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_ Proletari din toate țările, uniți-vă!

• PITEȘTI (de Ia cores
pondentul nostru). — Colec
tivele întreprinderilor din ca
drul Direcției Economiei 
Forestiere Argeș au raportat 
îndeplinirea sarcinilor planului 
de producție pe 11 luni, atît 
la producția marfă cît și la 
producția globală. Prin intro
ducerea mecanizării în majo
ritatea lucrărilor, prin realiza
rea unor produse de calitate 
superioară, forestierii argeșeni 
au obținut realizări importan
te și pe linia scăderii prețului 
de cost și ă creșterii produc
tivității muncii. Ei au îndepli
nit angajamentul anual de 
1 965 000 lei economii peste 
plan la prețul de cost ș| anga
jamentul de 5 105 000 lei la 
beneficii. Pe 10 luni produc
tivitatea muncii a fost înde
plinită în proporție de 100,7 
la sută. Printre fruntași se nu
mără I.F. Stîlpeni, Pitești și 
Jiblea.

• SUCEAVA (de Ia cores
pondentul nostru). — Trustul 
de construcții Suceava și-a 
realizat planul pe 11 luni la 
lucrările de construcții și 
montaj precum și la ceilalți 
indicatori cu 10 zile înainte 
de termen. In ultima perioadă 
au fost date în folosință 160 
de apartamente do locuit, 
complexul U.R.C.M. Săveni, 
complexul tehnologic D.C.A. 
Dorohoi, magaziile de cereale 
Dorohoi și altele.

De la începutul anului și 
jpînă acum, au fost date în fo
losință 637 apartamente, mai

din Valea Jiului
cînteia

tinerelului

mult cu peste 100 față de 
sarcina de plan pe această 
perioadă.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii din industria con
structoare de mașini a regiu
nii Brașov și-au depășit anga
jamentul anual privind reali
zarea de economii suplimen
tare Ia prețul de cost cu 15 
milioane Iei. Fruntași în ac
țiunea de reducere a prețului 
de cost sînt constructorii de 
tractoare care au realizat eco
nomii suplimentare Ia prețul 
de cost în valoare de 5 mi
lioane Iei.

Angajamentul anual privind 
realizarea de economii supli
mentare Ia prețul de cost a 
fost îndeplinit și de lucrătorii 
din industria chimică a regiu
nii. Valoarea economiilor su
plimentare Ia prețul de cost 
obținute de colectivele între
prinderilor regiunii Brașov se 
ridică la peste 86 milioane Iei.

(Agerpres)
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In sala de croit a Fabricii de 
blănuri „1 Mai" din Oradea

vecinii

n

Mina Vulcan. In abatajul brigăzii lui Nicolae Moraru a ve
nit inginerul Nicolae Constan tinescu. Situația abatajului, pro

gramul de lucru vor ii bine chibzuite
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a Exploatarea minieră din Vul
can, între brigăzi și între mineri 
din cadrul acelorași brigăzi exis
tă o vizibilă inegalitate în ceea 
ce privește experiența acumulată 
și pregătirea profesională, motiv 
pentru care și rezultatele muncii

lor sint foarte diferite. Zilele trecute Ganț 
Ștefan, șeful unei brigăzi fruntașe a cerut 
conducerii sectorului III să-i permită a lucra 
timp de o săptămînă sau două în brigada lui 
Sfitlic Ion. In această perioadă el va avea 
posibilitatea să împărtășească tovarășilor săi, 
vecini de abataj, metodele sale de muncă, cu
noștințele sale profesionale, îndeplinind acolo 
rolul de instructor practic.

+
Ganț Ștefan venise întîmplător în biroul 

șefului de sector. Intre el și inginerul Stoica 
Petru s-a înfiripat o discuție. Șeful sectoru
lui era îngrijorat de situația unor brigăzi cu 
rezultate mai slabe.

— De pildă, brigada lui Sfitlic, ar avea ne
voie de ajutor. Dumneata cunoști acest aba
taj ?

— Am lucrat acolo cînd în abataj se ram- 
blea. Și în schimburile în care am lucrat nu 
s-a dat niciodată mai puțin de 100 de vago- 
neți de cărbune. Abatajul este foarte bun, 
are și condiții pentru o bună aprovizionare 
cu vagonete goale și material lemnos.

Era limpede. Nu putea să existe altă cauză 
pentru rămînerea în urjnă a brigăzii decît 
o organizare mai puțin pusă la punct, o pre
gătire insuficientă a minerilor.

— Uite, spuse șeful sectorului. Ar trebui 
învățați că dacă nu se face armarea supli
mentară în același timp cu excavarea cărbu
nelui atunci abatajul, ajungînd la „hotar** 
și venindu-se în retragere, se folosesc multe 
posturi neproductive pentru că este mai greu 
să faci rearmarea decît să armezi de la în
ceput. Asta și alte lucruri ar trebui să învejp 
oamenii din brigada lui Sfitlic. Cum crezi că 
am putea să-1 ajutăm?

— Ar trebui vizitat mai des abatajul acesta 
de către maiștri, de către ingineri.

— Mă gîndesc că nu este de-ajîîns. Ar tre
bui să stea cineva acolo mai mult timp.

Ganț a zîmbit.
— Bine. Am să mă duc eu să lucrez cu ei 

o săptămînă, două, și poate voi reuși să-i 
ajut. în fond, abatajele noastre sînt la fel și 
nu se poate să nu ajungă și ei la rezultatele 
noastre.

De la discuția aceasta s-a trecut direct la 
fapte. Organizația de partid și conducerea 
minei au apreciat această inițiativă și au 
sprijinit aplicarea ei. Ganț a început să lu
creze în abatajul lui Sfitlic, chiar de a doua 
zi. Au trecut de atunci numai cîteva zile și 
iată că, după terminarea unuia dintre schim
buri, într-o încăpere de la suprafață s-au 
adunat mai mulți mineri, șefi de brigăzi, 
maiștri, ingineri din toată mina. A venit acolo 
și secretarul comitetului de partid, tov. Flori 
Gheorghe, directorul exploatării, secretari ai 
organizațiilor U.T.M. din subteran. Au venit 
mulți oameni pe care îi interesau desfășurarea

acestei experiențe, primele ei rezultate. Nu 
a fost propriu-zis o ședință organizată, însă 
s-a auzit că Ganț și Sfitlic vor face astăzi 
un prim bilanț al muncii lor în comun. Bi
lanțul este mai mult decît îmbucurător. In 
prima zi, oamenii lui Sfitlic s-au deprins cu 
disciplina elementară a respectului față de 
șeful brigăzii, a schimbului la fața locului 
(Ganț i-a întors din drum pe cîțiva care au 
vrut să plece din abataj înainte de a sosi 
schimbul următor). In următoarele zile, oa
menii din brigada lui Sfitlic au avut de în
vățat de la Ganț și alte lucruri, printre care 
și acela al executării tehnice a fiecărei ope
rații în parte.

Ganț a introdus în brigadă obiceiul de a se 
alcătui de la începutul șutului un program 
de lucru precis pentru fiecare om în parte. 
Randamentul s-a ridicat de la 3,5 tone pe 
post la 4 tone de cărbune pe post. In abataj 
există ordine, curățenie, sculele sînt așezate 
fiecare la locul lor.

— Sînt mineri buni în brigada lui Sfitlic, 
povestea Ganț la această discuție. Numai că 
șeful de brigadă nu a știut să imprime o dis
ciplină perfectă în rîndul oamenilor, s-a lu
crat neglijent, și iată că abatajul a intrat în 
presiune și acum trebuie făcute eforturi se
rioase pentru a fi readus la normal. Și cred 
că tov. Sfitlic nu s-a supărat pe mine dacă, 
după ce s-a montat prost un jug pentru ar
mare, am insistat ca lucrarea să fie făcută 
din nou. De altfel, noi ne înțelegem bine. Sînt 
sigur că în curînd vom ajunge în acest aba
taj la un randament de 7 tone cărbune pe 
post.

— Nici vorbă, a spus și Sfitlic, venirea lui 
Ganț la noi în brigadă ne e de mare ajutor. 
Metodele liii de organizare, pe care am în
ceput să le deprindem, dau repede rezul
tate bune.

Aproape în același timp s-a petrecut un 
alt fapt similar. Maistrul Emeric Cichi a ce
rut conducerii sectorului să lucreze efectiv, 
timp de o săptămînă, două, alături de bri
gada lui Radu Ion, brigadă care se află în 
aceeași situație ca și cea a lui Sfitlic. Acum,

LAL ROMULUS 
M. CARANFIL 

C. PRIESCU

Noi planuri de învățămînt și noi construcții
pentru școlile profesionale

Profesori cu îndelungată ex
periență la catedră, specialiști 
și cadre didactice universitare 
lucrează în prezent la definiti
varea unor noi planuri de în
vățămînt, necesare școlilor 
profesionale și tehnice. Elabo
rate în urma generalizării în- 
vățămîntului de 8 ani, ele ur
măresc legarea mai strînsă a 
procesului instructiv de mun
ca productivă, prin asigurarea 
unei perioade mai îndelungate 
de practică în producție. De

asemenea, se va face o pregă
tire diferențiată în ceea ce 
privește cultura generală și 
cea tehnică generală, în func
ție de cerințele fiecărei mese
rii și specialități.

Noile planuri vor servi la 
îmbogățirea cunoștințelor ce
lor peste 256 000 elevi din în- 
vățămîntul profesional, tehnic 
și tehnic de maiștri. Tot pen
tru ei se iau măsuri continue, 
care să le creeze condiții cît 
mai bune de studiu și de via-

și tehnice
ță. Astfel, s-au construit în 
ultimii ani mai mult de 1 250 
săli de clasă, ateliere și labo
ratoare, precum și cămine și 
cantine a căror capacitate a 
crescut în perioada 1961—1963 
cu 23 000 locuri. Numai în 
toamna aceasta, de pildă, s-au 
creat noi școli profesionale și 
tehnice la Cluj, Hunedoara, 
Luduș, Tg. Jiu, Rm. Vîlcea, 
Otopeni și Roșiori de Vede.

(Agerpres)

Activitatea petroliștilor
romîni peste hotare

Secția ringuri de la Filatura 
de lină pieptănată din Bucu
rești este o secție bine gos
podărită, In care domnesc 
ordinea și curățenia. Majo
ritatea muncitoarelor de aici 

o formează tinerele

Ogoare de toamnă
Mecanizatorii și colectiviștii 

continuă în zilele bune de lu
cru în cîmp arăturile pentru 
însămînțările de primăvară. în 
regiunea Galați au fost arate 
pînă acum 85 la sută din su
prafețele prevăzute.

în Dobrogea, unde pentru 
grăbirea arăturilor tractoriștii 
lucrează în schimburi prelun
gite, au fost pregătite pînă 
acum pentru însămînțările de 
primăvară aproape 200 000 ha, 
ceea ce reprezintă 80 la sută 
din prevederi. Pe mari supra-

fețe au fost executate arături 
și în alte regiuni ale țării. 
Aceste lucrări se apropie de 
sfîrșit în raioanele Segarcea și 
Calafat din regiunea Oltenia, 
Călărași și Fetești din regiu
nea București, Lipova și Mol
dova Nouă din regiunea Banat, 
Turda și Gherla din regiunea 
Cluj.

O dată cu arăturile se face 
și fertilizarea terenurilor în 
vederea obținerii unor recolte 
sporite în anul viitor.

(Agerpres)

Cercetări științifice pe Bistrița
Colectivul stațiunii 

de cercetări biologice, 
geologice și geograli
ce „Stejarul", de la 
Pîngărați, face noi ob
servații asupra diver
selor aspecte ale lacu
rilor de acumulare de 
la Bicaz, Pîngărați șl 
Piatra Neamț. Se ur
mărește regimul termic 
al lacurilor, evoluția

fenomenelor de Îngheț, 
variația anumitor pro
cese, spre a se preîn- 
tîmpina eventualele 
dezagregări, alunecări 
de terenuri, surpări, 
colmatări. In perioada 
de iarnă și în special 
In timpul dezghețului.

Cercetătorii acordă 
o atenție șl studierii 
biologiei lacurilor. O

dată cu crearea mare
lui lac de acumulare, 
microclimatul s-a 
transformat și astfel In 
timpul iernii se Înre
gistrează aSci o ndg ra
ție a păsărilor nordice 
ca rața pitică, cufun- 
dacul polar, mătăsarul 
și inărița.

(Agerpres)
„Bobocii"
au pășit

„Peisaj" este primul aparat de 
mărit foto fabricat In țară, la „In
dustria Optică Romînă" din Capi
tală. Primele 1 000 de bucăți au 
și fost puse In vînzare, el pro- 
duclndu-se acum In serie.

Noul aparat poate fi întrebuin
țat șl de profesioniști în laboratoa
rele foto, precum și de către ama
tori, avînd un caracter universal 
de folosire atlt pentru filmele de

24/36 mm (Leika) cît șl pentru ce
le de 6/9 cm.

Creatorii de la l.O.R. au pre
gătit pentru totoamatori șl o tru- 
să-foto completă. Ea cuprinde a- 
parat de mărit „Tip 2, mal mic 
declf „Peisaj", care poate îl fo
losit numai Ia filmele de 24/36 mm 
(Leika), aparat de uscat, lampă 
specială de laborator și ustensilele 
necesare Copierii fotografiilor.

(Agerpres)

cu dreptul

Brazilia este a 12-a țară 
unde petroliștii romîni a- 
corda asistență tehnica la 
montarea și exploatarea 
sondelor de țiței. Dorind 
să-și mărească producția 
de petrol la nivelul cerut 
de consumul intern, acea
stă țară a achiziționat din 
Romînia 16 instalații de 
foraj și producție, între 
care și echipamente ca
pabile să sape sonde la a- 
dîncimi de peste 5 000 m. 
Experții romîni vor parti
cipa la lucrările de foraj 
și extracție ce se vor exe
cuta cu aceste instalații.

