 de apartamente 
vor putea fi încălzite și de
servite cu apă menajeră, exis- 
tînd totodată posibilitatea ex
tinderii capacității la 30 000 
apartamente. întregul proces 
de funcționare a centralei de 
termoficare este automatizat.

@ Descoperiri ale speologilor
clujeni

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). — 
Cercetători ai Institu
tului de speologie din 
Cluj, în urma unor 
deplasări efectuate în 
vara și toamna acea
sta în Munții Pădurea 
Craiului, au descope-

rit peste 50 de obiec
tive speologice neindi
cate în literatura de 
specialitate. Printre a- 
cestea sînt circa 20 de 
peșteri, 15 avene, po
noare etc. Unele din
tre acestea au fost ex
plorate în ultimul timp,

s-a 
mai 
din

cu care ocazie, 
descoperit cea 
mare adîncime 
Munții Pădurea Craiu
lui ; e vorba de pește- 
ra-ponor din Sohodol 
cu o adîncime de pes
te 100 de metri.

IN FAȚA MATURITĂȚII
înt ceasuri în care 
te-ai mai juca, 
copilărește; vezi 
pe stradă șotronul 
desenat cu creta 
și-ai mai sări în
tr-un picior; a- 

lergi pe malul Dunării, prin
tre plopii aprinși de toamnă 
și-ți aduci aminte jocul de-a 
v-ați ascunselea. Și, deodată, 
auzi în tine o altă voce, gravă. 
Te oprești. O asculți. Și-n 
vîrstă mică, simți o vîrstă 
nouă. Te depărtezi de joc, în 
timp ce el mai stăruie în tine. 

Rămîi la malul Dunării, a- 
des. Mai sus, a început hidro
centrala de la Porțile de Fier. 
Orașul s-a umplut de con
structori. Ei poartă niște de
corații nevăzute pe piept — de 
la Argeș, de la Bicaz, de la 
FiriZa. Privești lung în urma

lor. Visezi. Visele încep tot co
pilărește, cu un „cînd am să 
fiu eu inginer constructor"... 
sau „cînd voi construi mașini 
ca aceste buldozere, ca aceste 
puternice „Bucegi" care tre
zesc. orașul"... Visele încep co
pilărește încă. Dar, în ceasu
rile acestor colocvii cu visele, 
profilul tău capătă un alt con
tur. Pe frunte apare o cută pe 
care nu ți-o știai, ochii văd 
mai departe, mai adînc. Și în
cet, de la o zi la alta, te auzi 
spunînd altfel: „Vreau să a- 
jung constructor de hidrocen
trale!"; „Voi fi chimist!", „Mă 
pregătesc să dau examen la 
Agronomie!“...

Se aude venind spre tine, 
cum vin în orașul tău de pe 
malul Dunării constructorii și 
mașinile — o vîrstă nouă. O 
vîrstă cu îndrăzneli și cu vise

care se pregătesc de două ori 
pentru examenul maturității. 
Curînd, vei împlini 18 ani; cu- 
rînd vei absolvi școala și vei 
da examenul de maturitate. Și 
in locul acelui copilăresc „cînd 
am să ajung constructor /“ în
cepi să spui:

— Mă pregătesc pentru chi
mia industrială... Am început 
să-mi dedic mai multe ore ex
periențelor de laborator și lu
crărilor la cercul de chimie 
din cadrul școlii. In privința 
profesiei, nu mai încap șovă
ieli, m-am hotărît. Nu mă pot 
hotărî încă unde aș vrea să 
lucrez mai mult și mai mult: 
la Craiova, la Borzești, la Roz- 
nov 2 Sînt atîtea combinate 
mari în țară la care aș vrea 
să ajung!

Vorbește Lucia Drăghici, e- 
levă în clasa a Xl-a B de la

Școala medie nr. 2 din Tr. Se
verin.

Colega ei de clasă, Maria 
Micșoniu, o fată înaltă, bru
netă, cu o privire hotărîtă se 
pregătește pentru industria 
textilă. Are talent și la desen 
— de cînd era mică încerca 
să deseneze pe sticlă ori pe 
pînză. Intr-o zi, la Podul Gruii, 
aproape de casa ei, a văzut 
cîțiva pictori care, așezați în 
fața șevaletului lor, încercau 
să prindă pe pînză un colț pi
toresc din orașul ei. In fiecare 
zi apoi, Maria a venit în 
preajma pictorilor, a început 
să învețe de la ei cum se 
desenează în cărbune, cum se 
prepară culorile. Dar cel mai 
mult a învățat că trebuie pic
tat „viul", viața, mișcarea, lu
mina. Totuși, n-are să urmeze 
artele plastice, ci textilele.

Dacă talentul ei la pictură va 
trece examenele cu bine, va 
putea ajunge chiar creatoare 
de modele. Să așterni în țesă
tură desenul viu, cald, frumos!

Primele lecții le-a luat Ma
ria de la mama ei: lecții de 
perseverență, de modestie, de 
dragoste pentru muncă. Ma
mei și profesorilor ei le dato- 
rește hotărirea de acum în 
fața viitorului.

Lîngă Maria Micșoniu, pli
nă de vitalitate, de o matură 
seriozitate, Ioana Șontea pare 
încă mai subțire, mai copilă
roasă. In ochii ei se mai joacă 
două veverițe, în codițele din 
jurul urechilor se mai dau 
huța hohotele de rîs. Părinții

Formațiuni stalagmitice in avenul 
din Groapa Sturzului

Foto: TEODOR RUSU

DE LA EXPOZIȚIA
REALIZĂRILOR ECONOMIEI

NAȚIONALE

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a III-a)

Se aduce la cunoștința 
publicului că Expoziția 
Realizărilor Economiei Na
ționale se închide DUMINI
CĂ 22 NOIEMBRIE, la 
ORA 20.



Exemplul 
maeștrilor

arta 
este 
cere

ntr-adevăr, 
actoricească 
o artă care 
participarea unui 
întreg colectiv. A- 
cest colectiv este 
tormat din artiști

vlrstnicl, cu experiență de o 
viață, din artiști tineri cu mai 
puțină experiență, din corp 
tehnic mai tînăr sau mai vîrst- 
nic în ce privește activitatea 
scenică. în orice caz, acest co
lectiv este mare. în mijlocul 
lui, actorul tînăr cunoaște 
scena, publicul. Alături de el, 
cu concursul Iui, actorul crește, 
capătă perspectiva viitorului.

Actorul tînăr, de obicei, in
trat lntr-un colectiv mare, bi
neînțeles că cere părerea ma
eștrilor lui, celor mai înalte 
vîrfuri artistice din spectacolul 
respectiv. Asta e foarte bine. 
Păcat că n-o facem îniotdeau- 
nă. Actorul tînăr mai poate 
să ceară și părerea celor, la 
prima vedere, neînsemnați: 
mașiniști. electricieni, recuzi- 
teri ele., miilți din aceștia cu-, 
noscînd evoluția teatrului pen
tru că prin fața lor s-au pe
rindat Spectacole de mare va
loare. realizate de regizori de 
thare valoare, în interpretări 
ăe mate valoare. Am văzut 
maeștri ai scenei romînești ce
rînd părerea acestor oameni, 
ascultînd de sfatul lor.

Dar arta teatrală, în afară de 
faptul că este colectivă, este 
șl o artă individuală, una ne- 
contrăzicînd pe alta. Complet 
de acord cu maestrul nostru 
Costache Antoniu, care spune 
în articolul cu care a fost des
chisă această anchetă în ziarul 
„Scînteia tineretului", că rea
lizarea unui rol înseamnă 
„neobosită și minuțioasă muncă 
de cercetare, zeci de pagini de 
lectură, bună informare și cu
noaștere în toate domeniile cul
turii — de la plastică, la 
ratută, de la filozofie, la fSL 
grafie, de la psihologie, la 
tidă".

în același timp, actorul 
nevoie de un repertoriu 
mai variat, axat pe grija 
afirmare multilaterală

să peBte tot pînă la capăt. De 
foarte multe ori actorul este 
păstrat la genul de rol Iii care 
a mai jucat. Cînd un tegizor 
mai fînăr, mal puțin cunoscă
tor al „fixismelor" teatrului 
respectiv sau cu o viziune tnai 
puțin „flxă“ distribuie un ac
tor veșnic „pozitiv" intr-unui 
„negativ" — de exhmplu — se 
naște surpriza, și ea duce la 
mărirea posibilităților de ex
presie ale acestui actor. Iată 
deci că e necesar în.tr-un tea
tru curajul. De aici nevoia 
nimatoruluf. Mafii actori 
s-au născut și au crescut și 
datorită unui animator care a 
îndrăznit. Ideea Institutului

Teatru și Cinematogra-

„a-

de

Foarte adevărat insă, că in 
formarea ți-o poți creea și a- 
casă. Bibliotecile, pline de ma
teriale teatrale informative 
asupra mișcării teatrale mon
diale, ne stau la dispoziție. 
Nu însă cu regularitate le 
frecventăm. Trebuie să recu
noaștem. Timpul tinereții 
noastre este destul de scurt 
și ce se capătă în acest spațiu 
— incomensurabil ca valoare — 
nu se pierde niciodată. Cunoa
șterea adîncă a vieții, intrarea 
în adîncime în studiul mar
xism leninismului, munca de 
ridicare a nivelului cultural 
cred că sînt secretele păstrării 
prospețimii artistice de-a lun
gul întregii vieți.

E drept, toate acestea nu pot 
căpăta cbntur decît aduse în 
practica scenei. Astăzi, la noi, 
nu există actor care să aibă 
grija angajamentului. Există 
însă o altă problemă, aceea a 
continuității muncii scenice.

In legătură cu aceasta, aș 
vrea să ridic problema pasiunii 
în această profesie. Nu se poa
te crede că există actor care să 
nu aibă pasiunea profesiunii

Colaborarea

actor-regizor
acto- 

deter- 
numai 

dra-

ndatoririle 
rului sînt 
minate nu 
de calitatea 
matică a textului
pe care-l are de 
spus pe scenă — 

ceea ce presupune o respon
sabilitate deosebită — ci și de 
exigența publicului nostru. In 
realizarea acestor, să le zicem, 
obligații, greul muncii îl duc 
alături de noi, regizorii, ei a- 
vînd un cuvint greu de spus 
uneori în evoluția actorilor.

Sînt un actor care nu am 
lucrat cu un singur regizor, ci 
cu mai mulți. Acest lucru mă

DIALOG

cugizor care știe să repete 
actorii are spectacolul pe ju
mătate realizat. Prin, aceasta 
nu vreau stt spuh că a repeta 
cu actorii înseamnă a gîndi în 
locul lor. Actorul care vine la 
repetiție fluierînd și cu mîi- 
rtile în buzunar, lăsînd totul 
in spatele regizorului, nu are 
nimic creatoar în el sau, cel 
puțin, care să tindă către cre
ație. Sînt socotit un actor de 
intuiție, adică, mai explicit, că
ruia îi „vine" rolul și nu ajun
ge la el prin studiu. O să-i 
dezamăgesc pe cei care pun 
diagnosticele... intuitiv. Mă 
rezum să spun că mă pregă-

LA SCENĂ DESCHISĂ
Ecouri la ancheta noastră începută în numărul 4 817 al ziarului, cele două articole pe care le publi

căm astăzi continuă dezbaterile cu privire la drumul tinărulul actor

de a trimite o întreagă da
de absolvenți în ace-

t lite- 
i tor io

nul-

are 
cît 
de 

care 
să-l Incite la acest studiu. Ma
estrul Calboreanu n-ar fl as
tăzi „maestrul Calboreanu" da
că în viața sa artistică n-ar fl 
îhiîlnit personaje pornind de 
lo drarhdturgia shakesperiană 
— la Caragiale și pînă lâ dra
maturgii contemporani. Cît 
Btiidlti trebuie pentru a putea 
atinge acești poli I... Tinerețea 
noastră are nevoie de acest 
studiu.

