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In întrecerea socialistă desfășurată în întreprinderi, exploa
tări miniere, schele petroliere, pe șantierele de construcții, colec
tivele de muncitori, tehnicieni și ingineri obțin rezultate remarca
bile. La rubrica pe care o inaugurăm azi, „TRIBUNA ÎNTRECERII 
SOCIALISTE", vom publica cu regularitate articole și reportaje în 
care va fi înfățișată experiența valoroasă a diferitelor colective 
în îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan la toți indicatorii.

Invităm pe această cale cadrele de conducere din întreprin
deri, specialiștii, activiștii U.T.C., toți cititorii noștri să folosească 
coloanele ziarului pentru a împărtăși și altor colective experiența 
bună dobîndită în întreprinderile lor.

Reporterii noștri vor răspunde cu promptitudine oricărei invi
tații de a scrie despre ceea ce este valoros în desfășurarea între
cerii socialiste.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNISTu zina de tractoare din Brașov și-a cucerit un renume 
binemeritat. Marca sa a devenit cunoscută și apre
ciată nu numai în țară dar și departe peste hotare. 
Medalia de aur pe care a primit-o anul acesta trac
torul „U 650“ la Tîrgul internațional de la Leipzig, 
este încă o confirmare a nivelului tehnic superior ia 
care au ajuns produsele uzinei. Colectivul său însă 
nu s-a oprit la succesele înregistrate pînă acum. Dim
potrivă. Uzina a intrat într-un permanent proces de

modernizare, de înzestrare cu mașini și utilaje dintre cele mai per
fecționate, de introducere pe scară largă a mecanizării și automa
tizării procesului tehnologic. Iar paralel cu dezvoltarea bazei teh
nice, au sporit sarcinile de plan, a crescut exigența față de cali
tatea și performanțele tractoarelor. Răspunzînd chemării partidu
lui, muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori s-au angajat 
într-o și mai însuflețită întrecere socialistă, pentro îndeplinirea 
exemplară a tu
turor sarcinilor.
In acest scop a 
fost inițiată, mai 
întîi în secția 
motor, apoi ex
tinsă în restul 
secțiilor din uzi
nă, o largă acțiu
ne pentru ridica
rea continuă a 
nivelului tehnic 
pe fiecare fază 
și operație de 
lucru.

— Ce urmă
rim prin această 
acțiune ?

în primul rînd 
perfecționarea 

continuă a teh
nologiei de pre
lucrare a pieselor, spunea inginerul Matei Dascălu, tehnolog în sec
ția motor. Să dăm im exemplu. Recent, tînărul frezor Nicolae 
Sucaci, ajutat de maistrul său, a ajuns la concluzia că piesele fre
zate pe mașina sa nu ating precizia corespunzătoare din cauza 
vibrațiilor sculei. Dar cauza vibrațiilor ? El a găsit și acest răs
puns. Unghiurile de așchiere ale frezei „T“, nu corespundeau. Ele 
trebuiau modificate, ceea ce a și făcut. în urina modificărilor 
unghiurilor de așchiere, vibrațiile au fost eliminate, asigurîndu-se 
în acest fel o calitate superioară a pieselor frezate, iar durabili
tatea sculei a crescut cu 30 la sută. La reperul respectiv s-a făcut 
o îmbunătățire tehnică valoroasă, cu influență directă asupra ca
lității și a prețului de cost al acesteia. Acțiunea inițiată de comu
niștii din secția noastră, urmărește cu alte cuvinte tocmai acest 
scop : descoperirea și valorificarea rezervelor interne, găsirea și 
aplicarea metodelor și soluțiilor tehnice celé mai avansate, mo
dernizarea utilajelor și mecanizarea operațiiloi;, cu volum mare de 
mtmcă.

Sprijinită de comitetul de partid, do conducerea administrativă, 
acțiunea privind ridicarea tehnicității muncii la fiecare fază și

„La fiecare fază
și operație

-O

operație, în care s-au angajat toți muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii, a dat bune rezultate. Cei 1000 de tineri, antrenați de orga
nizația U.T.C. și-au adus o contribuție concretă și permanentă. 
Cum s-a organizat această acțiune ?

— I s-a făcut mai întîi o largă popularizare, ne spune tovară
șul Gheorge Vulpe, președintele comitetului sindical pe secție, 
în consfătuirile de producție a grupelor sindicale, muncitorii au 
luat cunoștință despre această acțiune și despre măsurile preconi
zate. Una dintre ele a fost organizarea unor colective pentru des
coperirea și valorificarea rezervelor interne. Avem 15 comisii, fie
care răspunzînd de cîte o linie tehnologică : bloc-motor, cilindri, 
carter-ambreaj, arbori cu came etc. Comisiile sînt alcătuite dintr-un 
tehnolog, maistru de fabricație, maistru controlor, reglor și un 
muncitor. Ele supraveghează în permanență, cîte două-trei ore 
pe zi, fiecare loc de muncă de pe linia respectivă, notîndu-și 
timpul de lucru pe un reper, durabilitatea sculei, manevrarea uti

lajului de către 
muncitori, folosi
rea materialelor 
etc. Se face ast
fel o „fotogra
fiere“ exactă a 
procesului tehno
logic, iar de două 
ori pe săptămî- 
nă, membrii co
misiei se întâl
nesc, trag con
cluziile necesare, 
propun măsurile 
concrete cele 
mai adecvate. Ia
tă cîteva îmbu
nătățiri aduse pe 
această cale de 
comisia de pe li
nia arborilor cu 
came: pentru

prelucrarea concomitentă a celor trei paliere s-a adoptat un dis
pozitiv cu trei cuțite pentru efectuarea operației de strunjire, cîș- 
tigîndu-se timp și condiții pentru executarea pe aceeași mașină 
a unei operații în plus. La camele arborelui, pentru eliminarea 
unei operații de strung, s-a propus proiectarea a încă două corp- 
cuțite pe mașină și introducerea fazei a doua. Manopera s-a redus 
astfel cu trei minute pe fiecare arbore.

în continuare ar putea fi descrise toate cele aproape 50 de îm
bunătățiri tehnice pe care le-au propus comisiile respective din 
secția motor, în cursul unui an.. Ele au asigurat îmbunătățirea 
treptată a calității pieselor uzinale aici și în aceiași măsură creș
terea productivității muncii. Timpul de prelucrare a unui motor a 
scăzut față de anul trecut cu circa 1,5 ore. Alte măsuri tehnice 
au dus la ușurarea eforturilor fizice ale muncitorilor. La contro
lul carter-ambreajului, de exemplu, pentru controlul și spălarea 
pieselor se folosea o macara necorespunzătoare. Oamenii trebuiau 
să manevreze piesele prin rostogolire. Neajunsul consta nu numai 
în eforturile prea mari ale oamenilor, ci și în deteriorarea piese
lor. Tehnicienii sectorului au conceput în locul macaralei un pod 
rulant adecvat, cu ajutorul căruia piesele sînt manipulate comod 
și repede.

tehnicitate avansată“

p

LAL ROMULUS

(Continuare In pag. a Ill-a)

ÎNAINTE
DE TERMEN
e șantierele noilor 
obiective industria
le ce se înalță la 
Combinatul chimic 
metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din 
Baia Mare, con
structorii și monta
ni aparținînd I.C.M.

Cluj și întreprinderii de instalații 
București au înscris pe graficul 
întrecerii socialiste un important 
succes. La începutul acestei săp- 
tămîni au terminat cu 2 luni îna
inte de data planificată probele 
mecanice la fabrica de oxizi de 
plumb, cea mai mare și modernă
fabrică de acest fel în țara noas
tră. De aici se va livra anual
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Un buchet
de gladiole

Începe o nouă zi de

muncă

Poto: O. ARCADIE

Se extinde mecanizarea 

in sectoarele zootehnice

Noua, aripă a hotelului ,, Car păți “ din Brașov,dată de curînd în 
folosință

economiei naționale circa 5 000 
tone de coloranți speciali. Do
tată cu utilaje și instalații la ni
velul tehnicii actuale, noua fa
brică de oxizi de plumb va 
realiza produse de calitate su
perioară.

în prezent, brigăzile de mon- 
tori și instalatori conduse de Gh. 
Breban, Ion Deteșan, Al. Cosnia 
ș.a. fac ultimele pregătiri în ve
derea începerii probelor tehno
logice. în acest scop, în depozi
tul pentru materia primă au și 
început să sosească primele can
tități de concentrate.

V. MOINEAGU

în mai multe unități ale 
Trustului „Gostat“ Argeș se 
efectuează în prezent diferite 
lucrări de extindere a meca
nizării în sectoarele zootehni
ce. La G.A.S. din Poiana, Ră- 
tești, Tufeni și la alte opt uni
tăți se montează instalații me
canice de muls, iar Ia gospodă
riile din Clucereasa, Curti- 
șoara, Corbu, Cuparu etc se 
instalează transportoare cu 
racleți, acționate electric, pen
tru evacuarea gunoiului de 
grajd. La alte unități sînt în 
curs de montaj adăpătoare 
automate, poduri bascule etc. 
Odată cu terminarea acestor 
lucrări se va ajunge ca în 80 
la sută din unitățile trustului 
Gostat cu sector zootehnic dez
voltat, evacuarea gunoiului de 
grajd, mulsul și adăparea ani
malelor să se facă mecanizat.

Mâ mărit...
sà ma
distrez

PRIMIREA LA COMITETUL CENTRAL AL P. C. R.
A AMBASADORULUI R. P. CHINEZE LA BUCUREȘTI

Pe șantierul Combinatului Siderurgic de la Galați

Au început lucrările la oțelărie
Marți, 21 septembrie 1965, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, a pri
mit în audiență pe ambasado

rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Chineze la București —• Liu 
Fan — cu care a avut o con
vorbire tovărășească.

Pe șantierul Combina
tului siderurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ de 
la Galați au început lu
crările la un nou obiec
tiv de bază — oțelă- 
ria.

Aici se va folosi pro
cedeul de elaborare a 
oțelului în convertizoa- 
re, cu insuflarea oxige
nului. Procedeul per
mite obținerea unor in
dici înalți de producti

vitate. Astfel, în 50 de 
minute, se va produce 
o șarjă de 130—150 to
ne oțel. Pentru contro
lul și comanda auto
mată a proceselor me
talurgice, dirijarea flu
xului de materiale, de

terminarea rapidă a a- 
nalizei chimice a oțe
lului, înregistrarea da
telor de producție și 
altele se vor folosi cal
culatoare electronice.

(Agerpres)

0 nouă combină de recoltat 
porumb

Expoziția de desene 

ale copiilor și tineretului școlar
in actuala campanie agri

colă, pe ogoarele țării se lu
crează cu o combină nouă de 
recoltat porumb pe două rân
duri — CT. 2 R — creată de 
colectivul uzinelor „Semănă
toarea“ din Capitală. Pînă ieri 
au fost trimise mecanizatori
lor din unitățile agricole a- 
proape 2 000 de astfel de ma
șini, urmînd ca pînă la sfîr-

șitul acestei luni sa se mai ex
pedieze încă 1 000.

Noua combină, care se fa
brică în serie, are o producti
vitate de 5 hectare pe zi. Ea 
taie cocenii, ii toacă, detașează 
știuleții și îi transportă într-o 
remorcă. întregul proces de 
lucrări se efectuează în flux 
continuu.

(Agerpres).

Devenită în ultimii ani o 
frumoasă tradiție internațio
nală, expoziția de desene ale 
copiilor și tineretului școlar, 
care pînă acum a fost organi
zată în mai multe țări ale 
lumii, va poposi în curînd în 
patria noastră. La începutul 
lunii viitoare, ea va fi deschi
să sub auspiciile Ministerului

Invățămîntuluî, C.C. al U.T.C., 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea în sălile 
Muzeului „Bucureștii în arta 
plastică“ și „Colecția Simu“. 
în prezent se înrămează cele 
peste 600 de desene trimise, se 
tipăresc catalogul și albumele

care vor cuprinde cele mai 
reușite lucrări, precum și afi
șul expoziției.

La închiderea expoziției in
ternaționale de desene ale co

piilor și tineretului școlar de 
la București, juriul va acorda 
celor mai bune lucrări 28 pre
mii și numeroase mențiuni în 
diplome.

CRONICA ACTUALITĂȚII

Avem în față un 
număr de scrisori. 
Le răsfoim.

„Era o zi de vară 
și m-am dus la un 
club muncitoresc la 
dans. M-am simțit 
foarte bine. Eram 
foarte fericită în 
ziua cînd am dansat 
prima oară cu soțul 
meu și cînd m-a 
condus pentru pri
ma dată spre casă. 
Eu l-am iubit foarte 
mult și i-am arătat 
toată dragostea 
mea. Am auzit lu
cruri rele despre el, 
dar nu le-am luat în 
considerare, am tre
cut peste tot, cre
deam că va fi omul 
care să înțeleagă 
dragostea mea. Și 
atunci, el arăta că 
se bucură, îmi spu
nea că e fericit că 
a găsit pe cineva 
care să aibă curajul 
de a-l sprijini să fie 
om, intr-adevăr. A- 
vea 21 de ani și 
m-am căsătorit cu 
el. Pe urmă s-a năs
cut fetița. Dar după 
o vreme a început 
să se plictisească 
de noi, și-a cum
părat motocicletă, 
pleacă fără să ne în
trebe, uneori lipsește 
cîteva zile, ba și cî
te o săptămână, iar 
dacă îl întreb eu 
de ce procedează 
așa, vorbește urît, 
înjură, zice că el e 
tînăr, vrea să se 
distreze...“.

Subliniem cuvin
tele „să se distre
ze“. Citim altă scri
soare :

„Aveam 20 de 
ani, ea 19, am fost 
prieteni 3 ani, 
ne-am căsătorit, e- 
ram fericiți. Am 
dorit un copil, îl a- 
vem, are un an. Dar 
abia la cîteva săp
tămâni de la naștere, 
după o discuție cu 
„prietene“, soția mea

n-a mai vrut să a- 
lăpteze copilul, spu

nând că alăptatul îi 
dăunează frumuseții 
ei și n-o să-și în
chidă viața cu mine 
si fiu-meu, ea vrea 
să se distreze...“.