In ultimii ani, se remar
că o prezență continuă a 
petroliștilor romîni în ță
rile care doresc să-și dez
volte o industrie proprie 
de petrol, precum și o 
creștere a livrărilor de uti
laje petroliere romînești. 
Brigăzile de petroliști ro
mîni au putut fi văzute la 
lucru sub cerul tropical al 
Indiei sau înfruntând 
intemperiile afgane. In 
India, lucrează acum 
șapte instalații de fo
raj exportate de R. P.

Romînă. Ele sînt deservite 
de petroliști romîni, care 
au contribuit la formarea 
a numeroși sondori indi
eni. în ultimul timp, s-au 
expediat în această țară 
și șase instalații speciale 
pentru probe de produc
ție. Romînia colaborează, 
în prezent, cu India la mă
rirea capacității rafinăriei 
de la Gauhati (construită 
cu proiecte și utilaje romî
nești) și participă la con
struirea rafinăriei de la 
Barauli, pentru care li
vrează o instalație de rafi
nare a petrolului lamparit, 
asigurînd așisterița tehnică 
necesară. In Afganistan, 
experții romîni au colabo
rat la explorarea unor în
tinse suprafețe și au forat 
prima sondă din această 
țară. Alte șapte sonde să
pate aici au dovedit exi
stența unor zăcăminte de 
țiței, precum și de gaze 
estimate la peste 40 de 
miliarde m. c.

Specialiștii romîni au 
fost solicitați să proiec
teze refacerea producției 
în cîteva vechi șantiere

petroliere din Birmania, 
prin metode moderne de 
recuperare secundară și să 
studieze introducerea u- 
nor metode noi de pro
ducție ca, de pildă, fisu
rarea hidraulică, domeniu 
în care R. P. Romînă de
ține o bogată experiență.

In Ghana, geologii ro
mîni au atras pentru pri
ma dată atenția asupra 
perspectivelor petroliere 
ale unor zăcăminte, ipo
teză confirmată prin des
coperiri ulterioare. In cu
rînd, două instalații de 
foraj, însoțite de un grup 
de experți romîni, vor în
cepe săparea sondelor 
după indicațiile date de 
geologi.

R. P. Romînă a cola
borat, de asemenea, în do
meniul petrolului cu Al
bania, Bulgaria, Grecia și 
a livrat instalații și utilaje 
în Argentina, Cuba, Ce
hoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Iugosla
via și U.R.S.S.

(Continuare tn pag. a Il-a)

(Agerpres)
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Un nou an de învățămînt agrozootehnic 
și-a deschis porțile. Colectiviștii, mecaniza
torii, muncitorii din G.A.S. și din stațiunile 
experimentale și-au reluat locurile în băn
cile școlii producției agricole. Un interes 
deosebit pentru această formă de îmbogă-

țire a cunoștințelor profesionale l-am întîl- 
nit și în numeroase gospodării colective din 
regiunea Galați, de unde vă prezentăm cî
teva instantanee în pagina a Ill-a a ziaru
lui, intitulată :

TEREN FERTIL PENTRU
ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC
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oiembrie 1964.
Am poposit cî

teva zile în Timi
șoara universitară, 
cu dorința de a-i 
cunoaște pe cei 
mai tineri stu-

denți. Consemnînd faptele și 
gîndurile a șase săptămîni de 
integrare treptată în studen
ție am alcătuit un original și 
interesant jurnal al anului I, 
cu peste două mii de semnă
turi.

Spicuim din acest „jurnal** 
cîteva mărturisiri...

Printre semnatarii „jurnalu
lui** întîlnim și pe Eliza Tro- 
can, organizatoarea U.T.M. a 
grupei 173, Facultatea de ma
tematică. „Stinghereala cu care 
ne uitam unii la alții în pri
mele zile de facultate a dispă
rut. Timpul petrecut împreună 
la facultate șl în cămin, preo
cupările comune ne-au legat 
din ce în ce mai mult. Ne-am 
cunoscut mai îndeaproape, 
ne-am împrietenit Treptat, în 
grupa noastră nu mai erau 22 
de studenți, ci un colectiv ar
monios. De seriozitatea și tă
ria opiniei lui mi-am dat sea
ma acum cîtva timp. Despre 
ce este vorba? Maria Zamfir 
și Emilia Costache, venite în 
grupa noastră din anul I tre
cut, s-au prezentat la cursuri 
după aproape două săptămîni 
de absențe. Colectivul le-a în- 
tîmpinat cu întrebările: „De 
ce ați lipsit ? Ce aveți de gînd 
să faceți anul acesta ?“ Ele au 
încercat să aducă scuze, dar 
nimeni nu le-a crezut. Ne-am 
sfătuit între noi cum să le 
ajutăm. Am discutat cu ele. 
Trebuia să le facem să înțe
leagă seriozitatea cu care tre
buie privite îndatoririle de 
student. Se pare că ne-au în
țeles. Stă mărturie atitudinea 
lor din ultima vreme...**.

Dar nu numai Ia asemenea 
aspecte ale vieții studențești 
se referă „jurnalul**. Se găsesc 
în el și semnăturile unor loca
tari ai căminelor, fie în colec
tiv — pe camere — fie indi
vidual. „Eram la început șase 
elevi, abia intrați în facultate 
— consemnează Aurel Vesa. 
Mihai Man, Traian Muțiu și 
eu veneam din Beiuș. Florin 
Miclăuș de la Rm. Vîlcea, Vio
rel Popescu din Călan, iar Zol- 
tan Demeter de lâ Caransebeș.

Nu ne cunoșteam. Aveam, însă 
o trăsătură comună : pasiunea 
pentru mecanică. De la discu
țiile legate de mecanică am 
ajuns la povestiri din viața de 
elev, amintiri de-acasă, măr
turisirea preferințelor literare, 
sportive. Așa am devenit prie
teni. Acum ne-ar fi greu, dacă 
unul ar lipsi mai mult timp 
din camera noastră. Ne-am 
obișnuit să fim tot timpul îm
preună : la cursuri, în sala de 
lectură a căminului, în timpul 
liber... pînă și la masă. Sîntem 
o adevărată familie". Asemă
nătoare sînt și mărturisirile 
locatarilor camerei 94 (stu- 
denți la medicină veterinară) 
sau cei ai camerei 67 (de la 
agronomie) din complexul so
cial studențesc.

Dumitru Sonea: Așadar, 
student. Visul anilor de liceu, 
conturat amănunt cu amănunt, 
a devenit realitate. Sînt emo
ționat și mîndru. Privesc îna
poi. N-a fost deloc ușor. Am 
muncit mult, m-am pregătit 
cu perseverență pentru aceas
tă confruntare. A fi student e 
o calitate care se obține prin 
multă strădanie și se păstrea
ză, de asemenea, printr-o 
muncă neobosită și continuă. 
Privesc înainte. Mă așteaptă 
cinci ani de studiu în dome
niul pe care mi l-am ales. 
Pentru viitoarea profesiune 
mă voi pregăti cu aceeași rîv- 
nă. Vreau ca la sfîrșitul celor 
5 ani de facultate să pot spu
ne la fel de mîndru, că sînt 
absolvent al Facultății de fi
lozofie, demn de munca ce-mi 
va fi încredințată** (Mărturisi
rea purta data de 1 oct. 1964).

Citim, în continuare, în 
„jurnal**. Pe o pagină întîlnim 
semnătura Ecaterina Dobo, 
Facultatea de filologie, secția 
engleză. Engleză ? Sîntem sur
prinși. în „jurnalul** de anul 
trecut nu figura o asemenea 
secție. Să citim : „Scriu în nu
mele celor 20 de membri ai 
grupei noastre. Majoritatea 
sîntem din această regiune și 
ne bucurăm că putem studia 
limba engleză în Timișoara. 
Vom fi prima promoție de ab
solvenți ai acestei secții. Acest 
lucru obligă. Ni se părea la

ION ANDREIȚĂ 
ION TRONAC

(Continuare în pag. a II-a)



Dialog ia scenă deschisă
ialogul între gene- 
rații, schimbul de 
replici continuă...

„Nu înțeleg de ce 
m-ați ales tocmai pe 
mine?!" ne mărtu
risea Ion Caramitru.

„N-am obișnuința interviurilor 
dar, ajutat, cred că voi spune lu
cruri interesante despre expe
riența de viață a actorului" — 
ne spune de cealaltă parte Ștefan 
Mihăilescu-Brăila.

I. CARAMITRU: M-a adus 
spre teatru literatura, tendința de 
a trăi și imagina cele citite, care 
te conduc involuntar, mental, la 
improvizația actoricească. Dru
mul meu spre teatru e oarecum 
livresc, conceptual".

MIHĂILESCU-BRĂILA: Pri
ma mea iubire și ultima rămîne 
filmul; prin acesta am ajuns la 
teatru. Cineva a făcut impruden
ța să mă ducă la un film cînd

I
I
I
I
I
I

I
 aveam 6 ani. De atunci eram ne

lipsit de la cinematograf fo- 
losind diferite mijloace. La 13 ani

I 
I
I
I
l

leasă înctt nici nu se mai vor
bește despre ea. Sânt piese inspi
rate din viața unor anumite me
dii care se cer neapărat cuno
scute, altfel se naște un deficit 
de atmosferă și intensitate. Mai 
există și soluția documentării 
imediate în timpul repetițiilor, 
vizite în locurile vizate de acți
unea piesei. E mai puțin pro
fund, dar necesar...

CARAMITRU: Sînt conștient 
că experiența mea de viață e 
minimă. Viața mea e viața 
obișnuită a unui tânăr de la

întîlnire am avut cu maestrul 
Vraca.

MIHĂILESCU-BRĂILA: In- 
cepînd de pe la 12—13 ani am 
început să muncesc. Eram orfan 
fi voiam s-o scutesc pe mama 
de cîteva nevoi în plus. Lucram 
mai adesea în port între oameni 
foarte pitorești, foarte bine dese
nați ca indivizi. Nu pot să spun 
că aici făceam studii în vederea 
probabilei mele ocupații viitoare. 
Trăiam doar atmosfera mediului 
interlop dunărean. Ideea de stu
diu îmi era cu totul străină. Ea

dense, altele mai puțin dense, 
uneori chiar sublimate în pagi
nile cărților.

CARAMITRU: Ca student, ca 
școlar mai bine-zis, jucam 
„Hamlet" și aveam nevoie de în
drumările unui profesor. Am a- 
pelat la maestrul Vraca. I-am ex
plicat concepția mea asupra ro
iului, felul poate foarte tineresc 
in care concepuseră eu evoluția 
scenică a tristului prinț danez. 
M-a lăsat să-i 
m-a ascultat 
interes, apoi

explic totul, 
cu foarte mult 

____ mi-a spus cam 
următoarele lucruri: că este 
foarte bine să ai o concepție. 
Faptul că actorii tineri aspiră 
spre așa ceva e unul din avanta
jele existenței Institutului. Insă 
în același timp tinerii trebuie să 
fie atenți și la altceva: și anume

port iar șalupierul era conducă
torul unei mici formații de ama
tori fi m-a mirosit. M-a luat cu 
el la un fel de cămin cultural 
unde se puneau piese de un act, 
două sau chiar trei. Nu știu ce 
l-a făcut să-mi acorde încrederea 
de a-mi da roluri substanțiale. 
Fapt e că acolo am început 
să joc. Șalupierul nu 
de loc un om trecut 
universități; mai tîrziu a 
venit vopsitor. Dar era un 
cu un umor inepuizabil, răsfăța
tul publicului din cartier. Apoi 
am trecut examenul unei comisii 
și am intrat la Teatrul de Stat 
Galați-Brăila unde din cauza lip
sei de diplomă aveam destule di
ficultăți la repartizarea rolurilor. 
Și într-o zi un prieten de-al meu, 
un filozof în felul lui, mi-a ară-

era 
prin
de-
om

cepînd de atunci obiceiul de a 
„spiona" oamenii ea doua natură. 
Abia mai tîrziu, am aflat că asta 
recomanda și Stanislavski. Dacă 
există trei miliarde de oa
meni, ei ar trebui cunoscuți in
dividual, căci fiecare reprezintă 
un caracter deosebit. E o aspi
rație imposibil de realizat dar 
actorul e dator să observe, și să 
înțeleagă totul. E una din com
ponentele indispensabile profe
siei.

ION CARAMITRU: O expe
riență nouă pentru mine a fost 
atmosfera Naționalului, contac
tul direct cu marii maeștri. E o 
școală greu de găsit în altă parte 
și greu de imaginat de un pro
fan. Față de dânșii simt însă că 
și eu sînt uneori un profan. Deci 
tac și ascult ce spun, mă uit ce

nu. N-am fost supus astfel unor 
.. interdicții canonice și mi-am ales 

singur modalitățile și uneori, ca 
actor amator, chiar rolurile. Jucam 
mai ales roluri de oameni în 
vîrstă, roluri de compoziție. După 
cîteva încercări (căci ca orice tî
năr de vârsta mea visam roluri 
de june-prim) mi-am dat seama 
că fizicul condiționează funda
mental distribuția unui actor și 
m-am orientat spre roluri de 
compoziție. Aici, mai ales ob
servarea asimilarea unor
ticuri, de a vorbi,
gestică, în rezumat, compor
tamentul unor personaje reale 
mi-au ajutat din plin. Nici nu 
pot face sublinieri. Toate rolurile 
mele au cerut așa ceva. Natura
lețea pe care mi-o atribuie cro
nicile cred că de aici vine.

prilejul punerii în 
a piesei „Ludovic 

XIX-lea" și care i ' ' "
fi o documentare la fața locului 
a fost ceva de neuitat. M-am a- 
flat în fața unui om care timp 
de cinci ore și-a jucat și expli- | 
cat în fața noastră piesa făcînd B 
o indescriptibilă risipă de ener- 8

cu 
nă

see- 0I
trebuia să fie 
la fața locuit I

Replici contemporane
hotărâseră să plec cu un vapor 
la Hollywood... îi imitam pe ar
tiștii preferați din filme. Băieții 
îmi spuneau „actorul".

