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rumul spre deplina cunoaștere a 
meseriei trece neapărat prin bi
blioteca tehnică. E un fapt ce-și 
găsește ilustrarea în experiența a 
zeci și »ute de tineri din Combi
natul de îngrășăminte cu azot de 
la Piatra Neamț. însăși forma 
organizată de ridicare a califică
rii existentă aici îșl găsește efici

ența deplină cînd Ia prezența regulată și la 
atenția cu care sînt urmărite lecțiile, cursanții 
adaugă și o consecventă pasiune pentru car
tea tehnică.

In combinat s-a căutat în permanență crea
rea celor mai bune condiții pentru întîlnirea 
acestor trei factori. Multă vreme cursurile de 
ridicare a calificării adunau în același cerc 
muncitori care practicau aceeași meserie, 
(erau, de pildă, mecanici A.M.C.-iști) dar care 
lucrau în sectoare diferite, avînd de rezolvat, 
deci, practic probleme profesionale deosebite. 
Acest fapt se răsfrîngea, inevitabil, și în te
matica cursurilor, în lecțiile fiecărui cerc; 
aceste lecții erau de cele mai multe ori gene
rale, susținute mai mult pe baza manuale
lor meseriilor respective decît pe baza ce
rințelor concrete, specifice lucrului în fiecare 
instalație.

începînd de acum doi ani s-au adus unele 
îmbunătățiri organizării cercurilor de ridicare 
a calificării. Acestea au fost înființate în fie
care secție, subsecție și atelier în parte. în 
prezent, în combinat sînt 70 de cercuri ai că
ror lectori sînt maiștrii sau inginerii care 
conduc colectivele respective în procesul de 
producție. Subiectul fiecărei lecții îl constituie 
instalația la care lucrează cursanții, întreține
rea și exploatarea cît mai corectă a acesteia. 
Acest lucru n-a însemnat o „închidere în gă
oace" a cercurilor de Invățămînt profesional, 
deoarece, spre deosebire de alți ani, în pro
grama lor au fost introduse teme noi: pro
bleme de lăcătușerie și A.T.M. pentru opera
tori chimiști, probleme de chimie pentru lă
cătuși mecanici și așa mai departe.

Avantajul a ieșit la iveală chiar în cursul 
verii trecute. La lucrările de lăcătușerie efec
tuate în timpul reviziei au participat nume
roși operatori chimiști, ei suplinind în 
condiții foarte bune munca a 160 de lăcătuși 
mecanici care trebuiau aduși din altă parte. 
Despre calitatea muncii lor vorbește acest 
fapt: timpul de oprire a instalațiilor a fost 
scurtat cu mai multe zile.

Analizînd toate aceste fapte care privesc 
modul cum se rezolvă în combinat problema 
ridicării „în mers“ a calificării profesionale a 
tinerilor, comitetul U.T.C. a ajuns la con
cluzia că poate interveni nu numai cu apeluri 
generale la exigența profesională, ci și cu ac
țiuni concrete, mobilizatoare. Una dintre aceste 
acțiuni inițiate de Comitetul U.T.C. o constituie 
concursul „Prietenii cărții tehnice“. Concursul 
este menit să joace rolul unui adeziv între 
biblioteca tehnică și cercul de învățămînt pro
fesional. în acest scop, o comisie de specialiști 
(condusă de ing. Căplescu Nicolae, inginer șef 
adjunct al combinatului) a alcătuit bibliogra
fii pentru fiecare din meseriile mai răspîn- 
dite din combinat: operator chimist, meca
nic A.M.C.-ist, lăcătuș mecanic etc. Comisia 
a făcut același lucru și pentru maiștri și teh
nicieni, alcătuind și o bibliografie potrivită 
cu nivelul profesional al acestora. S-au sta
bilit, așadar, trasee precise ale cărții tehnice 
pentru fiecare meserie în parte.

De atunci a trecut o jumătate de an și ini
țiativa ocupă un loc tot mai important în pre
ocupările tinerilor Astăzi, fiecare al 4-lea tî
năr muncitor sau maistru din combinat este 
participant la concurs. Recent, această acțiune 
a făcut obiectul unei dezbateri pe combinat

la care au participat atît membri ai comite
tului U.T.C. cît și ingineri și tehnicieni, atît 
de la Combinatul de îngrășăminte cu azot, 
cît și invitați de Ia Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești, Combinatul chimic Borzești 
și Combinatul de cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej, De altfel, faptele 
relatate în cuprinsul acestui articol nu sînt 
decît argumentele pe care numeroși partici- 
panți, între care tov. Ilarion Botez, director 
general, Mihai Cocan, inginer șef al Com
binatului de la Piatra Neamț și alții au de
monstrat utilitatea concursului, necesitatea 
extinderii lui și în alte întreprinderi.

La un moment dat, s-a ivit însă o întreba
re ; cum ține concursul pasul cu noutățile 
tehnice care apar atît de frecvent, mai ales 
în chimie ?

— Comitetul U.T.C., a răspuns Gheorghe 
Munteanu, secretar al comitetului U.T.C. din 
combinat, instruiește periodic activul său cu 
problemele legate de concurs, precum și bi
bliotecarii voluntari, activul bibliotecii teh
nice, organizatorii activităților cultural- 
educative, primind în această acțiune un spri
jin larg din partea comitetului sindical. Con
cursul s-a înscris, nu o dată, pe ordinea de 
zi a adunărilor generale ale uteciștilor. De 
altfel bibliografia, forma de organizare a con
cursului, regulamentul său de desfășurare — 
au fost mereu îmbunătățite și vor fi perfec
tate în continuare pe baza propunerilor făcute 
de ingineri, maiștri, de către uteciști.

Lectura cărții tehnice impune nu numai 
acțiuni stimulative, ci și ajutor concret. De
seori, pentru a înțelege cele citite e nevoie de 
cineva care știe mai mult, de un îndrumător. 
Tinînd seama de această cerință, comitetul
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Peisaj arhitectonic 
gălătean

BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru).

Sipjietul Marmației, 
una din cele mai nor
dice localități ale țării 
se face încă o dată cu
noscută printr-o nouă 
marcă: combinatul de 
industrializare a lem
nului, obiectiv nou pe 
harta industrială a Ma
ramureșului.

De aici au ieșit pînă 
acum pe poarta com
binatului aproape 1 500 
m.c. de placaj din care 
o bună parte destinat 
exportului. De mențio
nat că datorită preo
cupării acestui harnic 
colectiv de muncă au 
fost atinși încă de pe 
acum indicii de pro
ductivitate prevăzuți 
pînă la sfîrșitul anu

Fabrica de mobilă
curbată produce
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lui. Aceasta se concre
tizează și prin faptul 
că în ultima lună de 
pe liniile automatizate 
ale fabricii au ieșit zil
nic cîte 13—15 m.c. 
placaj mai mult decît 
s-a prevăzut în proiect 
pentru perioada ac
tuală.

Au fost realizate și 
primele garnituri de 
mobilă; aproximativ 
200 din dormitorul tip 
Sighet. Ultima unitate, 
fabrica 
curbată, a început 
producă ieri 
capacitatea, 
biectiv, care 
duce anual 
scaune curbate, 
dotat cu utilaje șl ma
șini moderne la nive
lul tehnicii actuale. .

NOUTATI
IN INDUSTRIA
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Modernizări

echipate cu 
de cite 200 
și alte in- 
care vor asi-

In cadrul planului de extin
dere și modernizare a sistemu
lui de alimentare cu energie 
electrică a orașului Galati, la 
punctele Filești și Bărboși a în
ceput construcția a două stații 
noi de transformare de 220 kilo- 
volți. Ele vor fi 
autotransf ormatori 
megavolțt amperi 
stalatii moderne,
gura în primul rind necesarul 
de energie electrică pentru 
Combinatul siderurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej". La intra
rea în funcțiune, stația de trans
formare Bărboși va fi racordată 
la liniile de înaltă tensiune de 
220 kilovolți — Borzești și 
Chișcani, urmlnd ca apoi să fie 
ridicată la tensiunea de 400 kilo- 
volți.

însemnări

de mobilă 
să 

cu toată
Noul o- 
va pro-

600 000 
este

specialitate, 
astfel 
cu 
un

nu- 
contex- 
aspect 

mult 
din

LA UMAN SAU LA REAL ?
Părinții mă îndrumau mai 

mult spre studiul limbilor străi
ne, spre disciplinele umaniste. 
Și mie, prin clasa a Vil-a, ma
tematica mi sc părea foarte grea. 
Apoi a început să-mi placă, 
devenind chiar o pasiune. Am 
ales 'realul“ (Popovici Doina).

„Am stat mult la îndoială. 
Aveam note bune și la discipli
nele reale și la cele umaniste. 
Mă atrăgeau mult orele de lite
ratură, dar și matematica. Am 
ales realul. De altfel și familia 
m-a influențat în acest sens“ 
(Dinescu Viorica).

„Doresc să devin profesoară 
de română sau latină. De aceea 
am ales disciplinele umaniste. 
Nu pentru că „e mai ușor“ — 
așa cum greșit cred unii colegi“ 
(Nicolau Gabriela).

„Fratele meu e inginer. Tata 
ș! el m-au îndemnat spre teh
nică. Și în școală mulți colegi 
spuneau că secția umanistă „e 
doar pentru fete". Tovarășii 
profesori m-au sfătuit să urmez 
„umanul" întrucit vreau să de
vin geolog. E pasiunea mea“. 
(Ștefan Beznea).

Sînt spicuiri din discuțiile pri
lejuite de „masa rotundă“ orga
nizată la Liceul „AI. I. Cuza“ 
din Galați cu profesori și elevi 
ai claselor a IX-a și a X-a pe 
tema : „Cum să pregătim în cele 
mai bune condiții alegerea între 
„real" și „uman" — prima 
treaptă importantă a orientării 
profesionale“. Dar și aceste cî
teva păreri sînt suficiente spre 
a arăta cit de însemnată și 
complexă este problema ce se 
pune elevilor claselor a IX-a 
care — spre sfîrșitul anului — 
trebuie să facă o alegere cu 
consecințe nu numai asupra ur
mătorilor ani de școală, dar și

asupra alegerii profesiei și a în
tregii activități ulterioare.

Tovarășa directoare Maria 
liențea a explicat de ce colec
tivul didactic este antrenat sis
tematic, de-a lungul întregului 
an școlar spre buna rezolvare 
a acestei probleme. „Este vorba 
despre unul din obiectivele pe
dagogice centrale, alegerea în
tre „uman" și „real“ fiind o 
primă verigă în lanțul orientării 
profesionale care trebuie făcută 
în cunoștință de cauză.

Urmărim în acest sens; îm-

etapă de dezvoltare a țării 
noastre. De aceea considerăm 
că nu în primul rind notele, ci 
aptitudinile, privite in perspec
tivă sînt criteriul fundamental 
care ne călăuzește“.

Atit tovarășa directoare cit 
și tovarășii diriginți și profesori 
Maria Neagu, Sanda Chirilă și 
Mircea Maioreanu au subliniat 
in discuții necesitatea de a ajuta 
elevii în general și pe cei ai 
claselor a IX-a în special spre 
a-și cunoaște cit mai bine po
sibilitățile, înclinațiile.

ȘCOALA, FAMILIA,
ORGANIZAȚIA U.T.C

pletirea intereselor generale cu 
cele specifice, individuale ; spri
jinirea elevilor — și a familiilor 
lor — în cunoașterea specificu
lui claselor între care trebuie să 
aleagă, în înțelegerea exactă a 
propriilor posibilități și înclina
ții ; folosirea metodei „liniilor 
de perspectivă" în sensul de a 
ajuta elevii să-și schițeze inten
țiile cu privire la viitoarea pro
fesie pentru a alege în funcție 
de acest criteriu ; coordonarea 
eforturilor școlii cu cele ale or
ganizației U.T.C. și familiei.

Aș vrea să mai remarc o pre
ocupare deosebită: noi conside
răm la fel de importante ambele 
„secții“ : și cel care vor absolvi 
„umanul" șl cel care vor termi
na „realul’ trebuie să afbă o te
meinică pregătire de cultură ge
nerală spre a se putea specializa 
apoi la nivelul cerut de actuala

alegerea se face In 
anumite prejudecăți

Uneori 
funcție de 
(„matematica e grea“, „la uman 
merg doar cei mai puțin pregă
tiți"), de o Insuficientă cunoaș
tere a propriilor capacități, de o 
influență nu întotdeauna judi
cios orientată a familiei, de ne
cunoașterea perspectivei profe
sionale. „Stnt cazuri — arăta 
tov. prof. Maria Neaga — In 
care, Împotriva unor dale per
sonale, psihologice sau de În
clinații ale copiilor lor, părinții 
încearcă să le impună alegeri 
greșite. De aceea școala trebuie 
să verifice șl uneori chiar să 
corecteze alegerea elevilor. Nu 
ne putem mulțumi doar cu con
statarea preferințelor elevilor. 
Trebuie să cunoaștem bine cau
zele alegerii, să le confruntăm 
cu realitatea, să Ie influențăm 
activ. în acest scop am organi-

zat un sondaj încă in clasa a 
VUI-a. In clasa a IX-a doar doi 
dintre elevi și-au schimbat pre
ferințele. Și aceasta (ulterior s-a 
verificat) spre binele lor“.