Prima scrisoare 
vine dintr-un colț 
al țării, cealaltă din 
altul. Poveștile au

urinări (și una și 
cealaltă dintre fami
lii sînt în pragul 
despărțirii), dar ne 
oprim la afirmația 
identică a dorinței 
de distracție, întrucât 
problema este, în- 
tr-adevăr, foarte se
rioasă și de un in
teres mai larg..

Ce înseamnă că 
soții despre care se 
vorbește în scrisori 
vor să se distreze, 
nu este chiar limpe
de. A te distra în
seamnă în mod p- 
bișnuit a-ți petrece 
timpul liber într-un 
chip plăcut, a cînta, 
a dansa, a merge în 
excursii, a viziona 
spectacole etc., etc. 
Să fie oare familia

incompatibilă cu do
rința de distracție a 
tinerilor soți ? Sau 
în mintea acestor ti
neri a te distra în
seamnă altceva ? 
Fapt este că, do
rind să se distreze, 
ei uită să-și înde
plinească unele o- 
bligații elementare 
față de familia pe 
care singuri și-au 
creat-o, față de un 
om cu care nu l-a 
obligat nimeni să-și 
unească viața.
Admonestarea unor 

asemenea atitudini 
n-ar fi însă suficien
tă dacă n-am încer
ca să stabilim ce 
generează o atare 
stare de fapt.

Datele, deși su
mare, ale celor două 
familii prezentate la 
început ne conduc 
la o observație nu 
lipsită de importan
ță : și într-un caz și 
în celălalt căsătoria 
tinerilor a avut loc 
la o vîrstă a incerti
tudinilor (19, 20
ani), vîrstă cînd — 
după cum spune o 
înțeleaptă expresie 
populară omului 
i se pare că tot ce 
zboară se mănîncă... 
$i într-o altă scri
soare, o altă tînără 
ne povestește că s-a 
căsătorit cu soțul ei 
„imediat ce au ab
solvit școala medie, 
adică la vîrstă de 
aproape 20 de ani" 
și, deși inițial a fost 
o „dragoste frumoa
să“, soțul, care a- 
cum are 27 de ani, 
se arată „pliclisit de 
căsătorie", vrea să 
fie liber, ca să. se 
distreze: (de obser
vat repetiția acele
iași idei !“)■

EUGEN 
FLORESCU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

pentru 
Traute

Erau albe și roșii. Fata le strln- 
gea Ia piept, ca pe ceva drag, 
de mare preț. Petalele reci și gin
gașe îl atingeau ca o mîngîiere 
obrajii îmbujorați. In jurul ei, 
băieți și tete, oameni mai în vîrstă, 
venifi să-i ureze ani mulți, feri
ciți, o priveau cu bucurie. Și fata 
căuta să-și ascundă emoția.

De multe ori preocupați, absor
biți de prea multe treburi zilnice, 
numeroase și urgente, n-avem timp 
să ne gîndim prea mult la noi. 
Ne mai oprim din cînd în cînd. 
ne uităm în urmă și ne întrebăm : 
„Oare cum mi-au fost pașii ? Pot 
să fiu mulțumit, mîndru, sau dim
potrivă ? In ziua aceea de august, 
cu toată veselia din jurul ei, 
Traute simțea nevoia să gîhdească 
la viața ei... Iși serba a douăzecea 
aniversare.

După ce terminase școala ele
mentară lucrase un timp în coope
rativa agricolă din sat. Totuși, Ia 
un moment dat, începu să-i pară 
rău că lăsase învățătura, mai ales 
că fusese o elevă bună. Comuna 
Sînpetru se afla la cîțiva kilometri 
de Brașov. Era. destul să privești 
puzderia de lumini ale orașului și 
să-ți Iași glndul să zboare. In oraș 
erau atîtea școli, atîtea uzine, atî
tea porțl deschise și pentru ea. 
Oare își alesese bine drumul în 
viață ? S-a hotărît să plece, șl 
atunci, a chemat-o GheorgheMun- 
teanu, președintele cooperativei :

— Am auzit că vrei să pleci I 
De ce ?

— M-am hotărît să învăț.
— Și pentru asta trebuie sd lași 

satul ?
La Început nu l-a înțeles. Dar 

după ce președintele și-a stins ul
tima țigară In scrumiera plină, 
și-a dat seama că avea dreptate. 
Stătuse cu ea de vorbă cu multă 
răbdare.

— De ce să pleci din sat ? 
Avem și noi nevoie de oameni cu 
dragoste de carte. Te trimitem la 
școala de brigadieri. Am si vor
bit în consiliu. Toată lumea-i de 
acord.

La cllăva vreme după aceea a 
plecat... Ia școala de brigadieri 
din Blaj. La 18 ani la școala de 
brigadieri — cea mai tînără elevă. 
Colegii ei erau oameni maturi, 
aveau în urmă ani dc experiență, 
de viață și de muncă, unii erau 
chiar brigadieri. Nu de puține ori 
a încercat sentimentul că n-o să-i 
poată ajunge niciodată. Și iar a 
stat de vorbă cu ea însăși: Tre
buie... trebuie să învăț! Șl Traute 
Scutier a fost unu! din cei mai 
buni elevi ai școlii de brigadieri 
din Blaj.

Intorcîndu-se în comună i s-a 
încredințat conducerea brigăzii le
gumicole.

Comuna iiind aproape de Bra
șov, legumicultura este una din 
ramurile importante ale cooperati
vei agricole din Sînpetru. Anul 
1964 a iost primul ei an de activi
tate în noua muncă -, -primul an 
în care fata blondă cu gropițe în 
obraji, purta pe umerii fragezi dc 
19 ani o mare răspundere : 70 de 
hectare din pămîntul cooperativei, 
recoltă în valoare de sute' de mii 
de lei, munca, răspunderea și asi

gurarea cîștigului pentru aproape 
100 de oameni.

Înconjurată de oameni mai în 
vîrstă, cu experiență de ani în 
munca pămîntului, tînără brigadie
ră și-a pus adeseori întrebarea : 
„Oare nu-s prea tînără pentru 
munca asta, nu-s prea lipsită de 
experiență ? Trebuia să se facă

ȘTEFAN HARALAMB

(Continuare !n pag. a IlI-a)
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STABILIRII optimiste^ spre înfrîngere
Congres al

Confederației

REPERTORIULUI
_ ișcarea noastră teatrală a cu

noscut în acest an un adevă
rat reviriment în ceea ce pri
vește arta spectacolului, îm- 

"bogățită cu modalități de ex
presie scenică diverse, unele 
de autentică originalitate. 
Multe teatre au experimentat 
formule, maniere de interpre

tare din dorința de a prezenta publicului 
spectacole cît mai valoroase și nu doar 
de dragul experimentului. Un peisaj tea
tral, atît de divers, de natură a stîrni fertile 
dezbateri, precizări, puncte de vedere în care 
critica de specialitate este așteptată să-și 
spună cuvîntul. Desigur, intervențiile vor 
trebui să țină seama, mai întîi, de evolu
ția teatrului ca instituție de educare multi
laterală a omului societății noastre. Cum 
trebuie apreciate eforturile pe care teatrul 
nostru le face pentru a promova textul 
de calitate ? Ce e de reținut din experi
mente și spectacole care, chiar de nu-și 
zic așa, sînt totuși experimentale ? Este 
cert că gîndirea regizorală a atins un 
nivel superior de unde și izvorăsc nume
roasele viziuni scenice foarte personale. 
CE CRITERII STAU LA BAZA ALCĂ
TUIRII REPERTORIULUI? CE LOC 
ARE SAU TREBUIE SĂ AIBĂ EXPERI
MENTUL IN ANSAMBLUL OPEREI E- 
DUCATIVE PE CARE O DESFĂȘOARĂ 
TEATRUL ?

In jurul mesei rotunde s-au întîlnit cri
ticul RADU POPESCU, esteticianul ION 
PASCADI, regizorii DAN NASTA și LU- 
EIAN’ GIURCHESCU.

Redacția ziarului a invitat pe oaspeți 
să-și spună deschis părerile. Cum e 
firesc într-o asemenea discuție au 
fost exprimate pe lingă ophui deose
bit de valoroase și unele soluții discutabile, 
asupra cărora redacția își rezervă dreptul 
de a reveni. Astfel, (ca să luăm un singur 
exemplu) considerăm inacceptabilă propu
nerea de a aduce la rampă, piese fără o 
selecție prealabilă, lăsînd publicului latitu
dinea opțiunii, ceea ce ar duce la o ar
bitrară cultivare a lui.

Deschizînd această discuție, redacția zia
rului invită pe toți cei interesați de conti
nua îmbunătățire a activității teatrului ro
mânesc să ne adreseze părerile lor.

RADU POPESCU s Aș propune, pen
tru a delimita sau poate pentru a pune 
punctul pe i, să vorbim despre teatrul 
absurdului. Am să încep cu o compara
ție. Prin treizeci și ceva apăruse în 
versiune franceză o romanță maghiară 
„Tristă-i duminica zilelor mele“. Efec
tul apariției ei a fost senzațional. 
Cam* acesta, pe alt plan și cu 
alte consecințe, desigur, a fost și efec
tul circulației cărții unui oarecare M. 
Eslin despre teatrul absurdului. Peste 
noapte, unii oameni de teatru au deve
nit partizanii teatrului absurd numai pe 
acest — unic de cele mai multe ori și 
contestabil — mijloc de informație. A- 
ceâstă contaminare mi se pare de do
meniul snobismului. Nu poți părăsi su
bit niște poziții și deveni prozelitul 
unui curent artistic pe care nu-1 cu
noști, decît prin intermediar, și acela 
de mîna a doua.

LUCIAN GIURCHESCU : E adevă
rat, cartea merită mult mai puțină a- 
tenție decît i s-a dat. E o trecere în 
revistă lipsită de personalitate a scurtei 
istorii a teatrului absurd. Dar dacă ar 
fi vorba numai de circulația cărții — e 
de aflat chiar dacă toți cei ce o citea
ză au și citit-o — situația în sine n-ar 
merita discuție. Entuziaștii aceștia trec 
de cele mai multe ori la fapte.

ION PASCADI: ...Lucrurile sînt, de 
aceea, mult mai complexe și la forma
rea unui științific „sistem de referin
ță“ concură nu numai activitatea edi
torială ci întregul ansamblu de insti
tuții socialiste : școala, familia, institu
țiile de artă, presa, radioteleviziunea, 
așezămintele culturale etc. Ar fi mult 
prea simplu dacă pentru apariția și, 
intr-o oarecare măsură, răspîndirea 
„modei absurdului“ ar fi răspunzătoa
re o singură carte. După părerea mea, 
de altfel tot ce este non-artă (ceea ce 
nu se poate spune despre teatrul ab
surdului în general) va dispare în fața 
creației autentice, plină de seva reali
tății.

RADU POPESCU: Problema e 
mult mai generală și ține de raporturi
le literaturii cu teatrul, amîndouă luate 
ca instituții. E firesc oare ca teatrul 
să-și asume una din sarcinile literatu
rii, aceea de a populariza un curent li
terar intrat în istoria literaturii occi
dentale ? Absurdul ca manieră artisti
că înainte de a aparține teatrului a fost 
un curent literar cu reprezentanți stră
luciți. E mai firesc ca acest curent li
terar, accentuez, să fie prezentat citi
torilor de revistele literare, să se faca 
traduceri, să fie explicat, să fie popu
larizate marile opere ale genului. Aici 
există mai multe posibilități de a pre
zenta și explica fenomenul, de a-1 face 
înțeles. Se creează astfel și un, public 
pregătit pentru spectacolul teatral, care 
vine în fața scenei nu pe simple cu
riozități, ci căutînd un anume sens, fiind 
avizat, înțelegînd. Fără această pregăti
re care nu ține, repet, de domeniul tea
trului, programarea unui număr relativ 
mare de piese „absurde“ nil este jus
tificată.

LUCIAN GIURCHESCU : Fără a a- 
vea pretenția de a prelua în întregime 
sarcinile care revin presei literare, o 
încercare de popularizare, de aclimati
zare a publicului cu cîteva din piesele 
intrate în repertoriu s-a făcut și de 
teatre. Exemplul e spectacolul cu Ri
nocerii, anticipat de dezbateri în 
presă. Spectacolul a fost întovărășit de 
o expoziție în foaier, de un caiet-pro- 
gram explicativ, îneît faptul n-a mal 
apărut atît de neobișnuit. Dacă repre
zentațiile de același caracter ar fi înso
țite de campanii similare, deruta spec
tatorului ar fi îndepărtată și dialogul 
cu publicul ar începe cu mult dincolo 
de ziua și ora spectacolului — sala și 
scena nefiind decît ultima întîlnire și 
cea edificatoare.

La intrare în mina Bălan
Foto: AGERPRES

Mă mărit...
să mă distrez

(Urmare din pag. I)

Nu vom încerca să teore
tizăm, dar e fapt dovedit 
că în cele mai multe cazuri 
asemenea familii ajung re
pede la oboseală. Ea are 
1718 ani, el 19 sau 20... 
niște copii... îi vezi cu ve
righete în degete... vor să 
pară „familiști“. Iar peste 
cîțiva ani îi întâlnești la tri
bunal : nu mai au ce să-și 
spună...

Firește, sînt și destule ca
zuri cînd lucrurile nu se 
petrec așa, dar și aici nu se 
infirmă de loc regula, a- 
proape generală: dacă stai 
să analizezi vezi că s-a reu
șit numai acolo unde tinerii 
au fost mai maturi, mai bine 
pregătiți pentru viața de fa
milie, unde au primit din 
partea părinților un sprijin 
și un îndemn pentru o via
ță normală sănătoasă, o via
ță responsabilă față de 
omul iubit, față de angaja
mentul luat în fața Ofițeru
lui Stării Civile.

Propunînd spre meditație 
concluziile (cam triste, e 
drept) ale celor trei scrisori 
se ridică în acelaș timp, și 
o altă întrebare : pregătirea 
tânărului pentru a fi el în
suși capabil să facă față în
datoririlor morale de soț sau 
soție, de tată sau mamă, se 
face întotdeauna cum tre
buie ?

Cunoaștem, din aceeași 
categorie a tinerilor căsăto
riți, dar care s-au „plictisit“ 
de propria casă și ard de 
nerăbdare să se „distreze“ 
dincolo de granițele familiei, 
— un caz.