I. CARAMITRU : Experiența 
de viață pentru actor... îmi dau 
seama de importanța ei. Mi-am 
făcut pui și simplu un program 
zilnic de a observa oamenii, de 
ari studia. Cărțile nu ajung pen
tru a-i cunoaște și interpreta pe 
oameni.

MIHĂILESCU-BRĂILA: Se 
subînțelege că e foarte impor
tantă experiența de viață a acto
rului. Este atît de mult subînțe-

noi. Am copilărit, am făcut cla
sele primare, am făcut liceul, a- 
poi am intrat direct în facultate, 
(Institutul de teatru), și de aici 
pe scena Naționalului. Viața mea 
nu conține nici aventuri, nici 
șocurile nenorocirilor. Sentimen
tele e adevărat că sînt universal 
aceleași, dar ele sînt exprimate 
atît de diferit, de divers, cum 
numai viața le poate exprima de 
la individ la individ. Această 
lacună încerc s-o suplinesc acum 
urmărind oamenii Nu numai pe 
cei de pe stradă ci și pe colegii 
mei, pe toți cei cu care vin în 
contact. Întâlnirile cu oameni 
deosebiți îmi procură mult ma
terial de meditație. O astfel de

mi-a venit mult mai tîrziu și a- 
supra ei mi-au deschis ochii alți 
oameni, care deși nu erau culți 
erau, cred, niște oameni deosebiți. 
Pînă atunci și destul de lung 
timp, îmi dau seama că am a- 
cumulat inconștient date sufle
tești felurite. Cunoscusem hamali, 
marinari de diverse nații, fochiști 
de vase, ofițeri de marină, beți
vani, trișori, haimanale, funcțio
nari — cu unii fiind chiar prie
ten.

Este o contrapondere care se 
oferă de la sine. Deși aparent 
fundamental deosebite, evoluțiile 
spre teatru ale celor doi interlo
cutori au fost influențate de 
contacte de viață, altele mai

la ceva care poate fi foarte ba
nal : la viață. Conceptul rămîne 
de foarte multe ori doar livresc. 
Și te poți trezi odată cu un ac
tor care nu și-a croit o concep
ție dar posedând o experiență care 
ușurează înțelegerea textului să 
facă un personaj infinit mai ade
vărat. Nu sînt fraze care con
damnă concepția, dar e nevoie 
fi de multă, de foarte multă ex
periență de viata”.P MIHĂILESCU-BRĂILA : La 
Brăila nu aveam unde face tea
tru. Improvizam prin casele a- 
micilor piesuțe de 10—12 pagini. 
Apoi pe la vreo 18 ani am cu
noscut un șalupier. Eram func
ționar intr-un birou import-ex-

tat deasupra unei farmacii o gi
ruetă. In momentul acela reuși
sem să ies din anonimat prin ple
carea neașteptată a unui actor dis
tribuit în „Bădăranii". Aveam 
chipurile o anume experiență a 
scenei cu care mă puteam lăuda. 
Prietenul m-a oprit și mi-a arătat 
girueta. Era și un pic poet: „Ai 
văzut-o pînă acum?" „Nu!", „Și 
ai trecut în fiecare zi fără să o 
vezi?". M-am mirat și eu, așa era! 
„începi să devii actor, mi-a zis el, 
fi treci pe lingă oameni fără să-i 
vezi, pe lingă lucruri fără să le 
observi. Odată ai să te afli în 
impas din cauza asta". Din ziua 
aceea am devenit mai atent cu 
banalul. Nici nu-mi era greu. In-

fac. Ideea maestrului Sică Ale- 
xandrescu de â-i roda pe studenți 
pe lingă teatrele de prestigiu o 
verific la fața locului. Ar fi o 
măsură bine-venită. Existența 
studiourilor consolidează sau dă 
naștere stilului și ferește de 
un stil comun, uniform pe 
învățăcei. Nu mai insistăm asu
pra experiențelor de tot felul pe 
care le pot face. Studiourile ex
perimentale care încep să func
ționeze acum, vin parțial în în
tâmpinarea acestor nevoi.

MIHĂILESCU-BRĂILA: Evo
luția mea ca autodidact al tea
trului mi-a permis anumite inde
pendențe. Uneori regret că n-am 
făcut Institutul de teatru, alteori

(Sau poate din pasiunea pentru 
film, sugerăm noi). S-ar putea. 
Mă consider mai întîi de toate 
un actor de film aflat temporar 
pe scenă. Cu toate acestea ulti
mul meu film nu m-a mulțumit 
total în ceea ce mă privește.

CARAMITRU. înlocuind expe
riența pe care ți-o dau mediile 
cu contactul cu oamenii deosebiți 
vreau să vorbesc de trei aseme
nea întîlniri. Prima m-a fascinat. 
II cunosc pe G. Călinescu, din 
tot ce a scris. Ii cunoșteam cum 
s-ar spune expresia spirituală, di
namica ideilor. Trebuie să adaug 
că l-am înțeles și acceptat trep
tat. Vizita pe care i-a făcut-o 
un colectiv al Teatrului național

gie fizică și spirituală. Lucrul cu g 
actorul și regizorul Liviu Ciulei I 
intr-un rolișor din „Pădurea spîn- “ 

“ ‘ncă o ex- g 
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ale, a unor direcții estetice...
In timpul turnării filmului 1 
'Inmoara din Vadul Vechi" " 
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zarafilor" mi-a prilejuit încă o ex
periență similară. M-a f" 
înțeleg cît de necesar — 
ideea maestrului Sică Alexan- 
drescu — este contactul cu per
sonalitățile de vîrf ale scenei ro
mânești. Sub raport profesional 
Liviu Ciulei este i , , ’
zicând asta mă gîndesc la profe
sionalismul care întrunește o vastă 
cultură, cu expresia unui tem
perament, a unei energii intelec
tuale,

„Comoara din Vadul Vechi’ 
am cunoscut un om care m-a fă
cut să reflectez încă o dată asu
pra profesiei mele și să-mi aduc 
aminte de spusele maestrului 
Vraca; este vorba de Ștefan Mi
hăilescu-Brăila, interpretul lui 
Prisac. Din convorbirile avute 
cu el am fost copleșit de expe
riența lui de viață și m-am gân
dit retrospectiv la a mea. Nu 
prea am ce să adun. Modul cum 
a convertit tot ceea ce a trăit 
in măiestrie actoricească, avansînd 
scenei acumulările sufletești pe 
care i le-a hărăzit drumul foarte 
sinuos vână la contactul cu ma
rele public, ar putea da de gîndit 
multor actori cu diplome în re
gulă.

...Și dialogul, schimbul acesta 
rodnic de replici pline de idei 
și sugestii pentru tînăra genera
ție de actori poate fi continuat 
îndelung. Ceea ce vom și face.

U. MIHAI

Nu e rău... (La o vânătoare de iepuri în regiunea București 
organizată de AGVPS)

Foto : AGERPRES

„Bobocii44 
au pășit tu dreptul

(Urmare din pag. I) 

început că o dată deveniți 
studenți am scăpat de lectura 
zilnică a manualului, de „pe
ricolul* zilnic al ascultării. Am 
înțeles, Insă, că e vorba numai 
de o „libertate" aparentă. Cită 
seriozitate cere pregătirea unui 
seminar (chiar dacă nu se pun 
note). Cît timp ne trebuie 
pentru studierea bibliografiei! 
Iată cum, pregătindu-ne zil
nic, începem să căpătăm de
prinderea de-a sesiza și selecta 
esențialul, de-a interpreta 
faptele. Sîntem din ce în ce 
mai puțin „școlari" în modul 
de a ne pregăti. Cîtă deosebire 
între seminariile de acum, cu 
discuțiile lor antrenante, și 
timiditatea răspunsurilor la 
primele semlnarii".

Cei mai mulțl din semnata
rii „Jurnalului" s-au obișnuit 
de acum cu sistemul universi
tar de studiu, atmosfera de 
curs și seminar devenindu-le 
familiară. Tuturor li se pare 
că sînt studenți... de cînd lu
mea. Iată cum descrie Dorel 
Crișan de la Facultatea de 
chimie industrială una din 
orele de laborator: „îmi pri
vesc colegii Pavel Crișan, Eca- 
terina Braun, Mioara Cuțito- 
riu... Cu cîtă îndemînare folo
sesc aparatele de laborator, cu 
cîtă ușurință aleg substanțele, 
disting, cei mai mulți dintre 
ei, reacțiile. îmi amintesc de 
prima oră. Ne uitam cu toții 
curioși la microcamera de gaz 
stînjeniți parcă de prezența 
atîtor aparate necunoscute, as- 
cultînd explicațiile asistentu
lui. Prima reacție izbutită a 
fost pentru noi prima victorie 
studențească pe drumul pă
trunderii tainelor chimiei. As
tăzi asemenea experiențe ne 
sînt deja familiare".

Altă pagină. Recunoaștem 
cuvintele lui Marius Zegrea, 
de la matematică. „Cum să 
studiez 7“ — mi-am pus a-
ceastă întrebare din primele 
zile. Mi-am dat seama cîtă 
deosebire există între modul 
de a studia în școala medie și 
facultate. In liceu aveam ma
nualul. Acum am o întreagă 
bibliografie. A pregăti un se
minar nu înseamnă a te rezu
ma doar la învățarea unul curs. 
Bibliografia vino să comple
teze și să adîncească cunoștin
țele primite la curs. Găsesc în 
bibliografie mulțimea exem
plelor, bogăția argumentației, 
care fac mai evidente ideile 
cursului. Ea aduce, pe de altă 
parte, lucruri noi. Iată de ce 

acord studiului individual 3-4 
ore pe zi. (Nu numai Marius 
Zegrea acordă importanță stu
diului individual. La bibliote
ca Universității aflăm că se 
completează zilnic 1400 bule
tine de cerere pentru cărți. 
Așadar, zilnic 1400 de cititori, 
dintre care cei mai mulți sînt 
din anul I. Bibliotecara Mag
dalena Sencu s-a obișnuit 
deja cu prezența zilnică a unor 
cititori ca Gheorghe Tabacu, I 
Ana Istrătescu, Dumitru Calo- j 
tă, Ecaterina Servantis — toți | 
în anul I).

„Confruntarea cu studenții" 
— așa își intitulează însemna- j 
rea Marcela Timpea de la fi- | 
lologie. Am fost, într-una din 
primele duminici studențești, j 
la Recaș, localitate din apro
pierea Timișoarei, cu o forma
ție artistică a universității (în 
care abia fusesem primită) 
pentru a prezenta un spectacol 
(în treacăt, fie spus, asemenea 
deplasări au devenit tradițio
nale pentru echipele Universi
tății). Spectacolul a fost răs
plătit cu aplauze. Dar nu 
despre acestea vreau să poves
tesc. După spectacol, șase din
tre noi am fost invitați la o 
întîlnire cu elevii clasei a Xl-a 
de la școala medie din locali
tate. Voiau să știe cît mai 
multe despre studenție. De 
aici, avalanșa întrebărilor. 
M-a impresionat profund se
riozitatea cu care întrebau, 
interesul lor pentru fiecare a- 
mănunt al vieții studențești, 
dorința de a afla ce se stu
diază la fiecare secție, despre 
viața în cămin... In toate a- 
ceste întrebări m-am regăsit 
pe mine, cea de acum cîteva 
luni, la fel de frămîntată, de 
agitată în legătură cu viitoa
rea mea profesiune. Găseam în 
cuvintele colegilor mai mari 
răspunsuri la întrebări pe care 
încă mi le mai puneam și eu. 
Evident, am fost „interogată" 
și eu. Cînd elevii au aflat că 
sînt de-abia în anul I, admira
ția lor pentru mine a crescut. 
Mă priveau cu un respect deo
sebit. Eram cea mai apropiată 
de viitoarea lor profesiune de 
student". Și, mărturisesc, eram 
mindră.

...Răsfoim mai departe „jur
nalul". Paginile — încărcate 
cu impresii și gînduri, fapte și 
întîmplări — se succed aseme
nea imaginilor unui film abia 
început despre studenție. Fie
care secvență poartă aceeași 
semnificație: candidații la 
studenție au devenit cu adevă
rat studenți.

Plecarea delegației 
Uniunii Tineretului 
Socialist Muncitor 

din Coreea
Marti a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, de
legația Uniunii Tineretului 
Socialist Muncitor din R.P.D. 
Coreeană condusă de Ko San 
Zun, vicepreședinte al C.C. al 
U.T.S.M., care, la invitația C.C. 
al U.T.M., a făcut o vizită de 
prietenie în țara noastră. La 
aeroport, delegația a fost con
dusă de tov. Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.M., 
membri ai biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.M.

----- •-----

Informații
Noul ambasador al Franței 

în R. P. Romînă, Jean Louis 
Pons, a depus marți la amiază 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Forțelor Armate și 
Sfatului Popular al Capitalei.

★
După ce a clntat la Cluj In 

„Aida", „Othello", fi „Tosca", te
norul italian Salvatore Puma a sus
ținut marți seara, pe scena Teatru
lui de Operă șl Balet din București 
rolul lui Radames din „Aida".