Dar cunoașterea elevilor și 
ajutorul acordat lor în scopul 
autocunoașterii nu pot fi deeft 
rezultatul unei preocupări per
manente, individualizate. (Tov. 
prof. Neaga Maria, de pildă, 
asistă la orele de matematici, 
fizică ele. Spre a se convinge 
și mai bine de posibilitățile ele
vilor, le-a consultat tezele Ia 
matematică în trei ani conse
cutiv). Asigurarea continuității 
In munca de dirigenție, activita
tea plină de pasiune a cadrelor 
didactice la disciplinele proprii 
și în general pentru educarea 
elevilor, cunoașterea lor în 
timpul liber, studierea vieții lor 
de familie — iată tot atitea pre
ocupări în acest sens.

Desigur, discuțiile personale 
cu elevii sînt o cale importan-

I. STANCHI
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E necesară o comisie ?
Îmi spunea 

penarul meu . 
științe naturale. „Iți dai 
seama că Ia bătrînețe or
dinea este esențială 3 Cum 
să-ți explic mal exact 3 In
tr-o dimineață, sculîndu-mă 
și negăsind cutia cu chibri
turi la locul el, pe noptieră, 
ca să-mi aprind țigara, am 
intrat realmente In panică, 
de parc-aș fi descoperit că 
subit mi-a crescut tensiu
nea arterială. Asta e ordi
nea exterioară a lucrurilor. 
Dar există și o ordine inte
rioară. Aici nu mai e vorba 
de obiecte, ci de sentimen
te. Din acest punct de ve
dere, unele lntîmplărl cu
rente mă dor efectiv. Am 
niște vecini cumsecade, au

recent octo- 
profesor de de Mihal Stoian

crescut trei copii ; doi slnt 
ingineri, al treilea a ieșit 
anul ăsta medic. A plecat 
Ia țară ca să-și ia în pri
mire postul. In fiecare zi, 
pe Ia prlnz, clnd trece fac
torul poștal pe strada noas
tră, o zăresc de la fereastra 
mea pe mama acestui tînăr 
plecat de trei luni de-acasă. 
Așteaptă o veste de trei 
luni. Poștașul trece însă 
mai departe și ea, tulbu
rată, se întoarce în casă...

Pe mine mă despart de 
tinărul meu vecin aproape 
șase decenii. 11 știu de Ia 
naștere: copil liniștit, șco
lar bun, student bun. Dar

li cam plăcea să se Îm
brace luxos, firește pe sea
ma părinților, cărora Ie ce
rea bani Ia vremea aceea, 
spunînd că el învață și deci 
i se cuvine restul. Mă rog, 
n-am stt fac din asta un cap 
de acuzare. Altceva vreau 
să spun: părinții Iui care- 
au crescut trei copii, s-au 
trezit In pragul bătrlneții 
destul de singuri. Fiul cel 
mai mic nu Ie scrie un rind, 
ceilalți doi, deși locuiesc 
tot In București, nu Ie calcă 
pragul săptămlni In șir. 
Crede-mă, dintre toate bo
lile bătrlneții, singurătatea

» cea mal cruda 
greu de suportat. O vizită, 
o ilustrată, orice semn de 
viață din partea copiilor re
prezintă pentru părintele a- 
flat la capăt de drum mai 
mult declt un tratament 
complet cu tis, mai mult 
declt tot aurul lumii...

M-am plimbat ieri prin 
cartier și m-am bucurat vă- 
zlnd lingă un copac bătrin 
o tăbliță galbenă : „Comisia 
monumentelor naturii — 
Arbore ocrotit“. E frumos, 
e civilizat 
numentele 
bătrîni. De 
se glndesc . 
de singurătate a părinților 
lor 3 Și pentru asta e ne
cesară o comisie 3

să ocrotești mo- 
naturii, arborii 
ce unii tineri nu 
șl Ia ocrotirea

Printre noutățile aliate la 
Institutul de cercetări textile 
cîteva rețin atenția. Textiliștii 
din sectorul inului au început 
și ei să producă ca și cei din 
industria bumbacului, linii, un 
sortiment mai bogat de țesături 
prin folosirea firelor sintetice. 
Aceasta datorită aplicării unei 
noi tehnologii de prelucrare a 
inului în amestec cu fire poli- 
esterice, elaborată prin colabo
rarea rodnică a cercetătorilor 
de la acest institut cu cei din 
întreprinderi de 
Au fost create 
meroase țesături 
turi noi, care au
plăcut, o rezistență 
sporită față de țesăturile 
in, precum și o șifonabilitate 
redusă. La întreprinderile „Pro
ducția“ și „Unirea“ din Bucu
rești au început să se producă 
experimental o serie din aceste 
articole fine pentru rochii, arti
cole de sport, sacourl etc.

în anul viitor va începe, de 
asemenea, producția experi
mentală a unui nou sortiment 
— poplinul din fire unice, rea
lizat pe baza studiului făcut de 
cercetători textiliști și de spe
cialiști de la întreprinderile 
„Dacia" și „Răscoala“ din Bucu
rești. Noul produs este realizat 
dintr-un singur fir, nu ca cel 
obișnuit din firul dublu răsucit.

(Agerpres)

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 

Încredințate 
SPECIALIȘTILOR ROMÂNI

Importante cercetări științifice 
au fost încredințate de Agenția 
internațională de energie atomică 
de la Viena specialiștilor de la 
centrul de radiobiologie al Mi
nisterului Sănătății și Prevederi
lor Sociale. Este vorba de studii
le cu privire la mecanismul pro
cesului de sensibilizare a orga
nismului uman față de radiațiile 
ionizante cu ajutorul unor sub
stanțe chimice.

Atrași de irezistibila pasiune a cercetărilor, numeroși elevi ai 
Liceului „Dr. Petru Groza" din Capitală petrec multe ceasuri 

în laboratorul de naturale
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mai mult pe pistă cu programe 
concepute in urmă cu ani și 
ani de zile, care evident nu 
mai corespund metodelor mo
derne de pregătire.

Antrenorii au datoria să facă 
eforturi mai mari în privința 
individualizării antrenamente
lor după particularitățile fiecă
rui atlet. De dragul lucrului în 
comun, adesea sînt sacrificate 
cerințe importante ale indivi
dualizării și aceasta trage mult 
în balanța defavorabilă per
formanței.

De asemenea, este necesară 
mai multă atenție asupra vieții 
și preocupărilor atleților în a- 
fara stadionului.

Este necesară mult mai mul
tă exigență în urmărirea unui 
plan de pregătire în perspecti
vă. Adesea concursurile și o- 
biectivele apropiate conduc la 
neglijarea scopului final — 
performanțe cît mai valoroase, 
în această privință federația de 
specialitate trebuie să-și modi
fice orientarea, să privească cu 
mai multă exigență elementele 
de perspectivă.

Timpul rămas pînă la startul 
de la Ciudad de Mixico ne o- 
feră posibilitatea creșterii și 
promovării atleților demifon
diști și fondiști, în al căror 
palmares să înscriem perfor
manțe de certă valoare inter
națională.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

trenori, cu bună știință sau 
fără, supun organismul tînăr 
dar încă neformat al juniorului 
la eforturi mari care aduc per
turbări în dezvoltarea fizică și 
în felul acesta apare așa-nu- 
mita „plafonare“.

Tinerii care încep pregătirea 
pentru alergările de demifond 
și fond trebuie să-și bazeze an
trenamentul pe lucru multila
teral și variat, să-și asigure 
astfel baza unei rezistențe ge
nerale prin alergări de durată 
dar de intensitate redusă.

De altfel, în general fondiștii 
noștri trebuie să lucreze mai

nu, Ion Pintea, Radu Rusu pot, 
de asemenea, în cîtiva ani, să 
ajungă la performante remar
cabile. De aceea startul perfor
mantelor de valoare trebuie 
pregătit într-un pluton mai 
compact, mai mare, căci lotul 
nostru de demifondiști și fon- 
diști este încă foarte res.trîns. 
Sînt necesare încă multe selec
ții, care să depisteze tineri cu 
calități fizice deosebite, să poa
tă corespunde necesităților im
puse de duritatea antrenamen
tului modern pentru fondiști.

în legătură cu pregătirea ti
nerilor atlefi pentru probele 
de fond și demifond, aș vrea

olimpiade
trebuie îndreptată atenția clu
burilor, a federației. în ceea ce 
privește aclimatizarea cu alti
tudinea de peste 2 000 m unde 
se vor desfășura întrecerile 
viitoarei olimpiade, socotesc 
că, deocamdată, aceasta tre
buie lăsată pe seama medicilor 
și a oamenilor de știință.

Dintre atleții pe care îi avem 
în prezent, în afara celor de la 
„obstacole“, Andrei Barabaș și 
mai ales Nicolae Mustață nu 
au realizat încă tot ceea ce
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n ultimii ani, re
cordurile mondiale 
la probele atletice 
de fond și demi
fond au fost pur 
și simplu spulbe
rate, iar perfor
manțele de valoare 
internațională au

abundat în foarte multe țări.
Din păcate și în acest an 

fondiștii și demifondiștii noștri 
nu au ținut pasul în asaltul 
asupra vechilor performanțe. 
Dintre toate probele de demi
fond și fond singurele în care 
printre primii zece atleți euro
peni se află și atleți români, 
sînt 3 000 m obstacole (Zoltan 
Vamoș și Victor Caramihai) 
și 1 500 m (Constantin Bloțiu). 
Aceasta desigur că 
ceea ce poate da 
nostru. Tocmai de 
că încă de pe

Plutonul alergătorilorîn fiecare zi, pe nume
roasele stadioane și tere
nuri sportive din întreaga 
țară își fac debutul în com
petiții zeci și zeci de ti
neri. Dacă ziarele nu pot 
consemna în întregime a- 
ceste debuturi, în schimb 
ele sînt prezente în foile 
de concurs...

Duminică dimineața, am 
întîlnit la cupa „Olimpia“, 
un pușt, venit aici la Pi
pera să facă primul pas în 
ciclocros, ca participant la 
proba rezervată bicicletelor 
de turism.

Tînărul, subțirel, neas- 
tîmpărat, pornise tare, im
presionant de tare, încă de 
la ștart. Am încercat să-l 
urmărim pe concurentul cu 
nr. 23, dar după puțin 
timp a dispărut, împreună 
cu colegii săi de concurs, 
în spatele unei pădurici. 
L-am așteptat. La sosire 
n-a mai venit însă primul. 
11 întrecuseră alții, mai 
vînjoși și poate mai an
trenați. Ne-a impresionat 
însă dîrzenia lui, dorința de 
a încheia cu bine prima sa 
competiție sportivă oficia
lă. La sfîrșitul cursei am 
avut cu el următoarea con
vorbire.

— Cum te numești ?
— Nicolaie Țintea.
— Cîți ani ai ?
— Aproape 14.
— Ești elev ?
— Da, la școala profe

sională a Fabricii de ma
șini electrice din Cotro- 
ceni.

— Ai mai participat la 
cicliste ?
Astăzi, prima

de cursă lungă este micnu este tot 
atletismul 

aceea cred 
acum tre

buie să ne gîndim că Olim
piada din Mexic poate fi un 
prilej pentru o mai puternică 
afirmare a fondiștiior și demi- 
fondiștilor noștri.

Există pentru aceasta con
diții materiale necesare, antre
nori pricepuți și cu experiență. 
De asemenea, dispunem și de 
elemente dotate. în această 
privință, a depistării, selecțio
nării și pregătirii juniorilor

variat, să evite sub orice for
mă antrenamentele șablon. Va
riația pregătirii nu trebuie să 
vizeze numai conținutul antre
namentelor, ci și mijloacele de 
antrenament folosite, a terenu
lui și condițiilor naturale. Fon
diștii și demifondiștii noștri nu 
folosesc în suficientă măsură 
alergarea pe teren variat, în 
pădure, la deal și vale, pe ni
sip etc. De regulă, ei lucrează

să ridic și următoarea proble
mă. Experiența a arătat că în 
ultimii zece ani, marea 
majoritate a juniorilor, cam
pioni la probele de fond 
și demifond, cînd au a- 
juns la vîrsta senioratului nu 
au mai confirmat succesele ob
ținute. In primul rînd datorită 
metodicei de antrenament gre
șite. în goană după succese 
imediate, dar efemere, unii an-

sînt capabili. Există o altă ge
nerație, mai tînără, în plină as
censiune, dar cu mai mulți de
mifondiști : Constantin Bloțiu, 
care deja s-a apropiat de o va
loare internațională, Gheorghe 
Ene, Horia Ștef, Ion Cioca și 
alții care, realmente, sînt dotați 
cu calitățile necesare pentru 
obținerea marilor performanțe. 
Dintre actualii juniori: Dan 
Săvescu, Alexandru Dîndărea-

H. HORIA

și riposta

® mineață
țțg răsit

la antrenamen-

Dispută la panou (fază din meciul masculin: Știința Bucu
rești— Știința Timișoara)

Foto: GH. NEAGOE

Astăzi de di- 
i a pă- 
capita- 

la, îndreptîn- 
du-se spre Is- 
tanbul, campi
oana țării noas
tre de baschet 
Dinamo Bucu

rești, care vineri, în cadrul pri-

mului tur al Cupei Campio
nilor Europeni la baschet va 
întîlni campioana Turciei Fe
nerbahce Sport Istanbul.