Este o femeie care se a- 
propie de treizeci de ani, 
care are un soț pe care-l a- 
preciază drept „un soț mo
del“ și, în plus, o femeie 
care este mamă a doi copii. 
Iată, totuși, ce întâmplare 
contrară tuturor întâmplărilor 
frumoase de dragoste și fa
milie ne-a putut povesti a- 
ceastă tînără soție.

Intr-o seară ieșise cu so
țul în oraș; de fapt aveau 
numai pentru o porțiune de 
tâmp drum comun : el se 
ducea să îndeplinească niște 
obligații, ea se ducea în vi
zită la o profesoară. „Tră

iam o stare de bucurie, po
vestește ea. lmbrăcasem a- 
tunci un taior nou, făcut 
dintr-un material adus de 
bărbatu-meu de pe la Iași, 
unde fusese într-o deplasa
re“. In troleibuz a observat 
că este privită de un bărbat 
care-i făcea semne pe după 
umărul soțului. „A început 
o aventură, o distracție. O- 
mul acesta a coborît inten
ționat în stația în care am 
coborît și eu...“.

Cum a continuat această 
poveste, la ce insipide do
vezi de „gentilețe“ din par
tea unui om care se pre
tează la asemenea scene a 
răspuns interlocutoarea noa
stră — nu ne mai intere
sează. Am căutat totuși 
o explicație acestui mod de 
a-și trata propriul soț, iubi
rea în ultimă instanță, chiar 
la femeia în cauză.

„Cu mama dumitale, am 
întrebat-o, ai discutat vreo
dată despre iubire, despre 
modul în care trebuie să te 
comporți în familie ? Ce 
te-a învățat despre asta a- 
tunci cînd erai adolescentă? 
Ar fi interesant să știm..."

„O, a venit răspunsul, 
mama n-a discutat cu mine 
despre dragoste.. Cum era 
să discute ? Cînd eram ne
căsătorită se temea chiar să 
mă vadă îndrăgostită, zicea 
că fac cine știe ce prostie ; 
pe ttrmă m-a socotit, proba
bil, prea mare pentru ase
menea discuții.“.

„Dar cînd te-ai căsătorit 
ce-a zis ?“.

„Mama mă iubea foarte 
mult. N-a fost împotrivă 
să mă căsătoresc, a zis să 
încerc, dar dacă nu voi trăi 
bine să nu mă formalizez...“

„Ce înțelegea mama du
mitale prin a trăi bine în 
familie ?“.

„Adică să mă distrez, să 
petrec. De aceea m-a în
demnat să nici nu fac copii, 
ca să petrec cît mai mult. 
Bărbatu-meu a vrut să 
copii...“.

Sfaturile par, după cum 
se vede, ale unei mame 
binevoitoare, dar ce anorma
lă comportare a rezultat în 
urma lor! Tînără femeie nu 
sesizează jignirea la care-și 
supune tovarășul de viață,

avem

ION PASCACI : Asta nu rezolvă însă 
problema modei și a snobismului. Căci 
o modă și un snobism, timide numeric, 
există, și ele pot face dintr-o carte o-

nestă, cu o corectă informație, cum e 
cea pomenită aici, un obiect de fetiș, 
după cum din modalitatea teatrului ab
surd unii și-au făcut un fetiș. Trebuie 
deci să vedem ce e și ce nu este modă. 
Reprezentația cu Rinocerii e o dovadă 
de maturitate artistică, mesajul ei fiind 
bine conturat în spectacol.

LUCIAN GIURCHESCU: Dacă-mi 
amintesc bine, mai multe teatre din 
țară își propuseseră piese cu O'Neill și 
IOnescu, cu Beckett și Adamov. De 
foarte multe ori se lucrează prin imita
ție, prin calculul elementar că ceea ce 
q de Succes îhtr-un loc va fi de succes 
și în altă parte.

RADU POPESCU : Mă îndoiesc că 
includerea în repertoriu a unor piese 
de factura celor citate este cu adevărat 
necesară. Repet că teatrul un poate și 
nu trebuie să-și aroge drepturile și 
misiunile literaturii. El își are destina
ția sa care este un culturalism a- 
dînc. Cred, de altfel, că nu pot fi sări
te niște trepte de evoluție firească, adi
că nu poți aduce publicului pe Beckett 
și Albee atunci cînd încă n-ai jucat 
suficient pe Shakespeare sau pe Goe- 
the, ori repertoriul național. Numai a- 
similarea completă a unei etape creează 
necesitatea consumării celei ce urmea
ză. Teatrul trebuie să aibă o discipli
nă culturală ferrțiă, căci dezordinea de
zavantajează publicul. Dacă jucăm tea
trul absurdului nu înțeleg de ce 
trebuie să jucăm produsele lui de ulti
mă oră și nu pe autorii care i-au dat

Drumul e destul de lung. De 
aceea nu 0 luăm de la capăt. 
Să pornim aproximativ de pe 
la jumătate. Deci:

30 mai, București. I-am bă
tut pe vice-campionii 
diali, reprezentativa 
slovaciei, cu 1—0 !

mon- 
Ceho- 

Ne-am 
bucurat. Unii au socotit aceas
tă victorie ca „strălucită“. (A 
se vedea unele cronici în care 
au fost epuizate toate super
lativele).

13 iunie, Lisabona: Portu
galia—România 2—1. înfrînge- 
rea este socotită de specialiști 
ca... onorabilă. Chiar mai 
mult. Se vorbește ca despre o 
„adevărată victorie“ a echi
pei noastre. (Nu trebuie luate 
în seamă unele aprecieri ne
gativiste care susțineau 
rezultatul de la Lisabona 
este concludent, dat fiind jo
cul slab făcut de reprezenta
tiva Portugaliei).

Lupta pentru calificare în 
seria a IV-a nu s-a încheiat. 
Sîntem abia la jumătatea dru
mului și ne pregătim intens.

Jucăm acasă cu Steaua roșie 
Belgrad. Scorul este cunoscut, 
am pierdut cu 1—2. Nu e 
mic ! Meci de verificare... 
vățăm din greșeli...

Ne ducem la Frankfurt 
Main și jucăm cu Eintracht. 
Pierdem și acest meci de veri
ficare : 0—1. După meci, Ilic 
Oană, antrenorul principal .al 
lotului declara : „Meciul de la 
Frankfurt a constituit o . veri
ficare deosebit 
noi, în sensul 
ne-a „întins“ 
Eintracht este 
(reamintesc că jucînd la Stras- 
sbourg cu reprezentativa Fran
ței a terminat la egalitate 
2—2). Fotbaliștii vest-germani 
au jucat foarte tare, chiar dur 
uneori, comițînd multe faul-

că 
nu

ni- 
In-

pe

de utilă pentru 
că adversarul 

la maximum, 
o echipă bună

turi, sancționate de arbitru. E- 
chipa noastră nu s-a acomo
dat în prima repriză cu tere
nul ud. De altfel, în tot tim
pul meciului a plouat. Repre
zentanții români au ayut mai 
multă, inițiativă în repriza a 
doua, cînd Lereter și Pîrcălab 
au trimis balonul în bară, iar 
Ghergheli a ratat o mare o- 
cazie. Introducerea lui Lereter 
în repriza a doua a dat jocu
lui nostru o notă de claritate. 
El a contribuit, în același 
timp, la organizarea mai mul
tor atacuri. Portarul Ionescu, 
mult solicitat în prima parte 
a partidei, a făcut față cu suc
ces sarcinei încredințate. Tn- 
tr-o măsură a corespuns și 
Ivansuc. Pregătirile noastre 
pentru meciul cu Cehoslova
cia continuă“.

Nu mai este nevoie de nici 
un comentariu. Cine știe să 
citească înțelege de ce echipa 
noastră a suferit o înfrîngere. 
S-a jucat dur, iar pe teren a 
fost multă umezeală. Dacă a- 
ceste explicații nu vă satisfac 
mai luați în considerare și 
faptul că Eintracht a terminat 
la egalitate cu reprezentativa 
Franței. De unde concluzia lo
gică că noi în mod obligato
riu trebuia să pierdem cu 0—1.

Căpitanul de atunci al echi
pei, Nunweiller III, a avut o 
altă părere. Iat-o : „Probabil 
că antrenorii au tras conclu
ziile corespunzătoare și pînă 
la partida cu Cehoslovacia vor 
lua măsuri ca echipa 
să joace bine. Și în 
mai sînt deficiențe, 
special în atac, unde 
trage la poartă“.

Evident, declarația lui Nun
weiller este negativistă. De 
altfel, rezultatele obținute de 
lotul nostru reprezentativ în

meciurile de verificare o infir
mă total :

Lotul reprezentativ—Tehno- 
metal-București : 6—2 !!!

Lotul reprezentativ—-Flacă
ra Moreni : 9—1 !!!

în sfîrșit, după aceste „ve
rificări“ și Scoruri concluden
te, temeinic pregătiți, plini de 
optimism, așa cum îi stă bine 
unui sportiv stăpîn pe sine, ne 
îmbarcăm pentru Praga. Nu 

declarații,

internationale
de pescuit

sportiv

noastră 
apărare 
dar în 

nu se

uităm să facem 
chiar pe aeroport:

ILIE OANA — 
„Ne-am pregătit cu 
tenție pentru un joc știut dina
inte ca fiind foarte greu. Cred 
că echipa noastră va face Ia 
Praga o figură frumoasă, co
respunzătoare pregătirii și po
sibilităților ei“.

ȘTEFAN COVACI — antre
nor: „Privesc cu optimism acest 
meci. Am încredere în posibi
litățile echipei, în voința și 
puterea de luptă a jucătorilor 
noștri care pot fi hotărîtoare 
în - determinarea rezultatului 
final. Față de formația Ceho
slovaciei, care se prezintă cu 
o formulă complet schimbată, 
echipa noastră are avantajul 
omogenității, fotbaliștii 
mâni cunoscîndu-și bine 
cui“.

HALMAGEANU: „Nu 
vom precupeți eforturile pen
tru obținerea victoriei“.

ION IONESCU : „Pronosti
cul meu : victoria culorilor 
noastre“.

SORIN AVRAM : „Vreau să 
mai înscriu un gol ca la Lisa
bona și, în final, victoria să fie 
a noastră“.

Citite acum, după meci, de
clarațiile nu mai au nevoie de 
comentarii.

E destul...

antrenor : 
multă a-

ro- 
jo-

ne

Mamaia au început marți 
lucrările celui de-al 

al Confederației

ba o face chiar cu argumen
te de mînuitor pe dindosul 
draperiei. Și asta fiindcă fe
meii tinere, mama ei în 
primul rînd, nu i-a spus 
niciodată că iubirea e un 
lucru serios, care trebuie 
prețuit, n-a fost învățată 
să-l respecte — măcar de 
la egal la egal — pe acela 
care a cerut-o în căsătorie. 
Încă de acasă ea a plecat 
cu o idee de provizorat, de 
neangajare sau, cel mult, de 
semirăspundere față de fa
milie.

Surprinzător este că, așa 
după cum ne explica acea
stă tînără soție despre dra
goste, despre familie nu i s-a 
vorbit niciodată nici în școa
la medie pe care a absolvi
t-o, în organizația de tine
ret, deși este limpede că ni
meni mai bine decît școala, 
organizația U.T.C. nu pot 
contribui, alături de familie, 
la formarea unor con
cepții limpezi despre frumu
sețea iubirii, a vieții de fa
milie.

In locul rămas gol au 
răsărit, se vede, alte idei, 
concepția unei distracții e- 
goiste, a lipsei de răspun
dere față de familie.

Cabana

Podragul

Spre Podragul 
(muntele, lacul, caba
na, toate au acelaș 
nume), se poate pleca 
atât dinspre NORD 
din Ucea, orașul Vic
toria și cabana Arpaș, 
cit și dinspre SUD din 
Cumpăna pe Valea 
Buda, plaiul Mircii și 
iezerul Podul Giur
giului.

Din sud 
sînt destul 
prin cheile 
Cumpăna, 
un popas 
la Cantonul Buda.

distantele 
de lungi 
Argeșului, 
necesitând 
de noapte

Din nord, pe Valea 
Arpașului și Podragu- 
lui, sau pe creasta Ta- 
riței, se poate ajunge 
în 7—8 ore.

Totuși frumusețea 
originală a locului (la
cul albastru la 2100 
m. altitudine, încon
jurat de micul circ 
format din creasta și 
ramurile stîncoase ce 
coboară repezi spre 
nord), perspectiva mi
nunată din creastă a- 
supra întregului ma
siv, precum si cabana 
încăpătoare, de pia-

tră în stil ardelean, 
cu parchet și mobilier 
de lemn nobil, toate 
acestea atrag mulți 
turiști ce urcă direct.

Din creastă (30—40 
min. de la cabană) ai 
o vedere panoramică 
din cele mai rare. 
Spre est Viștea-Mol- 
dovanu, Ucea, Cora
bia. Podragul; spre 
vest lacul Podragul, 
ca o miniatură în fun
dul văii adinei, mai 
departe vîrfurile Ar- 
paș-Vîrtop, Vînătoa- 
rea lui Buteanu-Ne-

goi; spre sub culmile 
prelungi pline de pi
toresc, ce despart văi
le Capra, Buda, Vîl- 
san, iar sub creastă, 
într-o poală de mun
te, lacul Podul-Giur- 
giului; spre nord mu
chiile ferestruite pră
vălite năpraznic, des- 
părtind apele Podra- 
gului, Albota, Arpa- 
șul, Bîlea.

AUREL 
BALABAN

In laboratoarele Fabricii de zahăr din Roman

strălucirea, pe scriitorii care i-au dat 
marca universală, de pildă Sartre ori 
Camus ? Nu e mai firesc să apelăm la 
aceștia mai întîi, dacă vrem să in
formăm publicul și să ilustrăm cu ade
vărat curentul pe care dorim să-l pre
zentăm ? Concepția după care al
cătuim repertoriile trebuie să ți
nă seama mai întîi de nivelul pu
blicului. Faptul că oamenii se duc la 
Cîntăreața cheală nu înseamnă neapă
rat succes. Am mai spus. Curiozitatea 
nu dă certificate de succes artistic ci 
rețete de încasări. Și trebuie să ser
vim acestei curiozități hrana potrivită. 
Foarte multe teatre speculează curiozi
tatea firească a publicului și mai. ales 
dorința acestuia de a se amuza. în con
secință, i se oferă cu duiumul comedii. 
Răsfoirea cîtorva caiete de repertoriu 
ale stagiunilor sînt concludente. Se joa
că comedii, foarte multe comedii. S-a 
creat un „mit al comicului“ și din un
sprezece, să zicem piese de Shakespea
re, zece sînt comedii. Cu asemenea cri
teriu care uzează de fascinația pe care 
ineditul absurdului ori amuzamentul 
comediilor o are asupra publicului nu 
se pot întocmi repertorii 
bună calitate.