In continuarea turneului pe care 
îi face In țara noastră, solistul 
operei Scala din Milano va mal 
cinta la București în operele 
„Boema" și „Othello", jar la Cluj 
în „Turandot" și „Paiațe".

•fc
Marți seara a sosit în Capitală 

senatorul Luis Troccoli, pre
ședintele Comisiei economice și 
financiare a Senatului din Uru
guay, oaspete al Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne.

(Agerpres)

Ești fruntaș.
(Urmate din pag. I)

cînd și ceilalți șefi de brigadă 
și maiștri au luat cunoștință 
de inițiativă celor 2 mineri, în 
favoarea ei s-au pronunțat și 
șeful de brigadă Gheorghe 
Drob, maistrul Alexandru 
Trestian, șeful de brigadă Ni- 
colae Unren și alții. (Drob 
Gheorghe a cerut, să ajute în 
zilele următoare, brigada lui 
PIrvu).

devenit cu
un nume 
în ce mai

Apariția

„Primele iubiri" care avea să 
devină deviza lirică a unei în
tregi generații poetice. A fost 
urmată de un volum postum 
al cărui titlu a devenit impli
cit tragic : „Lupta cu inerția". 
Cele două intitulări sînt și cei 
doi poli ai dezbaterii lăuntrice 
a poetului. „Primele iubiri- 
sînt mai mult decît o suită de 
amintiri. Ele sînt un fel de 
„bildungsroman “ liric, căci 
poetul întors retrospectiv spre 
vîrstele inocente alege de aici 
numai momentele care au di
mensionat și colaborat la for
marea caracterului său. Ele 
reprezintă în contextul atît de 
puțin întinsei opere poetice 
sensul pe care îl au „anii de 
ucenicie'4 sadovenieni. Iată un 
fragment din „începutul44 care 
dacă n-ar avea o cădere dra
matică a versului, un ritm in
terior alarmant și revendica
tiv, conferindu-i acel sunet
inefabil propriu personalități
lor poetice, ar putea fi consi
derată o simplă parafrază sa-

Centenarul C. E. C.
ADUNARE FESTIVA

Marți a avut loc în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală aduna
rea festivă consacrată Centenaru
lui Casei de Economii și Con
semnațiuni și deschiderii tradițio
nalei Săptămîni a economiei.

Adunarea a fost deschisă de 
Mircea Popovici, președintele 
Consiliului de conducere al 
C.E.C. A luat apoi cuvîntul Iuli
an Văcărel, secretar general al 
Ministerului Finanțelor, care a 
vorbit despre activitatea Casei de 
Economii și Consemnațiuni în 
anii care au trecut de la înființa
re și pînă în prezent. în prima 
parte a expunerii sale, vorbitorul 
a subliniat rolul progresist pe 
care Casa de Depuneri și Con
semnațiuni, înființată de domni
torul Alexandru Ioan Cuza, l-a 
avut în primii ani de existență, 
contribuția adusă de aceasta la 
finanțarea războiului de inde
pendență din 1877 — 1878. In 
continuare, el a arătat că dez
voltarea impetuoasă în anii pu
terii populare a economiei națio
nale, ridicarea sistematică a ni
velului de trai al populației, în
tărirea continuă a monedei na
ționale au asigurat condiții pen
tru lărgirea acțiunii de economi
sire în rîndurile oamenilor mun
cii, necunoscute înainte. Față de 
un libret la circa 60 de locuitori 
în 1938, în prezent în întreaga 
țară există un libret de economii 
Ia aproximativ 3 locuitori.

îmbunătățirea continuă a ac
tivității Casei de Economii și 
Consemnațiuni și lărgirea acțiu
nii de economisire în rîndul ma
selor largi de oameni ai muncii, 
fac ca, potrivit datelor prelimi
nare, soldul general al depune
rilor să fie, la finele anului, de 
5,4 ori mai mare decît cel din 
1959.

In numele C.C. al P.M.R. și 
al guvernului, Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, a felicitat lu
crătorii Casei de Economii și 
Consemnațiuni, pe mandatarii

Ajuți vecinii ?
Este o inițiativă a cărei 

valoare constă tocmai în fap
tul că aceste schimburi de 
experiență se fac pe o perioa
dă mai lungă și se termină 
atunci cînd pe baza unor re
zultate practice există con
vingerea că experiența și cu
noștințele transmise prin a- 
cest procedeu au fost pe de
plin Însușite.

n. labiș: /xMoartea căprioarei"
doveniană ori eminesciană. 
Poetul își revendică originea 
ancestrală și misterioasă a 
unui ieșit din străfundurile 
timpului, ale istoriei: „Bătă
ile versului am prins a de
prinde f Nu din cărți, ci din 
hori, din danț. / Rimele din 
bocete și colinde, / Din doinele 
seara cintate pe șanț. // M-am 
născut iama la Sf. Andrei, / 
Cind vintu-n amurg șuera prin 
ogradă. ' Munții ardeau în 
polei și lumini, / Lupii spulbe
rau scintei din zăpadă. II Am 
strins, sănătate din cremenea 
neagră, Din unda de apă țîș- 
nind încordat, / Și bătrînii din 
sat cînd muriră, / toate iubi
rile moștenire mi-au dat".

„Primele iubiri- desen liric 
al universului natal nu sînt 
un simplu teren de decolare ci 
imul de permanentă reîntoar
cere, de reper etic: „Pădure, 
sora mea, la tine vin, / La 
tine vin să-mi slobozesc păca
tul. / C-am cheltuit atîtea zile 
seci / Din viața ce-mi-ai dat 
sînt vinovatul". Tot aici în 
placheta de debut se află 
„Moartea căprioarei44 și „Sa- 
dovenienele", poezii decisive 
pentru înțelegerea configura
ției spirituale a tînărului poet. 
Cu „Lupta cu inerția" pășim 
într-un domeniu al dezbateri
lor exclusiv etice, a probleme
lor de conștiință, vizibil încă 

C.E.C. și pe toți cei care spriji
nă acțiunea de economisire, u- 
rîndu-le noi succese în activita
tea lor.

A luat apoi cuvîntul Mira Ol- 
teanu, șefă de agenție, lucrătoa
re fruntașă din cadrul Casei de 
Economii și Consemnațiuni.

In încheiere, participanții la 
adunare au trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne. Lucrătorii 
Casei de Economii și Consemna- 
țiuni, se arată în încheierea te
legramei, se angajează să dezvol
te în rîndurile populației spiritul 
de economie și de bună gospodă
rire a banilor, să îmbunătățească 
continuu desenarea depunători
lor, contribuind la înflorirea pa
triei noastre socialiste, la ridi
carea bunăstării poporului nostru.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE 
RETROSPECTIVA

In holul mare al Palatului C.E.C. 
din Calea Victoriei nr. 13 s-a des
chis o expoziție retrospectivă cu 
aspecte din acțiunea de economi
sire de-a-lungul anilor.

Expoziția este deschisă zilnic, 
pînă la 30 noiembrie, între orele 
8 — 21. ro, fundașul Dedieu, Dauga — ex

din volumul anterior. Labiș 
nu acceptă poza situării „su
perioare14 deasupra convulsii
lor cotidiene, deasupra conflic
telor, poza neangajării și dis
prețului pentru conflict, poză 
atît de dragă unor poeți de a- 
cum uitați. E și aici o vîrstă 
a marilor întrebări, a marilor 
dileme și marilor hotărîri care 
dau un desemn definitiv ca
racterului. Dilema „a fi sau 
nu om comun" străbate ca un 
fir roșu această apariție po

NOTE DE LECTOR

stumă. Deși părea imposibilă 
cu armele poeziei, Labiș sus
ține o dezbatere proprie de obi
cei termenilor abstracți. Cine 
este omul comun, atacat, cu 
înverșunare de poet ? Cel 
care își declină imediată răs
pundere personală, calitatea 
de a raționa și a acționa in
dependent : „Nu cer nimic. Nu 
vreau s-ajung departe. / Vreau 
să trăiesc, să dorm și să lu
crez". Pretențiilor infime ale 
omului comun poetul le opune 
în subtext propria-i exigență. 
Labiș ridică semnificația a- 
cestei lupte cu inerția la pro-

Stadionul „33 
August" din Ca
pitală găzduieș
te duminică, 29 
noiembrie, cea 
de-a 12-a întîl
nire internaționa
lă dintre selec
ționata rugbiști- 

lor români și francezi. Partida este 
așteptată cu un deosebit interes 
de iubitorii sportului cu balonul 
oval din țara noastră, din Franța 
și din alte țări, unde acest joc 
este popular. In ultimii ani, rug- 
biștii noștri au dat o replică dîr- 
ză „cincisprezecelui" francez, co
tat ca unul dintre cele mai bune 
din lume.

In ultimele patru întîlniri, spor
tivii noștri au obținut rezultate re
marcabile : 1960 la București: 
R.P.R. — Franța 11—5 ; 1961 — la 
Bayonne : R.P.R. — Franța 5—5 , 
1962 — la București : R.P.R. — 
Franța 3—0 ; 1963 — la Toulouse : 
R.P.R. — Franța 6—6. Intîlnirea 
de duminică se anunță a fi destul 
de dificilă, ținînd seama de forma 
bună ascendentă a rugbiștilor 
francezi, manifestată în acest se
zon, și de dorința acestora de a-șl 
lua revanșa. Oaspeții deplasează 
la București o echipă puternica în 
care se remarcă frații Camberabe-

Cluj. Pe malul Someșului 
Foto: N. STELORIAN

porții largi, propunînd-o ca 
exemplu al existenței comba
tive, pătimașe : „Sub zenit, / 
Am să fiu feriât / Cînd ci
neva, / Desâfrîndu-mi litera 
și inima mea, / Va putea fi 
privit / Rîzînd ori rânjind / 
Ori plîngînd".

Noua culegere, cu un tiraj 
de masă necunoscut de nici o 
ediție anterioară, selecționea
ză cele mai reprezentative po
ezii sub genericul: „Moartea 
căprioarei44. Intuitiv sau nu, 

autorul antologiei (Gh. Tomo- 
zei — semnatarul unei pre
fețe sugestive și evocatoare) a 
pus întreaga creație a tînăru- 
rului poet sub semnificația 
majoră a uneia din cele mai 
reflexive și mai angajate cre
ații, un fel de cheie a univer
sului său poetic : „Moartea că
prioarei". Faptele de aici sînt 
simple și, probabil, inspirate 
de o experiență sufletească 
autentică petrecută în anii de 
secetă de după război. Tată și 
copil merg la vînătoarea de 
capre în Munții Carpați și 
împușcă o căprioară. Pe acest 

celent la tușă, ca și In jocul de 
la mijloc.

Rugbiștii noștri s-au antrenat 
intens și sînt hotărî fi ca în întîl- 
nirea de pe stadionul „23 August" 
să facă totul pentru a confirma re- 
numele rugbiului romînesc. Din 
lotul nostru fac parte, printre al
ții : Penciu, Demian, Teofilovich 
V. Rusu, M. Rusu, Șerban, Zlăto- 
ianu, C. Stănescu, Chir lac, Nica, 
Ciobănel, Irimescu, Dragomirescu.

Partida va începe la ora 14,45 
și va avea în deschidere meciul 

cadrul campionatului 
la fotbal dintre echi- 
București — Dinamo

restanța din 
categoriei A 
pele Dinamo 
Pitești.

Astăzi, la Co
ventry (Anglia) 
va avea loc a 
patra întîlnire de 
fotbal dintre se
lecționatele de 
tineret ale R. P. 
Romîne și Angli
ei. In vederea a- 

cestej partide au făcut deplasarea 
următorii jucători: Hajdu și An
drei (portari), Lupescu, Dan Coe, 
Petescu. Dumitru Nicolae, Hăl- 
măgeanu (fundași), Dinu, Sur dan, 
lancu (mijlocași), S. Avram, Năf- 
tănăilă, Pavlovici, Adam și Co- 
dreanu (înaintași). Meciul se va 
disputa în nocturnă.

schelet epic poetul clădește în
tr-o viziune halucinantă de 
coșmar, o sfîșietoare luptă cu 
sine însuși, o altă ipostază a 
luptei cu inerția, drumul de la 
o concepție în sens larg ani
mist, la cunoștința de sine a 
omului amenințat de forțe 
contrare. Necesitatea învinge 
inerția cercului tradițional de 
vechi credințe, datini, eresuri 
și fatalism: „Spun tatei că 
mi-e sete și-mi face semn să 
beau / Amețitoare apă ce-n- 
tunecat te clatini! / Mă simt 
legat prin sete de vietatea 
care a murit / La ceas oprit 
de lege și de datini... / Dar le
gea mi-i deșartă și străină / 
Cînd viața-n noi cu greu se 
mai anină, / Iar datina și mila 
sînt deșarte, / Cînd soru-mea-i 
flămândă și bolnavă și pe 
moarte". Există în versurile 
sale opțiunea pentru o trans
formare calitativă, o schimba
re de mentalități. Ca leit-mo
tiv conflictul cu acest vechi 
cerc al interdicțiilor pe care 
omul e obligat să le înlăture 
revine sub numeroase aspecte 
in lirica lui Labiș : „Lemn roș 
de tisă, lemn însângerat / Cu 
lacrimi plînse, roșii de răși
nă / Tisele-n codri s-au împu
ținat / Și totuși eu te curm din 
rădăcină" (Descrierea chipu
rilor).