Au făcut deplasarea: Spi
ridon, Albu, Viciu, 
Giurgiu, Novac, Kiss, 
Negoiță, Antonescu, 
mirescu și Scorțescu.

Mediocritate
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!
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concursuri
— Nu. 

dată.
— Dar 

te ?
— Joi am făcut un an

trenament cu tovarășul So- 
meșan pînă la Săftica și 
vineri am alergat pe tra
seul concursului.

— Ce-ți propui pentru 
viitor ?

— Să termin școala cu 
bine, să devin un bun mun
citor.

— Iar în sport ?
— Un bun ciclist.
Ca să devii un bun ci

clist (și asta dorește cu pa
siune Nicolaie Țintea), tre
buie să muncești, să te an
trenezi cu sîrguință și se 
pare că lucrul acesta l-a 
înțeles îndeajuns de bine.

Visner,
Ioneci,
Drago-

l/n go! anulat,
și durități care a atras

Cuplajul disputat pe Stadionul ,,23 August", în 
care s-au întîlnit în meci vedetă : Rapid — Steaua, 
a avut în deschidere jocul Progresul cu Metalul 
București. Asistînd la două meciuri de categorii di
ferite, spectatorii — care au- populat stadionul ca 
în zile de meci internațional — au acordat un sin
gur calificativ : mediocru.

O dată cu jocurile de slabă factură tehnică, con
semnăm repetate abateri de la disciplina sportivă : 
lovirea intenționată a adversarului, injurii la adresa 
arbitrilor.

Apărătorii echipei Steaua : Georgescu, Petescu, 
Hălmăgeanu au fost adeseori sancționați de arbitru 
pentru faulturi grosolane asupra înaintașilor rapi- 
diști. Hălmăgeanu l-a oprit din cursă pe Dumitriu 
apucîndu-1 de tricou, 
zîndu-1 pur și simplu 
nea „intervenții" a 
(Steaua).

Nesportiyă a fost 
fotbaliști de la Rapid : Dumitriu a 
brace tricoul spre a i-1 oferi lui1 Petescu, iar Ionesc-u, 
mai drastic, l-a lovit pe Petescu. La fel a procedat 
și Codreanu care a „tatonat" ripostînd și el cu du
rități în loc să lupte admonestîndu-și adversarul 
printr-o întrecere cinstită, demnă de un sportiv.

Clubul Steaua (ca și Rapid, de altfel) invitat și 
cu alte prilejuri să sancționeze astfel de abateri de 
la conduita unor sportivi, trebuie să privească cu 
toată exigența asemenea manifestări, care dovedesc 
o dată mai mult carențe grave în procesul de edu
cație a unor fotbaliști pe care i-a investit să-i re
prezinte culorile sportive.

VASILE RANGA

oprit din cursă pe Dumitriu 
iar Petescu 
în brațe pe
demonstrat

l-a stopat prin- 
Ionescu. Aseme- 

și Geôrgescu

dată de unii 
încercat să dez-

o ploaie de sticle
La întîlnirile de fotbal ale studenților craioveni, 

din toate colțurile regiunii vin la meciuri mii de 
iubitori ai fotbalului nu numai pentru a susține 
echipa preferată, ci și atrași de rezonanțele unor 
nume din echipele oaspete.

Așa s-a întîmplat și duminică în întîlnirea cu 
Dinamo București. Ce au văzut însă spectatorii 
de la numeroșii „internaționali“ ai formației 
Dinamo ? Proteste la fiecare decizie a arbitrului, 
o atitudine cu totul nesportivă nu numai față de 
adversari, ci... (culmea) și față de coechipieri. 
Frații NunweiUer, Haidu, Frățilă au fost cei mai 
„activi“. Despre întîlnirea propriu-zisă, am vrea 
să consemnăm doar un singur fapt. In minutul 
80 arbitrul de centru Cornel Nițescu din Sibiu, 
a anulat în mod inexplicabil un gol înscris de 
Sfîrlogea. Hotărîrea arbitrului a provocat nemul
țumiri în tribune. Din păcate însă o parte din 
spectatori și-au îngăduit manifestări condamna
bile : au aruncat cu sticle, pietre pe teren. Ieși
rile necivilizate ale unora dintre spectatori nu au 
cîtuși ele puțin darul să încurajeze echipa pre
ferată.

Iubitorii de fotbal din Craiova țin foarte mult 
la echipa lor, și ar trebui să înțeleagă că prin 
asemenea manifestări îi fac un prost serviciu.

MIHAIL DUMITRESCU

r

a lost cel disputat duminică

A- s y

Start în cursa de 100 m plat. Ce păcat că, fiind slab popularizate, unele concursuri atletice, cum 
pe stadionul Republicii, se desfășoară cu tribunele aproape goale

0 competiție studențească tradițională

99 Cupa anilor I66

Dorin Giurgiucă — campion internațional

Tînărul jucător ro- 
;’.iân de tenis de masă 
Dorin Giurgiucă a re
purtat un frumos suc
ces în cadrul campio
natelor internaționale 
ale Ungariei, încheia
te duminică seara la 
Budapesta. După ce

al R. P. Ungare
în semifinală a învins 
cu scorul de 3—0 pe 
cunoscutul campion 
vest-german Scholler, 
în finala competiției 
de simplu masculin 
Giurgiucă s-a întîlnit 
cu sovieticul Varda
nian. Giurgiucă a 
minat învingător

c mijloc de 
jului. Și . 
desfășurîndu-. 
sărbătoresc,

te

țer- 
cu

scorul de 3—2 (16— 
21 ; 21—19; 22—
20; 18—21 ; 21— 
11). Finala probei fe
minine a reveni? jucă
toarei Svetlana Grin
berg (U.R.S.S.), care 
a învins-o cu 3—1 pe 
campiona României, 
Maria Alexandru.

PE SCURT

Gh. Costache — un nou record
mondial de juniori

Ion Iortescu înscrie primul gol pentru Rapid în partida cu 
Steaua

Foto: V. RANGA

Participînd, în afa
ră de concurs, la în
trecerile campionatu
lui republican de atle
tism pe echipe, Gheor-

a sta
record 

mondial de juniori la 
aruncarea ciocanului 
(6 kg) cu performan-

glie Costache 
bilit un nou

ța. de 71,52 m. Ve
chiul record mondial 
aparținea lui Virgil 
Țibulschi cu 70,79 m.

(Agerpres)

ine se afla diminică 
dimineafa în împre
jurimile lacului Tei 
și auzea chemările : 
„Hai Universita
tea /“, „Hai Politeh
nica /“, era tentat 
să creadă că încu
rajările erau adresa-

unor echipe de volei, de hand
bal sau de baschet. De fapt ele 
au fost destinate echipajelor pre
zente în faza pe centrul univer
sitar București, a „Cupei anilor 1“ 
la canotaj. Această populară com
petiție studențească, organizată la 
multe ramuri de sport, începe să 
capete tradiție și pe pistele de 
apă, aducînd an de an un plus 
de participanți și de... entuziasm.

La această a V-a ediție (la 
care au mai. participat și repre
zentanții institutelor pedagogice, 
petrol-gaze-geologie, agronomie, 
construcții, cultură fizică), s-au 
prezentat la start peste 300 de 
„boboci“ care au pășit doar de o 
lună pe porțile facultăților noa
stre.

Întrecerile se dovedesc bine ve
nite, ele constituind un adevărat

popularizare a canota- 
așa cum le-am văzut 

se într-un cadru 
cu susținători plini 

de elan și concurenți care nu se 
dau bătuți cu una cu două (în 
ciuda abecedarului nautic încă ne
învățat la perfecție), cu tentante 
premii în cărți și echipament, cu 
profesori-antrenori care dau fără 
preget sfaturi și indicații, se pare 
că aceste dispute vor cîștiga ne
contenit în amploare.

Cît despre probele respective, 
putem spune că am asistat la în
treceri deosebit de aprig disputa
te. Concursul feminin s-a consu
mat prin două serii eliminatorii, 
cu participarea a 17 ambarcațiuni, 
din care s-au ales opt finaliste. 
Cursa „cheie“ a revenit echipa
jului Universității, alcătuit din 
grupele de studiu 103 A și 103 B : 
Gabriela Cărare, Eugenia E- 
nescu, Rodica Toader, Maria An
tonescu + Alexandru Polacec 
(cîrmaci).

In ceea ce privește participa
rea, pe primul loc s-a înscris fa
cultatea de limbi romanice de la

Universitate, prezentă cu un nu
măr de 70 de concurente.

La băieți au fost necesare cinci 
sera a cîte 10 „universale“ pentru 
a contura cele zece finaliste. Aici 
forțele au fost mai repartizate, 
„grosul“ concurenților oferindu-l 
Institutul politehnic. Dar victoria 
a fost de partea echipajului 
I.C.F., compus din Valentin Pă- 
trașcu, Petre Tonuța, Adrian Pav- 
lovici, Iacob Hauțiu + Sorin Cră
ciun. Pe pista de 500 m. (aceeași 
distanță ca și la fete), viitorii 
profesori de educație fizică s-au 
dovedit mai sincronizați. Și astfel 
au putut întrece pe „metalurgiș- 
tii“ de la Politehnica, pe „fizi
cienii“ și „chimiștii“ de la Insti
tutul pedagogic.

A fost o dimineață „plină“ pe 
lacul Tei, cu multe promisiuni. 
Dintre acestea am vrea ca măcar 
una să se îndeplinească : din su
tele de studenți, ucenici în ale 
canotajului, cîteva zeci să intre 
pe porțile bazelor de sporturi nau
tice bucureștene. Entuziasmul de 
care vorbeam mai sus ar fi o che
zășie a acestui deziderat.

VAL. NEAGOE

în cadrul turneului inter
național de lupte de la Leip- 
zig (R. D. Germană) sportivii 
români au avut o comportare 
foarte bună. N. Martinescu 
(greco-romane) și Șt. Stîngu 
(libere) au cucerit medaliile de 
aur la categoria grea. Baciu 
s-a clasat pe locul III, iar Co- 
man pe locul IV la categoria 
63 kg.

★

Întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre reprezenta
tivele feminine de tineret ale 
României și R. D. Germane, 
desfășurată la Schwerin (R. D. 
Germană), a revenit echipei 
române cu scorul de 183,65 — 
182,25 puncte. Dintre sportive
le echipei României, care în 
general au avut o comportare 
bună, s-au remarcat în special 
Rozalia Bizat și Emilia Panait.

★

ziua a 
a turne- 
interna- 
mascu-

în
doua 
ului 
țional
lin de volei de 
la Paris, echi
pa Dinamo 
București a în
vins cu scorul

3_0 (15—0 ; 15—8 ; 15—8)

EXAMEN ÎN FATA»

PUPITRELOR
DE COMANDĂ

a inițiat înființa- 
secții a unor co-

U. T. C. 
rea pe 
misii ale concursului ai că
ror membri — ingineri și 
maiștri din secții — cunosc 
bine gradul de pregătire pro
fesională a tinerilor munci
tori. Cititorii vin la aces
te comisii cu problemele 
pe care nu le înțeleg de
plin și află de fiecare dată 
răspunsul competent. Pen
tru asta nu s-au înființat... 
noi cursuri de ridicare a cali
ficării ci s-au folosit, mai efi
cient, cele existente, precum 
și prilejul unor manifestări 
organizate de biblioteca teh
nică etc. Deocamdată — a 
precizat secretarul comitetu
lui U.T.C. — nu folosim cu ma
ximă eficiență aceste prile
juri deoarece n-am pus încă 
la punct colaborarea comisiei 
de îndrumare a concursului 
cu colectivul care răspunde de 
organizarea învățămîntului 
profesional și cu cabinetul 
tehnic.