în ce măsură însă teatrele 
se ocupă de creșterea actori
lor în acest sens, al multilate- 
ralizării și ai continuării stu
diului? Sigur că există aceas
tă preocupate, dar ea nu e du-

fie 
să 
lași teatru mi se pare strălu
cită. Să ne amintim numai 
cum a evoluat grupa de actori 
„animată" de regizorul Vlad 
Mugur, care, la absolvire, acum 
cîțiva ani, se stabilise la Cra
iova. Toți cei din acest grup, 
sînt tineri actori care fac cinste 
scenelor bucureștene.

Mă întreb cît am avea de în
vățat, actori și chiar regizori 
tineri, dacă la această „anima
ție" intensă s-ar mai adăuga și 
prezența în regie a unor per
sonalități de peste hotare a- 
tunci cînd se pun în scenă pie
se străine.

Legat de aceasta, cred iarăși 
foarte mult în schimburile de 
vizite făcute cu străinătatea. Nu 
numai pentru că „Ies voyages 
forment la jeuneSse", dar și 
pentru că un ador, văzînd pe 
altul, din alt colț al lumii, ca
pătă o idee în plus în legătură 
cu stilul în care-și poartă pa
șii arta teatrală a timpului no
stru. Mi-e greu să explic aici 
ce a însemnat pentru noi fap
tul că dirt văzut „Royal Sha
kespeare', „Comedia franceză", 
„MHAT-ul", trupa lui Planchon, 
T.N.P.-UI, Piccola Teatru etc. 
Multe din ideile despre teatru 
ni s-au elucidat. Și ce e drept, 
ne-au mai rămas încă muite—

lui. Totuși, unii acceptă ca anj 
ae zile să stea în umbră, dar 
într-un teatru din București, 
neacceptlnd să se ducă în pro
vincie unde, în afară de fap
tul că și-ar asigura o ascen
dentă evoluție profesională, ju- 
cînd mult și dilerit, ar ajuta și 
la întărirea unui colectiv în 
care și-ar dovedi necesitatea. 
Majoritatea marilor actori și- 
au început „cariera" în teatre
le de provincie, cucerindu-și 
definitiv, prin munca în aceste 
teatre din țară, locul în teatre
le Capitalei. Acești actori gin- 
desc astăzi cu respect si recu
noștință la colectivele în care 
și-au cîștigat prestigiul artis
tic, dreptul la locul pe care-l 
au în primele scene ale țării. 
Exemplul acestora — maeștrii 
de astăzi — nu-i de lepădat.

Sigur că această discuție la 
„scenă deschisă" o să elucide
ze multe din problemele care 
preocupă tînăra generație de 
actori. Intr-un singur lucru 
cred definitiv : dacă în condi
țiile noastre actuale, la „harul" 
pe care-l avem, adăugăm mun
că, urmînd exemplul maeștrilor 
noștri, vom putea duce mai 
departe gloria teatrului nostru, 
cîștigată cu greu de cei în fața 
cărora astăzi ne plecăm.

■MANOIL PLT RUT 
actor la Teatru] National 

J. L Caragiale"

bucură, căci cuplul permanent 
cu un singur regizor ar fi dus, 
poate, la manieră, de care ești 
ferit atunci cînd ai posibilita
tea contactului cu concepții 
regizorale diferite și mai ales 
cu regizori proeminenți. în a- 
cest sens, întilnirea mea cu 
regizorul Radu Penciulescu 
mi-a fost revelatoare.

în faza documentării, actor 
și regizor, alături, am analizat 
cu atenție fiecare replică și 
fiecare sens. Radu Penciules
cu m-a făcut să înțeleg că ni
mic nu trebuie să scape. Alt
fel, poți ajunge la al treizeci
lea spectacol să spui mecanic 
o replică, care pentru tine nu 
înseamnă nimic și ar trebui să 
însemne foarte mult, avind 
rolul și justificarea ei organi
că în text. De la această fază, 
la aceea a mișcării în scenă se 
produc însă schimbări: astfel, 
regizorul renunță la unele lu
cruri care în etapa documen
tării erau pe primul plen, în 
cea a realizărn trecindu-le pe 
planul doi. Asta nu înseamnă 
că se pierde concepția specta
colului, ci doar că se renunță 
la acele idei foarte frumoase 
teoretic, dar care depășesc 
mijloacele de erp*erie tea
trală.

Etapa cea mai tmpo*1entâ 
din prepâti’-ea roivlki rămine 
totuși repetiția. Cred ei un re-

tesc pentru repetiții zilnic în- 
cercînd și căutînd soluții. In 
această preocupare pentru re
zolvarea rolului sînt sprijinit 
de regizor, de modul cum re
petă el. Chiar dacă îmi impu
ne perspectiva sa și o realizez 
întocmai la repetiții și în spec
tacol, la propria mea viziune 
asupra rolului din cutare piesă 
nu voi renunța. Spuneam că 
m-am împăcat bine cu R. 
Penciulescu, cu repetițiile tui, 
datorită faptului că el are un 
punct precis și clar pe care 
ți-l comunică, îți dă o schiță 
generală a mișcării și apoi te 
lasă singur. Cred că prin a- 
ceastă libertate a inițiativei se 
poate stimula activitatea crea
toare a artistului și crea un 
climat favorabil colaborării cu 
regizorul. Regizorul bun se 
ocupă de ansamblu, ordonează 
întreg spectacolul după o 
concepție precisă, lăsînd acto
rului posibilitatea de a se o- 
cupa de el și de relațiile cu 
celelalte personaje în cadrul 
unui perimetru fixat de con
cepția regizorală. Mi se pare 
că Penciulescu a găsit spațiul 
cel mai potrivit inițiativei artis
tului fără a diminua concep
ției regizorale. Libertatea de a 
acționa în cadrul ideii progra
matice a spectacolului, va face 
pe actor să înțeleagă mai bine 
importanța repetițiilor.

De multe ori fiecare dintre 
noi nu participă cu maximă 
concentrare la o repetiție. 
Greșala vine și din ideeâ că 
regizorul în nici un caz nu va 
lăsa rolul incomplet analizat 
și aprofundat, iar 
cînd sarcina aceasta îi 
vine actorului el are cu 
tul altă atitudine. Așadaf, in
tervine aici, în relația actor- 
regizor ceea ce numim, destul 
de general uneori, etica pro
fesională a actorului. Comodi
tatea, suficiența, duc în chip 
firesc la trecerea responsabili
tății actorului în seama regi
zorului. De aceea spuneam că. 
după orientarea inițială asu
pra rolului, care aparține re
gizorului, libertatea de creație 
a actorului îi stimulează res
ponsabilitatea, simțind că el, 
și nu altul, are responsa
bilitatea rolului. înțeleasă așa, 
răspunderea actorului devine 
fertilă, evitînd și neatenția, 
ziua pierdută de la repetiție 
(care, revin, prejudiciază în 
primul rînd realizarea actoru
lui). Obligația de a nu lăsa pe 
mîine ce poți face azi își gă
sește aici un loc important. 
Faptul că am lucrat cu mai 
mulți regizori m-a ajutat 
să-mi limpezesc și alt aspect 
al colaborării actor-regizor. 
Doar urmărind actorul din 
spectacole anterioare regizorul 
știe cît și ce poate să-i ceară 
acestuia.

O preocupare foarte intere
santă inițiată de teatrul nos
tru este legată de crearea stu
dioului experimental. Aici se 
vor face spectacole coupe, lec
turi artistice, montări ale ace
leiași piese în viziuni regizo
rale diferite.

Pentru a lucra cu succes în 
această nouă școală a actoru
lui, care cere o perfectă stă- 
pînire a mijloacelor tehnice, e 
nevoie de o anticameră pregă
titoare. De aceea în multe 
teatre au început să se și facă 
exerciții de dicție și gimnasti
că, zilnic. Mulți au spus că au 
trecut prin institut și susțin că 
n-ar mai avea nevoie. Aceste 
exerciții nu sînt însă o repe
tare a Institutului, ci o con
tinuate firească a pregătirii 
de acolo.

Această pregătite multilate
rală, începută acum, își va a- 
răta roadele la unii mai tîr- 
ziu, la alții mai devreme, dar 
tuturor le este necesară. Ma
rile ansambluri teatrale care 
s-au impus la noi în țară au a- 
rătat importanța actorului în 
scenă. în decoruri reduse la 
maximum, de exemplu, acto
rul apare singur și spectacolul 
trăiește numai prin el. La a- 
ceste rezultate se ajunge doar 
cerînd unui talent să dispună 
de variata gamă de procedee 
scenice, care conduc către o 
mare capacitate interpretati
vă, și care se obțin în aceste 
„școli" și „anticamere". Doar 
îmbinînd aceste cerințe, comu
ne și nouă și regizorilor, se 
pot realiza spectacolele dorite 
atît de public cît și de reali
zatorii lor.

GEORGE CONSTANTIN 
actor la Teatrul „C. I. Nottara"

atunci 
re- 
to-
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In laboratorul chimic al serviciului de cercetări de la Fabrica 
de antibiotice Iași

Foto: N. STELORIAN

Corespondenții voluntari ne scriu despre

Invățămintul
agrozootehnic
In gospodăriile colective începe un nou an școlar în învă- 

țămîntul agrozootehnic de masă. In multe locuri s-au și ținut pri
mele lecții.

Receptivi la evenimentele satului, mulți corespondenți volun-
a-tari ne-au trimis vești despre începerea activității cursurilor 

grozoo tehnico de masă, dintre care publicăm azi cîteva.

(

CÂUTÎND
UN OM

îil notesul nostru figura un 
hume: Tănase. Nu știm cum 

fă&ut dar prenumele Up- 
Știam insă de unde pro- 
datele : cu un an în urmă 
muncitor de la Combma- 
de industrializare a lem- 

vorbtse

s-â 
sea 
vin 
un 
tul
nului din Pitești ne 
de Tănase. Au lucrat împre
ună la Bumb ești-Livezeni, la 
tunelul 22, aproape pe toate 
șantierele din țară. Numai că 
el, Tănase, nu mai lucra la 
C.l.L. ci la București, în Dru
mul Taberil Am gîndit că ne 
va fi foarte ușor să-l pășim.

Nu lucrau mulți Tănase in 
Drumul Taberil; la microraio- 
nul („micro î") erau 12, la „mi
cro" 2 numai 9 iar la „micro 
3“... 14

Primele două microraioane 
le-am colindat muții Rămă
sese deci ultimul Aici, în fa
ța blocului F 2 de la „micro 
3“ se discuta aprins:

— Dacă dăm gaza pînă la 
80 decembrie 690 de aparta
mente înseamnă că încap în 
ele toți consătenii mei— Am 
fost nevoiți să-i întrerupem:

— Tănase?- A- da- E in 
brigada lui Pintilie. Ăștia smt 
draci nu constructor. Au gă
sit blocul C 2 la roșu și acum 
ajută zidarilor de la F 2. Pe 
băieți, Pintilie i-a învățat 
meseria și a ridicat cu ei mul
te blocuri in Vatra Luminoa
să. Balta Albă, Ciulești. Toa- 
der Iorgu și Victor Mateescu 
au ajuns *—
sînt elevi 
rală.
- Eu 

Tănase...
L-am privit Nu era el omul 

căutat Era prea tînăr și nu 
se „deslipise" de nea Pintilie.

— Poate vreți să vorbiți cu 
Nictdae Tănase A fost prin
tre primii constructori pe șan
tierul Hidrocentralei de la Bl- 
caz, a lucrat pe litoral. E și el 
in „brigada de șoc" (așa este 
numită brigada lui Pintilie).

Am aflat multe amănunte: 
a lucrat și la construcția căii 
ferate Gîndeam că va ajunge 
Oii povestirea ta tunelul 22 
unde Șl-a început meseria cu 
tîrnăropul și lopata.^

— Bumb ești-Livezeni ? Nu,

șefi de echipă, alții 
la școala medie «e-

srnt Tănase... Paul

acolo n-am lucrat. La Anina. 
Poate-l căutați pe meșter, pe 
Octavian Tănase.