ION PASCADI: Una 
„mitului comicului“ este 
teatrul absurdului. în măsura în care 
acest „mit“ duce la formalism (și aici 
pot fi numeroase alte cauze, între care 
și sărăcia conținutului de viață al tex
telor unor comedii contemporane), de-

de cea mai

din sursele 
într-adevăr

sigur că el trebuie combătut. Pericolul 
nu mi se pare însă atît de mare atunci 
cînd lucrurile sînt făcute cu echilibru 
și bun gust, cu preocuparea pentru va
rietatea repertoriului și combaterea mo
notoniei în privința genurilor artistice 
abordate. Dar să nu ne speriem prea 
tare. Mai grav este atunci cînd 
de la comediile noastre oamenii plea
că excesiv de gravi sau plictisiți. în 
ceea ce-1 privește pe Shakespeare, în
tr-adevăr, marile sale tragedii lipsesc 
pe scenele teatrelor. Aici este prezentă 
tocmai acea lipsă de echilibru de care 
vorbeam. Cît privește caracterul dău
nător al proliferării „modei absurdu
lui“, cred că tovarășul Radu Popeseu 
are în bună măsură dreptate. Lipsa 
unor legături trainice cu viața, unită cu 
lipsa de talent duce întodeauna la su
perficialitate și produse „artificiale“. 
Ceea ce nu înseamnă negarea unor cîș- 
tiguri evidente de meșteșug pe care 
unii dintre reprezentanții săi le-au adus 
în contextul dramaturgiei contempora
ne. Mi se pare însă și mie că selecția 
valorilor nu trebuie lăsată pe seama 
snobismului, a goanei după efect ci aici 
cuvîntul hotărîtor îl are confruntarea 
cu cerințele sociale majore ale fiecărei 
epoci. Noi nu negăm și nu ne izolăm 
de ceea ce produce arta occidentală, 
dar judecăm și apreciem totul de pe 
propriile noastre poziții.

DAN NASTA : Revenind la tema dis
cuției noastre, eu socot totuși că unele 
din aceste piese își au locul lor în re-

pertoriu și că jucarea lor este necesa
ră. Ele au un conținut social care ne in
teresează fiind imaginea unei lumi cu 
problemele ei specifice. Sarcina regi
zorului, cînd le pune în scenă, e de a 
clarifica mesajele, a face din limbajul 
destul de încifrat al unora dintre ele un 
limbaj clar, lipsit de obscurități. Din 
punct de vedere strict profesional con
sider apoi că activitatea regizorală are 
nevoie de punerea lor în scenă. Un 
regizor trebuie să țină pasul cu ultime
le descoperiri în materie, trebuie să 
stăpînească un registru foarte larg de 
stiluri dramaturgice.

LUCIAN GIURCHESCU : Nu susțin 
că sarcina unui repertoriu de orientare 
clasică nu este în sarcina tuturor tea
trelor. Fiecare teatru e dator să păstre
ze o proporție în alegerea pieselor din 
registrul clasic sau modern. Dar cred 
că principala sarcină în promovarea 
unui repertoriu clasic revine Teatrului 
Național. Celelalte teatre căutînd să-și 
definească profilul, nu pot suferi în 
egală măsură aceeași constrîngere. 
Este apoi de văzut în ce măsură teatrul 
absurdului are un efect nociv asupra 
publicului. Avînd prilejul să cu
noască și să aleagă, spectatorul devi
ne exigent. Nu peste mult timp teatrul 
absurdului nu va mai stîrni comenta
riile de acum și va fi un fapt cultural 
consumat. Se poate anticipa că pînă la 
urmă acest gen de piese îl vor plictisi 
și obosi chiar pe spectator. Informând 
publicul la timp asupra peisajului dra-

La 
dimineața 
XII-lea Congres 
internaționale do pescuit sportiv.

La Congres participă delegați și 
invitați reprezentînd organizațiile 
naționale de pescuit sportiv afilia
te la C.I.P.S., din Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Irlanda, Iugoslavia, 
Luxemburg, Olanda, Polonia, Ro
mânia și Ungaria.

în sală se aflau ca invitați mi
niștri, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Participanții au fost salutați de 
Tiță Florea, președintele AGVPS.

Cuvîntarea inaugurală a fost ros
tită de Petre Blajovici, vice-pre- 
ședințe al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, vorbitorul a 
salutat pe participanți, urînd de
plin succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului.

în continuare 
nostru 
oaspeții dragi cu 
chise, 
ca Ia ei acasă, oferindu-le ocazia 
de a cunoaște roadele muncii lui, 
frumusețile peisajului românesc.

După cum știți, desigur, nu de
mult țara noastră a trăit un eve
niment istoric deosebit de impor
tant — proclamarea României ca 
Republică Socialistă — corolar lu
minos al muncii harnice și entu
ziaste a întregului popor, îndrepta
tă spre avîntul continuu al econo
miei și culturii, spre ridicarea ni. 
velului său de trai.

Amintind de recentul Congres 
Jubiliar al Apimondiei, care a 
avut loc la București, vorbitorul a 
spus : După cum vedeți, România 
se dovedește o gazdă primitoare a 
unor asemenea reuniuni internațio
nale, care contribuie la mai buna 
cunoaștere reciprocă între oameni, 
indiferent de convingerile lor poli
tice sau religioase, la menținerea 
și consolidarea unui climat de na- 
ce în întreaga lume.

După ce a înfățișat unele pre
ocupări ale țării noastre în dome
niul pisciculturii, vorbitorul a con
tinuat s Sîntem pe deplin convinși 
că atît Congresul de față cît și 
întrecerile din cadrul campionatului 
mondial care va avea loc peste 
cîteva zile la Galați, pe Dunăre, 
vor prilejui adîncirea cunoașterii 
reciproce, strîngerea de noi legă
turi prietenești între oameni 
diferite țări ale lumii, ca și 
prețios schimb de exneriență 
tr-un sport îndrăgit de tot 
mulți tineri și vîrstnici de 
toate meridianele.

Asigurîndu-vă de 
bre pe care o dăm 
activități, urez din 
succes celui de-al XII-lea Congres 
al Confederației internaționale de 
pescuit sportiv, campionatului 
mondial de pescuit staționar șt 
sper că vă veți aminti cu plăcere 
de timpul petrecut în România.

A luat apoi cuvîntul Karl Kreit- 
schi, președintele C.I.P.S., care, 
în numele Confederației, a expri
mat călduroase mulțumiri organi
zatorilor Congresului,

Congresul a fost, de asemenea, 
salutat de reprezentanții delegații
lor din R.F. Germană, R.D. Ger
mană, Anglia, Polonia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Ungaria, Olanda, 
Irlanda, Elveția, Cehoslovacia, 
Iugoslavia.

a spus : poporul 
primit totdeauna 

brațele des- 
făcîndu-i să se simtă

și-a

din 
un 
în- 

mai 
pa

înalta aprecl- 
frumoasei dv.

toată inima

Noi modele
de încălțăminte

în magazinele de încăl
țăminte au apărut recent noi 
produse realizate de Fabrica 
de piele și încălțăminte „Clu- 
jana“. Printre acestea se nu
mără pantofii bărbătești cu 
talpă P.C.V. — realizați pentru 
prima dată în țară — ghete 
pentru fete, îmbrăcate în inte
rior cu căptușeală de tricot, 
pantofi și ghete pentru copii. 
Pentru sezonul de toamnă și 
iarnă fabrica clujeană a În
ceput să producă 4 sortimente 
noi și peste 30 de modele de 
încălțăminte. Noile sortimente 
prezintă calități tehnice supe
rioare : sînt rezistente, como
de, elegante.

matic universal contemporan, toate 
lucrurile se vor desfășura normal.

RADU POPESCU: Un asemenea 
punct de vedere nu înțelege rolul edu
cativ al teatrului. Rostul lui e de a di
rija cultivarea spectatorului și de a nu 
o lăsă la întîmplare. Procedeul acesta 
în care lăsăm publicul să aleagă și să 
decidă ignoră necesitatea cultivării di
rijate a publicului. Susțin că e nevoie 
de o ordine în selecția pieselor pentru 
repertoriu.

ION PASCADI: Exclusivismul n-a 
fost niciodată util, trebuie să jucăm 
și unele și altele ; și repertoriul clasic 
și pe cel contemporan, fie că e româ
nesc, fie că e străin. Schimburile cultu
rale au întotdeauna un efect pozitiv.

RADU POPESCU : Dramaturgia ro
mână contemporană nu poate închega 
singură un repertoriu. Operele de mare 
valoare lipsesc și nu se vede, deocam
dată, printre scriitorii prezenți, cel care 
să dea capodopera mult așteptată. 
E o chestiune care depășește competen
ța teatrului și revine literaturii. Asta 
nu înseamnă că o muncă de prospecta
re nu se poate duce — și ea se și duce 
după cîte știu — și că teatrele nu pot 
colabora cu scriitorii consacrați, nu 
pot încuraja pe începători.

LUCIAN GIURCHESCU : Bune spec
tacole se pot face și cu piese de autori 
contemporani. Se pot cita cazuri cînd 
ele au ținut afișul mult timp. Regizorul



„ȘCOALA, FAMILIA

ORGANIZAȚIA U. T. C

Focul continuu
al experienței

Au început preocupările 
cotidiene ale scolii i ore 
de clasă, ore de studiu 
acasă', ore de studiu în 
bibliotecă, ore de labora
tor. A mai rămas ceva : 
orele libere ; sînt orele în 
care se organizează activită
țile educative, în care se ini
țiază acțiuni cultural-artisti- 
ce și sportive. Școala și or
ganizația U.T.C. se îngri
jesc, deopotrivă, ca aceste 
„ore libere“ să fie folosite 
cu ingeniozitate și fantezie, 
să fie bogate în acțiuni care 
să trezească un interes viu 
în rîndul elevilor.

In aceste zile, conduce
rile școlilor și organizațiile 
U.T.C. întocmesc „planul 
comun al acțiunilor cultu- 
ral-ariucatîve și sportive". 
Dorind să le vină în aju
tor, ziarul nostru a orga
nizat o „masă rotundă“ la 
care a invitat secretari 
U.T.C. din cîteva școli me. 
dii unde există o experien
ță bogată în organizarea a- 
cestor activități.

Firește, discuția a început 
de la întocmirea „planului 
comun al activității cultu
ral-educative și sportive“...

— La noi se folosesc cu 
regularitate buletinele-an- 
chetă. Elevii au astfel posi
bilitatea să-și formuleze în 
scris părerile și dorințele, 
în planul comun înscriem 
numai acțiuni pentru care 
elevii manifestă interes, a- 
traefie.

Prof. L. Barbu — secre
tarul comitetului U.T.C. al 
Școlii medii „V. Alecsandri" 
din Galati a avut de ne
numărate ori prilejul — 
studiind propunerile și pă
rerile elevilor în legătură 
cu activitățile din timpul li
ber — să se convingă de 
faptul că inițiativa acestora 
are resurse inepuizabile.

Experiența are cuvîntul în 
continuare. Prof. Rodica 
Ivanov — secretara comite
tului U.T.C. al Școlii me
dii nr. 2 din Tulcea — si 
prof. Ispas Feteanu — se
cretarul comitetului U.T.C. 
al Școlii medii din comuna 
„M. Kogălniceanu' 
nea Dobrogea) - 
lează un punct de vedere 
comun :

— Această ..materie pri
mă’ despre care vorbește 
Iov. Barbu trebuie însă pre
lucrată cu multă atenție, ca 
multă pricepere, cu tact 
pedagogic.

După ce am ascultat și 
alte păreri — o primă con
cluzie : planul comun îmbi
nă inițiativa elevilor cu 
experiența cadrelor didac
tice și a activiștilor orga
nizației U.T.C. Sînt anali
zate, de asemenea, planurile 
comune din anul școlar 
trecut, urmărindu-se în ce 
măsură 
în 
de
au

moderne... Am 
balerini de la 
au pregătit 30 
de dansatori.

Construirea viaductului de la „Moșu 
de 180 m va servi pentru trecerea noii

avea o lungime 
șosele ce se con

struiește lingă barajul de la Portile de Fier.
Foto; GH. AMUZA

Sosirea unei delegații

(regiu- 
formu-

acțiunile înscrise 
ele s-au bucurat sau nu 
aprecierea elevilor, dacă 
avut sau nu eficientă și 
foarte important pentru 

alcătuirea noului plan co
mun — care sînt cauzele 
reușitei sau nereușitei fie
cărei acțiuni...

In planurile comune ale 
școlilor care și-au trimis 
reprezentanți la discuția 
noastră, au fost înscrise, în 
anul școlar trecut, multe 
acțiuni care au plăcut ele
vilor. Maximum de eficien
tă au atins însă numai acțiu
nile de perspectivă, organi
zate în cicluri, urmărindu-se 
desfășurarea lor de-a lungul 
întregului an școlar.

— Una dintre cele mal 
reușite acțiuni înscrise în 
planul nostru comun — 
arată prof. Benedict Bar- 
gan, secretarul comitetului 
U.T.C. al Scolii medii din

Uu buchet
(Urmare din pag. I)

ascultată și înțeleasă, trebuia să 
demonstreze, să arate superiori
tatea unor metode noi în legumi- 
cultură. Și-a clștigat Încrederea 
tuturor membrilor brigăzii prin 
inițiative, prin vorba domoală și 
Înțeleaptă. A clștigat Încrederea 
în proprtile-i forte cerlnd și pri
mind permanent 
tovarășilor ei de 
telul, inginerului 
vlrstnlcl.

Primul an s-a 
venit mult superior anului 
cedent.

sfatul șl ajutorul 
muncă, președin- 
oamenilor mai

Încheiat cu un 
pre-

Nu risipiți
rezervele de nutrețuri!