...Și iată că inițiativa pusă 
în discuție, deși relativ recen
tă, și-a lărgit de pe acum cîm- 
pul de acțiune. Ea a trecut 
pragul unei noi întreprinderi 
— cel al Uzinei de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești. Ce 
a determinat colectivul de aici 
s-o îmbrățișeze ?

Explicația ne-o dă tovară
șul inginer Vasile Tistu, ingi- 
ner-șef al uzinei.

— Recent, la noi în uzină 
s-a făcut verificarea cunoștin
țelor profesionale ale tuturor 
categoriilor de muncitori. Ma
joritatea celor examinați au 
dat răspunsuri bune, dovedind 
o pregătire profesională la ni
velul tehnicii ce le-a fost în
credințate.

Fișele de examinare au con
semnat însă și unele surprize 
nedorite. De pildă, unii mun
citori de categoria a 8-a au 
primit nota 4, în timp ce al
ții, de categoria a 4-a au pri
mit nota 10. Acest fapt denotă 
că unii muncitori — și sînt 
mulți tineri printre ei — co
tați la categoria maximă de 
încadrare depun un efort mi
nim de menținere la cerințele 
categoriei superioare pe care 
o dețin.

în fiecare caz în parte, a ex
plicat vorbitorul, comisiile au 
constatat că acești tineri sînt 
mulțumiți de ceea ce cunosc. 
De luni de zile ei n-au mai 
pus mîna pe o carte de tehni
că. Trebuie menținut în per
manență interesul muncitori
lor pentru cartea tehnică. 
Gum ? Soluțiile pot fi nume
roase și una dintre ele care 
și-a demonstrat deja eficiența 
este concursul inițiat de ve
cinii noștri. Preluarea lui de 
către făuritorii fibrelor sinte
tice românești are loc într-un 
moment cînd conducerea uzi
nei noastre depune un efort 
susținut de căutare a unei căi 
mai eficace de ridicare a ni
velului profesional al munci
torilor tineri și vîrstnici. 
Ne-am convins și noi, ca 
tovarășii de la C.I.A.P.N., că

Și

URMĂRI DIN PAQ. I
elaborarea tematicilor și pre
darea lecțiilor la modul gene
ral, explicînd mereu aceleași 
și aceleași lucruri despre sche
mele de funcționare a instala
țiilor e pîndită din toate păr
țile de ineficiență.

în consecință am inițiat, nu 
prea de mult, și o altă formă 
de ridicare a calificării la re
ușita căreia așteptăm să con
tribuie și concursul de aici. In 
ce constă forma inițiată de 
noi ?

în cadrul unei secții, de pil
dă, cîțiva muncitori primesc 
anumite teme de studiu. Timp 
de o lună de zile ei studiază 
temele primite după care le 
prezintă în fața tovarășilor lor 
de muncă. Nu vă închipuiți cu 
cîtă pasiune s-au pregătit 
tinerii care au primit primele 
teme ca să le susțină cît mai 
bine. Fiecare temă prezenta un 
adevărat examen profesional 
în fața colectivului, pe care 
l-au dat cu succes zeci și 
sute de tineri și vîrstnici din 
uzină. Toți aceștia au devenit 
apoi obișnuiții bibliotecii teh
nice.

...Iată, așadar, încă un tra
seu pe care cartea tehnică 
poate circula în voie. El poate 
deveni o etapă importantă în 
pregătirea participanților la 
concursul „Prieten al cărții 
tehnice“. Așa cum poate de
veni și dialogul între meserii 
la care s-au gîndit tinerii 
ATM-iști de la Combinatul de

La 
de- 
de

cauciuc sintetic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Ideea s-a născut la capătul 
unui șir de... necazuri, 
secția A.T.M. se trimit 
obicei aparatele tehnice 
măsură și control din combi
nat pentru a fi verificate și 
reparate. Nu rare sînt însă ca
zurile cînd aceste aparate vin 
atît de deteriorate îneît pur 
și simplu nu mai pot fi re
parate. S-a constatat, de ase
menea, că multe din defecțiu
nile acestor delicate aparate au 
drept cauză neglijența, super
ficialitatea în muncă și chiar 
necunoașterea funcționării și 
întreținerii lor. Cine poartă 
vina ? Mecanicii A.T.M.-iști 
spun : operatorii chimiști, de
oarece ei le supraveghează în 
exploatare. Operatorii chimiști 
spun : mecanicii ATM-iști, de
oarece nu fac verificările și 
reparațiile cum trebuie...

Cu prilejul adunării de dare 
de seamă și alegeri a uteciș- 
tilor din organizația de bază 
a secției A.T.M., tinerii au 
propus ca, între operatorii 
chimiști și mecanicii A.T.M. - 
iști să se inițieze un dialog 
care să elucideze adevăratele 
cauze ale acestei stări de 
lucruri. Un dialog despre de
fecțiunile mai frecvente ale 
A.T.M.-urilor, despre condițiile 
unei exploatări și întrețineri 
exemplare, un dialog care să 
pornească de la cazurile con
crete ivite în secțiile combina
tului și care să fie purtate pe

a fost trecut în 
măsuri, a devenit 
întregii organizații

baza consultării prealabile a 
unei bibliografii corespunză
toare.

Dialogul 
planul de 
hotărîre a 
care a și trecut la înfăptuirea 
ei: este în curs de întocmire 
materialul care se va prezen
ta la primul dialog, se pregă
tesc temele acestuia.

Ne oprim aici. Din cele re
latate mai sus se desprind cî- 
teva trasee precise pentru car
tea tehnică. Ele oferă organi
zațiilor U.T.C. din întreprin
deri posibilitatea de a contri
bui și mai mult la ridicarea 
necontenită a nivelului profe
sional al tinerilor. Experiența 
înfățișată în acest articol con
stituie, credem, o elocventă 
invitație la acțiune.

UMAN
SAU LA REAL?

tă pentru a-i îndruma spre o 
bună alegere. Dar ele sînt doar 
o parte dintr-un proces com
plex. Cele mai diierite forme 
ale muncii educative pot și tre
buie să îie folosite în această 
privință. La liceul „Al. I. Cuza" 
se folosește o largă gamă de 
asemenea activități. Dintre cele 
relatate în discuție pot fi a- 
mintite orele de dirigenție cu 

teme variate din domeniul ști
ințelor naturii și umaniste, ac
țiunile pentru dezvoltarea inte
resului față de unele materii 
(ore de poezie „în biblioteca 
școlii“, „figuri de matematicieni 
celebri“), lectoratele cu părinții 
despre „Aptitudini, muncă, ta
lent“, „Ce doresc să devină co
piii mei" etc. în fine, mai tre
buie menționate întîlnirile cu 
absolvenți ai școlii în care a- 
ceștia au vorbit elevilor despre 
profesiile ce și le-au ales, des
pre examenele de admitere în 
facultăți și studiul universitar.

Acestor numeroase acțiuni 
organizate de școală, li se a- 
daugă — într-o împletire fi
rească — cele inițiate de orga
nizația U.T.C.

Tovarășa profesoară Eugenia 
Hudescu, membră în comitetul 
U.T.C. pe liceu, enumăra din
tre acestea cîteva: expunerea 

bazată pe o anchetă printre 
elevi — despre „Aspirații și 
idealuri", conferințele „Româ
nia pe drumul socialismului" și 
„Marile obiective economice 
de pe harta patriei" care au 
deschis elevilor perspective 
spre viitoarele profesii; „Mun
ca, o datorie de glorie și 
eroism" a fost tema întîlnirii 
cu un secretar al comitetului 
orășenesc al U.T.C. Au fost in
teresante și întîlnirile elevilor 
cu inginerul șef al șantierului 
Combinatului 
acad, prob 
cu dramaturgul Dorel 
cu scriitorul Eugen Teodoru.

Confirmarea eficacității aces
tor acțiuni, o aduc rezultatele 
la învățătură ale elevilor, me
diile obținute la examenele de 
maturitate, trecerea cu succes 
a concursurilor de admitere în 
facultăți și apoi numărul mare 

siderurgic, cu 
Eug. MacovSki, 

Dorian,

de foști elevi ai liceului, acum 
studenți fruntași care au făcut 
cu temeinicie primii pași spre 
profesie in anii de școală.

Dezbaterea a scos astfel la 
iveală o preocupare constantă, 
o experiență bogată, in acest 
an școlar se vor continua ac
țiunile intrate în tradiție, ele 
vor fi îmbogățite cu noi iniția
tive. O preocupare deosebită 
va fi aceea de a înfățișa elevi
lor — nu numai din clasa a 
Xl-a, dar și din primele clase 
ale liceului — perspectivele di
feritelor profesii. Sînt, de ase
menea, mai bine coordonate 
acțiunile educative inițiate de 
școală și organizația U.T.C. 
pentru elevii claselor a IX-a, 
începind din primele săptămini 
de cursuri.

Din discufie au reieșit tot
odată și unele propuneri privind 
acțiuni pe plan central, care ar 
putea ajuta preocupărilor ele
vilor : ar fi necesară organiza
rea de către institutele de în- 
vățămînt superior a unei mai 
largi popularizări printre elevi 
a specificului lor; ar putea fi 
editată o lucrare despre alege
rea profesiunii, realizată sub 
egida Institutului de pedagogie; 
televiziunea și radiodifuziunea 
ar putea iniția un ciclu de in
ii Iniri cu personalități de frun
te, consacrat orientării profe
sionale a elevilor; ar fi utilă 
organizarea mai multor con
cursuri literare și la alte disci
pline umaniste...

O alegere pentru toată viața, 
o alegere care trebuie bine fă
cută — iată ce explică preocu
parea deosebită acordată la Li
ceul „Al. I. Cuza“ din Galați 
muncii educative pentru justa 
orientare a opțiunii elevilor în
tre „uman“ și „real".

de
selecționata de tineret a Fran
ței. Formația P.U.C. a dispus 
cu 3—2 de Stade Français.

★

Marele premiu automobilis
tic de la Los Angeles a fost 
cîștigat de sportivul Hap 
Sharp (S.U.A.), care a realizat 
pe un traseu de 321,868 km o 
medie orară de 167,708 km. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jim Clark (Anglia) și Bruce 
Mclaren (Noua Zeelandă).

★

în semifi- 
a învins cu 3—1 
iar Partizan a 
3—2 pe Stras-

Turneul internațional mas
culin de volei de la Stras
bourg a revenit echipei As- 
niers, care în finală a întrecut 
cu 3—2 formația iugoslavă 
Partizan Belgrad, 
nale Asniers 
pe München, 
eliminat cu 
bourg.

Cea de-a 6-a etapă a Turu
lui ciclist internațional al Me
xicului
Fausto 
cesta a 
etapei;
3h29'17". In

a fost dominată de 
Gonzales (Mexic). A- 
parcurs cei 131 km ai 

Puebla-Mexico în 
clasamentul ge

neral individual conduce Cer
vantes (Mexic) urmat la 2'06" 
de coechipierul său Adolfo 
Belmonte.

(Agerpres)



In sera mare a Grădinii botanice din București
Foto: TRIFU DUMITRESCU

Nava de pescuit oceanic „Constanta“ 
se reîntoarce in patrie

De la Ministerul 
Industriei Alimentare 
redactorul Agerpres, 
Angela Petrescu, a 
aflat că in cursul a- 
cestei săptămîni so
sește in (ară nava de 
pescuit oceanic „Con
stanța“, iar în luna 
viitoare se va reîntoar
ce în patrie ji trau- 
lerul „Galați“.

Tot timpul, în cea 
de a treia călătorie de 
producție, a relatat 
Niculae Vasilescu, di
rector general al in
dustriei peștelui — la 
bordul celor' două na
ve munca s-a desfă
șurat în bune condiții 
astfel că așteptăm' 
din nou o recoltă bo
gată de pește oceanic. 
Echipajele au folosit

cu pricepere experien
ța cîștigată în cursele 
precedente cu privire 
la depistarea bancu
rilor de pești, și la or- 
«' uzarea procesului 
de producție la bord. 
Zonele în care s-a 
pescuit din Atlantic, 
la sud de Terra Nova, 
au fost bogate în oî- 
nat, ceea ce a permis 
echipajelor să-și ter
mine misiunea într-un 
timp mai scurt. Echi
pajul de pe nava o- 
ceanică „Constanța“ 
a încheiat călătoria cu 
40 de zile mai devre
me decît era prevă
zut, pescuind 2 000 
de tone, din care 
1000 tone de pește 
a fost congelat, iar 
restul a fost trans

format în făină fura
jeră.

Radiogramele sosite 
în aceste zile ne ves
tesc noi succese ale 
echipajului de pe 
traulerul „Galați“ ca
re pescuiește acum 
în apropierea coaste
lor de vest ale Afri
cii, într-o zonă de a- 
semenea bogată în 
pește. Pînă acum a 
fost pescuită peste 60 
la sută din cantitatea 
de pește planificată.

La baza de pescuit 
oceanic din Galați 
au fost luate măsuri 
corespunzătoare pen
tru primirea navelor.