L-am căutat și pe meșter. 
Biografia lui e simplă; 12 ani 
fn meserie și 28 cu totuL Dul- 
gheria a învățat-o de la tatăl 
sau. împreună au durat multe 
case în satul natal. Pe băiat 
îl chemau, îl așteptau, marile 
șantiere. Acum e șeful unei 
brigăzi și conduce 30 de tineri 
Cei mai mulți, la sfatul său, 
sînt elevi la școala medie se
rală. Muncă — învățătură și 
alături de acestea încă 10 mc 
de cherestea economisiți la 
construcția blocului Fl.

Nici el nu fusese la Bum- 
b ești-Livezeni.

— O fi Costică Tănase și-a 
spus acesta părerea. Bun bă
iat. Pe șantier e renumit. 
Montează fîșiile fabricate. 
Pînă acum a economisit 160. E 
și elev, într-ă X-a și are nu
mai 8 și 9. Să-l vedeți numai 
în pauza de prînz I Toți se o- 
dihnesc și el face lecțiile cu 
cei din a VilI-a și a îX-a.

E interesant, dar»,.
— O fi cumva Mincu Tăna

se, maistrul șef de la F 7 ? A- 
cum nu-i aici, vine la noapte... 
să dea o mină de ajutor. Zău, 
parcă n-ar avea somn, umblă, 
umblă ca un huhurez.

Se lăsase seara. In curînd 
urma să vie maistrul șef. Are 
40 de ani — ne-am gîndit. La 
Bumbești-Livezeni să tot fi 
avut 24. Mai multe probe nici 
că se poate.

Și iată c-a venit miezul 
nopții Ascultam emoționați 
povestirea simplă pe care o 
depăna. A lucrat la Săvinești, 
la Roman, Giulești, în Drumul 
T oberii-. Pretutindeni califi
cativul „foarte bine". La Bum- 
bești-Livezeni însă nu fusese.

Am căutat tot șantierul, dar 
pe Tănase, cel ce-și începuse 
meseria cu lopata la tunelul 
22 nu l-am găsit.

Găsisem în schimb atâția ti
neri, și fiecare avea amintiri 
dragi, își legase Intr-un fel 
sau altul numele de marile 
noastre construcții.

GH. NEAGU 
C. NICOLESCU

SIMPOZION
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). - Peste 300 de 
țineți constructori de la ICOR 
Galați au participat zilele a- 
cestefi la simpozionul cu tema : 
„Rolul filmului contemporan 
îfi consolidarea familiei*. Tema 
a fost susținută de profesorii

Maria Neagu, Lucia Vlădescu 
și Barbu Leibovici, și exempli
ficată prin filmele „Cartea 
pentru părinți", „Noua prie
tenă a tatii", „A fost priete
nul meu", „Cum stăm tinere ?“ 
și altele.

r,!

Oaspeți pe scena Casei de cultură a tineretului și studenților din Iași: actori constănțeni (imagine din spectacolul Tea
trului dfe estradă „Fără noi nu e spectacol")

Foto: N. STELORIAN

Iată ce ne scrie tînărul învă
țător OCTAVIAN HARALAM- 
BIE de la C.A.C. „Unirea“ din 
comuna Balta Doamnei, raionul 
Ploiești, lector la unul din cercuri:

Și în acest an, în G.A.G. „Uni
rea" din comuna Balta Doamnei, 
raionul Ploiești, gospodărie cu 
specific legumicol, s-au luat toa
te măsurile necesare pentru des
chiderea învățămîntului agrozo
otehnic de masă în cele mai bu
ne condiții. Inginerul agro
nom al gospodăriei, Vasile Car
pen și tînărul Bucur Ion, tehni
cian agronom, ajutați de consiliul 
de conducere al G.A.C., s-au 
preocupat din timp de procurarea 
materialului didactic (manuale, 
planșe, mulaje, rechizite) cît și de 
recrutarea lectorilor necesari, din 
rîndul cadrelor didactice. In sa
tul Curcubeu, unde este o briga
dă legumicolă, sînt două cercuri 
de legumicultură — anul II și 
anul III — frecventate de 38 de 
colectiviști care lucrează perma
nent în brigada legumicolă. în 
perioada 8—15 noiembrie a avut 
loc deschiderea noului an de în- 
vățămînt agrozootehnic la care 
au participat toți cursanții în
scriși. La lecfia de deschidere, 
în seara zilei de 14 noiembrie, 
lectorul Răducu Maria a vorbit 
despre „Culturile duble — cul
turi succesive și asociate1*. Lecto
ra a demonstrat practic colecti
viștilor că în G.A.C. „Unirea", 
care are un specific legumicol, 
dacă se aplică toate metodele de 
folosire intensivă a terenului, cul- 
tivîndu-se 2—3 culturi pe vară, 
pe același teren, valoarea zilei- 
muncă în 1965 va fi mult mai 
mare și veniturile colectiviștilor 
vor crește".

Altă scrisoare sosită pe adresa 
redacției am primit-o de la co
respondentul nostru voluntar 
CONSTANTIN FRINCU. Și a-

DECADA CĂRIII TEHNICO-ȘTIINTIFICE
I\fi. t TEODODESCU

„MONTAREA
Șl REGLAREA

RADIORECEPTOARELOR"
Necunoscută în urmă cu un 

veac, profesia de radiofonist a 
intrat în zilele noastre în 
cîmpul vast al amatorismului, 
sute de mii de oameni învă- 
țînd noțiunile de bază ale teh
nicii radioului care a revolu
ționat multe din domeniile ști
inței și tehnicii contemporane.

Venind în sprijinul maselor 
largi ale muncitorilor, tehni
cienilor ce lucrează în dome
niul radiofoniei, și în special 
al tuturor acelor pasionați de 
tehnica radiofonică, Editura 
tehnică publică în „Colecția 
radio și televiziune" o suită 
de lucrări de larg interes teh
nic.

Dacă o carte mal veche, 
„Inițiere în radioreceptoare" 
căuta să răspundă tocmai ne
cesității de a ajuta unui nu
măr cît mai mare de radio
amatori să înțeleagă fenome
nele și procesele care au loc 
în radioreceptoare, o nouă lu
crare apărută în aceeași co
lecție, „Montarea și reglarea 
radioreceptoarelor" de ing. 
Virgil Teodorescu — continuă 
această tematică ocupîndu-se

în mod special de radiorecep
toarele moderne, insistând asu
pra radioreceptoarelor forma
te din blocuri-funcționale, cu 
circuite imprimate, sau tran- 
zistoare.

Cartea prezintă cititorilor 
toată suma de detalii necesare 
înțelegerii noilor orientări în 
construcția radioreceptoarelor.

Alte două cărți care vor a- 
pare în lunile următoare — 
„Scheme comentate ale radio
receptoarelor" și „Repararea 
radioreceptoarelor** vor întregi 
interesanta Colecție menită să 
ducă la continua ridicare a ni
velului tehnic al tinerilor 
muncitori radiofoniști și ale 
radioamatorilor.

S. IOACHIM

COIINELIA CPISTESCU

„GALAXIA
Șl METAGALAXIA-

Puține compartimente ale cer
cetării științifice contemporane 
au captivat în zilele noastre min
țile oamenilor mai mult decît 
studiul nemărginitelor întinderi 
ale Cosmosului.

Primii pași făcuți prin lansarea 
sateliților artificiali ai Pămîntului 
și navelor cosmice pilotate de 
oameni, au stimulat cercetările 
astronomilor, au dus la elucida
rea unor vechi probleme privind

structura șl evoluția corpurilor 
cerești.

O cercetătoare de la Observa
torul Astronomic al Academiei 
R.P.R., Cornelia Cristescu a re
dactat recent în interesanta co
lecție „Natura fără taine" editată 
de Consiliul pentru Răspîndirea 
Cunoștințelor Cultural-Științifice, 
o broșură de mai mari proporții 
în care sînt prezentate rînd pe 
rînd unele dintre cele mai noi 
cuceriri în domeniul astronomiei.

„Stelele, o formă principală de 
existență a materiei în Univers", 
„Stele veritabile", „Sisteme ste
lare" „Materia difuză" „Structura 
galaxiei noastre", „In lumea ga
laxiilor", „Distanțele extragalac- 
tice", „Galaxii duble, multiple, 
roiuri de galaxii", „Imaginea Uni
versului" — iată titlurile capito
lelor broșurii, capabile de a con
tura cititorului suita de răspun
suri pe care le va primi în acea
stă carte care nu se mărginește 
să dea informațiile necesare în
țelegerii structurii Cosmosului 
dar oferă totodată o sumedenie 
de detalii asupra celor mai noi 
cuceriri ale astronomiei.

Interesante considerații de or
din filozofic sporesc, de-a lungul 
paginilor, valoarea și utilitatea 
acestei lucrări care demonstrează 
pas cu pas cititoiului cum cu
noașterea științifică descoperă le
gile obiective ale naturii, cum ști
ința pătrunde tot mai adine în 
tainele naturii.

100 de întrebări
și răspunsuri privind

cultura plantelor tehnice
Editura agro-silvică publică 

o serie de broșuri intitulate 
„100 de întrebări și răspun
suri" din care a apărut recent 
cartea privitoare la cultura 
plantelor tehnice.

Această formă de prezentare 
se dovedește deosebit de a- 
tractivă și practică, proble
mele fiind bine delimitate, ex
puse clar și succint. Cititorul 
interesat de o anumită ches-

tiune o găsește cu ușurință la 
lista de întrebări.

Se cunoaște importanța deo
sebită, subliniată și în docu
mentele Congresului al III- 
lea al P.M.R., pe care o are 
cultura plantelor tehnice, care 
furnizează, pe lîngă produse 
indispensabile alimentației, 
materii prime importante pen
tru industrie.

Pe lîngă plantele tehnice 
„tradiționale" inul, cînepa, ri
cinul, rapița, tutunul etc. lu
crarea acordă un spațiu larg 
problemelor agrotehnice lega
te de cultura cartofului, florii- 
soarelui și mai ales sfeclei de 
zahăr, plantă care produce „di
rect zahăr și indirect carne".

TR. POTERAȘ

MONICA FIRC

cesta ne relatează impresii de la 
prima lecție s

„In sala de ședințe a gospo
dăriei agricole colective „Progre
sul" din comună Făcăeni, raio
nul Fetești, regiunea București, 
a avut loc într-Un cadru festiv 
deschiderea cursurilor agrozo
otehnice de masă cu durata de 
3 ani. Tov. inginer Horeica Ion 
a arătat importanța cursurilor a- 
grozootehiiice care ajută la ridi
carea nivelului profesional al co
lectiviștilor. In anul 1964—1965 
la invățămintul agrozootehnic la /
G.AfC. „Progresul" participă 290 
cursanți, cuprinși ^în 7 cercuri. 
Conducerea gospodăriei a asigu
rat manuale, rechizite, sgț| ilu
minate și încălzite, tablă,, planșe, 
mulaje, diafilme etc.

Tovarășul inginer al G.A.C. a 
predat lecția I la cerbul de lă 
anul 111 agrotehnic cu subiectul: 
„întocmirea planului anual de 
producție al gospodăriei agricola 
colective pentru cultura plante
lor de cîmpu. Tovarășul Teodo- 
rescU Victor, doctor Veterinar a 
predat lecția I la cercul de anul 
III zootehnic cu subiectul; „în
tocmirea planului de producție 
al gospodăriei colectivă păhtm 
creșterea animalelor" și lecția I 
la cercul zootehnic din amil II 
cu subiectul: „Acțiunile cu a- 
jutorul cărora se poate realiza 
sporirea efectivului de animale".

Ultima știre sosită la redacție 
de la G.A.G. „Flacăra roșie" din 
comuna Variaș, regiunea Ba
nat este semnată de colectivistul 
ION COȚOI.

„Din experiența anilo: trecuți, 
a reieșit că în urma frecventării 
cursurilor învățămîntului agro
zootehnic de masă, membeh gos
podăriei agricole colective „Fia- . 
căra roșie* din comuna Var aș, * 
raionul Sînnicolau Mare, reg a- 
nea Banat, au dobîndit cunoș
tințe folositoare în muncă. A- 
cest lucru se dâtoiește însuș rii 
temeinice a lecțiilor predate și 
legării acestora de practică cu
rentă din cadrul gospodăriei.