ăranii cooperatori 
din raionul Craio
va, pentru a satis
face necesarul de 
nutrețuri pe timpul 
iernii, au prevăzut, 
printre altele, să 
însilozeze mari can
tități de produse

vegetale cu valoare nutritivă.
Începînd din luna iunie, vre

mea a fost însă foarte uscată. La 
unele culturi furajere, din prici
na secetei producția a fost mai 
mică decît cea prevăzută. La 
cantitatea planificată pentru în- 
silozare nu se putea însă renun
ța. Ce măsuri s-au luat pentru 
ca, în condițiile amintite, baza 
furajeră să fie asigurată atît din 
punct de vedere cantitativ cît și 
calitativ ?

La această întrebare am căutat 
răspunsuri cu ocazia raidului pe 
care l-am întreprins recent prin 
unitățile agnbole din raion.

Primul popas l-am făcut la 
Sălcuța. Aici s-au făcut sondaje 
repetate în lanurile de porumb. 
După unele calcule estimative 
ale ingineruftti și brigadierilor, 
s-a ajunș, la 
economicAfdin punct de vedere 
al cantiraffi rezultate) să înceapă 
recoltarea plantelor sterile și a 
celor verzi, ai căror știuleți nu 
mai pot ajunge la maturitate. 
Acțiunea a început imediat și la 
ea au participat peste 150 de ti
neri antrenați de organizația 
U.T.C. Munca n-a fost ușoară ;

concluzia că este

plantătrebuia cercetată fiecare 
pentru ca să nu fie distrusă nici 
una din cele care puteau produ
ce boabe. în timp de cîteva zile 
a fost strînsă cantitatea de 450 
tone de coceni. Aceștia au fost 
tocați și însilozați în amestec cu 
fîn de lucernă din coasa a treia.

—r Dar restul, pînă la 750 de 
tone cît prevede planul, de un- 
de-1 luați ? — am întrebat.

— Restul — ne explică tovară
șul inginer Dumitru Costea — 
va fi asigurat prin recoltarea și 
însilozarea cocenilor de calitatea 
a doua.

— A „doua“?
— Da. Cocenii de la porum

bul care a ajuns la maturitate. 
Pentru a le spori valoarea nutri
tivă îi tocăm și îi amestecăm cu 
vreji de fasole, dovleac, capitu
le de floarea soarelui, resturi de 
la grădina de legume și zarza
vaturi.

Am întîlnit însă și alte proce
dee prin care rezervele de fura
je, însilozate, pot spori. De exem
plu, la Bratovoești, Teascu, Ghin- 
deni, Drănic, Padea, Rojiște și 
în alte locuri au fost strînse, to
cate și conservate în gropi capi- 
tulele de floarea soarelui, colete- 
le și frunzele de sfeclă de zahăr.

Ne-am oprit și la Beloțu. Coo
perativa agricolă de aici are a- 
proape 500 de oi Pentru a se 
completa o parte din nutrețurile 
destinate acestor animale s-a 
hotărît să se strîngă frunzele 
și lăstarii din pădurile Șir-

cei și Șopotului. Despre a- 
ceastă măsură și despre ne
cesitatea înfăptuirii ei în cel mai 
scurt timp s-a discutat și într-o 
adunare generală a organizației 
U.T.C. Părerea tuturor a fost: 
„Treaba aceasta putem s-o fa
cem numai noi, fără să fie ne
voie de alte brațe de muncă ocu
pate acum cu alte treburi. Mai 
mult chiar, nici nu-i necesar să 
participăm toți ; vreo 80 sînt 
deajuns. Ceilalți își văd de tre
burile unde au fost repartizați“. 
Consiliul de conducere al coope
rativei fiind de acord cu această 
propunere, de la angajament s-a 
trecut direct la fapte. în aproa
pe 10 zile au fost amenajate și 
umplute 30 de depozite de frun
ză.

în drumul nostru am întîlnit 
însă și situații nesatisfăcătoare. 
De exemplu, cooperativa agrico
lă „Unirea“ din Segarcea e ve
cină cu cea din Drănic. Pe cîtă 
vreme drănicenii au agonisit o 
cantitate de furaje peste necesar, 
la Unirea din 1182 de tone plani
ficate n-au fost însilozate pînă 
acum cîteva zile decît 128 de 
tone. Aceleași comparații pot fi 
făcute și între : Vîrvor cu Do- 
bromira, Gogoșu și Gogoșița, Săr
bătoarea cu Beloțu etc. Cele 
dintîi, deși învecinate cu celelalte 
și avînd posibilități asemănătoa
re, în loc să le urmeze exemplul 
le admiră contemplativ.

Am trecut și pe la Consiliul a- 
gricol raional. Situația operativă

arată că planul de însilozări era 
realizat, pînă la decada trecută, 
în proporție de numai 60 la șută. 
Din cauză că în unele unități 
acțiunea nu este bine organizată, 
cele 84 de tocători de siloz, pes
te 3 000 de atelaje și 30 000 de 
brațe de muncă folosite la aceste 
lucrări, nu ating nici 80 Ia sută 
din viteza zilnică planificată. 
Există, deci, în toate cooperati
vele agricole din raion condiții 
și rezerve care nu sînt îndeajuns 
de bine folosite.

Este evidentă, prin urmare, ne
cesitatea de a pune în valoare 
aceste rezerve. Măsurile sînt des
tul de simple : antrenarea unui 
număr mai mare de oameni la 
lucrările de recoltare și însiloza- 
re a tuturor produselor vegetale 
care au valoare furajeră și repar
tizarea mijloacelor de transport 
necesare. însilozarea nutrețurilor 
este o acțiune la "are participa
rea largă a tineretului a devenit 
tradițională. Situația existentă 
acum în raionul Craiova impune 
organizațiilor U.T.C. din coope
rativele agricole să asigure o 
contribuție mult sporită a tine
rilor țărani cooperatori la înfăp
tuirea în cel mai scurt timp a 
acestui important capitol al pla
nului fiecărei unități : asigurarea 
bazei furajere pentru perioada de 
stabulație.

ION TEOHARIDE

Ion Bo- 
comitetu- 

medii 
com- 

acțiunilor 
școlar trecut 
de reușită, 
simpozioane, 

expuneri. în-

guvernamentale Tribuna întrecerii socialiste

Cernavodă — este ciclul 
„Călătorie in tara meserii
lor“. Prin activitățile orga
nizate de-a lungul celor trei 
trimestre — întîlniri cu 
specialiști din diferite dome
nii de activitate, vizite, 
excursii, simpozioane — 
ne-am propus să dezvoltăm 
pasiunea elevilor pentru 
anumite profesiuni, să-i 
ajutăm să-și aleagă viitoa
rea meserie.

Prof. L. Barbu vorbește 
despre organizarea reuniu
nilor la Școala medie „V. 
Alecsandri“ din Galati.

— Un obiectiv permanent 
a fost Învățarea corectă a 
dansurilor 
invitat doi 
operă care 
de perechi
Dispunem acum de „specia
liști' proprii. Incepînd cu 
trimestrul II, planul comun 
prevedea ca fiecare clasă 
să răspundă de organizarea 
unei reuniuni. Încrederea 
a dezvoltat răspunderea : 
elevii au prezentat pro
grame artistice inspirate, 
concursuri organizate cu 
fantezie, creind un cadru 
plăcut de petrecere a timpu
lui liber.

Prof. Vasile Mititelu — se. 
cretarul comitetului U.T.C. 
al Școlii medii nr. 1 din 
Tulcea, prof. Radu Agapie 
— secretarul comitetului 
U.T.C. al Școlii medii din 
Dumbrăveni, prof. 
log — secretarul
Iui U.T.C. al Scolii 
nr. 18 din București 
pletează tabloul 
care în anul 
s-au bucurat 
Menționăm : 
seri literare, 
tîlniri cu activiști de partid, 
cu oameni de știință și cul
tură — toate cuprinse în 
ciclurile tematice „Tradiții 
revoluționare ale clasei 
muncitoare de la noi", „Iti- 
nerarii industriale în Româ
nia socialistă", „România 
pe meridianele culturii“, 
„întîlniri cu muzica simfo
nică” etc.

Concluzia : „Să fie elimi
nate din planurile comune 
acțiunile sporadice ; să se 
propună cît mai multe ac
țiuni a căror desfășurare să 
fie urmărită pe parcursul 
întregului an școlar.

Iată însă că planurile co
mune din anul școlar tre
cut au cuprins și acțiuni 
care nu și-au atins scopul < 
unele nu au putut fi or
ganizate. altele n-au avut 
eficienta dorită...

— In planul comun — 
mărturisește prof. Rodica 
Ivanov — am inclus o acțiu
ne care ar ii putut avea un 
rezultat pozitiv : simpozio
nul „Toate materiile sînt 
frumoase". Intenționam să 
invităm profesori, ingineri, 
medici, să pregătim cîțiva 
elevi fruntași, care să ia 
cuvîntul. Termenul pe care 
l-am propus (a doua iumă- 
tale a trimestrului III) n-a 
fost rational stabilit. Cînd 
să trecem Ia pregătirea 
simpozionului, ne-am dat 
seama că, de fapt, el și-ar 
fi avut rostul în trimestrul 
1. Șl am renunțai.

★
Discuția noastră a urmă

rit să facă bilanțul activi
tăților cultural-educative și 
sportive ce s-au desfășurat 
în cursul anului școlar tre
cut în cîteva școli medii 
din tară : la „activ" am în
registrat realizările, la „pa
siv" deficientele s „soldul" 
va fi înscris ca un plus de 
experiență în noile planuri 
comune ale școlilor res
pective.
ADRIAN VASILESCU

a R. P. Chineze (Urmare din pag. I)

lua
Expoziției 

economice a R.P. Chi-

este formată din Tan 
al ministrului indus- 

Cian Hua-dun,

Marți dimineața a sosit în Capi
tală delegația guvernamentală a 
Republicii Populare Chineze, con
dusă de Cean Lin-ci, ministrul in
dustriei cărbunelui, care va 
parte la deschiderea 
construcției 
neze.

Delegația 
Ke, adjunct
triei petrolului, 
prim-vicepreședinte ăl Consiliului 
chinez pentru promovarea comer
țului internațional, Liu Fan, amba
sadorul R.P. Chineze la București, 
și Li Bin, consilier comercial al 
Ambasadei R.P. Chineze.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost salutată de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Constantin 
Cenușe, adjunct al ministrului 
minelor, Virgil Actarian, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini. Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului petrolului, 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

Au 
sadei

fost de față membrii Amba- 
R.P. Chineze la București.

★

București au luat sfîrșitLa
lucrările de organizare a Ex
poziției construcției economi
ce a Republicii Populare Chi
neze. Cu acest prilej, directo
rul expoziției Cian Hua-Dun, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului chinez pentru promova
rea comerțului internațional, 
a organizat marți o conferință 
de presă.

Prezentînd ziariștilor expo
ziția, Cian Hua-Dun a arătat 
că printre exponate se nu
mără produse metalurgice, 
mașini, aparate și instrumente 
de mare precizie, produse pe
trolifere, produse agricole, ale 
industriei ușoare și textile, o- 
biecte ale artei meșteșugă
rești. Sînt expuse, de aseme
nea, fotografii care oglindesc 
dezvoltarea industriei și agri
culturii.

Cu intere: a fost îmbrățișată 
acțiunea privind ridicarea nive
lului tehnic pe fiecare fază și 
operație, și în secțiile prelucrări 
la cald și turnătorii. Fiecare in
giner și tehnician a fost antre
nat în introducerea micii meca
nizări la locurile de muncă unde 
se cerea o asemenea mecanizare. 
Ei au reușit să realizeze, de 
exemplu, în sectorul oțelărie un 
transportor suspendat pentru sa
blai și tratament termic. Iar în 
atelierul de miezuri s-au con
struit, la propunerea lor, benzi 
pentru trapsportul plăcilor de 
uscare a miezurilor și ridicătoa
re pneumatice pentru încărcarea 
miezurilor în cuptoare. Prin a- 
ceste măsuri, productivitatea 
muncii a crescut aici cu circa 14 
la sută.

Sectorul „S 1 300“ este cel mai 
tînăr din uzină. Aici se constru
iește tractorul pe șenile, destinat 
unor lucrări speciale de amelio
rări, îndiguiri etc.

— întrucît sîntem un colectiv 
proaspăt constituit, spune ingi
ner Mircea Florescu, șeful secto
rului, și la noi se punea proble
ma îmbunătățirii tehnicității 
muncii pe fiecare fază și opera
ție. Sub îndrumarea organizației 
de partid am reorganizat activi
tatea tehnologilor în așa fel ca 
fiecare să răspundă de un anu
mit număr de repere. Studiind 
îndeaproape tehnologia acestora, 
cunoscînd posibilitățile tehnice

ale mașinilor și utilajelor, ei aduc 
diferite modificări constructive și 
tehnologice. în consfătuirile de 
producție, muncitorii, la rîndul 
lor, fac numeroase propuneri pri
vind organizarea locurilor de 
muncă în ateliere, îmbunătăți
rea sculelor, dispozitivelor și ve
rificatoarelor. în ultimele 12 luni 
în planurile noastre de măsuri 
tehnico-organizatorice au fost tre
cute și aplicate aproape 300 de 
astfel de propuneri, în urma că
rora manopera pe un tractor s-a 
redus cu peste 15 la sută. Exem
ple ? Adaptarea unui dispozitiv 
care permite efectuarea a trei 
faze simultan la operația de 
strunjire a coroanei mari. Iar un 
altul se referă la dispozitivul cu 
ajutorul căruia se execută la 
strung trei piese de-odată, în loc 
de una pentru pinionul volantu
lui. Pe lunile ianuarie-august ale 
acestui an, am înregistrat de ase
menea peste 3 000 000 lei econo
mii la prețul de cost.

Întrucît sîntem o secție în dez
voltare, proiectanții intervin des 
aici. Noi am stabilit între ei și 
colectivul secției noastre O cola
borare strînsă, pentru a găsi îm
preună cele mai corespunzătoare 
soluții de extindere a liniilor teh
nologice, pentru a ne crea condi
ții optime, necesare aplicării unei 
tehnologii avansate în muncă.