(Agerpres)

INFORMAȚII
O Ansamblul de cîntece și dan

suri al Armatei populare de elibe
rare a R. P. Chineze, aflat într-un 
turneu în tara noastră, a prezen
tat duminică seară cel de-al treilea 
spectacol pe scena Teatrului de 
stat din-Constanța, încheindu-și 
vizita pe litoral. La cele trei spec
tacole au participat circa 2 000 de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, activiști pe tărîm cul

tural, ofițeri din garnizoană cu fa
miliile lor.

© în ziua de 31 octombrie s-a 
înapoiat în țară delegația Consi
liului național al femeilor, condusă 
de tovarășa Suzana Gîdea, preșe
dinta C.N.F., care a participat la 
sesiunea Consiliului F.D.I.F. de la 
Salzburg, între 26—29 octombrie 
1965.

Răspunsuri generale
la

Conferința se terminase. Lua
seră cuvîntul numeroși tineri, 
printre care Laurențiu Gheor
ghiu, Alexandru Trifan, Ion 
Balașiu, Sandu Izbindă. Discu
taseră, de asemenea, cadre de 
conducere, invitați. Ioidache 
Bursucanu criticase faptul că în 
secția biie-role mai sînt tineri 
care execută corpuri de rulare 
cu defecte, pentru a căror re
mediere este nevoie de o ope
rație în plus, ceea ce înseam
nă o frustare a timpului de pro
ducție ; Sandu Izbindă sublima
se că în secția rectificare sînt 
tineri care, din cauză că lucrea
ză neatent, produc rebuturi 
peste coeficientul admis. El a- 
rătase, de asemenea, că in a- 
telierul de W-J-uri lipsesc că
rucioare pentru transportul 
rulmenților pentru vagoane, 
ceea ce, de asemenea, afectea
ză calitatea. Un alt canal prin 
care se scurg posibilități de 
realizare a unui plus de pro
ducție, arată Nicolae Onel, îl 
constituie învoirile. In 1965 nu
mărul absențelor nemotivate a 
scăzut. A crescut, în schimb, 
numărul învoirilor. Or, evitarea 
absențelor nemotivate și a în
voirilor ar fi făcut posibilă fa
bricarea în plus a 27 000 rul
menți tip 308, cu o valoare de 
aproape un milion lei.

Așadar observații, constatări, 
sesizarea, justă de altfel, a u- 
nor stări de fapt, dar nu o a- 
naliză concretă a muncii orga- 

j nizației U.T.C., a cauzelor care 
j au făcut ca în activitatea unor 

tineri să apară asemenea ma- 
! 'nifestări. Iată ceea ce ne-a fă- 
■ cut să plecăm de la conferință 
I cu impresia că nu și-a atins 
| scopul propus în măsura aștep- 
i tată de tineri. A doua zi am 

avut o disouție cu tovarășul 
I Alexandru Porumb, prim secre- 
I tar al Comitetului orășenesc 
i Bîrlad al U.T.C., care a răspuns 

din partea biroului comitetului 
orășenesc de pregătirea confe- 

| rinței, precum și cu cîțiva ti- 
i neri participant la conferință

— Așa cum arătam și în con
cluziile trase aseară — ne-a 
spus tovarășul secretar al co
mitetului orășenesc al U.T.C., 
apreciez conferința ca fiind 
bună. A reușit să scoată în re
lief aspectele pozitive și 
negative din activitatea comi
tetului și a organizației U.T.C. 
din fabrică. A reușit să gene
ralizeze experiența pozitivă e- 
xistentă. La capitolul producție, 
în fabrică nu prea sînt proble
me, în afară, bineînțeles, de ab
sențe nemotivate și învoiri pe 
care, în schimb, conferința le-a 
criticat...

Ascultîndu-I pe tovarășul Po
rumb ne-au revenit în minte a- 
precierile făcute în cuvîntul

cerinfe
său de către tovarășul Nicolae 
Costică, secretarul comitetului 
de partid pe fabrică, care ară’i 
că darea de seamă nu a cores
puns așteptărilor, a fost mai 
mult o înșiruire de cifre și nu 
a ridicat în fața delegaților la 
conferință acele probleme e- 
sențiale, cum ar fi atitudinea 
față de muncă; nu a analizat 
o problemă atît de importantă 
ca educarea moral-cetățenească 
a tinerilor. Tovarășul secretar 
al comitetului de partid a apre
ciat, de asemenea, că este ne
cesar ca și planul de măsuri 
să fie îmbunătățit după confe
rință.

Aceleași aprecieri le-au fă-

concrete
buție la realizarea acestor sar
cini. Acum era un prilej deose- 
bie pentru ca biroul comitetului 
orășenesc, studiind cu atenție 
problemele ridicate în adună
rile de alegeri ale organizațiilor 
de bază U.T.C. din fabrică, să 
ajute comitetul în pregătirea 
temeinică a conferinței, pentru 
ca această primă dezbatere, 
prin măsurile ce ar fi trebuit să 
le adopte, să ducă la ridicarea 
conținutului activității U.T.C. 
în educarea tinerilor, la antre
narea lor mai activă la îndepli
nirea sarcinilor ce stau în fața 
uzinei. S-a întîmplat însă altfel. 
Colectivul care a întocmit da
rea de seamă a fost compus din

Adunări de dări de seamă și alegeri 

in organizațiile U.T.C.

lui orășenesc U.T.C. Dacă s-ar 
fi procedat așa, conferința nu 
ar fi avut slăbiciunile de care 
am vorbit, darea de seamă ar 
fi fost mult mai analitică, ar fi 
fost pătrunsă de la un capăt la 
altul- de spiritul combativității, 
al unei înalte exigențe față de 
modul în care sînt îndeplinite 
sarcinile mari ce stau în fața 
organizației U.T.C. din uzină. 
Neîndoielnic că și discuțiile ar 
fi fost, în asemenea împrejurări 
mult mai bogate în conținut, 
mult mai analitice, iar măsurile 
stabilite ar fi avut un caracter 
mai concret, ar fi fost îndrep
tate cu mai multă claritate 
spre problemele esențiale ale 
muncii și vieții tinerilor din 
uzină.

Cele relatate impun biroului 
Comitetului regional Iași al 
U.T.C. Să analizeze cu toată a- 
tenția modul în care a fost 
pregătită și s-a desfășurat a- 
ceastă conferință, pentru ca, 
prin măsurile ce le va lua, să 
evite repetarea în viitor a unei 
asemenea situații

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Primirea ia Consiliul de Miniștri a delegației 
Uniunii Asociațiilor de combatanți din războiul 

de eliberare națională a Iugoslaviei
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Emil Bod- 
naraș, a primit luni la amiază 
delegația Uniunii Asociațiilor 
de combatanți din războiul de 
eliberare națională a Iugo
slaviei, condusă de Vlada Ze- 
cevici, membru al Prezidiului 
Comitetului federal al Uniunii. 
Din delegație fac parte Savka 
Iavorina, secretar al Uniunii 
Asociațiilor de combatanți din 
războiul de eliberare națională 
a Iugoslaviei, erou al poporu
lui, Marko Pericin Kamenjar, 
general pensionar, erou al po
porului, Slanev Milan, activist 
al Uniunii Asociațiilor de com-

batanți din războiul de elibe
rare națională a Iugoslaviei 
din Macedonia.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
a participat Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Au fost de față Ante Ciudi- 
na, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugoslavia 
la București, precum și col. 
Ljubo Krzisnik, atașat militar 
aero și naval.

(Agerpres)

Turneul Teatrului de comedie 
din Leningrad

cut, a doua zi, și tinerii Ozies 
Steinberg, Gheorghiu Lauren
țiu, Mitrea Chirica, Ștefan Filip.

— Conferința nu și-a atins 
întrutotul scopul — a spus 
delegatul Constantin Bursuca
nu. insuficient de analitică, da
rea de seamă a căutat să se a- 
xeze pe toate problemele și nu 
a clarificat-o pe nici una cum 
trebuie

Pe măsură ce consemnam pă
rerile tinerilor, rezulta o tot 
mai pronunțată contradicție 
dintre acestea și cele ale tova
rășului Alexandru Porumb. Și 
trebuie să precizăm că tinerii 
aveau dreptate. Este însă tot 
atît de adevărat, că era și de 
datoria lor, ca membri ai U.T.C 
să fi ajutat conferința, prin cu
vîntul lor, să-și concentreze a- 
tenția spre acele probleme e- 
sențiale de care dînșii ne-au 
vorbit. Cu toate acestea, obser
vațiile făcute își au justifica
rea. Cum rămîne atunci cu a- 
precierile laudative ale primu
lui secretar ? Pe ce se bazează 
ele ?

Fabrica de rulmenți este cea 
mai importantă întreprindere 
economică a orașului și una 
dintre cele mai importante din 
regiune. Aici se găsește și cea 
mai mare organizație U.T.C. din 
Bîrlad. In anul care vine, fabri
ca va trebui, cu aproape ace
leași capacități, să realizeze o 
producție cu peste 12 la sută 
mai mare decît anul acesta, iar 
indicele de productivitate va 
spori cu 8,6 la sută. Tinerii vor 
trebui să aducă o mare contri-

cinci membri ai vechiului comi
tet. Pe lîngă faptul că au fost 
puțini, acești tovarăși aveau și 
mai puțină experiență în muncă 
datorită fluctuației de cadre în 
comitet. Or, de pregătirea con
ferinței a răspuns tovarășul 
Alexandru Porumb. El a lucrat 
în fabrică, a fost chiar secre
tarul organizației U.T.C. de aici. 
Biroul orășenesc s-a orientat 
bine cînd a stabilit ca de con
ferință să răspundă tocmai el, 
Cunoscînd situația din acest co
mitet era necesar ca primul 
secretar al comitetului orășe
nesc al U.T.C. să-și fi petrecut 
o perioadă mai mare de timp 
în uzină, să fi ajutat comitetul 
U.T.C. la formarea unui larg 
colectiv de tovarăși care să 
contribuie la întocmirea dării 
de seamă, să consulte tinerii, 
să studieze cu atenție proble
mele ridicate de uteciști în a- 
dunările de dare de seamă și 
alegeri din organizațiile de 
bază. La fel ar fi trebuit să se 
procedeze și cu întocmirea pro
iectului de măsuri.

Tovarășul Alexandru Porumb 
a venit însă în fabrică cu două 
zile înaintea conferinței cînd, 
practic, îi rămăsese puțin timp 
pentru o muncă concretă și e- 
ficientă.

Firesc ar fi fost ca documen
tele conferinței celei mai mari 
organizații din oraș să fie dis
cutate și analizate nu numai de 
comitetul U.T.C. al uzinei, ci și 
de întregul birou al comitetu

După spectacolul cu piesa „Pro- 
I cesul" de Suhovo-Kobîlin, prezen- 
I tat duminică seară pe scena Ope- 
| rei de stat din Timișoara, Teatrul 
| de comedie din Leningrad, condus 
! de N. Akimov, artist al poporului 

al U.R.S.S., care întreprinde un 
turneu în tara noastră, și-a . înche
iat programul de. spectacole anun
țat pentru acest oraș. Pe afișul tur
neului Teatrului leningrădean au 
mai figurat piesele , „Umbra" de 
E. Șvarț, „Povestiri pestrițe" de 
Cehov și „Dragă, mincinosule" de 
Jerome Kilty, care s-au bucurat 
de un frumos succes. Publicul 
spectator din Timișoara a răsplă-

tit cu îndelungi aplauze înalta 
măiestrie a actorilor sovietici.

Cu prilejul turneului întreprins 
la Timișoara, colectivul Teatrului 
de comedie din Leningrad a fost 
primit la Sfatul popular al orașu
lui, unde a avut loc . o întîlnire cu 
reprezentanți ai Sfatului popular și 
ai Comitetului orășenesc de cul
tură și artă, la Teatrul de stat 
unde a participat la o discuție 
prietenească cu regizori și actori 
ai teatrelor timișorene, a vizitat 
întreprinderea Victoria, Universi
tatea și complexul social studen
țesc, precum și noi cartiere ale 
orașului.

In laboratorul secției textile a Uzinei de fibre sintetice Săvinești. Aici se determină rezis
tența și alungirea firelor din relon

Foto : N. STELORIAN

DISCURI NOI

VALSURI

VIENEZE
Decenii în șir, Viena muzicală a 

cultivai cu ardoare pasiunea val
sului — pe bună dreptate socotit 
cea mai- îndrăgită formă de dans 
din istoria culturii europene. („La 
Viena — nota ironic un gazetar 
la sfîrșitul veacului trecut — axa 
planetei pare să fie arcușul lui 
Strauss").

Născut în anii Revoluției fran
ceze, Valsul vienez a pășit de-a- 
lungul anilor triumfal pe toate 
meridianele globului cucerind prin 
spontaneitatea, frumusețea melo
dică, prțn farmecul pulsației sale 
ternare.