în acest an, funcționează 6 
cursuri care cuprind 292 colecti
viști, dintre cate 112 sini tineri.

La cursurile de cultura plan
telor de cîmp se acorda o deose
bită atenție lecțiilor legale dd 
creșterea producției de cereale, 
îndeosebi la grîu și portiîhb.

în cercurile pe care le urmea
ză crescătorii de animale se dez
bat pe larg problemele legate de 
hrănirea și îngrijirea rațională a 
cocilor cu lapte, a porcilor, oilor 
și păsărilor, de creșterea anima
lelor tinere, și în mod deosebit 
teme în legătura cu asigurarea și 
folosirea corespunzătoare ă bazei 
furajere.

Legumicultorii pun in centrul 
activității însușirea unor hoi. cu
noștințe referitoare lâ eȘalohUreâ 
producției de legumă pe toată 
perioada, dezvoltatea vulturii le
gumelor timpurii, folosirea celor 
mai înaintate metode pentru 
creșterea producției la hectan

Acum G.A.C. „Flacăra roși&" 
Variaș, posedă tot materiăliil di
dactic și intuitiv necesar: 75
planșe și 50 exponate cu diferite 
culturi, un aparat de proiecție și 
200 diafilme documentară.

După fiecare lecție teoretică 
sînt programate demonstrații 
practice, care au un rol deosebii 
în fixarea noilot cunoștințe 
bîndite".

Pregătirile deosebite oare 
făcut în anul acesta pentru 
chiderea cursurilor agrozooteh* 
nice — la un nivel corespUnzătcj 
cerințelor — frecvența bună 
cursanților dovedesc interesul a 
cestora pentru continua îmbogăt 
țire a cunoștințelor profesionala.
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Pregătirea profesională

la nivelul cerințelor producției

„Ne-a impresionat sistemul perfect 
de organizare a cercetărilor...-6

— Aprecieri ale unor oaspeți cubanezi —

a Șantie- 
Maritime 
s— Con

ctivitatea produc
tivă în secția e- 
lectrică 
relor 
NâVale
stanța solicită cu
noștințe profesio

nale temeinice, răspundere și 
o înaltă conștiinciozitate. Aici 
este consultat, operat și reîn- 
tinerit întregul „sistem ner- 
vos“ al navelor, care după ce 
au străbătut mii și mii de mile 
de-a lungul mărilor și ocea
nelor, intră în reparație. Me
seria de electrician, în acest 
caz, înseamnă cu mult mai 
mult decît un obișnuit insta
lator. De el depinde în mare 
măsură siguranța și securi
tatea navei. Tocmai de aceea, 
vorbind despre succesele ob
ținute în îndeplinirea și de
pășirea planului de producție 
pe anul acesta, ca urmare a 
creșterii productivității mun
cii, adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației U.T.M. de 
la secția electrică a dezbă
tut pe larg problema ridică
rii permanente a calificării 
tinerilor, care formează ma
joritatea muncitorilor acestei 
secții. Așa cum sublinia darea 
de seamă, este o mîndrie a în
tregii secții faptul că, în ul
timul an, nu s-a înregistrat 
nici o reclamație privind ca
litatea lucrărilor efectuate ci, 
dimpotrivă, pentru reparațiile 
făcute la navele Meteor, Su- 
lina, Mamaia, Moldova, Galați 
București și altele s-au primit 
felicitări sau scrisori de mul
țumire din partea beneficiari
lor sau a marinarilor. Acest 
succes este și rezultatul pre
ocupării tuturor tinerilor de 
a-și ridica nivelul cunoștințe
lor profesionale, a atenției 
pe care organizația U.T.M. a 
dat-o antrenării tuturor mem
brilor ei la cursurile de 
care a calificării.

La cuvînt s-au înscris 
meroși utemiști care au

ridi-

nu-
vor-

A

întreceri pentru cucerirea

„Insignei de polisportivii

In aceste săptămîni de 
toamnă, numeroși tineri din 
orașul și raionul Calafat și-au 
dat întîtnife pe pistelS de a- 
lergări, la sectoarele de sări
turi și aruncări, la poligoa
nele de tir, sau în sălile de 
gimnastică, unde sînt progra
mate interesante concursuri 
de masă. Este vorba de între
cerile pentru cucerirea „Insig
nei de polisportiv" — compe
tiție care continuă să atragă 
tot mai mulți concurenți. Iată 
o cifră concludentă: numai în 
ultimele 2 luni, aproape 3 000 
de tineri și-au înscris numele 
pe listele de concurs, partici- 
pînd săptămînal la întreceri 
atractive.

Asociațiile sportive, în cola
borare cu organizațiile U.TM„ 
au luat măsuri eficiente, popu^ 
larizînd regulamentul compe
tiției și programul de desfă
șurare a întrecerilor prin c- 
fișe, la gazetele locale etc. De 
asemenea, organizatorii au do
vedit preocupare pentru asigu
rarea materialelor și echipa
mentului sportiv și au antrenat 
numeroși tineri la acțiunile de 
reamenajare a bazelor spor
tive. In această privință se e- 
vidențiază asociațiile sportive: 
Lumina-Calafat, Unirea-Tu- 
nari, Fulgerul-Maglavit, Ști- 
ința-Potana Mare și altele. De 
menționat că înaintea con
cursurilor, tinerii aspiranți la 
„Insigna de polisportiv" s-au 
pregătit sub îndrumarea pro
fesorilor de educație fizică și 
a instructorilor sportivi, care 
au contribuit în mare măsură 
la buna desfășurare a întrece
rilor.

URMĂRI DIN PAQINA I
De două ori în
fata maturității

au un vis pentru ea — să urme
ze desenul. Dar ea — o îndră
gostită de frumusețile și tainele 
naturii — vrea să urmeze A- 
gronomia. Și cînd spune 
„vreau" codițele nu se mai 
dau huța, stau grave, în jurul 
feței ei de om la 18 ani /

Lelia Ghelsinger, colegă 
de clasă cu Maria, cu Lucia 
și Ioana, e sportivă recuno
scută în școală Dar se pregă
tește pentru Facultatea de 
biologie, ca și prietena ei, Eu
genia Gheață, cu care învață 
acum.

Prietena Măriei Micșoniu, 
Geta Dragomirescu, vrea să 
urmeze farmaceutica. In do
meniul acesta sînt atîtea de 
realizat încă 1 Și cînd visezi 
să-ți alegi o anumită profesie, 
neapărat visezi că tu însuți vei 
realiza ceva nou, ceva cu to
tul nou în acest domeniu!

Lucian Popescu, poetul co
pilăriei și al primei iubiri, a- 

bit despre grija pe care tre
buie să o aibă organizația 
U.T.M. pentru continua ridi
care a nivelului profesional 
al tuturor tinerilor. JDacâ in
stalatorul Nico’.ae Crăciun 
face acum lucrări mai bune, 
se interesează îndeaproape de 
noutățile ivite în meseria lui, 
iar maistrul nu mai este ne
voit să-1 dădăcească, în fie
care zi — spunea Paul Fri-

însemnări de la adunările generale de alegeri U.T.M, 
la secția electrică a S. M. N. — Constanța și la unitatea 

nr. 1 a întreprinderii metalurgice .Energia'

gioiu — acest lucru sedatoreș- 
te și faptului că organizația 
noastră l-a ajutat la timp, că 
biroul a discutat cu el atunci 
cînd venea la cursurile de ri
dicare a calificării nepregătit 
sau cînd lipsea*4. Bobinatorul 
Gheorghe Bășceanu a cerut ca 
biroul să se ocupe și între a- 
dunările generale de frecven
ța la cursuri a tinerilor și de 
pregătirea lor profesională ; să 
se intereseze de nivelul la 
care se predă la cursuri, ce- 
rînd lectorilor să facă mai 
multe demonstrații practice. 
La rîndul lor, maistrul secției 
Nicolae Popescu și secretarul 
comitetului de partid pe șan
tier, Chiriloaie Octavian, in
vitați la adunare, au făcut nu
meroase sugestii pentru 
munca de viitor a organiza
ției, subliniind necesitatea ca 
tinerii să învețe cît mai mult 
din experiența muncitorilor 
virstnici și din bogata litera
tură tehnică existentă.

La fel de viu a fost dezbă
tută problema continuei per
fecționări profesionale și în 
adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri care s-a ținut

Aceste măsuri au făcut ca 
tot mai mulți tineri să obțină 
rezultate bune la întrecerile de 
atletism, gimnastică, ciclism, 
tir etc.

Recent, peste 1 000 de tineri 
au reușit să treacă cu succes 
normele pentru cucerirea „In
signei de polisportiv". Astfel, 
numai la asociațiile sportive 
„Dunărea" și „Lumina'-Școa
la medie din Calafat sînt, în 
prezent, peste 500 de purtători 
ai insignei. Rezultate bune 
s-au înregistrat și la asocia
țiile sportive Recolta-Seaca 
de ctTnp, Unirea-Tunari, unde 
aproape 300 de concurenfi au 
trecut toate probele prevăzute 

ipetifiei.co

S. SPIREA

șapte tineri, în dese 
B a Școlii medii nr. 2

pare mai romantic, mai copi
lăros, în fond „Poetul clasei** 
pășește acum într-al 18-lea an 
— anul maturității. Ar vrea să 
cunoască țara, marile șantiere 
și oamenii. Ar vrea să fie poe
tul și reporterul maturizării 
generației lui care va fi che
mată, mîine, să ia parte la 
opera de construcție socialistă. 
Intr-o vreme, Lucian a fost o 
„problemă" pentru clasa lui. 
Era nedisciplinat, nu totdea
una se prezenta cu rezultate 
pe măsura posibilităților lui. 
Colectivul bun în care a fost 
mutat, ca urmare a unor ca
zuri de indisciplină, a avut un 
cuvint hotărîtor de spus în 
formarea lui Lucian.

— Va trece Lucian dublul 
examen de maturitate ?

Cu siguranță ! Acelea, în- 
tîmplări mai vechi, erau copi
lării, era o inconștiență din 
care, poate, se hrănea ideea 
falsă — „eu sînt mai deosebit, 
scriu poezii, am mai multe 
preocupări !". Acum, tocmai 
faptul acesta e hotărîtor în 
seriozitatea matură cu care se 
pregătește Lucian pentru exa
menul la Filologie, pentru vi
itor. 

de curind Ia unitatea nr. 1 a 
întreprinderii metalurgice „E- 
nergia**. Aici, în afară de mo
bilizarea celor 157 de tineri la 
frecventarea celor 8 cursuri 
de ridicare a calificării și la 
însușirea materiilor predate, 
organizația U.TJd. a între
prins și alte acțiuni pentru 
perfecționarea profesională a 
muncitorilor. Astfel s-au or
ganizat concursuri „Cine știe 

meserie, ciștigă“ pe fiecare 
secție și unui pe întreprinde
re la care au fost antrenați 
toți tinerii, iar la stația de 
radioamplificare au fost popu
larizate cărțile tehnice nou a- 
părute. Ca urmare a preocu
pării de care a dat dovadă bi
roul organizației pentru a- 
ceastă problemă, analizînd de 
mai multe ori felul cum își 
însușesc tinerii noile cunoș
tințe. frecvența la cursuri a «- 
fost bună. Rezultatele acestei 
preocupări se văd atît în suc
cesele obținute in producție, 
în îmbunătățirea calității lu
crărilor executate, dar și în 
faptul că în prezent aproape 
60 la sută din cei care au frec
ventat cursurile s-au prezen
tat recent In fața comisiei de 
examinare și și-au ridicat ca
tegoria de încadrare. Discuți
ile purtate au arătat că exis
tă încă destule posibilități ne- 
folosite de tineri pe această 
linie. Arătînd acest lucru, 
mecanicul Constantin Ghiță a 
propus să se organizeze schim
buri de experiență cu șantie
rul naval și cu I.M.U.M. unde 
nivelul tehnic al producției

PE SCURT
• Cota de bilete, rezervată 

pentru public la meciul retur 
de fotbal Dinamo București — 
Intemazionale Milano, progra
mat la 3 decembrie pe stadio
nul „23 August" din Capitală, 
se pune în vînzare începînd de 
astăzi 20 noiembrie la casele 
speciale din strada Ion Vidu și 
de la stadionul Republicii. Ca
sele de bilete vor funcționa în
tre orele 8—21.