Nu lipsește de aici nici ci

Cinematografe <

CAN-CAN (film pentru ecran 
panoramic) — rulează la Patria 
orele : 9,30; 12,30» 15,30; 18,30;
21,15. SEDUSĂ SI ABANDONATĂ 
rulează la Republica orele : 9,45; 
12,30; 15,45; 18,15; 21 , Festival
orele : 9,45, 12,30; 15,15; 18; 20,30; 
Grivița orele : 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30; Excelsior orele : 10; 12,30 j 
15,30; 18,15; 21; Melodia orele: 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
S-A INTÎMPLAT LA MILIȚIE — 
cinemascop — rulează la Luceafă
rul orele : 10; 12,15; 14,30; 16;
18,15; 20,30. TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE rulează la Capitol 
orele: 9; 11; 13,15; 17; 19,15;
20,45; Auroia orele : 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30; Unirea orele : 16. 
18,15; 20,30. TEAMA rulează
la înfrățirea între popoare orele : 
15; 17,30; 20; Tomis orele : 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; Mo
șilor orele : 15,30; 18; 20,30.
STRĂINUL — cinemascop — (am- 
belo serii) rulează la Central 
orele : 9,45; 13,15 16,45; 20,15;
Popular orele : 16; 19,30. IOANA
IN ATAC rulează la Lumina ore
le : 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;
Adesgo orele : 15; 17; 19; 21.
DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează la Union orele : 15; 17; 
19; 21. M-AM ÎNDRĂGOSTIT
LA COPENHAGA rulează la 
Buzești orele : 16; 18,15;
20,30. IN V1LTOARE rulea
ză la Doina orele : 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30 — PROGRAM
PENTRU COPII — ora 10. GHE
PARDUL — cinemascop — (ambe
le serii) rulează la Giulești orele : 
9,30; 13; 16,30; 20; Arta orele : 
16; 19,30. AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII rulează Ia Cultu
ral orele : 15,30» 18» 20,30, CIO- 
CIARA rulează la Dacia orele : 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21.
UMBRELELE DIN CHERBO
URG rulează la Victoria 
orele : 10; 12; 14, 16,15;
18,30; 20,45. COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE rulează la Bu- 
cegi orele : 9,45- 12; 14,15; 16,30: 
18,45; 21; Pacea orele: 11; 16; 
18,15; 20,30. GALAPAGOS ru
lează la Timpuri Noi orele : 10 — 
21 în continuare. ACCATTONE 
rulează la Flacăra orele: 14; 16,15; 
18,30; 20,45. AL NOUĂLEA NUME 
rulează la Vitan orele : 16; 18,15; 
20,30; ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ rulează la Miorița orele : 
9,30; 12,15; 15; 18; 21. REZERVAT 
PENTRU MOARTE rulează la Mun
ca orele : 16; 18,15; 20,30. BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII rulează 
la Viitorul orele : 14,30; 16,30;
18,30 20,30; Progresul orele : 15;
17; 19; 21. DOMNIȘOARA... BAR- 
BĂ-ALBASTRÂ rulează la Crîn- 
gași orele : 16; 18,15; 20,30. VIA
ȚA PARTICULARA rulează la Vol
ga orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45: 21. POVESTE DE PE DON 
rulează la Floreasca orele : 20,30. 
COMOARA DIN VADUL VECHI 
rulează la Rahova orele : 16;
18.15; 20,30; Lira orele : 15,30; 18, 
20,30. VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la București orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; Fla
mura orele : 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30; Modern orele : 10; 12,30; 
15; 17,30; 20,15; Feroviar orele t 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.

clul „Sadoveniene", mărturie 
a infinitei dragoste de a trăi 
și acționa a poetului, a vieții 
văzută ca o tinerețe continuă. 
Prototipul e eroul sadovenian 
,nebun44, Cosma Răcoare sau 
Todiriță Catană, la care ne
bunie nu era un anacronism, 
ci expresia modernă a nevoii 
de a fi tu însuți îndrăznind 
să exiști, realizîndu-te prin 
fiecare gest. „Noapte fluidă a 
tinerețelor / Cosma Răcoare 
saltă în șea / Sperie-n goană 
sborul ereților / Cosma Ră
coare, inima mea" (Cosma 
Răcoare).

Se află aici și „Miorița", pa
rafrază proprie a celei mai 
tragice și mai desăvîrșite cre
ații anonime romînești: „Pe- 
un picior de plai, pe-o gură de 
rai, / Zbuciumat se plânge flu
ierul de fag. / Inima mi-o 
strânge și-mi pătrunde-n sîn- 
ge / Acest cântec dureros și 
drag".

Ineditele completează atmo
sfera specifică poetului fără 
a aduce noi poezii cheie.

Timpul contribuie hotărîtor 
la prestigiu] poetic al lui N. 
Labiș ca poet al vremii: 
„Timpul va da probabil aces
tui meteor o sclipire și mai 
profundă" (G. Călinescu).

M. UNGHEANU
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acum, pentru că am 
ajuna la capitolul „Planul 
necesarului de zile-muncd pe 
ramuri de producție", aă 
lacem un calcul Interesant 
care ilustrează valoarea deo
sebita a acestei unități de 
măsură In procesul nostru 
de producție...' (Prima lec
ție la anul Ill al Cercului 
„Cultura plantelor de cîmp" 

de la G.A.C. Măicănești)
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Animația din cîmp s-a redus. In marea majori

tate a unităților agricole socialiste roadele mun

cii acestui an sînt în hambare ți magazii ; s-au 

pus bazele recoltei viitoare de griu. In schimb 

căminele culturale, sălile de cursuri, cluburile 

ți coifurile roții cunosc o activitate intensă. Co

lectiviștii Învață. Slnt în plină desfășurare cursu

rile agrozootehnice de trei ani.

„In regiunea Galați — ne spune tovarășul Va- 
slle Popa, președintele consiliului agricol regio

nal — pe baza experienței din anii trecuți, in 

acest an invățămîntul agrozootehnic a îost mai 

bine organizat; au fost amenajate case laborator 

in majoritatea gospodăriilor agricole colective. 

Numărul cercurilor este acum cu 274 mai mare, 
iar al celor care le frecventează cu aproape 

10 000. Se constată un interes crescînd din par

tea colectiviștilor pentru însușirea unor bogate 

cunoștințe profesionale".
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Multe unități agricole din regiunea Galați au 0 
acumulat o experiență valoroasă privind organi- | 

zarea și desfășurarea cursurilor, folosesc metode 

interesante, o gamă variată de torme, netezind
O 

astiel calea însușirii noilor noțiuni. Citeva din . 

acestea, spicuite într-un raid întreprins în regi- [

une, lormează obiectul acestei pagini.

Casa cu multe 

„anexe"

ovarășul Fătu Șo- 
cariceanu, preșe
dintele gospodă
riei colective din 
comuna Ianca ne 
spunea :

— Am investit
în casa laborator peste 16 000 
de lei, fără a mai socoti ma
terialele procurate cu ajutorul 
consiliului agricol raional. A- 
poi tinerii care fac parte din 
colectivul inginerului au „do
tat" și ei casa laborator cu tot 
felul de mostre și materiale 
culese din cîmp. Dar mai 
bine s-o vedem.

încăperea spațioasă nu-și 
dezminte denumirea. Schițele 
și mulajele, aparatele de tot 
felul, vitrinele cu borcănașe, 
harta topografică din ipsos 
„migălită" pe o masă enormă, 
totul este rînduit cu mult 
gust și după criterii științifi
ce. Dacă s-ar reduce doar la 
atît, casa laborator ar fi o 
simplă vitrină. Alta este sem
nificația. Fiecare obiect expus 
aici constituie o verigă în 
desfășurarea lecțiilor. Să ex
plicăm. La prima vedere cele 
citeva balanțe farmaceutice 
de aici par fără importanță. 
Va veni însă timpul cînd vor

Teren fertil pentru
invățămîntul agrozootehnic

SA COMPARAM
ospodărla agricolă 
colectivă Inde
pendența, raionul 
Galați. In sala de 
cursuri _e cald. 
Becul electric a- 
runcă lumină pes -

te fețele oamenilor. Liniște. In 
clasă a intrat lectorul, ingine
rul agronom Ion Vrînceanu. 
îl așteaptă o surpriză. Pe ta
blă a și fost scris titlul lecției: 
„Soiuri de grîu cultivate în 
R.P.R. și în gospodăria noas
tră". Obișnuința... Răsfoiește 
catalogul, consultă sala. Toți 
elevii sînt prezenți și lecția 
începe cu... o întrebare.

— Ce soiuri de grîu cunoaș
teți ?

Doresc să răspundă mai 
mulți. Este numit utemistul 
Marian Bej an. Enumeră vreo 
5—6 soiuri, descriindu-le pe 
scurt și principalele caracte
ristici.

— Ultimele trei: Triumph, 
Numărul 301 și Bezostaia, a- 
daugă el — se cultivă și în 
gospodăria noastră. Bezostaia, 
a dat anul acesta cea mai 
mare producție : cu 300 de kg 
mai mult decît media realiza
tă pe gospodărie.

După caietul de conspecte, 
lectorul începe expunerea lec
ției. Din cînd în cînd apelează 
la tablă, la schițele și plan
șele puse la îndemînă pe pe
retele din față. Se fac calcule. 
Termenele de comparație sînt 
producțiile de grîu obținute 
de două brigăzi pe tarlalele 
cultivate cu soiul Numărul 
301. Cifrele sugestive îndeam
nă la reflecții. Brigada lui 
Gheorghiță Constantin a obți
nut la hectar, în aceleași con
diții de climă și sol, cu 120 de 
kg mai mult grîu decît briga
da lui Gheorghe Matei. De 
unde provin diferențele ? Ex
plică chiar colectiviștii.

— La noi arăturile adînci 
după porumb s-au terminat 
cu 5 zile mai devreme — a- 
rată Vîrlan Ene. Apoi, în iar
nă, am administrat în mustul 
zăpezii cîte 10 tone de mra- 
niță pe jumătate din supra
fața cu grîu. La brigada tova
rășului Matei, după cîte știu...

— Recunosc — spune bri
gadierul. Așa este. Am făcut 
lucrări mai puține și unele cu 
întîrziere. Chiar și la seceriș, 
pe unele parcele, grîul s-a 
mai scuturat pentru că recol
tatul s-a prelungit cu 4 zile 
mai mult ca la brigada tova
rășului Gheorghiță.

Lecția are un caracter viu, 
atractiv. Dialogul 
între lector și sală 
plus de vioiciune, cursanții 
participă direct la desfășura
rea ei. Notăm alte lucruri la 
fel de interesante. Inginerul 
și-a format un colectiv ce nu
mără 10 tineri, recomandați 
de organizația U.T.M., care îl 
ajuta la aducerea și selectarea 
materialului didactic pentru 
exemplificări. Secțiunile des
crise pe tablă sînt desenate pe 
caiete, se pun explicațiile de
desubt Se iau notițe, se con
fruntă exemplele din G.A.C. 
La urmă se fixează încă o 
dată noțiunile noi, se reco
mandă materialul bibliografic. 
Se merge apoi în cîmp, la 
casa laborator, la bibliotecă, 
după cum impun cerințele fie
cărei lecții.

Cu aceeași atenție pregătesc 
și expun lecțiile și Dumitru 
Amitroaie de la G.A.C. Nămo
loasa sat, Dumitru Șerbănescu 
- G.A.C. Vînători, raionul 
Galați, Nlcolae Bosoancă — 
G.A.C. Măicănești, Titus Șer- 
ban — G.A.C. Tichilești, raio
nul Brăila, Mihai Petrică — 
G.A.C. Ianca, raionul Făurei 
și mulți alții.

Răsfoim caietul de conspec
te al inginerei Pompilia Apos
tol, lectoră la două cercuri de 
cultură a plantelor de cîmp 
de la G.A.C. Traianu, raionul 
Brăila. Subtitluri, notițe, su

blinieri cu creion roșu, date, 
cifre, exemple. Dar iată ce 
scrie în primele rînduri ale 
conspectului la lecția pe care 
a ținut-o la un cerc pe data 
de 21 noiembrie :

„Data predării; subiectul 
predării; materialul biblio
grafic folosit, verificarea cu
noștințelor anterioare, de
monstrația practică în cîmp 
etc...* La urma lecției un mic... 
proces-verbal. Sînt consem
nate prezența, modul cum a 
decurs lecția, cine a participat 
din partea conducerii gospo
dăriei, ce concluzii se des
prind pentru lecțiile viitoare. 
Acest sistem face ca frecvența 
să fie bună, întărește spiritul 
de răspundere, ridică eficien
ța învățămîntului. La G.A.C. 
Măicănești stăm de vorbă cu 
tînărul Vadim Climovschi, 
medic veterinar de circum
scripție, lector la un cerc zoo
tehnic.

— Cîte lecții ați predat ?
— Două !
— Prezența ?
— Așa și așa. Știți, așa e la 

primele lecții (?).
Din discuții a rezultat că nu 

a întocmit un caiet cu planu- 
rile-conspecte ale lecțiilor, 
care va fi gata (precizează 
lectorul) cînd vor începe de
monstrațiile practice. Sur
prinzător, tov. Vadim Cli
movschi nu cunoaște nici su
biectul lecției viitoare. (Pla
nul a fost întocmit de ingi
nerul agronom și se află la el). 
Cînd se va pregăti totuși și 
cum ? Cîtă diferență față de 
cercurile de la G.A.C. Inde
pendența ! Și cînd te gîndești 
că amîndoi lectorii sînt tineri 
cu pregătire tehnică superioa
ră, interesați în egală măsură 
în creșterea producției agri
cole. Și cazul nu e unic. Ingi
nerul Cornel Rusu de la 
G.A.C. Cuza Vodă, de pildă, 
încă nu știa, cu o zi înainte, 
cu ce lecție va deschide învă- 
țămîntul agrozootehnic.

La Nănești ni s-a spus :
— Treceți pe 

cultural. La ora 
nouă lecție.