Un recent disc românesc pune 
la îndemîna iubitorilor muzicii din 
țara noastră ci leva dintre cele mai 
îndrăgite valsuri zămislite în ora
șul muzicii : „Dunărea albastră", 
„Povestiri din pădurea vieneză", 
„Voci de primăvară" și alte 6 ce
lebre piese din catalogul creației 
fraților Strauss, în muzica cărora 
răsună — cum spunea Ed. Hans- 
lick — „argintul curat al bucuriei 
de viață și al veseliei".

Pentru Casa de discuri „Elec- 
trecord" meritorie nu este numai 
inițiativa difuzării unui asemenea 
compendiu de valsuri vieneze ci și 
asigurarea unei interpretări de va
loare aparținînd dirijorului Robert 
Wagner și Orchestrei simfonice 
din Innsbruck.

Remarcabilă, prezentarea de pe 
disc, semnată de George Sbărcea.

I. S.

Creații românești
a cîteva săptămîni 
de la deschiderea 
stagiunii muzicale, 
Festivalul de muzică 
contemporană româ
nească, vine să sub
linieze din nou do
rința Orchestrei sim
fonice a Radio fele vi

ziunii de a programa în acest an 
concerte inedite, întocmite cu o 
grijă deosebită pentru lărgirea ori
zontului muzical al ascultătorilor, 
pentru promovarea unora dintre lu
crările mai puțin interpretate în 
sălile noastre de concert.

Integrată, la începutul stagiunii, 
în programele săptămînale ale or
chestrei, seara de muzică exclusiv 
închinată creației românești, este 
cu atît mai meritorie cu cît este 
prima dintr-un ciclu de concerte 
ale acestei stagiuni dedicate pro
movării, răspîndirii celor mai bune 
dintre creațiile muzicale româ
nești.

Întocmind programul acestui 
prim Festival de muzică româ
nească, dirijorul Em. Elenescu a 
pornit de la necesitatea înlănțuirii 
unor lucrări de factură majoră a- 
parținînd unor personalități artis
tice ajunse în plină maturitate ar
tistică, cu profiluri stilistice de 
acum conturate în ansamblul mu
zicii românești.

Simfonia a Iii-a „Ovidiu" de SI- 

întîmpinat de spectatori cu 
căldură și de o bună parte a cri
ticii de specialitate cu aprecieri 
elogioase, filmul „Cartierul vese
liei“, semnat de regizorul Manole 
Marcus și scriitorul Ioan Grigo- 
rescu, continuă să constituie o 
prezență căutată pe ecranele ci
nematografelor. Filmul a stîrnit 
interes încă de la premiera festi- 
valieră la Mamaia unde a și ob
ținut premiul pentru regie. Ziarul 
nostru remarca atunci prin cores
pondența de la festival faptul că 
pe lîngă actualitatea subiectelor 
inspirate din viața contemporană 
există o actualitate a marilor 
teme. în această direcție se în
scrie și filmul „Cartierul veseli
ei“, care aduce pe ecran imagini 
inspirate din lupta revoluționară 
a proletariatului român. „Cartie
rul veseliei“ se alătură de aceea 
unor alte realizări ale cinemato
grafiei noastre care reconstituie 
pe ecran evenimente istorice din 
lupta clasei muncitoare, cum sînt 
filmele „Setea“, „Lupeni 29“, 
„Străinul“, contribuind alături de 
acestea la alcătuirea unei fresce 
cinematografice străbătută de pa
tos revoluționar.

Dincolo de pitorescul periferic 
filmul reușește să evoce cartierul 
proletar în ceea ce are el semni
ficativ : conștiința de clasă a 
muncitorilor, spiritul combativ.

Cartierul de altădată, lumea a- 
ceasta atît de eterogenă nu este 
însă numai un teritoriu al triste- 
țelor ci și al speranțelor active. 
„Dinastia“ celor trei Gheorghe 
este în intenția realizatorilor o 
metaforă a ștafetei revoluționare 
transmisă de muncitori din gene- 

gismund Toduță, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 2 de Pascal 
Bentoiu și prima audiție a poemu
lui orchestral „Vis cosmic" de 
Theodor Grigoriu, au constituit 
astfel componentele unui concert 
simfonic care chiar dacă nu sur
prindea întrutotul cele mai noi 
căutări ale creatorilor români spre 
un limbaj novator, prezenta roa-

CARNET

dele unor profunde investigații 
componistice, ale unei elevate in
spirații muzicale.

Simfonia pe care compozitorul 
clujean a închinat-o poetului latin 
definește din plin dimensiunile 
simfonismului lui S. Toduță : ma
estria construcției arhitectonice, 
sinceritatea expresiei, sobrietatea, 
adînca scrutare a resurselor ar
moniei și polifoniei clasice a mo- 
dalismului cîntecului popular ro
mânesc, maxima cizelare a irazei 
muzicale.

Pe aceste coordonate, slidlnd 
orice încercare de asimilare ne-

UN CARTIER 
AL SPERANȚELOR

rație în generație. „Cartierul ve
seliei" aduce pe ecran momente 
ale luptei muncitorilor, ce se re
țin. Remarcăm acțiunea comună 
a lucrătorilor de la Rahova și a 
angajaților temporari sau acțiu
nea grevistă din final. Activita
tea uteciștilor este particularizată 
prin amănunte de viață evocatoa
re, învăluite în entuziasmul ro
mantic atît de propriu tinerilor 
revoluționari. Povestea de dra
goste a Liei și a lui Dima se con
turează cu delicatețe o dată cu 
îndeplinirea primelor sarcini în
credințate de U.T.C. Serbarea 
utecistă din salonul cîrciumii car
tierului, o naivă punere în scenă 
a poemului eminescian „împărat 
și proletar" într-un tablou vivant 
are un farmec inedit. Zgudui
toare este evocarea promiscuității 
de sub planșeul Dîmboviței, azil 
de noapte al șomerilor și celor 
damnați de orinduirea bazată pe 
libertatea de a muri de foame.

Prin tematica sa, filmul „Car
tierul veseliei“ constituie pentru 
tînărul spectator un prilej de a 
cunoaște vremuri de mult apuse, 
dar și evenimente eroice de care 
ne amintim cu mîndrie.

Să vedem însă în ce mă- 

creatoare a unor valori ale muzi
cii moderne, Sigismund Toduță 
conturează un impunător edificiu 
simfonic închinat marelui poet a 
cărui creație este indisolubil le
gată de meleagurile țării noastre.

In tumultoasa interpretare a So
fiei Cosma, al doilea concert pen
tru plan (de o factură neoroman
tică) al lui Pascal Bentoiu, ne-a re

MUZICAL

apărut și în această audiție drept 
o piesă de rezistență a literaturii 
solistice românești prin bogăția 
paletei sonore, substanțială valo
rificare a resurselor pianului, vi
brantul dialog dintre solist și or
chestră, larga accesibilitate.

In centrul atenției ascultătorilor 
a fost desigur prima audiție ; poe
mul Iui Theodor Grigoriu „Vis cos
mic" scris în 1959 dar refăcut și 
deiinitivat în vara anului 1965.

Inspirat de o tematică actuală, 
poemul simfonic „Vis cosmic" este 
o creație lirică străbătută de cu
lori vii, desfășurată într-o atmos- 

sură filmul, așa cum se pre
zintă, dincolo de unele e- 
lemente de profesionalism ale re
giei și imaginii care îl fac un 
spectacol plăcut, reușește să-i 
transmită spectatorului tînăr (sau 
celui care n-a fost martorul eve-

Carnet 
cinematografic

nimentelor evocate) patosul lup
tei comuniștilor dintr-una din 
cele mai frămîntate etape revolu
ționare, lupta împotriva fascizării 
și a pregătirilor de război. La 
această întrebare inevitabilă fil
mul nu reușește să răspundă în 
întregime. Unul din motive îl 
constituie dispersarea conflictului. 
Regizorul maghiar Mărton Kelety 
spunea pe bună dreptate la fes
tivalul de la Mamaia că în „Car
tierul veseliei“ sînt subiecte pen
tru mai multe filme. E adevărat, 
realizatorii și-au dorit un roman 
cinematografic (o atestă maniera 
epică a filmului, paralelismul u- 

teră contemplativă. Se remarcă a- 
iinități cu lucrările anterioare ale 
tlnărului compozitor — „Omagiu 
lui Enescu" și „Concertul pentru 
oboi" — cu deosebirea că limba
jul folosit este serial, mai sever 
din punct de vedere contrapunctic 
șl cu o mai riguroasă corelație în
tre întreg și elementele constitu
tive.

Poemul ne apare ca o amplă 
desfășurare polifonică, între două 
modalități de organizare a liniilor 
melodice . una riguroasă, „cantus 
Urmi" (voci ce se desiășoară în 
mișcări ondulatorii, valoarea inter
valelor determinînd durata sune
telor) și alta liberă (derivînd din- 
tr-o serie mai aparte care tinde să 
realizeze cu prima serie, un dis
curs muzical cît mai expresiv).

Creația lui T. Grigoriu, îmbogă
țește muzica noastră simfonică cu 
un opus realizat cu măiestrie, re- 
liefînd un conținut bogat în idei 
și sentimente. Este un opus liric 
prin excelență, în care se contu
rează acea atmosferă fremătătoare 
de dor, atît de specifică pentru 
toată muzica noastră post enes- 
ciană pe care autorul o reprezintă 
cu cinste.

DORU POPOVICI
IOSIF SAVA 

nor destine, predilecția pentru 
relieful portretistic). Ei n-au res
pectat însă întotdeauna legile e- 
picului deoarece unele din 
personajele filmului n-au fina
litate sau prezintă salturi 
nejustificate în evoluție. U- 
nul din cele mai promițătoare 
personaje ale filmului, muncito
rul înaintat Gheorghe Gheorghe 
(admirabil interpretat de Toma 
Caragiu) este omorît după pri
mele sute de metri de proiecție. 
Muncitorul comunist care pare a 
avea o anumită răspundere în 
acțiunile muncitorilor de la Ra- 
hova apare ici-colo, rostește o 
frază de îmbărbătare sau de do- 
jană (după circumstanță), apoi 
dispare în anonimat. Utecistul 
Dima, în afara unor declarații de 
atașament față de mișcarea mun
citorească, evoluează pe ecran a- 
proape exclusiv ca june prim în
drăgostit.

La numai cîteva planuri dis
tanță de momentul în care îl 
vedem ahtiat de bani, Gheorghe 
doi îi spune fostei amante... 
„Duceți-vă dracului cu banii 
voștri cu tot...“ (dar spectatorul 
nu-i crede reacția). Dialectica 
dramatică a transformărilor din 

O unitate în plină producție de sezon. Combinatul de viniii- 
cație din Valea Călugărească

conștiința lui Gheorghe doi se 
cerea explicată nuanțat, gradată 
în tonuri și semitonuri. Mobilu- 
rile evoluției spre înțelegerea 
sensurilor majore ale luptei clasei 
căreia îi aparținea Gheorghe doi 
— exact cu datele pe care le dă 
filmul — constituia un frumos 
subiect pe lîngă care însă reali
zatorii au trecut cu ușurință.

Aproape singurul erou comu
nist realizat unitar (deși apare 
puțin în acțiune) este ziaristul 
militant Alexandru Pietraru (in
terpretat de Ion Besoiu). Mesajul 
eroic al personajului emoționează 
poate și pentru că în mintea 
spectatorului se fac relații cu pa
sionanta biografie a lui Alexan
dru Sahia.

Am amintit undeva meritele 
regiei și ale imaginii. într-adevăr 
se remarcă deplinul acord dintre 
decupajul sugestiv al regizorului 
Manole Marcus care și-a propus 
să țină eroii cît mai aproape de 
aparatul de filmat și fotografia 
plastică a lui Alexandru întorsu- 
reanu. Sînt totuși momente în 
film pe care regia putea să le re
zolve mai fericit. Scenele de dra
goste dintre Dima și Lia sînt li
vrești.

Intr-un film în care precum
pănitoare sînt calitățile este fi
resc ca defectele să apară cu e- 
vidență sporită, prin contrast. E- 
sențial este faptul că Manole 
Marcus vine în fața spectatorilor 
cu cel de al patrulea film al său 
de lung metraj ca un regizor 
stăpîn pe mijloacele cinemato
grafului.

ATANASIE TOMA

Festivalul filmului 
sovietic

Festivalul filmului sovietic 
ă început luni seara, la cine
matograful Republica din Ca
pitală, cu prezentarea filmului 
„A fost odată un moș și o 
babă“, realizat de cunoscutul 
regizor Grigori Ciuhrai, cu
noscut publicului nostru dato
rită unor filme ca „Al 41-lea“ 
și „Balada soldatului“.