• Barajele pentru categoria 
A la rugbi, au loc duminică 22 
noiembrie pe Stadionul din 
Parcul Copilului din Capitală, 
după următorul program: ora 
9,30 — Știință Timișoara (ca- 
teg. A) — Constructorul Su
ceava ; ora 11,00 — Ancora 
Galați (căteg. A) — Fdrul 
Constanța.

• Duminică 22 noiembrie de 
la ora 10 dimineața, pe traseul 
din șoseaua Pantelimbn din 
Capitală, se va desfășura fi
nala campionatului republican 
de ciclocros. In program figu
rează probe pentru seniori și 
juniori categoria I.

Sînt 
a XI-a 
din Tr. Severin.

împlinesc anul acesta 18 a-.£_- 
anul acesta dau examenul de 
maturitate; anul acesta visele 
lor vor da examen pentru a 
deveni fapte.

Stau în fața ferestrei clasei 
lor, fereastra aceea de sus, de 
unde vezi Dunărea, șlepurile 
încărcate, grăbind spre Porțile 
de Fier, în toamna aceasta c 
începutului hidrocentralei; 
toamna aceasta a atîtor mari, 
șantiere și maturizări I

Peste mai mulți ani absol
venții anului 1965 se vor 
întîlni. Atunci, la încheie
rea primei etape a planu
lui de perspectivă, cînd în 
țară vor fi atîtea realizări, 
ei înșiși contribuind la aceste 
realizări, se vor întîlni.

Vor reveni în clasa de sus a 
școlii, oameni cu fețe mature, 
absolvenții multor examene 
grele, la școala vieții. se vor 
întîlni, în cadrul acestei fere
stre, larg deschise spre țară, 
cu visele lor din acest al 
18-dea an. Vor da raportul 
profesorilor și colegilor lor. Și, 
cu siguranță, nu-și vor trăda 

este mai ridicat, iar secretarul 
comitetului U.T.M. pe între
prindere, Gheorghe Georgescu, 
arăta că membrii biroului or
ganizației nu au avut răspun
deri concrete, pe secție, în 
privința organizării procesu
lui de ridicare a calificării. 
Așa se explică faptul că exis
tă diferențe de la o secție la 
alta, de la un cerc la ; " 
în privința frecvenței

altul 
la

cursuri și a nivelului de cu
noștințe.

Dezbaterile privind proble
ma ridicării calificării s-au 
soldat în ambele organizații 
cu propuneri prețioase care au 
fost cuprinse în planurile de 
măsuri pentru munca de vi
itor. Astfel, la secția electrică 
a S.M.N.C. s-a prevăzut ca bi
roul organizației U.T.M. să ia 
legătura cu conducerea între-
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CINEMATOGRAFE
In secția ringuri de Ia Fila
tura de lină pieptănată din 

București

CAN-CAN (film pentru ecran pa
noramic) — rulează îa Patria (orele: 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; ^l.T5), SE
DUSĂ ȘI ABANDONATĂ - rulează 
la Republica (orele: 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,30), Festival (orele:8,30; 
11; 13,30; 16; 18,45, 21.15), Tomis 
(orele: 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30). 
Modern (orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). TOT AURUL DIN LUME 
— rulează la Carpati (orele: 10; 
12; 14; 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează lă București 
(orele : 8; 10.15; 12,30; 14,45; 17,45; 
19,45; 22), Luceafărul (orele : 9; 
11,45; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45); 
Grivița (orele : > 10; 12;30| 15;
17,30: 20)( ExcelsiOf (oțele: 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Melodia 
(orele: 9,15; 11,30; 13.45; 16, 18,30; 
21). TEAMA — rulează la Capitol 
(orele: 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele: 9,30; 11,45, 14;

Ce aduni cu 
o mina, nu risipi 

cu cealaltă! 
calculul primit de la tehnicie
nii in^eprinderii — peste 
220 000 m p țesături cupo- 
nate. Iată deci câ. deși din 
războaie a fost scoasă peste 
prevederile pianului o cantita
te dublă de țesături, totuși an
gajamentul luat cu privire la 
calitate nu a fost îndeplinit. 
Ceea ce s-a realizat prin spo
rirea indicilor de utilizare a 
războaielor, s-a pierdut din 
cauza nereaiizării indicelui de 
calitate. Ceea ce s-a strins cu 
o mină, s-a risipit ea cealaltă.

I-am solicitat tovarășului 
Dumitru Șerbănescu, directo-

prinderii și cu comitetul sin
dicatului pentru înființarea în 
acest an a unui nou curs de 
radiotehnică, astfel îneît mun
citorii de aici să poată execu
ta și reparații radio la navele 
intrate pe doc. Constatînd că 
biblioteca tehnică este prea 
puțin frecventată de către ti
neri, adunarea generală a în
sărcinat noul birou să se ocu
pe mai mult de antrenarea 
tinerilor la citirea cărților de 
specialitate. organizîndu-se 
diferite acțiuni în acest scop.

Printre măsurile aprobate 
de adunarea generală U.T.M. 
de la „Energia" s-a prevăzut 
un mai bun control asupra 
frecvenței tinerilor la cursuri, 
ținerea unei legături mai strîn- 
se cu lectorii, consultarea de 
către biroul organizației a te
maticilor lecțiilor pentru ca 
ele să fie cît mai adecvate și 
mai accesibile tinerilor.

Făcînd bilanțul activității 
tinerilor în producție și al 
muncii politice de educație co
munistă, adunările generale 
de dări de seamă si alegeri 
din cele două organizații au 
scos la iveală posibilitățile și 
perspectivele mari pe care le 
au tinerii pe drumul însușirii 
cît mai temeinice a tehnicii noi.

O
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10; 13; -14,15;
21), Arta (orele 16; 

CARL VON OS- 
rulează la Central 

13; 15.30; 18; 20.30). 
— cinemascop (am- 

- rulează la Lumina

16,15; 18,30; 21), Rahova (orele: 10; 
18,15; 20,30). COMISARUL MAI
GRET SE INFURJE « rulează la 
Victoria (orele: 
16,30» 18,45; ““ 
18,15» 20,30).
SIETZKY •* 
(orele: 10,30» 
GHEPARDUL 
bele serii) - _____ _ _____
(orole: 9,45» Î3.15» 16.45» 20,15), 
Dacia (ore)6: 9,30,- 13, 16.30, 20). 
REBELUL MAGNIFIC — rulează la 
Union (orele: 14,30: 16,30» 18,45» 
21). PROGRAM PENTRU COPII - 
(dimineața ora t0). rulează la 
Doina — după-amiazâ — BĂRBA
ȚII (orele: 11,30» 13,45; 16» 18,15; 
30,3(1). STRAiNtJL — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Ciu
lești (orele: 9,30» 13; 16,30» 20). 
Volga (orele: 10,30; 16» 19,30). 
HATARl (ambele feerii) — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
10; 16,30; 20), EXISTĂ UN ASEME
NEA FLĂCĂU — rulează la Fla
mura (orele: 9; 12,45; 16,30; 20,15), 
Floreasfcă (orele : 16» 19,30), Ades- 
qo (orele : 15.30» 18 : 20,30). COMI
SARUL — rulează la Cultural 
(orele : 15; 17, 19; 21). CĂLIȚI ÎN 
FOC — rulează la Crîngași (orele: 
16; 18,15; 20,30). ÎN VÎLTOARB
— rulează la Buzești (orele: 15,30»
18; 20,30), Cosmos (orele: 16;
18,15; 20,30). POVESTE DE PE DON
— rulează la Lira (orele: 15,30» 18»
20.30) . COMOARA DIN VADUL
VECHI — rulează la Bucegi (orele: 
10» 12» 16» 18,15» 20,30). Aurora 
(orele: 10,15» 12,45» 16, 18,15»
20.30) .

Tinerele de la asociația spor
tivă „Lumina" din Calaiat la 
startul probei de 100 m, din 
cadrul concursului pentru 
cucerirea „Insignei de poli

sportiv' 
i

lipsa de
rea rete‘ 

:e lac
treprinderea să înregistreze 
refuzuri din partea beneficia
rilor care totalizează țesături 
în valoare de 5 600 000 lei. A- 
ceasta a dus la imobilizarea de 
fonduri, credite restanțe față 
de bancă, pentru care s-au 
plătit penalizări în valoare de 
945 000 lei.

Cele mai multe din aceste 
neajunsuri au fost înregistrate 
în primul semestru ăl anului. 
Luîndu-se unele măsuri prin
tre care amintim: montarea 
de veghetori de urzeală la răz
boaiele plate și extraplate, în
tărirea asistenței tehnice în

1n muzeul Facultății de bo
tanică a Universității din 

Cluj
Foto : N. STELOR1AN

Zilele acestea, țara noastră 
a avut ca oaspeți, la invitația 
Academiei R. P. Romine, pe 
dr. Jose Lopez Sanchez, vice
președinte al Academiei de 
Științe din Cuba, și dr. Ma
riano Jorge Quintana, director 
general adjunct ăl Institutului 
de meteorologie și astronomie. 
Referindu-se la această vizi
tă, dr. J. L. Sanchez a declarat 
redactorului Agenției romîhe 
de presă „Agerpres“, Ștefan 
Bratu :

Sîntem aici pentru a discu
ta planul de colaborare pe anii 
1965—1966 și pot spune că sîn
tem foarte satisfăcut* de re
zultatele obținute, planul de 
muncă fiind în linii generale 
stabilit.

Am avut posibilitatea să 
Vizităm cîteva institute de cer
cetări ale Academiei dv., unde 
ne-a impresionat sistemul 
perfect de organizare, nivelul 
științific înalt al cercetărilor 
ce se efectuează și, îndeosebi, 
tematica cercetărilor axată pe 
probleme actuale deosebit de 
importante pentru știință, 
pentru binele omului. Acolo, 
ca și în întîlnirile pe care 
le-am avut la Academie, am 
avut discuții deosebit de utile, 
am fost primiți cu atenție și

O

Joi dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, a primit pe 
Vladimir Velebit, secretarul 
executiv al Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Europa, care 
se află în țară într-o vizită 
oficială.

în aceeași zi, Gogu Rădu
lescu a oferit un dejun în cin
stea oaspetelui.

Secretarul executiv a fost 
primit totodată de Roman 
Moldovan, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat al 
Planificării.

*
Joi seara a sosit în Capitală 

o delegație de energeticieni 
din S.U.A. condusă de Walker 
Cisler, președintele Consiliului 
Companiei de electricitate De
troit Edison și președinte al 
Institutului electric Edison.

Energeticienii americani ne 
vizitează țara în cadrul pro
gramului de schimburi cultu- 
ral-științifice între R. P. Ro
mînă și Statele Unite ale 
Americii și reîntorc vizita fă
cută în primăvară în S.U.A. 
de un grup de energeticieni 
romîni.

'DftnneA Faima exponatelor romînești
Țara noastră are vaste terenuri 

naturale pentru vînat, în cele 
mai diferite zone și tipuri de re
lief. Mai bine de un sfert clin te
ritoriul țării îl ocupă pădurile, 
care determină, firește, bogăția 
și diversitatea vînatului.

Condițiile naturale, conjugate 
cu grija deosebită pe cate o ti- 
cordă statul nostru ocrotirii fau
nei pădurilor, au dus la dezvolta
rea vînatului în țară noastră. 
Față de acum 6—7 ani, de 
exemplu, efectivele de cerbi au 
crescut de la 6—7 000, la apro
ximativ 20 000. A crescut și nu
mărul urșilor de la 1 000, la pes
te 4 000, caprele negre de la 
7—800, la peste 5 000. Teritorii
le de vînătoare și peisajele țării 
atrag an de an un număr tot mai 
mare de turiști străini pasionați 
de vînătoare. Numai în anul a- 
cesta peste 120 de vînători stră
ini s-au întors acasă cu trofee 
de vînătoare care se înscriu prin
tre cele mai reprezentative din 
lume.