Un rol hotărîtor în susținerea 
acțiunii pornită în Uzinele de 
tractoare din Brașov. îl are con
tinua perfecționare a nivelului 
profesional al muncitorilor.

dicarea gradului de tehnicitate 
pe fiecare fază și operație, de
pinde în primul rînd de cunoaș
terea temeinică de către fiecare 
muncitor a procesului tehnologic 
și a mașinilor pe care lucrează, 
a metodelor celor mai avansate, 
a procedeelor tehnice de mare 
eficiență. în toate secțiile s-au 
organizat obișnuitele cursuri de 
ridicare a calificării, iar organi
zațiile U.T.C. au inițiat un sis
tem de informare tehnică prin 
intermediul unor gazete de pere
te. Despre ce este vorba ? La 
începutul săptămînii, un inginer 
din secție stabilește un număr de 
întrebări referitoare la procesul 
tehnologic și numește pe cîțiva 
tineri care pînă la sfîrșitul săp
tămînii au obligația să găsească, 
prin studierea bibliografiei indi
cate, răspunsuri corecte. în sec
ția montaj general s-au obținut 
unele rezultate prin acest proce
deu și el poate fi folosit în con
tinuare. Conducerea uzinei a or
ganizat de asemenea cursuri de 
specializare pentru toți contro
lorii tehnici de calitate, iar o 
bună parte dintre ingineri parti
cipă la cursurile de informare 
tehnică de la Institutul politeh
nic din localitate.

Cu toate acestea, formele 
amintite nu satisfac nevoile de 
pregătire continuă și exigentă a 
constructorilor de tractoare, pen
tru ca ei să țină într-adevăr pa
sul cu evoluția rapidă a tehnicii. 
Rebutul, care mai atinge încă un 
procent destul de ridicat, deși

sub cel admis mai ales în sec
țiile de prelucrări la cald și 
turnătorii, este și o urmare a in
suficientei calificări, în special a 
unor tineri cu stagiul mic în pro
ducție.

— în școală n-am putut stu
dia toate tipurile de mașini-unel- 
te, toate metodele de muncă, 
spunea tînărul frezor Nicolae 
Sucaci. La cursurile de ridicare a 
calificării, noile mașini ne sînt 
prezentate sumar ; noi știm să lu
crăm cu ele, dar nu le cunoaștem 
suficient principiile de funcționa
re, randamentul posibil. Aș fi de 
părere ca accentul principal să se 
pună tocmai pe cunoașterea te
meinică, multilaterală a mașini- 
lor-agregat pe care muncim și a 
metodelor înaintate de muncă. 
Pentru aceasta să se organizeze 
demonstrații cu caracter practic, 
nu în sala de cursuri, ci în ate
lier, în fața mașinii sau a utila
jului respectiv. Asemenea de
monstrații ar fi necesare și asu
pra tehnologiilor de lucru pen
tru reperele noi introduse în fa
bricație. Aș mai avea o propune
re, Cu un an în. urmă ni se dis
tribuiau lunar broșuri tehnice, e- 
ditate pe meserii. Ele ne foloseau 
mult în completarea cunoștințe
lor. Acum ele vin într-un număr 
prea mic în uzină și nu ajung 
pentru toți tinerii.

Inginerul Florescu de la sec
ția „S 1 300“ a făcut și el o pro
punere,

— Avem multe cazuri în care 
doi sau trei tineri, cu aceeași ca!-

lificare, lucrează pe aceeași ma
șină, în aceleași condiții și totuși 
rezultatele lor diferă. Din ce 
cauză ? în ce constă priceperea 
unuia față de celălalt, unde in
tervine ea ? Organizațiile U.T.C. 
ar putea să caute răspuns exact 
la aceste întrebări, să studieze 
experiența fruntașilor și s-o ge
neralizeze.

în colaborare cu sindicatul tre
buie găsite formele cele mai a- 
tractive pentru desfășurarea pro
pagandei tehnice, pentru îmbună
tățirea muncii cu cartea în rîndul 
tinerilor muncitori. Din fișele de 
la biblioteca tehnică a uzinei 
reiese că un număr prea mic de 
tineri citesc cu regularitate. Con
cursurile gen „Cine știe me
serie, cîștigă“. care se orga
nizează destul de des și nu
sînt întotdeauna interesante, tre
buie să îmbrace tocmai acest 
caracter, de stimulare a pasiunii 
pentru cartea tehnică, pentru cer
cetarea și cunoașterea celor mai 
noi descoperiri tehnice. Recenza
rea cu diferite ocazii a celor mai 
importante lucrări din bibliotecă 
precum și prezentarea noutăților 
din librării, trebuie folosită mai 
des și operativ. Principalul ajutor 
pe care organizațiile U.T.C. tre
buie să-l dea conducerii uzinei 
în această perioadă, constă toc
mai în sporirea prin toate for
mele a acțiunilor pentru ridica
rea nivelului de pregătire profe
sională a celor cîteva 
neri din uzină.

mii de ti-

(Agerpres)

de gladiole pentru Traute
Din anul trecut comuna Slnpetru, 

unde n-a existat o tradiție în cul
tura legumelor, începe să aibă o 
experiență. Folosită pe o treaptă 
mai Înaltă în acest an, experiența 
aceasta le-a permis țăranilor coo
peratori de aici să mărească pla
nul de venituri cu o treime — să 
ajungă la aproape un milion de Iei.

...La 2 august — era o zi fru
moasă de vară. In Tara Blrsei, 
combinele mai secerau recolta de 
pe tarlale. Era o zi obișnuită, dar 
oamenii din
n-au trecut indiferent! pe lingă ea. 
O fată Împlinea douăzeci de ani.

comuna Slnpetru

Au venit să-i siringa mina preșe
dintele, inginerul agronom și mulji, 
foarte mult! oameni din brigada 
el.

Fata blondă cu gropite în obrafi, 
n-a făcut nici o faptă de eroism, 
n-a făcut nici o mare descope
rire. Modestă, simplă, dar Îndrăz
neață ea își duce munca aproape 
anonim pe cele 70 de hectare care 
i s-au Încredințat.

— Sd ne trăiești Traute I — l-au 
urat atltia oameni în ziua aceea.

Și buchetul de gladiole roșii pur
ta în el toată mulțumirea lor, 
pentru inima ei plină de dăruire.

e aici un factor esențial, un colaborator 
al autorului.

RADU POPESCU: Da, dar este cu 
prețul unor artificii uneori nepermise. 
De altfel, problema primă în teatrul 
românesc actual e aceea a supraregi- 
ei. Este un fenomen cu consecințe ex
trem de negative. Cîțiva tineri regizori, 
care se vor inovatori cu orice preț, se 
încăpățînează să demonstreze că piesele 
spun altceva decît ce a vrut să spună 
autorul lor. E un fel de molimă această 
manie a unor regizori care nu concep 
că o piesă se poate pune în scenă fără 
excrescențe de prisos. N-am înțeles de 
ce Dinu Cernescu a montat șarjat Am
fitrionul lui Girodoux. Eroii sînt zei 
care fac pe scenă gesturi nezeiești, pen
tru că așa vrea regizorul, contravenind 
indicațiilor autorului. Un morman 
de cutii de conserve goale se află pe 
scenă la un moment dat, fără să aibă ce 
să caute acolo. Am vrut să aflu ce i-a 
dictat această derogare de-a dreptul 
aberantă și am aflat că voia să facă un 
anti-Girodoux! Răspunsul nu pune 
punct comentariilor, căci dacă vrei să 
faci un anti-Girodoux, dacă ai aceste 
motive — și Dinu Cernescu nu le-a 
avut — nu le faci cu chiar piesa aces
tuia, cauți un alt text, un alt autor.

DAN NASTA: De altfel nu văd de 
ce era nevoie la noi de un anti-Giro
doux. El ar avea o explicație și — hai 
să admitem — și o justificare, în Fran
ța, unde Girodoux e un autor cunoscut

șî apreciat. Să presupunem că acolo re
petata prezență a lui Girodoux pe sce
nele franceze ar fi saturat spectatorii 
și pe oamenii de teatru și că, plictisiți 
de el, ar organiza un spectacol-șarjă 
„anti-Girodoux“. Așa lucrurile ar avea 
o explicație dar asta nu le apără de dis
cutarea lor. Se vede că regizorul a ui
tat unde se află, a uitat că publicul 
nu-1 cunoaște pe Girodoux cel autentic 
și că acest spectacol n-avea nici un 
sens aici, căci ca să faci un anti-Giro
doux pe scenă trebuie ca publicul să-l 
cunoască deja pe veritabilul Girodoux 
tot pe scenă.

RADU POPESCU: Serviciul pe care 
l-am adus publicului, prezentînd cari- 
cat o piesă a unui mare dramaturg e 
nul. Regizorilor noștri trebuie să le a- 
mintim că textul e scris de un autor, 
că textul are primatul scenic și că regi
zorul e un factor secund, care are da
toria să comunice publicului sensurile 
textului. E nevoie de o „deregizare“ 
a TEATRULUI, aș zice de o resub- 
ordonare a regizorilor la text. 
Am să explic de ce e nevoie de 
multă disciplină regizorală. Pentru că 
generațiile tinere să nu plece la drum 
cu percepții false, adică cu acele ima
gini în afara textului pe care le oferă 
de multe ori regizorul. Avem de jucat 
un repertoriu clasic și, mai ales aici, 
inovațiile n-au ce căuta. M-am bucurat 
cînd am aflat că să joacă Troilns și 
Cresida, care e o piesă puțin cunoscu-

Primire la Consiliul de Miniștri
Marți 21 septembrie, preșe

dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace la Bucu
rești, Jaroslav Sykora, la cere
rea acestuia.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre patrie, 
delegația de lucrători ai zia
rului „Jenminjibao“, condusă 
de Wuan I, redactor șef ad
junct, care la invitația ziaru
lui „Scînteia“, a făcut o vizi
tă în țara noastră. Pe aero
portul Băneasa, oaspeții au 
fost salutați la plecare de re
prezentanți ai conducerii zia
rului „Scînteia“ și ai organe
lor centrale de presă, ai Uniu
nii Ziariștilor din Republica 
Socialistă România și ai Di
recției Presei din Ministerul 
Afacerilor Externe. Au fost 
de asemenea de față Liu Fan, 
ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar ai Republicii 
Populare Chineze la Bucu
rești, precum și alți reprezen
tanți ai ambasadei.

★
în cadrul Festivalului 

ternațional al teatrelor de pă
puși și marionete, marți au 
intrat în competiție alte două 
colective românești. Păpușarii 
din Timișoara au prezentat la 
Sala Savoy, adaptarea pentru 
scenă a poemului lui Mihail 
Eminescu „Antropomorfism“. 
Pe aceeași scenă, colectivul 
Teatrului de păpuși din Ora
dea, a prezentat spectacolul 
„Pasărea albastră“.

(Agerpres)

Grupind tractoarele in primul rind pe solele care urmează să fie insămfnfate cu culturi de 
toamnă, mecanizatorii urgentează arăturile pe ogoarele cooperativei agricole de producție din 

Măeruș, regiunea Brașov

tă la noi. Dar n-am fost satisfăcut de 
punerea ei în scenă. O să mi se aducă 
întîmpinarea că a plăcut la Paris, că a 
avut adică succes. Dar acesta nu este 
un argument convingător. Punerea 
în scenă a acestei piese — ori 
cît de inteligentă ar fi ea — s-a 
făcut cu derogări de la litera 
textului, într-o viziune care nu 
este cea shakespeareană. Iată deci 
că o întreagă generație va porni la drum 
cu această viziune, crezînd că a văzut 
un Shakespeare, cînd, de fapt, în parte, 
a văzut un regizor inteligent adaptîn- 
du-l pe Shakespeare. Ne putem permi
te astfel de libertăți cu marile piese 
clasice ? Iată întrebarea.

DAN NASTA : Regizorul își are locul 
bine stabilit în economia spectacolului 
și cîteva libertăți îi sînt îngăduite, i le 
atestă istoria întregii mișcări teatrale. 
Aceste libertăți nu sînt chiar așa de 
mari — și e bine așa I — în Troilus și 
Cresida. Cred, de altfel, că regizorul 
are datoria să-și apere drepturile cîș- 
tigate. Un regizor care nu vine astăzi 
cu o viziune proprie în spectacolul său, 
nu înseamnă că pune mai bine piesa 
decît celălalt. Cu alte cuvinte, nu vreau 
sä se creeze o falsă impresie asupra 
rolurilor regizorului în teatru, rol care 
este dintre cele mai însemnate.

ION PASCADI: Dacă în cazul expe
rimentelor sterile, al supraregizării se 
pune problema să nu pierdem din ve
dere primatul textului, mai există des
tule situații cînd spectacolele sînt lip
site de personalitate tocmai datorită 
slăbiciunilor regiei, lipsei de fantezie. 
Cred, apoi, că ridieîndu-ne împotriva 
experimentelor gratuite nu putem să 
trecem cu vederea utilitatea și necesi
tatea experimentelor gîndite profund 
în procesul de creație teatrală. Nu se 
poate renunța la primatul textului dar 
nu trebuie nici să uităm că teatrul este 
o ramură de sine stătătoare a artei, a 
cărei individualitate este tot mai evi
dentă. Imaginea artistică teatrală are 
într-adevăr ca punct de pornire un 
text literar dar ea, departe de a se re
duce la aceasta, realizează o sinteză 
calitativă nouă între text — regie — in
terpretare — decor, eventual, muzică. 
Succesele obținute în ultimii ani de 
școala teatrală românească atît prin 
Opera de trei parale cît și prin Troilus 
și Cresida, ca să iau numai două exem
ple, se bazează tocmai pe o asemenea 
concepție creatoare despre arta inter
pretativă.

RADU POPESCU • Mania aceasta a 
căutărilor regizorale cu orice preț, face 
victime acolo unde nu te aștepți. Cei

tineri se lasă fascinați de această pa
siune temporară a înscenărilor stiliza
te ori neobișnuite, și vin aici mai de
grabă decît la un spectacol cu o piesă 
clasică. E un aspect de care trebuie să 
ținem seama. Eu cred că e mal necesar 
ca tînărul care se grăbește să vadă nu 
știu ce comedioară pusă excentric în 
scenă ori nu știu ce piesă absurdă să 
meargă mai înainte la Vlaicu Vodă, de 
A. Davllla. Și, e de datoria noastră, să-i 
ajutăm să înțeleagă acest lucru, acor- 
dînd egală atenție repertoriului fără 
accente de prisos, mai ales regizorale, 
acolo unde nu este cazul. Cît privește 
critica dramatică, acesteia i s-au făcut 
în ultima vreme reproșuri întemeiate. 
Lipsesc sintezele critice, dezbaterile a- 
nimate de spiritul obiectivitătii, in
transigența analitică a apelului la con
ținutul și mesajul operei. Critica tre
buie să orienteze mișcarea dramatică 
și nu să o dezorienteze cu amabilități 
de tot felul. Sînt doar cîteva sugestii. 
Cred că ar fi util ca în coloanele zia
relor de tineret — mai ales că în pri
mul rînd către ei va trebui să fie în
dreptată atenția viitoarelor stagiuni — 
ar fi bine să se explice diferitele feno
mene din lumea teatrală, cinematogra
fică. literară.