Cu prilejul deschiderii festi
valului, Mihnea Gheorghiu, vi-

CINEMATOGRAFE
UNCHIUL MEU

rulează la Luceafărul, orele 
9,15,- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, Grivita, orele 9,45 ; 
12; 14,15; 16,30; 18,45 ; 21.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE?

rulează la București, orele 
9,15; 12; 15,30; 18,15; 21, Fe
roviar, orele 9,30; 12,15 ; 15; 
17,45; 20,30, Tomis, orele 
9,15; 12; 15,15; 18; 20,45. Mo
dern, orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 20,30.

PĂCAT DE BENZINĂ (com
pletare „Calitate în cantitate 
industrială“)

rulează la Capitol, orele 
10; 12; 14; iș,15; 18,30; 20,30, 
Moșilor, orele 15; 17; 19; 21 
(completare „Au fost sal
vați"), Floreasca, orele 10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30 (com
pletare „Acolo unde a trăit 
Hemingway")

MARILYN (completare „In 
paradisul păsărilor“)

rulează la Festival, orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21, Excelsior, orele 9,45; 12 ; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Melo
dia, orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.

CĂLĂTORIE IN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la Victoria, orele 10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45,
Rahova, orele 16; 18,15;
20,30 (completare „Mexico- 
Expres"), Flacăra, orele 10 ; 
14; 16,15; 18,30; 20 (comple
tare „Chibrituri")

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Central, orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 21, 
Miorița, orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.

CEAPAEV (completare „Pio- 
nieria nr. 5 /1965“)

rulează la Lumina, orele 9,45; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30.

BANDA (completare „So
clul“)

rulează la Union, orele 16 ; 
18,15; 20,30.

VESELIE LA ACAPULCO 
(completare „Pionieria nr. 5 / 
1965“)

rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45; 16; .18,15; 20,30. Pro
gram pentru copii la ora 10.

CĂPITANUL DIN TENKEȘ 
(ambele serii)

rulează la Timpuri Noi. orele 
10—20 în continuare.

RUNDA 6 (completare „Vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică“) 

cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a 
vorbit despre succesele obți
nute de cinematografia sovie
tică în ultimul timp și a pre
zentat publicului delegația de 
cineaști din U.R.S.S. compusă 
din : Margareta Volodina, Ga
lina Polskih, Samson Samso
nov și Vasili Livanov, prezenți 
în țara noastră cu acest prilej.

(Agerpres)

rulează la Giulești, orele 16; 
18,15; 20,30.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
rulează la Cultural, orele 
15,30; 18; 20,30, Colentina, o- 
rele 15,30; 17,45; 20.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop) 
rulează la Înfrățirea între po
poare. orele 10; 15,15; 18; 
20,15.

JUDEX
rulează la Dacia, orele 9—15 
în continuare, 17; 19; 21.

CAMERA ÎN FORMĂ DE . L“ 
rulează la Buzești, oiele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30 21.

ONORABILUL SȚANISLAS, 
AGENT SECRET (completare 
„Prima zi“)

rulează la Crîngași, orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30, Bu- 
cegi, orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45, Pacea o- 

• rele 16; 18; 20.
PRIMA ZI DE LIBERTATE 
(cinemascop) — (completare 
„Gestapovistul Schmidt“) 

rulează la Arta, orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, Lira, o- 
rele 15,30; 18; 20,30 (comple
tare „Muzeul Zambaccian")

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE (cinemascop) — (com
pletare „în numele celor vii“) 

rulează la Cosmos, orele 
15,45; 18; 20,15.

A TRECUT O FEMEIE (ci
nemascop) — (completare „E- 
levul de servici“)

rulează la Unirea, orele 16; 
18,15; 20,30.

CARAMBOL (completare 
„Căciula fermecată“) 

rulează la Vitan, orele 15; 
17; 19; 20,45.

DOMNUL (cinemascop) — 
(completare „Construim“) 

rulează Ia Munca, orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ 
rulează la Viitorul, orele 
15,30; 18; 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE (completare „Știați 
că...“)

rulează la Volga, Orele 10 ; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

SPRE CULMI
rulează la Drumul Sării, ore
le 16; 18; 20.

SAMBA (completare „A cui e 
vina ?“)

rulează ia Progresul, orele 
14,30; 16,45; 19; 21,15, Popu
lar, orele 10,30; 16; 18,30; 21.

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Flamura, orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
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Sesiunea O.N.U.

Luni dimineața s-a întrunit 
ședința plenară a Adunării 
Generale. Lucrările ei au fost 
conduse de Amintore Fanfani, 
președintele actualei sesiuni, 
care, după cum se știe, a fost 
împiedicat timp de trei săptă- 
mîni să-și exercite atribuțiile 
din cauza unui accident.

Pe agenda zilei au figurat 
documente adoptate de Comi
tetul pentru problemele socia
le, umanitare și culturale și 
prezentate spre aprobare Adu
nării Generale. Este vorba de 
raportul consacrat măsurilor 
ce trebuie luate pentru înde
plinirea declarației cu privire 
la eliminarea tuturor formelor 
de discriminare rasială, proiec
tul de recomandare cu privire 
la consimțămîntul la căsăto
rie, raportul cu privire la ma
nifestările de prejudicii rasia
le și de intolerantă națională 
și religioasă, precum și rapor
tul privind eliminarea tuturor 
formelor de intoleranță reli
gioasă. După dezbateri, la care 
au luat cuvîntul numeroși de
legați, Adunarea Generală a 
adoptat în unanimitate docu
mentele menționate, prin care 
se face apel la toate națiu
nile să întreprindă acțiuni ur
gente și eficiente în vederea 
lichidării tuturor formelor de 
discriminare rasială. Adunarea 
Generală cere secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, să 
prezinte anul viitor un raport 
asupra progreselor făcute în 
îndeplinirea recomandărilor 
organizației împotriva intole
ranței rasiale și religioase.

★
Tot luni dimineața a avut 

loc o ședință a Comitetului 
pentru problemele sociale, 
culturale și umanitare, în ca
drul căreia au luat cuvîntul 
numeroși delegați în legătură 
cu adoptarea în ultima zi de

lucru a săptămînii trecute, a 
proiectului de declarație pri
vind promovarea în rîndurile 
tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțe
legere între popoare. Repre
zentanții Olandei, Ghanei, 
S.U.A., Franței, Nigeriei, Aus
traliei, Greciei, Angliei, Noii 
Zeelande și ai altor țări au a- 
rătat că votul acordat în fa
voarea adoptării documentului 
constituie o recunoaștere a in
fluenței pe care acesta poate 
să o aibă asupra educării ti
neretului în spiritul ideilor 
cuprinse în el. Ei au subliniat 
însemnătatea inițiativei dele
gației române privind elabo
rarea declarației.

w
Comitetul de tutelă a conti

nuat discuțiile pe marginea

în R.S.F. Jugoslavia

Festivitățile

proiectului de rezoluție cu pri
vire la situația din Rhodesia 
de sud. în document se cere 
Marii Britanii să suspende ac
tuala constituție sud-rhode- 
siană, să convoace o conferin
ță constituțională reprezenta
tivă și adresează tuturor, sta
telor chemarea de a sprijini 
moral și material lupta popu
lației din acest teritoriu pen
tru independență și împotriva 
discriminării. Proiectul cere 
guvernului britanic să ia toa
te măsurile necesare, mergînd 
pînă la forța militară, pentru 
a asigura îndeplinirea preve
derilor rezoluției. La propune
rea delegatului Venezuelei, co
mitetul â hotărît să amine vo
tarea acestui proiect de rezo
luție pînă la ședința sa urmă
toare.

Delegația militară 
română isi continuă 

vizita

în zilele de 31 octombrie și 
1 noiembrie delegația militară 
română a vizitat orașele Split 
și Zadar. Duminică delegația 
a asistat la o aplicație tactică 
executată de o subunitate de 
vînători de munte. Luni, mem
brii delegației au fost oaspeții 
Centrului școlar de pregătire a 
ofițerilor și subofițerilor de a- 
viație și ai Centrului școlar 
militar naval.

Din motive de sănătate, to
varășul Leontin Sălaj an nu 
și-a putut continua călătoria și 
a rămas la un spital din Liu- 
bliana pentru tratament medi
cal. El a fost vizitat de gene
ralul de armată Ivan ’Goșniak, 
locțiitor al comandantului su
prem al forțelor armate ale 
R.S.F. Iugoslavia, secretar de 
stat pentru apărare națională.

I

ETIOPIA. Astăzi poporul etio

pian sărbătorește Ziua Națio
nală — aniversarea Încoronării
împăratului HAILE SELLASSIEI. 

In fotografie : imagine din capi
tala țării, Adis-Abbeba

ALGER 1. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Algeria a marcat luni, 
1 noiembrie, împlinirea a 11 
ani de la declanșarea luptei 
armate a poporului algerian 
împotriva asupririi colonialis
te, pentru eliberarea națională.

Luni dimineața, la cimitirul 
eroilor revoluției „Al Alia“ a 
avut loc o ceremonie comemo
rativă. Apoi a urmat o paradă

------------•------------

///

In izrael a luat sfîrșit cam
pania electorală, în vederea a- 
1 agerilor generale ce vor avea 
loc la 2 noiembrie.

Ce; trei principali lideri poli
tici, David Ben Gurion, fost pre
ședinte de consiliu, Levi Eshkol, 
președinte de consiliu, și M. 
Begin, reprezentând marile parti
de în competiție, R.A.F.I., 
M.A.P.A.I. și Heruth, au ținut 
ultimele cuvîntări in fața alegă
torilor, căutînd fiecare să pre
zinte programul partidului său 
ea unicul posibil pentru dezvol
tarea țării. în realitate, deosebi
rile de program dintre cele trei 
partide sînt mult mai mici de
cît ar voi să arate autorii lor. 
Punctele fiecăruia se referă 
mai ales la probleme de poli
tică internă, (fără să se indice 
însă nimic concret în această 
privință). Politica externă a ju
cat un rol cu totul secundar în 
actuala campanie electorală. 
Singur Ben Gurion ar fi decla
rat, potrivit agenției France 
Presse, că dacă va fi ales pre
ședinte, el va lupta pentru în
cheierea păcii cu statele arabe, 
iar generalul M. Davan, un alt 
membru al partidului R.A.F.I., 
s-a pronunțat, potrivit aceleiași 
agenții, pentru o diminuare a 
influenței Statelor Unite în Iz- 
rael.

După sondajele efectuate pînă 
acum, se pare că alegătorii ar 
înclina spre partidul M.A.P.A.I., 
care ar putea obține aproxima
tiv o treime din locuri. Partidul 
Heruth s-ar situa pe locul al 
doilea, cu o pătrime, în timp 
ce R.A.F.I. n-ar primi mai mult 
de 10 voturi la 100 de alegători.

I
I
I
I

Situafia din Indonezia
Agențiile de presă relatează 

despre continuarea represiunilor 
împotriva forțelor democratice 
în diferite regiuni ale țării. Ast
fel, potrivit postului de radio 
Djakarta, în cadrul unor „opera
țiuni de curățire“ în districtul 
Surakarta din Jawa centrală, u- 
nități ale armatei au capturat 342 
de oameni, toți membri ai Fron
tului Tineretului Comunist. De 
asemenea, în cursul unei ciocniri, 
50 de tineri comuniști au fost 
uciși.

Agenția Antara a anunțat că, 
între Bojolali și Musuk, comuni
cațiile continuă să fie tăiate, că 
avioane au lansat manifeste a- 
dresate soldaților din armată, 
despre care se semnalase ante
rior că au dezertat. Potrivit a- 
genției Reuter „informațiile par 
să indice o situație încordată și 
serioasă în întreaga regiune a 
Jawei centrale". Aceeași agenție 
anunță că generalul-maior Su- 
harto, ministru al armatei și șef 
al statului major, a preluat con
trolul direct al căilor ferate. Mi
nistrul comerțului a expulzat din

consiliile corporațiilor industriale 
de stat pe reprezentanții Federa
ției sindicale (SOBSI). Generalul 
Subroto, șeful centrului de infor
mații al armatei, a declarat că 
acțiunile de epurare a instituții
lor de stat de elementele învinui
te de participare la „mișcarea de 
la 30 septembrie“ continuă.

PE SCURT
După prezentarea cu succes 

a unor concerte în orașele 
Korcea, Shkodra și Durres 
(R. P. Albania) un grup de 
artiști români de operă au 
susținut, la 30 octombrie, la 
Tirana, un recital.

Au participat Mișto Treska, 
președintele Comitetului alba
nez pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, și alte persoa
ne oficiale, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. 
Albania și alți membri ai cor
pului diplomatic.

în aceeași zi, artiștii români 
au fost primiți de ministrul 
Culturii și Artelor.

La 31 octombrie basul Va
lentin Loghin și soprana Mi- 
reille Constantinescu au apă
rut la Tirana în opera „Băr
bierul din Sevilla“.