Am trecut pe 
anunțată. Am
Pustiu. Se înserase. Căminul 
cultural a rămas așa cum 
l-am găsit: cu ușile ferecate.

la căminul
18 începe o

acolo la ora 
mai așteptat.

continuu 
îi dă un o

și

ovarul verde al 
griului întinerește 
timpia'. Boabele, 
puse sub brazdă, 
au răsărit și au 
înfrățit frumos. 
Ce le mai trebuie

plantelor ? Deocamdată, ni
mic ! Și totuși în dimineața 
de toamnă tirzie pe tarlaua 
din marginea timpului am în- 
tilnit grupuri de oameni. 
Ne-am apropiat. Erau cursan
ții cercului de anul doi, cul
tura plantelor de timp, de la 
G.A.C. Traianu, raionul Brăi
la. Intr-un loc în jurul lecto
rului (inginera agronom Pom- 
pilia Apostol) erau grupați 
vreo 15 tineri. Mai încolo, în 
preajma brigadierilor de timp 
Costică Bratu și Ion Bocănea
lă — alți colectiviști. Se fă
cea, practic, fixarea unor no
țiuni căpătate la lecția ținută 
cu o seară înainte. Cîmpul 
experimental: plantele de pe 
suprafețe mici de cîte un me
tru pătrat „închise" între ță
ruși văruiți. Treaba asta o 
făcuseră cîțiva tineri, cu două 
zile înainte de predarea lec
ției. Acum, unul dintre ei, Ion 
Scarlet, dădea răspuns la 
întrebare.

— Am numărat firele, 
porțiunea asta sînt 680

plante. înseamnă că starea de 
vegetație e bună. Vedeți ?! La 
fiecare fir sînt cîte 3—4 frați.

— Ce importanță are asta ? 
— întreabă lectorul.

— Păi, așa cum ne-ați ex
plicat dumneavoastră la tablă, 
lanul crește des, cîmpul va fi 
bine încheiat. Asta înseamnă 
producție sporită la hectar.

— Și mai e ceva, adaugă 
utemista Elena Ion. înfrățirea 
bună face ca grîul să parcur-

vreo 200 de kg mai mult decît 
media pe gospodărie.

— Exact! La brigada lui 
Bocăneală s-a obținut și mai 
mult pentru că puterea de 
germinație a fost mai bună. A 
realizat de pe 70 hectare cîte 
2 056 de kg tot la soiul ăsta 
pe care îl studiem acum: Be- 
zostaia. De aceea l-am și ex
tins în cultură.

Se discută cu deosebit inte
res, se fac aprecieri. Dar iată

Două surori
gemene

gă perioada iernii în condiții 
optime.

Inginera dă explicații su
plimentare, face completări. 
Apoi pune o altă întrebare :

— Vă amintiți! Anul trecut 
am mai făcut asemenea de
monstrații pe o tarla din bri
gada lui Bratu. Erau tot atîtea 
plante la hectar. Mai știți ce 
producție s-a obținut ?

— Precis, nu — spune Pa- 
raschiv Gîrbă. In orice caz cu

că de la un alt grup vine o 
fată cu citeva fire de grîu. 
Sînt mai plăpînde, mai firave. 
Toți se îndreaptă intr-acolo. 
Se studiază o altă porțiune 
din lan. Apoi se fac sondaje 
pe întregul lot. Ce s-a întîm- 
plat 2 Răspunsul se conturea
ză repede. Aici a băltit apa. 
Oamenii au stabilit pe loc ce 
trebuie făcut și a doua zi ia- 
tă-i din nou pe cîmp. La mar
ginea tarlalei se sapă gropi,

Noțiunile din carte se fixează și mai bine clnd lecția es.'e 
urmată de demonstrația practică In vastul laborator — cîmp—notă telefonică

așteptări
La G.A.C. Cuza Vodă din rtioml 

torul Cornel Rusa nu cunoștea ta de>:Lae-
rii învățămîntului agrozootehnic cu cw Secție va 
începe-

rie 20
Sîntem

co-

Seara zilei 
noiembrie, 
la gospodăria 
lectică din Vultu- 
ru. Destinderea fn- 
rățdmîntului s-a 
întirziat la toate 
cele 5 cercuri per.- 
tru că— „n-a ver.-.t 
nota telefonică de 
la raion". Există 
intenția ca primele 
lecții să se țină la 
un loc cu toți ele
vii din toate cele 
trei cercuri de la 
cultura plantele^ 
de timp, pentru a 
se_ tiștiga timp. 
Deschidere festivă, 
cu toți cursanții, 
t-a făcut în multe 
părți. Dar de aici și 
pînă la „metoda" 
de care ne-au vor
bit tovarășii de la 
G.A.C. Vulturu e o 
mare diferență.

Pentru că nu pot 
sta pe același pian 
al cunoștințelor cei 
din anul 1 cu cei 
din anul III. Și 
arta fără a mai a- 
rtinti ce lecțiile di
feri. Nefirească ni 
se pare și ampo- 
nența ansi cerc âe 
legwmcaltvri. Dn 
cei apnepe 100 de 
legxriicxlzon 
cui cuprinde 
19. Muia 
și-cu manifestat 
dorința si ixrețe. 
Organizata U.T-M. 
însă n-a luat nici o 
inițiativă in ccesz 
sens. Apoi iesrne- 
rea s-a făcut după 
un sistem cel pu
țin curios. Redăm 
textual cele re
latate de tov. Ber
nard Herșcu, in
ginerul gospocă-

fi predate lecțiile despre po
rumb. Se vor număra cîte 
1 000 de boabe din diferite so
iuri. Se va stabili cu exacti
tate greutatea absolută ; apoi 
puterea de germinație. Iată 
microscopul. Lui Bădin Mo
sor, Sandu Nedelea și alți co
lectiviști din anul trei acest 
aparat le este familiar. Ei 
l-au mînuit nu o dată de-a 
lungul anilor. Dar sînt acum 
în anul I încă 50 de cursanți, 
majoritatea tineri. Ei vor veni 
aici cu o curiozitate firească 
să vadă cum arată o secțiune 
dintr-un bob pe care l-au vă
zut în mulaj sau în schița de 
pe tablă, mărită de zeci de 
ori. Așadar, în procesul învă- 
tămîntului, fiecare obiect își 
are menirea lui.

Casa laborator de la Ianca 
nu se rezumă numai la încă
perea propriu-zisă. Ea are 
„anexe" mult mai vaste: 6
ioturi demonstrative în cîmp. 
Cele 8 lecții despre cultura 
griului vor fi urmate de de
monstrații practice organizate 
la cîmp. Se va urmări astfel 
evoluția bobului de cînd e pus 
în brazdă și pînă se va „în
toarce" din nou înzecit așa 
cum este el în borcănașele co
nice din casa laborator. Totul
se va desfășura după un plan 
judicios stabilit din vreme pe 
trei direcții: organizatorică, 
demonstrativă, economică. 
Sînt prevăzute schimburi de 
experiență, seri de calcul, 
concursuri „Cine știe, cîștigă", 
prezentări de diafilme, audiții, 
întîlniri cu fruntași la învă
țătură. De organizarea multo
ra dintre acestea se va ocupa 
direct organizația U.T.M., ti
nerii care au depus mult su
flet în organizarea acestui loc 
de studiu și cercetare.

iar din loc în loc, șanțuri de 
scurgere a apei. La iarnă, cînd 
zăpada acoperă cîmpul, vor 
da îngrășăminte chimice. 
O dată cu topirea zăpezii azo
tatul de amoniu va pătrunde 
în sol, iar plantele vor avea... 
porții suplimentare de hrană.

La cercul condus de ingi
nera Apostol, teoria și prac
tica sînt, deci, surori gemene, 

înrudire între aceste „su
rori" există și la cele două 
cercuri de zootehnie — cu 83 
de cursanți — pe care le con
duce tînărul inginer zooteh
nist Ion Mincă de la G.A.C. 
Ianca, raionul Făurei. Să dăm 
un exemplu. De curînd, va
cile au început să fie hrănite 
la grajduri. S-au întocmit 
rații noi, echilibrate, bogate 
în unități nutritive și albu- 
mină digestibilă. S-au făcut 
două variante : 30 kg porumb 
masă-verde, (gospodăria mai 
are încă 20 de hectare cu a- 
cest nutreț în cultură dublă)
6 kg grosiere tocate mărunt, 
1,5 kg lucernă, 1 kg uruială 
de porumb, 1 kg tărîțe de 
griu și 10 kg sfeclă furajeră; 
a doua: 30 kg porumb siloz,
7 kg grosiere, 1,5 kg lucernă, 
2 kg tărîțe, 15 kg de sfeclă 
furajată.

Noile rații trebuiau cunos
cute de toți îngrijitorii. Și 
cum pe această temă trebuia 
expusă una din lecții, ea a fost 
ținută practic, la grajd. Evi
dent, metodele descrise sînt 
eficiente, cunoștințele prind 
rădăcini solide. Sînt lucruri 
care pot fi făcute ușor. Este 
nevoie doar de mai multă ini
țiativă pe care am recoman
da-o mai ales unor lectori din 
gospodăriile colective Măică- 
nești, Nănești, Vulturu, Tulu- 
cești și altele.

Aici e lumea cărților. După lecție, tinerii colectiviști din 
comuna Traianu se abat întotdeauna pe la bibliotecă

Alfabet în cartea de știință

■
 a G.A.C. Traianu, lecția se ter

minase. Ii căzusem in sală pe 
toți cei 22 de cursanți din anul 
II zootehnie pe ca-e îl conduce 
inginerul Ștefan Albei. Cînd am 
iefit afară, mare ne-a fost mira
rea că nu i-am întUnit decît pe 

tițica dintre ei.
— Au plecat așa repede? — am întrebat 

noi.
— Nu, sînt înăuntru. Ia btbhcTecd — ne-a 

răspuns un brigadier.
Am intrat și noi. In fml standului — ani

mație.^
— Stați la rrnri — spune cmalrilă utemista 

Consuela Stoica, bibUotecnm. Ime&ai vă dau 
tot ce areți nevoie.

„Creșterea esâmalticr — izvor de bogăție", 
Jeoaonua taari JaM^ara*”, „îngrijirea și hră- 
nxrea tineretului booat" sixt broșurile cele 
mai solicitate. Ax fost recomandate tn biblio
grafie. S-cn dat jcs pixxea caldă". Zamfir 
Amici n-< mai apneat aă ia ^Economia bazei 
furajere".

—• S-o azești repede, fi spune lui Stan

*—* Da» dar ai-ad taprvmsți șl mie broșura 
cx e^ene-e* uleior, ci n-am luat-o 1

Ceretiăa aaattaa*. Aici în camera spa- 
ftaaa* amenajați ta incinta noului cămin 
euMurui a teama cărțSor. Sînt puse în ordine 
porta 3 MO de voteme. Rafturile cu cărți

agrozootehnice sînt cele mai solicitate acum. 
Alfabetul studiului a început de la „A", adi
că de la broșurile cele mai accesibile, pe care 
le-a recomandat, pentru început, lectorul. 
Pină vor ajunge la ^Za tinerii îngrijitori de 
animale mai au de parcurs multe file. Toc- 
”^ai de aceea ni se par lăudabile inițiativele 
organizației U.T.M. După ce un colectiv larg 
ze tineri a ajutat la reinventarierea fondului 
de cărți și le-au rînduit în rafturi, s-a trecut 
la alte măsuri. Au amenajat o vitrină în care 
sini expuse „noutățile săptămînii". Pe un 
panou mare se găsesc coperți, titluri, cărți 
deschise la anumite pagini. în cele trei co
lective care o ajută pe bibliotecară în activi
tatea ei au fost recomandați 12 tineri dintre 
cei mai activi cititori. In ultimele două săp- 
tămîm aceste colective au organizat citirea 
in colectiv a patru broșuri legate de lecțiile 
predate.

In curînd se va organiza un dialog pe tema 
culturii porumbului: „Cine știe, răspunde". 
„Ziua cărții", ocupă, de asemenea, un loc im
portant în activitatea bibliotecii. In fiecare 
luni, o dată la două săptămîni, cei mai buni 
cititori vor prezenta scurte expuneri și re
cenzii.

...Se face liniște. In bibliotecă au mai ră
mas citeva fete. O ajută pe bibliotecară să 
întocmească fișele de cititori pe ultimele 
două zile. In cutiuța aceea cu pătrățele s-au 
mai rînduit. după alfabet, încă 105 nume noi 
Dintre ele 72 sînt numele noilor tineri cititori.
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In regiunea Galați cursurile Învățămîntului agrozootehnic s-au 
deschis in aproape toate unitățile agricole socialiste. Față de anii an- 
teriori lecțiile se desfășoară la un nivel mai bun, slnt strîns legate de 
problemele de producție. Demonstrațiile practice, cercetările Ia casele 
laborator, materialul didactic bogat și variat întregesc cunoștințele ce 
se predau la lecții. Există o mai mare preocupare din partea colecti
viștilor de a-și îmbogăți cunoștințele profesionale, specialiștii folosesc 
lorme interesante, atractive în desiășurarea procesului de invățămint. 
începutul bun obligă organizațiile U.T.M. să se preocupe în continuare 
cu toată grija ca tinerii înscriși să irecventeze cu regularitate cursu
rile, să urmărească telul cum se pregătesc aceștia, să-i sprijine pe lec
tori în activitatea lor. Metodele avansate, experiența valoroasă a frun
tașilor Ia învățătură să tie larg popularizate, îneît tinerii să poată acu
mula cit mai multe cunoștințe în scopul ridicării calificării lor pro
fesionale.■

I
Pagină realizată de: 

NICOLAE BARBU și TUDOREL OANCEA 
Fotografiile de : N. STELORIAN
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Trupe belgiene au fost PE SCURT
Creșteri ale numărului de voturi fl'f' '6'\

parașutate la Stanleyville
* Relatările Departamentului de Stat 
al S.U.A.*Mesajul lui Kenyatta* Ședință 
secretă a Consiliului permanent al N.A.T.O.