Strălucitul succes al vînatului 
romînesc, obținut cu prilejul re
centei Expoziții internaționale de 
trofee vînătorești de la Florența, 
vine să confirme primatul mon
dial pe care-l deținem în acest 
domeniu.

Iscusiții noștri vînători au tri
mis la Florența pe adresa: „2-a 
Mostra Mercato Intemazionale 
della Caccia — Palazzo Vecchio" 
trofee de vînătoare recoltate de 
pe plaiurile patriei noastre. Ju-

riuî concursului, aprecierile nu
meroșilor vizitatori șl specialiști, 
ale presei italiene, au recunoscut 
valoarea incontestabilă a expona- 
ielcff fOthînești, a originalei și su
gestivei prezentări a acestora. 
Ele au'fost răsplătite cu... o tol
bă de medalii: 52 medalii de
aur, 17 medalii de argint și 2 de 
bronz.

Printre trofeele încununate cu 
medalii de aur se numără și 
coarnele cerbului împușcat la 
Tușnad Băi, de vînătorul Alex. 
Șerbati, pielea unui urs împușcat

La Expoziția
internațională

de trofee vinătorești 
de la Florența

toate cele trei schimburi etc^ 
situația s-a mai îmbunătățit in 
trimestrul HI. Procentul de 
cupoane, pentru prima dată de 
la începutul anului, s-a situat 
sub cei admis. Cu acest prilej, 
așa cum ni se relata la comi
tetul «ie partid, ^a fost spulbe
rată concepția greșită a unor 
cadre de tehnicieni din între- 
prtodere care susținemi că o 
îmbunătățire a calității produ
selor și reducerea procentelor 
de cupoane va fi posibilă nu
mai în condițiile introducerii 
de noi utilaje**.

Tovarășii din conducerea 
întreprinderii au tras de aici 
concluzia că folosirea rațională 
a mașinilor, asigurarea unui 
control riguros din partea 
maiștrilor și inginerilor, întă
rirea asistenței tehnice și a 
disciplinei în producție asigu
ră realizarea ritmică a planu
lui de producție la toți indi
catorii.

Pînă la sfîrșitul anului a 
mai rămas puțin timp. La în
treprinderea textilă „Bucegi“ 
există condiții ca rămînerile în 
urmă privind calitatea țesătu
rilor să fie recuperate. Multe 
din măsurile luate de condu
cere converg spre acest lucru. 
Rămîne ca întregul colectiv 
să-și sporească eforturile pen
tru a recupera rămînerile în 
urmă în ceea ce privește cali
tatea producției.

de Teodor Sima în Munții A'S- 
săudtilui, coarnele unui căprior 
trimise de Constantin Vasile, o 
capră neagră, cinată de Gh. Ken- 
defi, colții de mistreț trimiși de 
Etneric Fazekaș, și lupul împuș
cat de Vladimir Gnu în Munții 
Făgărașului. Din cele 10 premii 
puse în concurs cu prilejul orga
nizării standului de onoare — 
unde fiecare țară avea dreptul să 
participe cu cele mai mari și mai 
frumoase trofee din Expoziție 
— țara noastră a cucerit alte 4 
medalii de aur. Este vorba de 
capra neagră, lupul, ursul și mis
trețul Carpaților Romîniei. Erau 
cele mai mari și mai frumoase 
exemplare din lume.

De asemenea, țara noastră a 
cucerit o cupă, o machetă, o me
dalie de aur și o diplomă pentru 
cel mai frumos și sugestiv stand 
din expoziție.

Italienii sînt cunoscuți ca mari VASILE CĂBULEA

Membrii delegației romîne la Expoziție, primind medaliile a- 
cordate de juriu

căldură pentru care sîntem 
îneîntați și recunoscători. în 
convorbirea cu președintele 
Academiei R. P. Romîne, care 
a primit cu mult interes pro
punerile noastre, am găsit 
multă înțelegere, ceea ce ne 
dă siguranța că în viitor co
laborarea între cele două aca
demii va fi mai strînsă, mai 
rodnică. Vom primi un sprijin 
important, pentru care mulțu
mim ; vom putea spune că în 
dezvoltarea științei în Cuba, 
știința romînească a jucat un 
rol de seamă.

în afara contactelor oficiale 
— a continuat oaspetele cu
banez — am fost foarte feri
ciți să putem cunoaște nemij
locit firea deschisă, ospitalita
tea rdmînilor. Peste tot am 
fost înconjurați cu multă dra
goste șl căldură.

Exprimînd regretul că nu a 
putut rămîne mai mult în țara 
noastră și dorința de a reve
dea cît mai curînd Romînia, 
dr, J. L. Sanchez a spus în în
cheiere : Dorim harnicului dv. 
popor — și sîntem convinși 
că. sub conducerea partidului 
și guvernului său, va obține — 
succese și mai mari în con
struirea socialismului, în dez
voltarea economiei, științei și 
culturii.

în timpul șederii în țara 
noastră energeticienii ameri
cani vor vizita diverse între
prinderi, institute de cercetări 
și proiectări din domeniul 
energiei electrice.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice, de spe
cialiști.

Au fost prezenți William A. 
Crawford, ministrul S.U.A. în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

★
Joi seara, Jeno Kuti, ambasa

dorul R. P. Ungare la București, 
a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a prof. dr. 
Palffy Endre, șeful catedrei de 
limbă și literatură romînă de la 
Universitatea din Budapesta.

★
Joi dimineața, în sala Con

siliului local al sindicatelor 
din București, au început lu
crările conferinței naționale de 
psihiatrie. Participă academi
cieni, profesori, cadre medi
cale de specialitate, precum și 
personalități din acest dome
niu, oaspeți de peste hotare.

(Agerpres)

amatori ai vînatului de păsări. 
De aceea, delegația noastră le-a 
făcut o surpriză plăcută. A ame
najat o splendidă dioramă care 
reprezenta mai multe specii de 
vînat din Delta Dunării. In cursul 
celor două săptămîni, miile de 
florentini ori lombarzi, campanezi 
sau sicilieni, ca și numeroșii oas
peți de peste hotare cate au tre
cut pragul expoziției instalată în 
modernul pavilion din Piazza 
della Liberia, se perindau prin 
fața standurilor cu decof vînăto- 
resc din 3 continente și cu aproa
pe 400 de trofee din 19 țări, 
oprinclu-se minute in șir în fața 
dioramei din Delta Dunării. Un 
tablou cît un perete reprezenta 
Delta în miniatură; cu ochiuri de 
apă și păduri de stuf. In față, pe 
parchet, fusese adus un petec 
adevărat din Deltă: părtiîht, ca
nale de apă, vegetație. Prin stu
fărișuri, ori pe micile bălți în 
miniatură, Vizitatorii priveau ra
țele sălbatice, lopătarii și stîrcii 
cenușii, egreții, gîștele și dropiile 
de cîmpie.

Cu prilejul expoziției au fost 
prezentate și filmele documen
tare : „Sub aripa vulturului", 
„Poiana urșilor" și ,,Cerbul car
patin" care, întrunind aprecierile 
unanime, au cucerit și ele meda
lii de aur.

In obținerea acestui succes de 
prestigiu internațional, merite de
osebite au in primul tind vînă- 
torii romîni, care au împrumutat 
frumoasele lor trofee, precum și 
organizatorii standului țării noa
stre, Ministerul Economiei Fo
restiere și AGVPS; Sute de vizi
tatori printre care se numără 
și ambasadorii S.U.A., Iugosla
viei, Franței, Angliei în Italia, au 
scris în cartea de onoare numai 
cuvinte de laudă la adresa vînă- 
torilor romîni, bogăției și frumu
seții vînatului și peisajului romî
nesc.



Comentarii ale presei 
apusene privind crearea 

forței nucleare multilaterale

/n centrul atenției presei america
ne și vest-europene continuă să 
se afle divergențele din N.A.T.O. 

in problema „forței nucleare multila
terale", divergențe reliefate și, pare- 
se, amplificate de ultimele luări de 
poziții din ”* “*
tale.

După părerea multor observa
tori (fin capitala britanică, atacul 
lui Wilson împotriva Franței, a- 
cuzată de „tendințe separatiste", 
inaugurează o nouă etapă a di
vergențelor din N.A.T.O. „Tac
tica pripită a americanilor, atît 
în runda Kennedy, cit și în pro
iectul unei forțe nucleare multi
laterale — remarcă ziarul englez 
„THE GUARDIAN" — a deter
minat nu numai guvernul fran
cez, ci și alte guverne occiden
tale să creadă că asociația în
seamnă predominanța americană 
în domeniul economic și politic 
ca și în domeniul militar. Acum, 
atacul antifrancez al lui Wilson 
poate trezi suspiciuni privind o 
reînnoire a relațiilor speciale 
americano-britanice". La rîndul 
său, „EVENING STANDARD" 
sublinia că în multe capitale 
vest-europene se consideră că 
„Marea Britanie ar fi hotărîtă să 
mențină relațiile sale speciale cu 
S.U.A., ceea ce i-ar aduce o pon
dere mai mare în organizarea 
nucleară decît oricărui alt mem
bru din alianță". Mai explicit, 
ziarul „NEW YORK TIMES" 
scrie pe această temă: „Oficiali
tățile de la Washington au infor
mații care lasă să se înțeleagă că 
în capitala Franței, și nu numai 
acolo, se consideră că vizita lui 
Walker și discursul lui Wilson 
dovedesc existența unei conspi
rații anglo-americane de a men
ține o influență asupra Europei 
occidentale".

De altfel, riposta franceză s-a 
și făcut auzită. Secretarul gene
ral al partidului guvernamental 
francez UNR a declarat că ade
rarea la forța nucleară multilate
rală — fie că este vorba de va
rianta americană, fie de cea en
gleză — ar echivala pentru Fran
ța cu o abdicare în fața străină
tății și cu o pierdere a indepen
denței naționale. Presa pariziană 
anunța, de asemenea, că guver
nul francez a cerut pe neaștep
tate procedura de urgență pentru 
discutarea în Adunarea Națională 
a legii programului militar pe 
1965—1970, program militar 
care, precum se știe, are la bază 
dezvoltarea „forței nucleare in
dependente" franceze. In mod 
firesc, unii comentatori au inter
pretat aceasta ca o contramăsură 
franceză la presiunile ce se fac 
pentru punerea pe picioare a 
„forței nucleare multilaterale".

Mulți observatori occidentali 
sînt de părere că, în actualul sta
diu, terenul pentru o înțelegere 
inter-occidentală în problema 
„forțelor nucleare multilaterale" 
e greu de întrezărit. „Fapt este — 
remarcă influenta publicație en
gleză „ECONOMIST" — că a- 
vem de a face aici cu un conflict 
deschis între două concepții in
compatibile, aceea a unei alianțe 
bazate pe principiul integrării și 
aceea a unei alianțe bazate pe 
principiul suveranității naționale 
de nezdruncinat. Una sau alta 
din aceste concepții va trebui să 
cedeze, ceea ce se va solda fie 
cu o alianță sfărîmată, fie 
cu un principiu înăbușit, pînă la 
moarte. In afara cazului cînd 
Johnson, Erhard sau Wilson ar fi 
dispuși să abandoneze ideea in- 
tegraționistă, trebuie să se facă 
față ideii că generalul de GauUe 
ar putea riposta cu oricare din 
armele de represalii care se află 
sub comanda sa. Acestea variază 
de la denunțarea tratatului fran
co-german de colaborare, pînă 
la retragerea crengii franceze de 
sub picioarele comandamentului 
suprem aliat din Europa, care ar 
face ca N.A.T.O. să arate aidoma 
unei gogoși; totul numai înveliș, 
fără nimic la mijloc".