Discuția de mai sus a scos în evidență 
cîteva concluzii

• Repertoriul rămîne una din pro
blemele centrale ale teatrului nostru. Difi
cultoasă s-a dovedit selecția pieselor din 
literatura contemporană străină unde tre
buie urmărit un program cultural mai 
ferm care să apere stagiunile de moda u- 
nui autor sau altuia. Ultimele curente lite
rare, prezente și în dramaturgie, ar fi mai 
bine să fie ilustrate cu reprezentanții lor 
cei mai marcanți și nu prin aderenți de 
ultimă oră.

• Promovarea cu curaj și asiduitate a 
dramaturgiei contemporane românești ră
mîne în continuare o chestiune de seamă 
a muncii teatrelor.

• Repertoriul național se valorifică lent 
și unilateral. Cîțiva autori și cam aceleași 
piese. Teatrele pot păși în acest caz cu 
îndrăzneală la reconsiderarea unor autori 
și piese romînești de prestigiu în istoria li
teraturii române chiar dacă valorificarea 
acestora n-a fost făcută încă de presa li
terară.

• De asemenea, critica de teatru și 
revista de specialitate, trebuie să demons
treze mai multă operativitate și un spirit 
mai realist în discutarea fenomenului tea
tral românesc legîndr-1 de necesitățile sale 
pedagogice concrete și inevitabile.
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O veche construcție varșoviană refăcută după război, găzdu
iește rectoratul Universității din capitala Poloniei

NEW YORK 21. — Trimisul 
special Agerpres. Nicolae Io- 
nescu, transmite :

Marți după-amiază, au în
ceput la New York lucrările 
celei de-a 20-a 
liare a Adunării 
O.N.U.

Pe ordinea de
a sesiunii figurează un i 
număr de probleme (107).

Două din punctele de pe 
agenda provizorie a lucrărilor 
au fost propuse de țara noas
tră : 1). „Acțiuni pe plan

regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună veci
nătate între state europene 
aparținînd unor sisteme soci- 
aî-politice diferite“ și 2). — 
„Proiectul de declarație pri
vind promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare“.

Prima ședință, prin care 
s-au inaugurat lucrările aces
tei sesiuni, a fost deschisă la 
ora 15, ora New Yorkului 
(21 ora Bucureștiului) de că-

tre Alex Qualson Sackey, pre
ședintele sesiunii precedente. 
Apoi s-a constituit Comisia 
de verificare a deplinelor pu
teri.

Președinte al celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost ales Amintore 
Fanfani, șeful delegației 
liene la lucrările sesiunii, 
nistrul afacerilor externe 
Italiei.

Delegații au votat apoi
unanimitate, la recomandarea 
Consiliului de Securitate, pri
mirea în O.N.U. a noilor state I
Gambia, Insulele Maldive și 
Singapore, numărul membri
lor organizației ajungînd ast
fel la 117.

Următoarea ședință va avea 
loc miercuri.

ESMR!

Studenții brazilieni

Nu trecuseră decît cîteva ore de la anun
țarea, încă neoficială, a rezultatelor ale
gerilor din Germania occidentală cînd 
din Washington a șl fost confirmată ofi
cial invitarea, Ia o dată apropiată, în 
Statele Unite a noului cancelar al R.F.G. 
Nimeni nu se îndoiește că acesta va fi 
doctorul Erhard, actualele consultări pe 
care le întreprinde președintele Lübke 
avînd mai mult un caracter protocolar.

Unite și Franța în cîteva dintre 
problemele majore ale relațiilor 
interoccidentale.

Poate că Washingtonul și-ar fi 
căutat un sprijin în politica sa 
vest-europeană la Londra, unde 
guvernul laburist susține, în linii

bleme politice. Adenauer, și ală
turi de el Gerstenmaier, într-o a- 
numită măsură Strauss, Krone, 
toți lideri democrat-creștini, re
prezintă o anumită eră a politi
cii vest-germane. Este epoca 
cînd Bonnul își îndrepta în mod 
activ privirile spre Paris, epoca 
idilei franco-vest-germane, cînd a 
fost semnat tratatul dintre cele 
două țări. Atunci s-au sărutat pe 
peronul Palatului Elysée preșe
dintele de Gaulle și cancelarul 
Adenauer. Acest moment pare 
extrem de îndepărtat acum, cînd 
presa occidentală, ocupîndu-.*e 
de consecințele pe plan interna
țional a alegerilor vest-germane,

Economică Europeană să caute 
acuma, mai siguri de sprijinul 
vest-german, izolarea Parisului.

Dar nu e vorba numai de as
pectele politice ci și de unele 
consecințe economice. în artico
lul din care am mai citat „L’AU- 
RORE“ se referă tocmai la posi
bilitatea ca Germania occidenta
lă, nemulțumită că nu i s-a răs
puns concesiilor pe care le-a ac
ceptat în domeniul agricol în ca
drul Pieței comune, să-și caute 
debușee „dincolo de cadrul limi
tat al Europei celor șase“. în a- 
cest sens este semnificativă de
clarația făcută în scris de mi
nistrul industriei al Franței,

I

raba manifestată de 
diplomația america
nă, neobișnuită în 
astfel de ocazii, 
este o mărturie cla
ră a satisfacției o- 
ficialităților din Sta
tele Unite față de 
rezultatele alegeri

lor din Germania occidentală. 
Prin stabilirea precipitată a întîl- 
nirii Johnson—Erhard, specialiș
tii Departamentului de Stat în 
problemele europene au dorit să 
sublinieze desigur legăturile strîn- 
se dintre Statele Unite și R.F.G. 
Sublinierea comunității de ve
deri dintre Bonn și Washington 
a devenit cu atît mai acută în 
aceste zile de septembrie cînd 
politica amerciană în Europa 
occidentală întîmpină dificultăți, 

între Sena, Tamisa și Rin ofi
cialitățile de pe Potomac s-ar 
putea să prefere apele marelui 
fluviu german pe malurile căruia 
se'va instala pe încă patru ani, 
cancelarul Erhard.

în ce privește Parisul, ultime
le luări de poziție ale conducă
torilor francezi nu lasă nici o în
doială asupra deosebirilor de ve
deri care există între Statele

O invitație grăbită
mari, acțiunile Washingtonului. 
Dar, dificultățile economice ale 
Angliei ca și slaba majoritate 
laburistă din Camera Comunelor 
fac din cabinetul Wilson un par
tener căruia nu i se poate acorda 
credit deplin.

în aceste condiții Germania 
occidentală ar putea constitui o 
pîrghie importantă a politicii a- 
mericane. Aceasta mai ales în 
condițiile cînd Erhard, după cum 
remarca în numărul său de ieri 
ziarul englez „GUARDIAN“, își 
va lua o distanță și mai aprecia
bilă față de vechiul său adver
sar Adenauer. Aci nu e vorba nu
mai de o ceartă între persoane 
ci și de disensiuni privind pro-

Michel Maurice Bakanowski, ca 
răspuns la interpelarea unui de
putat, privind relațiile economice 
în care se spune : „Industria ger
mană rămîne pentru industria 
noastră un concurent primejdios 
ceea ce naște necesitatea unor 
mari eforturi pentru ca schimbu
rile noastre de produse industria
le cu R.F.G. să nu riște să se

subliniază, ca una din consecin
țele cele mai probabile, o înăs
prire a politicii R.F.G. față de 
Franța, cum scria cotidianul pa
rizian „L’AURORE“. „Erhard, 
continuă ziarul, va fi mai puțin 
înclinat spre concesii afît pe 
plan militar cît și pe cel al con
strucției vest-europene“. Iar co
tidianul gaulist „LA NATION“ 
se grăbește ca în editorialul de înrăutățească și mai mult“.

Acestea sînt desigur doar cîte
va din primele semnificații care 
pot fi degajate din examinarea 
unor reacții față de rezultatele 
alegerilor vest-germane.

iteri să sublinieze că prima călă
torie pe care o va întreprinde 
noul cancelar va fi la Washing
ton. „COMBAT“ evocînd tot 
consecințele pe planul relațiilor 
din cadrul Pieței comune arată 
că s-ar putea ca cei cinci parte
neri ai Franței din Comunitatea ANDREI MINCU

Comunicatul comun
polono-englez

VARȘOVIA 21 (Agerpres). 
— La încheierea vizitei în 
Polonia a lui Michael Stewart, 
ministrul de externe al Marii 
Britanii, a fost dat publicită
ții un comunicat.

Miniștrii de externe ai celor 
două țări — se arată în 
comunicat — și-au expri
mat o profundă îngrijorare în 
legătură cu unele aspecte ale 
situației internaționale. Ei au 
recunoscut că există deosebiri 
în aprecierea de către ei a 
unei serii de probleme mon
diale.

In problema Vietnamului, 
cele două părți și-au expus 
pozițiile și s-au pronunțat 
pentru o rezolvare pașnică 
grabnică pe baza principiilor 
acordurilor de la Geneva din 
1954 și a dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî sin
gur viitorul.

Cele două părți au constatat 
că se cer eforturi considera
bile în vederea destinderii în
cordării internaționale. Ele au 
fost de părere că renunțarea 
la folosirea forței în relațiile 
dintre state și popoare, nea
mestecul în treburile interne, 
ale altor state și popoare și

aplanarea litigiilor exclusiv 
prin mijloace pașnice repre
zintă condiția principală a 
asigurării păcii generale și a 
dezvoltării tuturor statelor și 
popoarelor. Cele două părți 
și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu colaborarea polo- 
no-britanică în domeniul co
merțului, științei, tehnicii și 
culturii, relevînd însemnăta
tea dezvoltării continue a re
lațiilor reciproce.

Turneul lui Saragat

în America Latină
SANTIAGO DE CHILE 21 

(Agerpres). — La încheierea 
vizitei de patru zile în Chile, 
a președintelui Italiei, Giusep
pe Saragat, și a ministrului de 
externe, Amintore Fanfani, la 
Santiago de Chile a fost dat 
publicității un comunicat co
mun în care se arată că în 
timpul convorbirilor cu con-

Campanie împotriva tratatului 
japono-sud-coreean

Un mare mittug, la care au 
participat aprox.mativ 10 000 de 
persoane, a avut loc marți în ca
pitala Japoniei, în semn de pro
test față de intenția guvernului 
de a ratifica tratatul cu privire la 
așa-numita „normalizare a rela
țiilor japono — sud-coreene“. 
Luînd cuvîntul în fața participan- 
ților, secretarul general al Parti
dului Socialist din Japonia, Na- 
rita, a declarat că prin acest mi
ting se deschide campania îm-

potriva ratificării acestui tratat 
care „nu corespunde nici intere
selor poporului japonez, nici ce
lor ale poporului sud-coreean“.

Conducerea Partidului Socialist 
din Japonia a declarat că în ca
drul acestei campanii vor avea 
loc în majoritatea orașelor tării 
mari mitinguri, care vor atinge 
punctul culminant la 5 oc
tombrie, cînd urmează să se în
trunească Parlamentul.

ducătorii chilieni a fost exa
minată situația politică inter
națională precum și probleme 
ale relațiilor politice, econo
mice și culturale între cele 
două țări. în vederea dezvol
tării economice a Republicii 
Chile, partea italiană s-a an
gajat să acorde asistență teh
nică și industrială acestui 
stat. Guvernul chilian a pri
mit cu interes inițiativa ita
liană de a crea la Roma un 
institut menit să favorizeze 
dezvoltarea relațiilor Italiei 
cu țările Americii Latine, în 
toate domeniile.

în prezent, președintele Ita
liei își continuă vizita în A- 
merica Latină. El a făcut o 
vizită neoficială de o zi în Pe
ru, iar marți după-amiază a 
plecat în Venezuela, ultima 
etapă a călătoriei sale. în Ve
nezuela, Saragat va fi însoțit 
de subsecretarul de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Storchi.

O unitate a trupelor saigoneze 
a căzut luni într-o ambuscadă 
a forțelor patriotice în apropiere 
de baza aeriană americană de la 
Da Nang, suferind pierderi grele. 
Potrivit unui purtător de cuvînt 
american, trupele guvernamentale 
au fost supuse unui puternic tir 
de arme automate în momentul 
cînd intrau în localitatea Da 
Hoa. Jumătate din efectivul a- 
cestei unități, menționează agen
ția AP, a fost nimicit. Elicopte
re și avioane cu reacție ameri
cane, precum și un batalion de 
trupe guvernamentale au fost 
trimise în regiunea atacată, dar 
forțele patriotice au reușit să se 
replieze. Este pentru a doua oară 
în decurs de mai puțin de o 
lună cînd trupele saigoneze sînt 
supuse unor atacuri puternice ale 
patrioților care acționează în a- 
ceastă regiune-

Referindu-se la pierderile ae
riene suferite de Statele Unite 
numai în ziua de luni, corespon
dentul din Saigon al agenției 
U.P.I. sublinia că aceasta a fost 
cea mai costisitoare zi de la în
ceputul acțiunilor în Vietnam, ea 
soldîndu-se cu 7 avioane dobo- 
rîte în R. D. Vietnam și Vietna
mul de sud.

0. N. II

NEW YORK 21 (Agerpres). 
Comitetul O.N.U. pentru lo
cuințe, construcții și sistema
tizare, care își desfășoară lu
crările în prezent la New 
York, a adoptat în unanimi
tate proiectul de rezoluție, 
prezentat de delegația româ
nă : „Aspectele sociale ale 
problemei locuințelor și dez
voltării urbane“, la care sînt 
coautoare Anglia, Canada, 
Franța, Ghana, Izrael, Japo
nia și Pakistan.