ROMA. — Ambasadorul R. P. 
Romine la Roma, Mihai Marin, 
a oferit un dineu cu prilejul vi
zitei întreprinse în Italia de mi
nistrul minelor și energiei elec
trice al R. P. Romine, Bujor Al- 
mășan. La dineu au participat 
Giuseppe Medici, ministrul in
dustriei și comerțului al Italiei și 
Bernardo Matarella, ministrul 
Comerțului exterior al Italiei.

obținute de Partidul Comunist

Italian

«K FTw

STANLEYVILLE 24 (Ager- 
preș). — Luni noaptea, Depar
tamentul de Stat al S.U.A. i-a 
convocat pe ziariști și corespon
denții de presă cărora le-a co
municat că „guvernul S.U.A. a 
fost nevoit ca, în colaborare cu 
autoritățile belgiene și cu guver
nul de la Leopoldville, să tran
sporte un batalion de parașutiști 
bel'gieni, deasupra orașului Stan
leyville, unde au fost parașutați 
în scopul salvării sutelor de ce
tățeni străini ținuți ca ostateci de 
către autoritățile răsculaților și a 
căror viață a fost în pericol". Au 
mai fost date precizări potrivit 
cărora parașutiștii au fost trans
portați de circa 12 avioane ame
ricane de tipul C-130, într-o zonă 
deasupra aerodromului din Stan- 
leyvilîe.

Această operațiune, se arată în 
explicațiile date de Departamen
tul de Stat, „a trebuit să fie în
treprinsă", după ce răsculații ar 
fi respins efortul de mediere de
pus de O.N.U. și Crucea Roșie 
Internațională, în momentul în 
care negocierile din localitatea 
Gatundu (în apropierea capita
lei Kenyei) între reprezentanții 
guvernului revoluționar congolez, 
ai O.U.A. și ambasadorului 
S.U.A. la Nairobi au eșuat. Ști
rile de marți dimineața anunțau 
că aerodromul din Stanleyville se 
află sub controlul parașutiștilor 
belgieni și că în următoarele ore

urmează să înceapă evacuarea 
cetățenitor străini din acest oraș. 
Agenția France Presse a anunțat 
marți dimineața, citind o decla
rație din sursă oficială congo
leză, că trupele guvernamentale 
au intrat în orașul Stanleyville, 
într-un mesaj adresat premieru
lui congolez, Chombe, Jomo 
Kenyatta, prim-ministru al Ke- 
nyei și președintele Comisiei 
O.U.A. pentru Congo, precizează 
că atîta timp cît guvernul cen
tra? congolez nu va respecta cele 
două puncte principale prevă
zute de rezoluțiile O.U.A. — în
lăturarea mercenarilor și înceta
rea focului — Comisia O.U.A. 
pentru Congo refuză să răspun
dă invitației de a merge la Leo
poldville. Pe de altă parte, se
cretariatul O.U.A. a anunțat că, 
întrucît în situația din Congo au 
intervenit elemente noi, reuni
unea Comisiei O.U.A. pentru 
Congo, prevăzută pentru 1 de
cembrie la Nairobi, va avea loc 
mai devreme, la 26 noiembrie.

PARIS 24 (Agerpres). — Con
siliul permanent al N.A.T.O. s-a 
întrunit marți în ședință secretă 
la cererea Belgiei pentru a exa
mina intervenția parașutiștilor 
belgieni în Congo. într-un co
municat dat publicității se spune 
că membrii, Consiliului „au ex
primat în unanimitate înțelegerea 
și aprobarea44 pentru acțiunea pa
rașutiștilor belgieni în Congo.

Protestul statelor africane
CAIRO 24 (Agerpres). — Gu

vernul R.A.U. a propus organiza
rea urgentă a unor consultări în
tre miniștri de externe ai țărilor 
africane în legătură cu situația 
critică care s-a creat în Congo 
ca rezultat al debarcării trupelor 
belgiene la Stanleyville, trans
mite agenția M.E.N. Guvernul 
R.A.U., continuă agenția, consi
deră această acțiune ca o conti
nuare a intervenției străine în 
Congo și ca o folosire a forței în 
relațiile internaționale.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). 
— Intervenția trupelor belgiene 
în. Congo a provocat numeroasa 
proteste în Africa.

„Parașutarea soldaților belgieni 
la Stanleyville, a declarat primul 
ministru al Etiopiei, Âklilou 
Hapte Wold, este un act unilate
ral care ar putea să aibă cele 
mai grave consecințe pentru A- 
frica". El a adăugat că nu poate 
înțelege de ce au fost întrerupte 
în mod brusc convorbirile de !a 
Nairobi, care se desfășurau sub 
patronajul Organizației Unității 
Africane, în legătură cu situația 
europenilor din regiunile contro
late de răsculați. La rîndul său 
ministrul etiopian al informațiilor 
a relevat că intervenția belgiană 
reprezintă „o violare directă a 
spiritului Organizației Unității 
Africane și a rezoluțiilor comisiei 
acestei organizații pentru Congo"

și a condamnat această acțiune 
ca „manifestarea cea mai eviden
tă a spiritului neocolonialist".

Ministrul de externe al Repu
blicii Congo (Brazzaville), David 
Ganao, a declarat ambasadorilor 
Marii Britanii, Statelor Unite și 
Belgiei că „nu se poate vorbi des
pre o operațiune avînd scopuri 
umanitare în Congo cînd unele 
din guvernele dv. au aprovizionat 
cu bombe persoane iresponsabile 
care masacrează populația civilă-. 
El a constatat în continuare cî 
„atunci cind este vorba de un 
american amenințat cu moartea 
se face orice, dar cind mii de 
congolezi sînt uciși în fiecare zi, 
nimeni nu spune nimic”. Minis
trul congolez a refuzat să pri
mească din partea ambasadonkx 
o comunicare în legătură cu in
tervenția belgiană. Guvernul an
golez (Brazzaville' făcuse amo®- 
cut luni seara că interzice traver
sarea spațiului său aerian de către 
avioanele care transportau pe pcs- 
rașutiștii belgieni în Congo.

Postul de radio Algeria con
damnat cu vehemență intervenția 
străină în Congo. -Știrea parașu- 
tării trupelor belgiene la Stanley
ville a provocat tulburare și emo
ție în capitalele africane-, a ară
tat postul de radio. S-a anuntat 
că ministrul afacerilor externe al 
Algeriei, Bouteflika. va face o de
clarație radiodifuzată în ledturâ 
cu evenimentele din Congo.

ȘEDINJA UNEI COMISII 
PERMANENTE A C.A.E R.

BRNO — Intre 16 și 20 no
iembrie a.c. a avut loc Ia Bmo 
ședința Comisiei Permanente a 
C.A.E.R. pentru industria carbo
niferă.

Au participat delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane. R. P. Polone, 
R. P. Romine, R. P. Ungare și 
U.R.S.S. In calitate de observa
tori au asistat reprezentanți ai 
R. P. Chineze și R. P. D. Core
ene.

Comisia a examinat unele pro
bleme referitoare Ia coordonarea 
planurilor de dezvoltare a eco
nomiei naționale a țărilor mem
bre în domeniul industriei car
bonifere pe perioada 1966—1970 
precum și la cercetările teh- 
nico-științifice în această ramură.

Comisia a examinat stadiul în
deplinirii planului său de lucru 
pe anul în curs și a aprobat pla
nul de activitate pe 1965.

Ședința s-a desfășurat 
atmosferă de înțelegere 
procă.

într-o
reci-

CONVORBIRE 
RUSK—DOBRÎNIN

WASHINGTON. — Ambasadorul 
Uniunii Sovietice în S.U.A., Ana
toli Dobrînin, l-a vizitat pe secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
cu care a avut o convorbire
feritoare la problemele legate de 
apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., precum și cu pri
vire la situația din Congo.

re-

LONDRA. — După cum anunță 
C.T.K., J. Horn, conducătorul dele
gației Camerei de Comerț a R. S. 
Cehoslovace care a purtat convor
biri comerciale la Londra, a decla
rat la o conferință de presă că 
colaborarea economică dintre cele 
două țări se dezvoltă cu succes. 
Dacă măsurile printre care mări
rea taxei vamale cu 15 la sută a- 
supra mărfurilor importate, care 
împiedică schimbul de mărfuri 
dintre Anglia si Cehoslovaca, vor 
fi reduse la minimum — a spus el 
— relațiile comerciale dintre cete 
două țări vor cunoaște o dezvol
tare și mai mare*.

ROMA 24 Corespondentul 
Agerpres, O. Paler, transmite:

La Roma au fost date pu
blicității rezultatele definitive 
ale alegerilor pentru consiliile 
provinciale desfășurate în Ita
lia. Potrivit acestor date de
finitive, Partidul democrat 
creștin a obținut 9 476 812 vo
turi, cu 3 la sută mai puține 
față de alegerile administra
tive din 1960 și cu 0,8 la sută 
mai puține în comparație cu 
alegerile parlamentare din a- 
prilie 1963.

Partidul Comunist Italian a 
obținut 6 600 887 voturi, cu 1,3 
la sută mai multe decît în 
alegerile administrative din 
1960 și cu 0,5 la sută mai 
multe decît în alegerile parla
mentare din 1963.

Partidul Socialist Italian a 
obținut 2 866 346 de voturi, cu 
3.1 la sută în minus față de 
1960 și cu 2,9 la sută în minus 
față de 1963. O scădere de 0,1 
la sută a înregistrat și parti
dul republican.

Partidul Socialist italian al 
unității proletare care s-a 
prezentat la 22 noiembrie la 
prima consultare electorală 
pe plan național, a obținut 
737 079 de voturi, ceea ce re
prezintă 2,9 la sută din tota
lul voturilor exprimate. Re
zultatele scrutinului pentru 
consiliile provinciale din cele 
74 de provincii unde s-a vo
tat duminică și luni indică un 
spor procentual de 1 la sută 
pentru Partidul liberal, în 
comparație cu alegerile din 
1963, un spor de 0,3 la sută 
pentru Partidul social demo
crat și pierderi serioase pen
tru Partidele monarhist și 
neofascist.

*
Rezultatele alegerilor pentru 

Consiliile comunale și provin
ciale, desfășurate duminică și 
luni, sînt comentate pe larg ce 
presa italiană. Ziarul „ÎL TEM
PO" relevă că coaliția de cen- 
tru-stînga a fost învinsă și în a-

legerile parlamentare din 1963 și 
în alegerile din 22—23 noiembrie 
și că după trei ani de guvernare 
de centru-stînga aceste alegeri 
au demonstrat că „Partidul co
munist nu este izolat... ci din 
contră continuă să progreseze".

„PAESE SERA44, după ce a- 
rată că Partidul Comunist Italian 
se afirmă într-o măsură din ce în 
ce mai mare în toate regiunile 
țării și se întărește și mai mult 
acolo unde era deja puternic, 
subliniază că „centrul stînga a 
fost învins în mod net în această 
consultare electorală". Ziarul 
conchide că „anticomunismul a 
primit o grea lovitură. Forțele de 
stînga și în primul rind Partidul 
comunist au repurtat un succes".

în comentariul său, ziarul „IL 
MESSAGGERO" relevă că „a- 
vîntul forțelor de stînga după a- 
ceste alegeri nu mai poate fi sub
apreciat și cu atît mai puțin igno
rat. Creșterea voturilor în favoa
rea Partidului comunist, arată 
ziarul, este o lecție pentru toți44.
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Sosirea la New York

a tov. C. Mănescu

Congresul
Partidului Comunist

Brazi lia:
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Novolipețk Perspectivele

'Jenminjibao" despre problema

interzicerii armelor nucleare
PEKIN 24 (Agerpres). — Zia

rul „Jenminiibao" publică în nu
mărul din 22 noiembrie a.c., un 
editorial intitulat: „Un nou 
punct de plecare în eforturile 
pentru interzicerea totală a ar
melor nucleare", in care scrie:

„Guvernul chinez, concomitent 
cu comunicatul care ex
plozia primei bombe atomice 
chineze, cu mai bine de o lună 
in urmă, a declarat solemn între
gii lumi câ China nu va fi nicio
dată și în nid o împrejurare 
prima care va folosi armele nu- 
d-eare. Guvernul chinez a propus 
totodată în mod oficial guverne
lor lumii convocarea unei confe
sate la nivel înalt a tuturor ță- 
-dzT lumii pentru discutarea pro- 
r-lemei interzicerii totale și dis- 
tragerii radicale a armelor nucle
are. și a sugerat, ca un prim pas, 
ca această conferință la nivel 
irak sâ ajungă la un acord în 
secsul ca puterile nucleare și a- 
CKe tin care ar putea deveni în 
curind puteri cocteare să se an- 
Ciiezr să na faiasească armele 
racteare run împotriva puterilor 
nesmdeare; —n a zonelor denu- 
cJearzaîe șz una împotriva 
cdeâake**. Zzznd arată că realiza
rea acestui cciecdv „va fi o vic
torie mi ori pentru oamenii iu- 
lâtori de pace des Wmga lume. 
Ea le-ar respira fa nod inevita- 
U • laeredere tot mai mare în 
tupti pentru interzicerea totală 
;i d_5tmnerea radicală a armelor 
uodeare”.