După ce în comisia militară 
a Conferinței parlamentarilor 
NATO, proiectul FNM a fost viu 
criticat, comisia politică a Confe
rinței a adoptat o recomandare 
care încearcă să dea satisfacție, 
fîrin formularea sa, tuturor părți- 
or participante la discuții. In

tr-un comentariu transmis ieri, 
agenția U.P.I. apreciază că Sta
tele Unite, Marea Britanie și 
Germania occidentală manifestă 
în prezent prudență față de în
cheierea unui acord referitor la 
crearea flotei nucleare NATO de 
suprafață datorită poziției nega
tive a guvernului francez. Agen
ția menționează că Statele Unite 
ar fi în favoarea unei formule 
de compromis, dar respectîn- 
du-se două condiții : în primul 
rînd să nu fie redusă amploarea 
planului S.U.A. pînă la pierderea 
eficienței lui și, în al doilea rînd, 
să nu se facă nici o încercare de 
reducere a. participării largi a 
Germaniei occidentale.

Va interveni în manevrele pen
tru crearea F.N.M. o „pauză 
pentru reflecții" ? Va putea fi 
realizat un compromis ? Nu se 
poate preciza acum nimic. Ceea 
ce subliniază însă majoritatea ob
servatorilor occidentali este fap
tul că divergențele din NATO 
rămîn adînci.

Dacă numeroși comentatori din 
Occident își exprimă incertitudi
nile în legătură cu viitorul pro
iectului „forței nucleare multila
terale", nu puțini sînt aceia care 
își afirmă temerile că proiectatele 
„forțe multilaterale" ar putea fa
cilita accesul cercurilor milita
riste vest-germane la „trăgaciul 
nuclear". Potrivit părerii ziarului 
francez „COMBAT", Statele Uni
te „consideră că numai forțele 
nucleare multilaterale pot împie
deca R.F.G. de a intra într-o zi 
în posesia armei nucleare si dea 
se deda atunci la aventuri". Zia
rul vest-german „DIE ZEIT" 
remarcă: ,Jn răsărit ca și m multe 
țări occidentale se face auzit re
proșul că R.F.G. forțează proiec
tul F.N.M. numai pentru a pu
tea pune în sfîrșit degetul pe 
trăgaciul nuclear".

Implicațiile, pe multiple pla
nuri, ale proiectului „forțelor nu
cleare multilaterale" sînt, după 
cum se vede complexe și depă
șesc sfera relațiilor interned- 
dentale.

diferite capitale occiden-

R.A.U. Vedere din Cairo

Vizita in Franța a tovarășului PE SCURT
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Alexandru Birlădeanu
PARIS 19. — Corespondentul 

Ager pres, Tudor Vomicu, trans
mite : Joi după-amiază, Alexan
dru Birlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, a avut o întîlnire cu 
dl. P. Lamour, președintele de- 
legației guvernamentale de ame
najare a teritoriului Rhonului de 
jos. Au fost discutate probleme 
de cooperare în domeniul irigați
ei.

La Facultatea de 
ițe umanistice de 
acad. A. Joja a 
despre definiții 

rte ale logicii, Au 
Kpxx_ La conferință 
față Rene Poirier, 
Sorbona. Expune

rea s-a bucurai de succes.

t a Conferința Generală
/ y a U.N.E.S.C.O., în ca

drul Comisiei progra
mului, s-a examinat capito
lul din Programul și buge
tul U.N.E.S.C.O. pe anii 1965— 
1966 consacrat proiectului major 
de apreciere a valorilor cultu
rale ale Orientului și Occidentu
lui. La dezbaterea sa au luat 
parte peste 30 de delegați.

Delegatul R. P. Romine, conf, 
univ. Valentin Lipatti, a arătat 
că e necesar ca perioada finală 
a proiectului major Orient-Occi- 
dent, care se va încheia în 1966, 
să nu fie numai o perioadă de 
bilanț, ci și preambulul unor pro
iecte mai largi, menite să dez
volte, în cadrul U.N.E.S.C.O., 
studierea și aprecierea reciprocă 
a tuturor culturilor lumii. In a- 
cest sens, delegatul romîn a spri
jinit proiectul de rezoluție pre
zentat de Franța, India, Mali, 
Mexic, Peru, în care se subli
niază că U.N.E.S.C.O. este che
mată să realizeze un dialog mul
tilateral între diferitele tipuri de 
civilizație și culturi, pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru înțelegere și colaborare 
internațională.

In continuare, referindu-se la 
colaborarea științifică și culturală 
din regiunea balcanică, vorbito
rul a informat despre rezulta
tele pozitive obținute în cerce
tarea civilizațiilor balcanice cu 
sprijinul U.N.E.S.C.O., de Aso
ciația internațională de studii 
sud-est europene.

In comisia programului a fost

adoptat în unanimitate capitolul 
respectiv din programul și bu
getul U.N.E.S.C.O. pe anii 1965— 
1966, ținînd seama de recoman
dările formulate de delegatul 
romîn.

★
La 17 noiembrie 1964 în Co

misia programului s-au purtat 
discuții pe marginea unei rezo
luții propuse de delegația 
U.R.S.S. privind liniile directoare 
ale programului de perspectivă 
al U.N.E.S.C.O. pe anii 1967— 
1968.

Sprijinind rezoluția sovietică, 
delegatul romîn V. Lipatti s-a 
declarat de acord cu părerea a 
numeroase alte delegații că edu
cația și știința trebuie să rămînă 
domenii prioritare în activitatea 
U.N.E.S.C.O. în perioada 1967— 
1968. Vorbitorul a cerut ca edu
cația tineretului și a adulților în 
spiritul păcii, respectului reci
proc și al înțelegerii internațio
nale, activitățile regionale, pro
gramul de alfabetizare etc. să fie 
cuprinse ca probleme principale 
în textul rezoluției.

MOSCOVA. — La 19 noiem
brie, în sala Sverdlovsk din 
Kremlin a avut Ioc o întîlnire 
între Alexei Kosîghin, președinte
le Consiliului de Miniștri, al 
U.R.S.S., și cei 92 de reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din 
S.U.A. care se află în U.R.S.S. 
Au participat Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., precum și reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Ex
terior al U.R.S.S.

Alexei Kosîghin a declarat — 
după cum relatează TASS — că 
în Uniunea Sovietică se află pen
tru prima oară un asemenea ma
re grup de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din S.U.A, 
El și-a exprimat speranța ca în 
timpul întrevederilor și convor
birilor, oamenii 
ricani au putut 
i-a interesat.

La începutul
luat parte ziariști 
corespondenți ai agențiilor 
ziarelor americane.

de afaceri ame- 
clarifica tot ce

.,New York Times" despre:

Perspectivele rundei Kennedy

europene a liberului schimb
GENEVA. — La 19 noiembrie 

s-a deschis la Genc.a sesiunea 
Consiliului ministerial al Asocia
ției europene a liberului schimb 
(A.E.LuS.), din care fac parte. 
Anglia, Suedia, Norvegia, Da
nemarca, Elveția, Austria, Por
tugalia și Finlanda ca țară aso
ciată.

Pe ordinea de zi figurează ur
mătoarele probleme: consecințe
le măsurilor restrictive adoptate 
recent de guvernul britanic pen
tru partenerii Angliei din 
A.E.L.S., raportul anual privind 
schimburile agricole din cadrul 
acestei organizații economice, 
problema integrării vest-europe- 
ne și perspectivele negocierilor

tarifare din cadrul rundei Ken
nedy.

După cum relatează agențiile 
de presă, reprezentanții țărilor 
membre ale A.E.L.S. s-au întru
nit la Geneva într-un moment 
cînd în cadrul acestei Asociații 
economice s-a creat „cea mai 
gravă criză" de la înființarea sa 
ca urmare a introducerii de că
tre guvernul britanic a suprata
xei de 15 la sută la unele mărfuri 

de import.
Ședința din cursul după amie

zii s-a ținut cu ușile închise. A- 
genția France Presse relatează că 
la sfirșitul acestei ședințe minis
trul afacerilor externe al Austriei, 
Bruno Kreisky, a decjarat că 
„discuțiile au fost foarte dure“.

A Scpczrea. iești pecera expzx- 
rixaea ccmerțuhti iz 1962, ce* 
a acordat puteri lârgjta de trata
tive președintehti S.UA, a des
chis calea actualelor ne^ocaeri. 
Dar drumul a fost drfcL Puteri
le președintelui de a reduce ta
rifele vamale au fort irzrictie 
atunci cmd Marea Britarje a 
fost exclusă din Piața crxnnnă- 
Și mai descurajator este fapta! 
că Stotde Unite și prinapa-'ă 
lor parteneri comerciali, mai a- 
les francezii, s-an „antrenat* în 
vederea negocierilor, racurgind 
la măsuri protecționiste.

Piața comună a început prin 
majorarea tarifelor vamale in 
„războiul puilcr de găină", des- 
lănțuind astfel acțiuni de repre
salii împotriva exporturilor sale : 
Washington a încheiat acorduri 
de reducere a cotelor la importu
rile de textile și came; și, chiar 
în ajunul negocierilor. Mareo 
Britanie a majorat tarifele sale 
vamale cu 15 la sută.

Negociatorii nu s-au înțeles 
nici pînă în prezent asupra re
gulilor precise în vederea redu
cerii tarifelor. Ei au amin at dis
cutarea concesiilor agricole, deși 
Statele Unite insistă ca acestea 
să formeze o parte din negocieri
le cu privire la produsele indus
triale.

Dar, cu toată profilarea noilor 
bariere în calea comerțului din 
ultimii doi ani, aceasta nu în
seamnă că sprijinitorii liberaliză
rii comerțului trebuie să abando
neze «partida. Un compromis este 
posibil dacă negociatorii se vor 
angaja în negocieri cinstite.

Acest lucru va 
cesul sau. eșecul 
dy. O extindere 
internațional este 
menținerea’ forței

PNOM PENH. — Luind cu- 
vtahai In cadrai unei ședințe a 
ț - cambodgian, prin- 
7— Ncrodcen Sianuk, șeful 
natixYr cambodgian, s-a de- 
darax gaia să ia parte la 

tratative, la Delhi, 
stititionarea conflictu- 

dti de timtieră cu Vietnamul 
de aod. Xn acest scop, el a ce
rn g.-, «mutai sud-vietnamez 

& nesznneze reprezentanții 
dilative. Șeful statului 
câod£zi cere insă guver- 
m ne Za Saigon să renunțe 

sa la insulele din 
ețnerea coastei cambodgie- 
rerjnoarlnd apartenența 
Za Cacbod^a. Aceasta, a 
s țxîr Ntmottn Sianuk 
cșduue o coodițje sine qua 
i prezru rjnma? zarea re- 
_.r w 7 * e Camhodgia și 
crarBBl de sotf.

M|
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convorbirii 
sovietici

au
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„Războiul lamelor de ras

Saigon

Barba locuitorilor 
Europei occidentale 
formează obiectul li
nei aprige concuren
țe. Ea este disputată 
cu ardoare între com
paniile producătoare 
de lame de ras și de 
aparate de ras elec
trice. Cine izbutește 
să radă mai multe 
bărbi, iese cîștigă-

<

Est - Vest
comerțului

Lucrările

rundei Kennedy

vor începe

la 9 decembrie

scria : 
abordare 

curajoasă de către

Pentru extinderea

NEW YORK. — Congresul 
Consiliului Național pentru 
comerțul exterior care și-a în
cheiat lucrările la New York, 
s-a pronunțat într-o declara
ție pentru extinderea comer
țului Est-Vest. In declarație 
se arată : „Congresul remarcă 
interesul crescînd ce poate fi 
observat pentru dezvoltarea 
comerțului cu Uniunea Sovie
tică și cu cîteva alte țări din 
Europa de est. Acest interes 
este firesc și inevitabil**.

Această declarație urmează 
altor luări de poziție favora
bile comerțului Est-Vest. Ast
fel, organele de presă ale cer
curilor de afaceri își exprimă 
părerea că victoria obținută de 
Johnson asupra candidatului 
republican Barry Goldwater 
îmbunătățește perspectiva dez
voltării comerțului cu țările 
socialiste. In acest sens „Jour
nal of Commerce" 
..Șansele pentru o 
relativ
Johnson a relațiilor comerciale 
Est-Vest par în prezent, după 
triumful președintelui, favo
rabile".