Potrivit acestei rezoluții, 
O.N.U. urmează să elaboreze 
un studiu asupra experienței 
țărilor care au realizat pro-: 
grese substanțiale în soluțio
narea aspectelor sociale ale 
problemei locuințelor și dez
voltării urbane, acordînd o 
deosebită atenție unor progra-

me care ar permite asigurarea 
de locuințe corespunzătoare 
pentru întreaga populație, 
fără nici o discriminare.

De asemenea, a fost adoptat 
în unanimitate proiectul de 
rezoluție propus de delegația 
română (la care sînt coautoa
re Ghana și Republica Arabă 
Unită), privind formarea, de 
cadre calificate în domeniul 
construcțiilor și sistematizării 
urbane pentru țările în curs 
de dezvoltare.

Rezoluția recomandă guver
nelor să continue să ia mă
suri menite să asigure forma
rea de cadre calificate în do
meniul locuințelor și prevede 
elaborarea de către O.N.U. a 
unui studiu. referitor la nece
sarul de cadre naționale în 
acest domeniu.

e cîtva timp principalele centre universitare din Bra- 
țilia cunosc din nou frămîntăn studențești. Ziarele au 
relatat despre demonstrațiile studenților ce au avut 
loc în ultimele zile la Rio de Janeiro și Belo Horizonte 
ca și despre represiunile și amenințările autorităților 
la adresa manifestanților. Acțiunile studențești au 
avut un conținut precis. Ele au urmărit să demonstreze 
că studenții din Brazilia, aproape în unanimitate, res
ping încercările guvernului de a reorganiza organiza

ția studențească și de a-i impune o linie „apolitică“. Caracterizîncl 
actuala situație ziarul britanic „GUARDIAN“ este de părere ca 
ea demonstrează „înstrăinarea majorității studenților brazilieni 
față de actualul regim“.

Conflictul a început o dată cu promulgarea așa numitei „Lei 
Suplicy“ (Legea Suplicy) denumire dată după Suplicy de Lacerda, 
actualul ministru al educației în guvernul brazilian. Legea a fost 
elaborată în scopul de a combate ceea ce regimul consideră „un 
interes excesiv pentru politică“ manifestat de Uniunea Națională 
a Studenților Brazilieni (U.N.E.B.) care a fost una din organizațiile 
sprijinitoare ale fostului președinte Goulart, răsturnat de la putere 
după lovitura de stat din aprilie, anul trecut. Potrivit noii legi, 
„Uniao Nacional Estudiantil“ (U.N.E.) nu mai are dreptul să des
fășoare nici o actiyitate cu caracter politic, au fost anulate drep
turile liderilor studenților de a participa la ședințele Consiliilor ' 
academice, iar acestea din urmă au fost împuternicite să contro- f ■ 
leze resursele financiare ale organizațiilor studențești, precum și 
organizarea alegerilor pentru diferitele organe de conducere alte 
studenților. „Suplicy de Lacerda •— scrie „GUARDIAN“ — și-a în) 
chipuit că, în acest fel, U.N.E. fie că va da înapoi (de la activită
țile cu caracter politic N.R.) sau se va preocupa numai cu „pro
blema organizării activității de distracții în rîndurile studenților“.

Dar lucrurile nu s-au întîmplat potrivit așteptărilor autorități
lor. La congresul național al Uniunii Naționale a Studenților 
Brazilieni, ce a avut loc la Sao Paulo, U.N.E. s-a dovedit, după 
cum au remarcat însăși ziarele braziline, „un militant pe tărîm po
litic mai activ ca oricînd“. Participanții Ia congres au condamnat 
„Lei Suplicy“ care a fost considerată drept „o intervenție a guver
nului în viața academică“. Ei au cerut totodată guvernului să fie 
întreprinse mult așteptatele reforme cu caracter social. O poziție 
asemănătoare față de această lege a fost adoptată și cu prilejul 
referendumurilor ce au avut loc în diferite universității. A urmat 
arestarea și întemnițarea unora din liderii U.N.E. și anchetarea de 
către poliție a sute de studenți. Toate acestea s-au făcut în baza 
prevederilor „Legii Suplicy“.

Cea mai severă condamnare a legii studențești antidemocratice 
a avut însă loc cu prilejul recentelor alegeri pentru noile organe 
de conducere ale studenților brazilieni. La aceste alegeri a avut 
dreptul să prezinte candidați numai Asociația pentru libertatea 
academică. (A.L.A.) o organizație înființată și sprijinită de guvern. 
U.N.E. a chemat pe studenți fie să boicoteze aceste alegeri, fie să 
aleagă candidați „independenți“. Astfel s-a ajuns ca la facultatea 
de drept a Universității din Rio de Janeiro, unde studenții au 
participat la o grevă îndelungată ce a început încă din primele 
luni ale anului în sprijinul cererilor de democratizare a învățămîn- 
tului, numărul buletinelor albe introduse în urne să fie de 881 
față de numai 618 obținute de candidații proguvernamentali ai 
Asociației pentru libertatea academică. în mod oficial, A.L.A. a 
preluat controlul asupra studenților din această facultate, dar 
„Mișcarea pentru reforma universitară“ din care fac parte studen
ții aflați în opoziție față de actualul regim, deși nu are un statut 
oficial, și-a desemnat proprii lideri în cadrul unor alegeri neofi
ciale. Oarecum asemănător s-au petrecut lucrurile și în celelalte 
centre universitare importante ale Braziliei. în plus, în orașul 
Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, peste 5 000 de stu
denți s-au ciocnit cu poliția în cursul demonstrațiilor de protest 
față de „Lei Suplicy“.

Ultimele acțiuni ale studenților brazilieni arată că, departe de 
a se aplana, conflictul dintre tineretul studios și autoritățile din 
această țară se lărgește neîncetat. Cît privește „eficacitatea“ legii 
ce poartă numele ministrului brazilian al educației, după cum 
subliniază ziarul „GUARDIAN“, contrar așteptărilor lui Suplicy de 
Lacerda „ea nu a făcut altceva decît să strîngă și mai mult rîn
durile studenților“.

I. RETEGAN

BOLIVIA
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In Bolivia a fost decretată stare de asediu. Jun
ta militară de guvernămînt a adoptat această hotă- 
rîre în urma ciocnirilor violente ce s-au produs 
luni între trupele guvernamentale și minerii ba
zinelor Calavi și „Sigio Veinte“. Incidentele au 
început în timp ce minerii se îndreptau spre o 
cazarmă cerînd punerea în libertate a 25 de mun-

citori arestați. In cursul ciocnirilor, 
și-au pierdut viața. Au fost operate

11 persoane 
și-au pierdut viața. Au fost operate arestări.

Intr-o declarație făcută în legătură cu decreta
rea stării de asediu, copreședintele juntei militare 
de guvernămînt, Rene Barrientos, a anunțat că 

vor fi luate noi măsuri represive împotriva mine
rilor din cele, două bazine, considerate de mult 
de junta boliviana ca „centre de subversiune“.

In urma unor ciocniri Intre 
poliție și manifestanți, ten
siunea politică s-a ridicat în 
Întreaga Columbie. In foto
grafie : aspect din timpul 
unei recente ciocniri dintre 

studenți și armată

pe scum căreia s-a hotărît crearea unei 
organizații de pionieri — Miș
carea națională a pionierilor din 
Congo (Brazzaville).

• LA 20 septembrie au înce
put la Budapesta lucrările con
sfătuirii internaționale a Federa
ției oamenilor de știință, la care 
participă delegați din 54 de țări. 
Tema consfătuirii o constituie pro
gresele științifice realizate în ță
rile în curs de dezvoltare și ro
lul colaborării internaționale în 
acest domeniu. La lucrările con
sfătuirii participă o delegație a 
Asociației oamenilor de știință din 
Republica Socialistă România, 
compusă din prof. Corneliu Pe- 
iiescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, secretar general al A- 
sociației, și prof Ascanio Damian, 
membru în consiliul de condu
cere al Asociației.

• LA BRAZZAVILLE a avut 
loc o consfătuire a conducători
lor mișcării de tineret, în cadrul

A 9-a sesiune a A. I. E. A.

• Marți s-a deschis la Tokio 
a 9-a sesiune ordinară a 
Conferinței generale a Agen
ției internaționale pentru ener
gia atomică (A.I.E.A.), la care 
participă 400 de delegați din 
80 de țări. Din Republica So
cialistă România participă o 
delegație condusă de academi
cianul Horia Hulubei.

După ce au fost salutați de 
primul ministru japonez, 
Eisaku Sato, participanții au 
trecut la discutarea probleme
lor organizatorice: alegerea 
comitetelor de lucru și a co
mitetului general. Pe ordinea 
de zi figurează, printre altele, 
raportul Consiliului asupra ac
tivității agenției și asupra bu
getului prevăzut pentru anul 
1966, alegerea de noi membri

in Consiliul guvernatorilor și, 
ca punct principal, elaborarea 
unui sistem de garanții menit 
să prevină utilizarea energiei 
atomice în scopuri destructive.

în ședința de după-amiază 
alte două țări, Iordania și Ja
maica, au fost primite în 
A.I.E.A. în prezent, numărul 
țărilor membre ale acestei , a- 
sociații este de 95.

• LA PROPUNEREA R.A.U., 
conferința plenipotențiarilor Uniu
nii internaționale de telecomuni
cații a procedat mărfi la un al do
ilea vot pe marginea rezoluției ță
rilor afro-asiatice de excludere a 
Republicii Sud-Africane de la lu
crările acestei conferințe. Cu 59 
de voturi pentru, 27 contra, 7 ab
țineri, conferința a votat în favoa
rea excluderii R.S.A. 15 țări au 
lipsit de la vot.

Votul a fost secret. După anun
țarea rezultatului, reprezentantul 
Africii de sud a părăsit sala.

In aceeași zi, conferința a adop
tat cu 61 voturi pentru. 35 contra 
și 14 abțineri, o rezoluție a dele
gației Senegalului, condamnînd po
litica colonială a Portugaliei.

• O NOUĂ și puternică furtu
nă, însoțită da ploi torențiale și 
descărcări electrice, s-a abătut 
luni asupra statelor Oklahoma. 
Kansas și Missouri, provocînd 
mari pagube materiale. Orașele 
din această regiune au rămas tem
porar fără energie electrică, iai 
din cauza inundațiilor numeroși 
locuitori au fost evacuați. în une
le localități inundate, apa a atins 
înălțimea da peste , doi metri ; plo
ile continuă.

Tratative comerciale 

polono-aus^aliene

• AGENȚIA P.A.P. relatează 
că la Varșovia au început trata
tivele comerciale polono-austra- 
liene.

Alan Westerman, ministrul co
merțului și al industriei al Au
straliei, a avut o întrevedere cu 
W. Trampezynsld, ministrai co
merțului exterior al R. P. Polone, 
cu care a discutat perspectivele 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări.

• ZIARUL „Daily Telegraph“ 
a publicat rezultatele unui son
daj al opiniei publice britanice 
în legătură cu șansele pe care 
le-ar avea partidele politice din 
Anglia, în cazul organizării unor 
alegeri generale. Rezultatele son
dajului au arătat că laburiștii au 
un avans de 6,5 la sută față de 
conservatori.

• LA CENTRUL spațial de la 
Houston al Administrației naționa
le pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic, s-a 
anunțat că echipajul navei cosmi
ce „Gemini-8", ce va fi lansată 
anul viitor, va fi format din.Neil 
Armstrong și David Scott. Progra
mul de zbor al navei cosmice „Ge
mini-8" prevede manevre de „în- 
tîlnire spațială" cu o rachetă 
,,Agena° și ieșirea unui cosmonaut 
în spațiu. De menționat că o pri
mă manevră de întîlnire cu o ra
chetă „Agena" este prevăzută în 
programul de zbor al navei „Ge- 
mini-6", ce va fi lansată în acest 
an în octombrie, avînd la bord 
pe Walter Schirra și Thomas Staf- 
ford.

• LA LONDRA s-a anunțat 
că guvernul Bahrainului a sem
nat o convenție cu comapania 
petrolieră britanică „Continental 
Oii“, prin care se concesionează 
acestei firme pe o perioadă de 
45 de ani prospectarea petrolului 
pe o suprafață de 2 500 kilo
metri pătrați în regiunea Golf u
lui Arab.

ATENA: Aîți doi miniștri 

au depus jurămîntul

• MARȚI dimineața au depus 
jurămîntul în fața regelui Con
stantin încă doi miniștri, care 
vor face parte din noul guvern, 
condus de Stephanopoulos. Cei 
doi miniștri sînt John Glavanis, 
(fost ministru al comerțului în 
vechiul cabinet al Uniunii de 
centru), care va prelua Ministe
rul lucrărilor publice, și I. Ma- 
vridoglu, care va fi ministru al 
marinei comerciale. Guvernul 
Stephanopoulos este sprijinit de 
152 de deputați din numărul to-

tal de 300, în timp ce Papandreu 
contează acum numai pe 126 de 
deputați.

MOSCOVA: întrevedere

L. Brejnev-Ne Win

cu 10 la sută, în timp ce în a- 
ceeași perioadă a anilor prece
denti erau înregistrate creșteri 
de 16—20 la sută.

Oficiul statistic semnalează o 
creștere sensibilă a exporturilor 
Franței și Italiei către Statele 
Unite.
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• LEONID BREJNEV, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe generalul Ne Win, 
președintele Consiliului Revolu
ționar al Uniunii Birmane, care 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică.

In cursul convorbirii a avut 
loc un schimb de păreri asupra 
problemelor actuale, care prezin
tă interes reciproc.

• BALANȚA comercială a 
Europei „celor șase“, arată agen
ția France Presse. s-a soldat în 
primul trimestru al acestui an cu 
un deficit de 823,7 milioane de 
dolari. în primele 6 luni ale 
acestui an, schimburile între ță
rile C.E.E. nu au crescut decît

• SENATUL american a a- 
doptat marți o lege referitoare 
la prelungirea pînă în 1967 a 
taxei asupra capitalurilor care a- 
parțin unor cetățeni străini și pe 
care aceștia le ridică din Statele 
Unite pentru a le investi în stră
inătate. Destinată să contribuie 
la îmbunătățirea balanței de 
plăți a S.U.A., care în ultimii 
nouă ani s-a încheiat cu deficite 
substanțiale, legea permite preșe
dintelui să majoreze taxele, po
trivit cu interesele financiare ale 
S.U.A.