„Guvermd chinez a declarat 
r :meat ;i in nici 

o împrejurare. el nu va fi pri
mai care re folosi armele nucle
are ș: est» dispus să ajungă la 
n. nnmcznal care să
gsraatesa Împotriva folosirii ar
melor nncleaie. Problema, care 
se pune in momentul de fa
ță, este dacă guvernul S.U.A. 
-' ■: o ’ - :a același anga
jament”.

„Se pare 
nu doresc ______
unei conferințe mondiale la ni
vel înalt, nici să ajungă la un a- 
cord bilateral cu China împotri
va folosirii alinelor nucleare".

Referindu-se la declarația a- 
mericană că S.U.A. n-ar avea ni
mic împotriva participării Chinei 
la tratativele de dezarmare de la 
Geneva, și menționînd că aces
tea s-au desfășurat sub auspiciile 
O.N.U., ziarul arată : „China nu 
va avea nimic comun cu O.N.U. 
atît timp cît aceasta din urmă 
nu restabilește drepturile legi
time alte Republicii Populare 
Chineze ca singurul guvern legal 
care reprezintă poporul chinez".

„Se face, de asemenea, propu
nerea ca cele cinci țări care po
sedă arme nucleare să organizeze 
tratative pentru discutarea pro
blemelor referitoare la armele 
nucleare. Noi nu aprobăm nici 
această propunere. Motivul este 
acela că problema care se pune 
in momentul de față este în pri
mul rind aceea că anumite pu
teri nucleare reprezintă o ame
nințare pentru toate țările nenu
cleare ale lumii". „în această pro
blemă, cele peste 100 de țări 
suverane ale lumii, mari sau 
mici, posesoare sau neposesoare 
de arme nucleare, trebuie să 
bă același cuvînt de spus".

„Lupta pentru interzicerea 
tală și distrugerea radicală a 
melor nucleare se desfășoară 
mulți ani. Acum este momentul 
să se adopte măsuri practice și 
realiste pentru atingerea acestui 
obiectiv". Guvernul chinez „pro
pune să se realizeze, în primul 
rînd, un acord internațional care 
să garanteze împotriva folosirii 
armelor nucleare, astfel îneît să 
se asigure un nou punct de ple
care pentru interzicerea totală a 
armelor nucleare".

că autoritățile S.U.A. 
nici organizarea

ai-

to- 
ar- 
de

social-democraților
ongresul social
democrat vest-ger- 
man face parte din 
acele evenimente 
cărora comentato
rii politici din Ger
mania occidentală

le acordă o mare atenție. Faptul 
se explică, probabil, prin atmos
fera politică agitată din R.F.G. 
Dar nu numai atît. Paginile con
sacrate politicii și Congresului 
P.S.D. sugerează ideea că unii 
observatori văd în acest partid 
viitoarea forță guvernamentală 
din R.F.G., iar în liderii săi po
litici — viitorii membri ai gu
vernului vest-german. Poate 
că aceste supoziții sînt, într-o 
măsură, întemeiate. în ultimul 
timp forța și puterea partidului 
social-democrat vest-german 
au crescut, iar șansele sale 
electorale s-au accentuat. Prin
cipalul element în istoria elec
torală vest-germană din ultimii 
ani este creșterea greutății spe
cifice a P.S.D. în corpul electo
ral. Social-democrații au obți
nut în 1953 28,8 la sută din vo
turi iar în 1961 36,2 la sută.

în ședința de marți a Congre
sului Partidului social-demo
crat din Germania occidentală, 
care se desfășoară la Karlsru
he, liderul partidului, Willy 
Brandt, a prezentat raportul in
titulat : „Propunerile social- 
democraților pentru înnoirea 
statului, economiei și societă
ții'. Vorbitorul a lansat „un 
atac pe toate fronturile" împo
triva coaliției guvernamentale 
vest-germane, arătînd că „țelul 
P.S.D. este să devină cel mai 
puternic partid în Bundestag". 
Brandt și-a exprimat încrede
rea în victoria Partidului so
cial-democrat la alegerile care 
vor avea loc în toamna anului 
viitor și a subliniat că această 
victorie este favorizată de con
dițiile care, după părerea sa, 
s-au schimbat în țară.

Concluzia perioadei 1961 — 
1964 — este în favoarea P S.D. 
Social-democrații au în parla
ment 190 de deputați și au cîș- 
tigat alegerile în încă două

K

landuri. Cu zece ani în urmă 
din cele 11 landuri în 8 erau 
victorioși creștin-democrații, iar 
în 3 — social-democrații. Acum 
însă P.S.D. are puterea în 5 
landuri.

La aceasta putem adăuga fap
tul că în alte două landuri — 
Rhenania — Pfalz și Rhenania 
de Nord — Westfalia, social- 
democrații — aliați cu liberalii 
— ar putea foarte ușor să-i în
vingă pe creștin-democrați. în- 
sfîrșit, la ultimele alegeri co
munale P.S.D. a obținut o nouă 
victorie.

Toate acestea sînt însă — 
după părerea multor comenta
tori — o dezavuare de către a- 
legători a U.C.D. căci P.S.D, n-a 
făcut nimic pentru a promova 
o politică care să ofere o altă 
perspectivă decît cea oferită de 
politica guvernamentală. „Intra
rea pe făgașul politicii externe 
plină de riscuri, chiar catastro
fale, a lui Adenauer — scrie 
„DIE ANDERE ZE1TUNG" — a 
dus Partidul Social-Democrat, 
fie că voia sau nu, fie că justi
fică din motive tactice sau 
principiale renunțarea sa com
plet inutilă la o politică de 
destindere democratică și rezo
nabilă — în lagărul forțelor in
teresate în război rece și profi
toare ale afacerii înarmării". 
Liderii social-democrați nu au 
făcut nimic pentru a da o „altă 
alternativă", o viziune curajoa
să, corespunzătoare intereselor 
poporului vest-german în prin
cipalele probleme ale politicii 
interne și externe. Dovada o 
oferă diferențierea tot mai 
mare între pozițiile conducerii 
P.S.D. și cele ale unor organi
zații social-democrate, de pildă, 
în problema creării forței nu
cleare multilaterale. In genere 
în această problemă liderii 
P.S.D. urmează îndeaproape po
litica guvernamentală. (,,P.S.D. 
nu are un program propriu1' 
declara 
Este < 
nea, 
blemele 
nă. Moțiunile unor organiza
ții ale tinerilor socialiști din 
Rhenania de Jos, Nurenberg și 
Bavaria cereu, de pildă, înțele
gere cu Estul, examinarea pro
blemei frontierei Oder-Neisse, 
respingerea F.N.M., crearea u- 
nor zone denuclearizate în 
Europa etc. Dar grupul condu
cător „nu agrează", scrie 
„SODDEUTSCHE ZEITUNG", a- 
semenea păreri.

Deocamdată „triunghiul de 
conducere" — Brandt-Erler- 
Wehner — manifestă optimism. 
A fost format după modelul la
burist — un „cabinet fantomă". 
Dar P.S.D. nu va putea evita o 
confruntare cu realitatea politi
că stringentă, internă și exter
nă, a R.F.G.

cancelarul 
criticată, de 

poziția P.S.D.
de politică

i" — 
Erhard). 
aseme- 

în pro- 
exter-
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statului Goias
rst ca
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LIBAN. Vedere din centrul orașului Beirut

și guvernatorul
BRASILIA 24 (Agerpres). — 

Tribunalul suprem din Brazilia, 
care anchetează acuzațiile aduse 
guvernatorului statului Goias de 
a fi favorizat „contrabanda și 
subversiunea", a hotărît să acor
de lui Mauro Borges libertatea 
individuală. In legătură cu a- 
ceastă hotărîre, președintele Bra
ziliei, Castello Branco a dat pu
blicității un comunicat, prin 
care recunoaște hotărîrea, dar 
declară că „guvernul' nu poate 
tolera și nici nu va tolera ame
nințarea pe care o reprezintă gu
vernatorul statului Goias, Mauro 
Borges, împotriva securității sta
lului". „Statul Goias, a declarat 
Branco, a devenit un focar per
manent de agitație". Recunos- 
cînd hotărîrea Curții Supreme, 
Castello Branco garantează liber
tatea fizică a lui Mauro Borges, 
dar își rezervă dreptul de a ac
ționa pentru a pune pe guverna
torul statului Goias „în afara si
tuației de a acționa pe pllan po
litic". Pare dificil să se evite un 
conflict juridic, deoarece hotă- 
rîrea Tribunalului Suprem im
plică, după cît se crede, că Mau
ro Borges urmează să fie judecat 
de către Adunarea legislativă a 
statului Goias, în timp ce, dacă 
securitatea națională este în joc, 
cum a afirmat președintele Bran
co, judecarea lui Borges ar fi de 
competența justiției militare.

în cercurile militare adversare 
lui Borges se semnalează, de ase
menea, nemulțumiri față de ho
tărîrea Curții Supreme. Potrivit 
agenției France Presse, la Brasi
lia se consideră că o intervenție 
a armatelor guvernului central în 
statul Goias este iminentă. Se 
menționează că trupele federale ■ 
de sub comanda generalului No-

Opoziția Londrei față de planul Washingtonului
privind forța nucleară multilaterală41

omentatorul agen
ției ASSOCIATED 
PRESS, John M. 
Hightower, este de 
părere ca prin de
clarația primului
ministru, Harold 

pare că noul guvern 
dat o lovitură severă, 

nu chiar fatală, propune- 
ericane de creare a forțe

lor nucleare multilaterale ale 
NA.T.O. După cum se știe, Ha
rold Wilson a declarat luni în 
Camera Comunelor că guvernul 
său „crede că flota nucleară 
mixtă de suprafață nu adaugă ni-

ii probabil că ea va fi 
mei divizări a puterii în 
atlantică și aceasta se va

la puterea occidentului

ci ofjoahtâțile SJLA. au fost 
surprinse de declarația hri WiL 
•ou. dar remarca. totodată, ten
dința Washingtonului de a privi 
această declarație ca o deschi
dere a unei serii de negocieri in 
acest sens. însuși premierul bri
tanic speră să obțină în discuțiile 
cu președintele Johnson care vor 
avea loc luna viitoare „consul
tări mai largi în problema dez
voltării și împărțirii puterii nu
cleare între membru N.A.T.O.".

Presa franceză comentează pe

larg

<

Comentarii pe marginea
discursului premierului

britanic, Wilson

larg discursul rostit de primul 
ministru britanic, Wilson, în Ca
mera Comunelor privind poziția 
Angliei în problemele strategiei 
nucleare.

în legătură cu aceasta agenția 
FRANCE PRESSE scrie urmă
toarele .într-un comentariu : „Cu 
314 voturi, contra 289, Camera 
Comunelor a aprobat luni seara 
liniile politicii militare laburiste 
care prevăd, in principiu, renun
țarea la independența nucleară a 
Marii Britanii. Provocat de către 
opoziția conservatoare, scrutinul, 
care s-a soldat cu o majoritate 
de 25 de voturi pentru guvernul 
lui Wilson, echivalează cu un 
vot de încredere. Succesul Par
tidului laburist, obținut grație 

răii, pare cu atît mai remarcabil 
cu cit cei doi principali oratori 
ai dezbaterilor, primul ministru. 
Harold YMlson și ministrul apă
rării. Denis Healey, au reușit, în 
fapt să nu ia angajamente ire- 
TWfhilr Amindoi au justificat 
rezerva lor, subliniind că vor 
avea foc importante tratative la 
7 și 8 decembrie la Washington 
cu președintele Johnson. Cuvân
tul irevocabil întrebuințat de că
tre primul ministru s-a referit nu
mai la hotărîrea guvernului de a 
face in așa fel ca Germania (oc
cidentală) să nu pună niciodată 
degetul pe trăgaciul nuclear. In

decursul intervenției 
mul ministru englez a dezmințit 
categoric zvonurile potrivit cărora 
Marea Britani© s-ar fi decis să 
participe la forțele multilaterale 
preconizate de Statele Unite. Pe 
de âltă parte, el a lăsat să se în
țeleagă că va face o a doua că
lătorie la Washington după con
vorbirile pe care Ie va avea la 7 
și 8 decembrie cu președintele 
Tohnson".

Ziarul parizian „L'AURORE" 
scrie la rîndul său : Dacă Wilson 
se alătură generalului de Gaulle 
în opoziția față de proiectul ame
rican al forțelor nucleare multila
terale nu o face din aceleași mo
tive... In fapt, Wilson vrea să 
treacă peste F.N.M. EI dorește o 
întărire, o lărgire și un mai mare 
dinamism al N.A.T.O. care ră- 
mîne piatra unghiulară a politi
cii externe britanice.

Pentru Wilson, aceasta în
seamnă abandonarea totală a 
Torțelor de șoc naționale în pro
fitul colectivității atlantice sub 
conducerea americană. Este deci 
exact antiteza teoriilor generalu
lui de Gaulle... Americanii, care 
par a dori mai puțin să se 
sească într-o colaborare mai 
strînsa cu germanii, într-o forță 
nucleară atlantică, vor trebui să 
țină seama de noua linie brita
nică41

gă-
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Pentru restabilirea

drepturilor

R. P. Chineze

la 0. N. IL

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Intr-un memorandum al 
guvernului cambodgian trimis 
secretarului general al O.N.U., 
U. Thant, se arată că „a sosit 
momentul ca Organizația Na
țiunilor Unite să înțeleagă că 
este imposibil să prelungească 
o situație care se manifestă 
absurd și ne just și că este ne
cesar să fie restabilite de ur
gență drepturile legitime ale 
Republicii Populare Chineze la 
Națiunile Unite1'.

In memorandum se scrie, de 
asemenea, că guvernul de la 
Pekin reprezintă una din cele 
cinci mari puteri și că poporul 
chinez nu poate fi exclus de la 
dezbaterile pentru adoptarea 
unor hotărîri de importantă 
majoră.