U.R.S.S. Imagine din orașul Du șambe, capitala Tadjikistanului

Foto : TASS—Moscova

determina suc- 
rundei Kenne- 

a comerțului 
vitală pentru 

,___rf_____ _ națiunilor in-
-dustiiale.și.accelerarea. . creșterii 
tarilor în curs de dezvoltare. 
Singura cale de înfrîngere a ob- 

- stacolelor protecționiste o ■ consti
tuie un efort, comun de promo
vare a creșterii .schimburilor, co- 

.merciale internaționale.

GENEVA.— Comitetul ne
gocierilor tarifare al GATT a 
hotărît ca la 9 decembrie să 
înceapă la Geneva lucrările 
complicate ale rundei Ken
nedy. La aceste lucrări nu vor 
lua parte decît țările care au 
hotărît să participe la nego
cierile privind reducerea cu 50 
la sută a tarifelor vamale și 
anume: S.U.A., țările Pieței 
comune, Japonia, țările mem
bre ale AELS.

La 23 noiembrie va avea loc, 
tot la Geneva, o întrunire a 
subcomitetului GATT pentru 
stabilirea regulamentului de 
participare a țărilor în curs de 

| dezvoltare la tratativele run
dei Kennedy.

TRATATIVE 
FRANCO- ALGERIENE 

IN PROBLEMA 
PETROLULLT

ALGER. — La Alger au Joc 
noi tratative franco-algeriene 
în probleme privh-d exrloaîa- 
rea petrolului din Algeria.

In cadrul acestor tiMative, 
Algeria cere o pane mai 
mare din profiturile obțin 
de pe urma exploatării 
trolului. în prezent, potr 
cifrelor oficiale, Algeriei 
revine numai o șesime din 
ceste venituri, restul rămi- 
nînd companiilor petroliere 
străine, în majoritate fran
ceze.

Statul algenan controlează 
numai aproximativ 11 la su
tă din bogățiile sale petrolie
re.

Pentru a obține o cotă mai 
mare din beneficiul realizat 
de companiile străine este ne
cesară înlocuirea acordului 
încheiat înaintea proclamării 
independentei Algeriei. Gu
vernul algerian revendică ex
tinderea drepturilor sale asu
pra exploatării și comerciali
zării petrolului algerian.

[te

PE SCURT
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Eșecul 
„desantului aeri'an“ 

împotriva forțelor 
patriotice

Cel mai mare desant aerian 
de la începutul războiu
lui din Vietnamul de 

sud a avut loc miercuri la 
mică distanță de Saigon și tîr- 
ziu, în cursul serii, el începuse 
să se transforme în imul din 
cele mai mari eșecuri militare, 
transmite agenția Associated 
Press.

Un număr de 115 elicoptere, 
sprijinite de avioane de bom
bardament, au transportat a- 
proximativ 3 000 de soldați 
într-o regiune situată la 30 
mile nord-vest de capitală, în
tr-o încercare de a intercepta 
unitățile de partizani. Un pur
tător de cuvînt american a 
declarat spre seară că trupele 
guvernamentale nu au putut 
lua contact cu forțele de par
tizani, cu excepția unei cioc
niri minore. Se pare, relevă a- 
gențiile americane de presă, 
că unitățile de partizani s-au 
retras înainte de venirea tru
pelor guvernamentale.

Organizațiile studențești, 
precum și diverse grupări po
litice din Saigon continuă să 
ceară demisia guvernului. O 
delegație a studenților s-a în- 
tîlnît miercuri cu doi membri 
ai înaltului Consiliu Național, 
cărora le-a făcut cunoscut că 
organizațiile studențești nu 
mai recunosc guvernul lui 
Tran Van Huong.

Agenția United Press Inter- 
natiocal anunță că generalul 
Maxwell Taylor, ambasadorul 
S-U-A. la Saigon, urmează să 
piece la Washington pentru 
consultări cu președintele 
Johzsoti și cu membri ai gu- 
vemuhri american- Departa
mentul de 4at a precizat că 
acesse cocsuitări vor începe la 
27 noiembrie. Cxnentind a- 
eeastă știre, agenția UJ’J. 
scrie că călătoria nri Taylor 
va prilejui -ceea ce se așteap
tă a fi o amplă trecere in re
vistă a strategiei am 
in \ ce sud*.

tor...
Aparatele de ras e- 

lectrice au cucerit 
treptat poziții puter
nice pînă anul trecut, 
cînd compania „Gil
lette" a reacționat cu 
vigoare, lansînd un 
nou produs: „lama 
minune", dintr-un 
oțel special și cu 
„viață lungă". Pe pia
ța engleză „lama mi
nune" a izbutit în 
numai șase luni să 
cucerească 70 la sută 
din clienții care „tră
daseră" lama tradi
țională în favoarea 
aparatelor de ras e- 
lectrice.

Bazîndu-se pe acest 
succes, „lama minu
ne" a pătruns, cu a- 
jutorul unei reclame 
perseverente, pe piața 
vest-germană. Firma 
„Gillette Roth Biinch- 
ner", o filială a com- 
paniei-mamă, a cuce
rit 60 la sută din 
piața lamelor de ras. 
Dar concurența nu a 
fost infrîntă și Aso
ciația fabricanților de 
lame de ras, care 
grupează 15 firme 
mai mici, a pornit o 
contraofensivă.

Acum, compania 
„Gillețte" este hotă
rîtă să dea marea lo
vitură. Filiala ei vest- 
germană a cerut au
torităților dreptul ex
clusiv de a produce 
lame dintr-un oțel 
special inoxidabil. 
Cererea respectivă se 
întemeiază pe o ho- 
tărîre judecătorească, 
pronunțată de un tri
bunal vert-german la

an,începutul acestui 
potrivit căreia firma 
„Wilkinson" a fost„Wilkinson" _ ,...
obligată să plătească 
despăgubiri _._r. 
brevetului fabricării 
„lamei minune", com
paniei „Gillette".

Concurența compa
niei „Gillette" afirmă 
că pretențiile acestea 
sînt neîntemeiate și 
s-au regrupat în Aso
ciația fabricanților de 
lame de ras, procla- 
mînd lupta împotriva 
rivalei lor „o proble
mă de viață și de 
moarte".

Fără a ne pronunța 
asupra calității sau 
inconvenientelor „la
mei minune", trebuie 
să remarcăm că un 
nou „război" — evi
dent nesîngeros de 
data aceasta, dar cu 
urmări economice 
reale — este în curs 
de desfășurare.

asupra

Z. FLOREA

Beirut

ne

riza guvernamenta
la din Liban, de
clanșată la 13 no
iembrie, a luat 
sfîrșit miercuri sea
ra, cînd Hussein 
Oueini a format 

noul guvern. în acest guvern, pri- 
mul-ministru deține, de aseme
nea, și portofoliul apărării. Cabi
netul format din 13 miniștri cu
prinde printre alții pe Nassim 
Majdalani, în calitate de vice- 
premier și ministru al justiției și 
pe Philippe Taklaca, ministru de 
externe.

Cabinetul precedent, condus 
tot de Oueini, a demisionat ca 
urmare a faptului că majoritatea 
deputaților a boicotat ședința 
parlamentului libanez care tre
buia să examineze activitatea gu
vernului. Reuniți în afara parla
mentului, ei au declarat că gu
vernul „trebuie să respecte tradi
ția libaneză potrivit căreia primul 
ministru trebuie să-și prezinte 
demisia dară întimpină ostilita
tea generală a parlamentului . 
In aceeași zi, o delegație a majo
rității parlamentare s-a prezentat 
președintelui republicii expunîn- 
du-i raoth'ele cererii acesteia de 
a forma un guvern provenit 
dm nar.sment. Conflictul cu par
lamentul a luat o turnură neaș-

S. U. A.

WASHINGTON. — Divergen
țele din Partidul republican al 
S.UA. prococate de înfringerea 
oferită in aiegeri ccntmuă să fie 
in atenția observatorilor politici. 
Ziarul ^7ew York Times" scrie 
că ^senatond Bony Goldwater și 
sprijinitOTii lui s-au decis să 
lupte, dacă ca fi necesar, pentru 
a menține in mâinile lor conduce
rea Partidului republican". Fos
tul candidat republican la postul 
de vicepreședinte, William Mil
ler, a declarat, arată ziarul, că 
Dean Burch trebuie să rămînă in 
postul de președinte al Comite
tului național al Partidului repu
blican, adăugind că „el crede că 
și Goldwater împărtășește acest 
punct de vedere". El a spus că 
la întîlnirea din ianuarie a Co
mitetului național al Partidului 
republican va susține candida
tura lui Dean Burch.

După cum transmite agenția 
U.P.I., fostul vicepreședinte al

S.UA., Nixon, a afirmat că situa
ția politică prezentă a Americii 
este „foarte nesănătoasă". înainte 
de a pleca la Tokio într-o călă
torie de afaceri, el a făcut o de
clarație în care a arătat că este 
convins că pînă în 1966 vom 
asista la o puternică revenire a 
Partidului republican. El a afir
mat, totodată, că „conducerea 
partidului trebuie să fie aleasă 
din acel grup care nu tinde să 
dividă partidul".

Fostul președinte al S.U.A., 
Eisenhower, s-a declarat de a- 
cord să contribuie la eforturile 
depuse ca Partidul republican 
să-și regăsească unitatea, arată 
agenția France Presse. La un di
neu organizat de Universitatea 
Columbia, el a spus că ar accep
ta să încerce rezolvarea diferen
delor care îi separă pe republi
cani, dacă i se va cere acest 
lucrul
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teptată, o dată cu hotărîrea lui 
Charles Helou, președintele sta
tului, de a însărcina tot pe pri
mul ministru demisionar cu for
marea guvernului; hotărîrea ig
norează recomandarea majorității 
parlamentare, care a optat la 14 
noiembrie pentru numirea lui 
Osman Aldana în funcția de 
prim-ministru.

Amănuntele furnizate de pre
sa libaneză de joi, subliniază 
faptul că numai după interven
ția directă și fermă a președinte
lui republicii, criza guvernamen
tală a putut fi lichidată. Ziarul 
„L’ORIENT" a publicat, de pil
dă, un articol sub titlul „Pre
ședintele Helou impune un ca
binet" în care se scrie : „De cinci 
zile Libanul era fără guvern. Di
sensiunile dintre diferitele grupări 
parlamentare constituiau un ob
stacol în calea formării unui nou 
cabinet. Deputății din regiunea 
de nord (Tripoli) cereau un loc 
în guvern. Deputății grupului 
majoritar în parlament cereau o 
mai largă reprezentare. Negocie
rile din cadrul grupurilor parla
mentare nu dăduseră nici un 
rezultat. In aceste condiții, pre
ședintele Helou a folosit depli
nele sale puteri constituționale 
care-i conferă dreptul de a numi 
pe șeful guvernului, miniștri și 
de a împărți portofoliile".

Prima ședință a noului cabinet 
libanez a avut loc joi dimineața 
sub președinția lui Charles Helou. 
Noul guvern și-a exprimat inten
ția de a promova o politică de 
dezvoltare economică, pentru 
care, se afirmă, ar exista deja pre
mise favorabile. Trebuie mai în- 
tîi să se continue și să se reali
zeze construcția unor obiective 
deja începute, cum ar fi apariția 
în zona orașului Beirut a unui 
centru industrial, intensificarea 
construcției de locuințe și dru
muri. A fost, de asemenea, ela
borat un proiect de creare a u- 
nui sistem de irigare, pentru care 
vor fi folosite resursele de apă 
ale lacului Karaun și rîului Li- 
tani. Acest proiect prevede ferti
lizarea a 40 000 de hectare de 
pămînt. Barajul de la Karaunsk, 
care se construiește în prezent, 
va permite crearea unui lac' de 
acumulare cu o capacitate de 
220 milioane m c de apă. Se pro
iectează, de asemenea, fertiliza
rea a 15 000 hectare de pămînt 
situate la sud de șoseaua'Beirut— 
Damasc. In domeniul politicii ex
terne, ziarul „AL AHBAR" reco
mandă continuarea politicii de 
„neutralitate și neangajare atit 
de utilă pentru apărarea intere
selor naționale".'
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