• LEONID BREJNEV, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S. a 
primit la 1 noiembrie, pe mi
nistrul de externe al Franței,

TURKU: Deschiderea 
expoziției de desene 

ale elevilor 
din Constanța

In cadrul relațiilor dintre o- 
rașele înfrățite Constanța și 
Turku (Finlanda), la Școala 
Superioară de Comerț din ora
șul Turku s-a deschis vineri o 
expoziție de desene executate 
de elevi din orașul Constanța, 
reprezentînd imagini din acest 
oraș și din regiunea Dobrogea.

Primarul orașului Turku. 
Vaino Leino, a vorbit despre 
dezvoltarea fructuoasă a rela
țiilor prietenești dintre cele 
două orașe înfrățite și despre 
dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a Republicii So
cialiste România pe care a vi
zitat-o de curînd.

La deschiderea expoziției au 
participat membri ai conduce
rii consiliului municipal, per
sonalități culturale, ziariști. A 
fost prezent, de asemenea, am
basadorul Republicii Socialis
te România în Finlanda, N. I. 
Vancea.

Cu prilejul deschiderii expo
ziției, în orașul Turku s-a or
ganizat și un spectacol în care 
s-au prezentat un program de 
muzică de cameră românească 
și filmul românesc „Arta mo
numentală".

de la Alger
militară. Colonelul Houary 
Boumedienne, președintele 
Consiliului Național al Revo
luției, a rostit o cuvîntare. în 
tribunele oficiale se aflau 
membri ai Consiliului Națio
nal al Revoluției, ai guvernu
lui și alte oficialități algerie
ne, delegații de peste hotare, 
invitate să participe la sărbă
toarea poporului algerian, 
printre care și o delegație a 
sindicatelor din Republica So
cialistă România, condusă de 
Constantin Eftimie, membru al 
Prezidiului Consiliului Central 
al Sindicatelor, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști.

Seara a avut loc o recepție 
în saloanele clădirii Amirali
tății.

manifestă

wsiBiiama

sud-vietnamezi continuă
Forțe patriotice sud-vietna- 

meze au atacat de două ori 
în cursul zilei de luni baza mi
litară americană de la Da 
Nang, situată la 450 km nord 
de Saigon. încă în cursul nop
ții, patrioții au îndreptat asu
pra împrejurimilor bazei un 
puternic tir de artilerie. Acest 
atac a fost cel de-al doilea în 
decurs de o săptămînă. După 
cum se știe, unitățile armatei 
de eliberare au atacat baza de 
la Da Nang joi, distrugînd un 
mare număr de elicoptere. 
Totodată, forțele patriotice au 
minat calea unei coloane de 
trupe americane ce înainta la 
sud de Da Nang. După un în
delungat schimb de focuri, pa
trioții s-au repliat.

Agențiile de presă mențio
nează că, în același timp, con
tinuă luptele între unitățile 
Frontului național de eliberare 
și trupele americano-saigone- 
ze, în împrejurimile bazei mi
litare speciale americane de la 
Piei Me, situată la 40 km sud- 
es£ de Pleiku în regiunea pla- . 
tourilor înalte din zona centra
lă a Vietnamului de sud.

Citind agenția de presă Eli-

berarea, agenția France Presse 
relatează că în atacul lansat 
împotriva bazei de la Duc Lap 
(la 35 km nord-est de Saigon) 
în noaptea de 27 spre 28 oc
tombrie, forțele patriotice au 
scos din luptă 400 de militari 
ai trupelor guvernamentale, 
și au distrus în totalitate ba
talionul nr. 51 al armatei sai- 
goneze.

Potrivit unor date transmise 
de agenția de presă sud-viet- 
nameză „Eliberarea“, forțele 
armatei de eliberare națională 
au scos din luptă, în prima ju
mătate a lunii octombrie, 1588 
de soldați inamici, printre care 
593 de soldați și ofițeri ame
ricani. Printre trupele ameri
cano—sud-vietnameze,' scoase 
din luptă, figurează o compa
nie de marinari americani, 
două companii ale trupelor de
ia Saigon, o companie de ge- 
niști și alte unități. Patrioții 
sud-vietnamezi au doborît în 
această perioadă 29 de avioane 
dușmane, au avariat alte 10 a- 
vioane, au distrus 10 vehicule 
și patru trenuri militare’și au 
capturat o însemnată cantitate 
de arme și muniții.

1 meri din Milwaukee alaiul Wisconsin, Împreună cu profesorul 
Împotriva segregației din școli.

eși a fost creată ca 
o contrapondere 
pentru Piața co
mună, Asociația eu
ropeană a liberului 
schimb (A.E.L.S.) 
nu și-a însușit struc-, 
tura C.E.E. Con
trar Comunității

„celor 6“, A.E.L.S. nu și-a fixat 
inițial decît un singur obiectiv : 
suprimarea tarifelor vamale și a 
restricțiilor la importurile de 
produse industriale schimbate 
între membrii săi. Această „de
zarmare vamală“, singurul punct 
în care programele celor două 
grupări economice vest-europene 
se întîlnesc, urma să fie eșalo
nată pe o perioadă de 9 ani și 
jumătate. Dar, pentru a se ali
nia ritmului adoptat de Piața co
mună, „cei 7“ au hotărît să re
alizeze această sarcină pînă la 31 
decembrie 1966. De la înființarea 
A.E.L.S. și pînă în prezent tari
fele vamale din interiorul acestei 
organizații (asupra produselor in
dustriale și a celor asimilate lor) 
au fost reduse cu 70 la sută.

Ziarul „LES ECHOS“, referin
du-se la deosebirea dintre A.E.L.S. 
și Piața comună, scria: „Mica 
zonă a liberului schimb diferă de 
Piața comună și prin faptul că ea 
nu-și propune aplicarea unei poli
tici comerciale comune față de 
terțe țări. Nedorind să devină nici 
uniune vamală nici uniune eco
nomică, ea nu are tarif vamal ex
tern comun. In rest, A.E.L.S. nu 
tinde la stabilirea nici unei poli-

tici comune în nici un domeniu, 
renunțând, din principiu, la orice 
efort de integrare supranațională“.

Deși structural deosebite, cele 
două organisme economice vest- 
europene și-au pus încă de la 
început problema relațiilor dintre 
ele. Pentru fiecare era deosebit de 
important în ce măsură va reuși 
să pătrundă pe piețele țărilor gru
pării opuse. în această competi
ție tonul a fost dat pînă în pri
măvara acestui an de Piața co
mună, A.E.L.S.-ul mulțumindu-sc 
cu rolul celei de a doua viori. 
Competiția se desfășura de fapt 
luîndu-se în considerație posibili-

dat la impulsionarea legăturilor 
cu Piața comună se datorește și 
unor cauze pur economice. Zia
rul amintit mai sus, referindu-se 
la bilanțul schimburilor dintre 
C.E.E. și A.E.L.S,, scria că diviza
rea Europei occidentale a început 
deja să se reflecte în mod stă
ruitor în statistici. Potrivit aces
tora, în cursul primului trimestru 
al anului 1965 exporturile A.E.L.S 
în Piața comună au manifestat o 
tendință de încetinire. în ciuda 
suprataxei britanice, schimburile 
în cadrul A.EJL.S. au crescut cu 
14 la sută, în timp ce vînzăriie 
spre Piața comună n-au progre-

zi a fost aceea a relațiilor dintr® 
A.E.L.S. și Piața comună. Obser
vatorii sînt de părere că nu s-a 
realizat nici un progres în acea
stă direcție comparativ cu ceea 
ce s-a realizat în mai la Viena. 
Comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul reuniunii subliniază că 
țările membre ale A.E.L.S. doresc 
să stabilească o colaborare strînsă 
cu țările C.E.E. în ceea ce pri
vește continuarea politicii de pro
movare și de creștere a comerțu
lui precum și de întărire a eco
nomiilor acestor țări. Textul co
municatului a fost înmînat am
basadorilor țărilor Pieței comune

A.EL.S.: Inițiativa și prudență
tatea înghițirii blocului rival. 
După cum se știe, cînd Marea 
Britanie a cerut să fie primită în 
C.E.E., s-a pus problema înglo
bării în comunitate a întregului 
A.E.L.S. Accentuarea crizei' din 
cadrul Pieței comune a schimbat 
însă situația. De aceea „cei șapte“ 
au luat pe cont propriu rezolvarea 
problemei legăturilor cu C.E.E., 
inițiind în acest scop unele acți
uni. Amintim că la sesiunea 
A.E.L.S. ținută în mai la Viena, 
Consiliul ministerial al „celor 
șapte“ a pus problema constitui
rii unor „punți de legătură“ în
tre cele două organisme.

Faptul că A.E.L.S.-ul a proce-

sat decît cu 1 la sută. Cifrele 
cele mai recente arată că în 
perioada 1 iulie 1964—30 iunie 
1965 rata anuală de creștere a ex
porturilor A.E.L.S. în C.E.E., 
care era în medie de 11,5 la sută 
între 1959—1963, a scăzut la 6,4 
la sută, iar pentru Danemarca la 
2,8 la sută. Scăderea masivă a 
exporturilor Danemarcii s-a dato
rat dificultăților create în calea 
vînzărilor de produse agricole.

în această conjunctură s-au des
fășurat zilele trecute la Copen
haga lucrările sesiunii Consiliu
lui ministerial al A.E.L.S. Se în
țelege de la sine că principala 
problemă înscrisă pe ordinea de

acreditați la Copenhaga. Agenția 
France Presso consideră că la re
dactarea comunicatului A.E.L.S. 
s-a ținut seama în mare măsură 
de recomandările cu privire la 
„prudență“ făcute de reprezen
tanții Austriei și Elveției, avîn- 
du-se în vedere tocmai actuala 
criză din cadrul Pieței comune. 
De altfel aceasta pare să fie și 
cauza pentru care comunicatul 
face recomandări Pieței comune 
fără a cere un răspuns imediat 
din partea celor șase.

Nu se cunoaște în mod concret 
care este esența propunerilor de 
colaborare, de constituire a unor 
„punți“ între cele două organis-

me. Anterior, primul ministru 
britanic făcuse să fie dat publi
cității un plan ce prevedea crea
rea unei largi zone a liberului 
schimb care ar fi urmat să cu
prindă și țările Pieței comune. Nu 
s-a făcut nici o referire la discu
tarea acestui plan la Copenhaga. 
Totuși, în cercurile politice eu
ropene s-a emis părerea că ceva 
asemănător acestui plan a stat 

■ totuși la baza discuțiilor privind 
relațiile dintre C.E.E. și A.E.L.S. 
în rest se remarcă disensiunile din 
însăși A.E.L.S. ; în timp ce Aus
tria și Elveția au considerat că 
„nu esJe momentul potrivit" pen
tru a se pune în discuție relațiile 
cu C.E.E., Danemarca, dimpotri
vă, a insistat ca problema să fie 
pusă în discuție imediat. Avînd în 
vedere însă dificultățile din Piața 
comună, nu există speranțe ca
recomandările și propunerile
A.E.L.S. să dea rezultate într-un 
viitor apropiat.

Concluzia pe care o desprind 
observatorii în urma reuniunii de 
la Copenhaga este aceea că în 
prezent A.E.L.S. a preluat iniția
tiva. „COMBAT“ crede însă că 
Parisul „va respinge, fără îndoia
lă, orice încercare de a se crea 
«o mare zonă a liberului schimb» 
fără angajamente instituționale 
precise". Pentru moment în
să, „cei șase nu pot nici măcar 
să dea un răspuns dorințelor ex
primate de cei șapte“.
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Couve de Murville, care la in
vitația guvernului sovietic se 
află într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire 
privind problemele actuale 
internaționale și ale dezvoltă
rii relațiilor sovieto-franceze.

• Cineastul Charlie Chaplin, 
care în prezent are 76 de ani, 
va începe în curînd turnarea 
unui nou film — primul după 
nouă ani de absență din acti
vitatea cinematografică. Ală
turi de el vor mai figura în 
film cele două vedete — Sofia 
Loren și Marlon Brando. Cha-

MADRID. Statuia marelui scriitor Miguel Cervantes, Împreună 
cu faimoșii Săi eroi Don Quijotte și Sancho Panza

plin însuși va conduce regia și 
va compune muzica filmului 
al cărui titlu nu a fost încă 
fixat.

• MINISTRUL de externe 
brazilian, Vasco Leitao da 
Cunha, a dat instrucțiuni re
prezentantului Braziliei pe lin
gă Organizația Statelor Ame
ricane să comunice oficial că 
sînt create toate condițiile 
pentru desfășurarea conferin
ței, prevăzută să înceapă la 17 
noiembrie.

Se știe că în urma promul
gării în Brazilia la începutul 
săptămînii trecute a unor mă
suri excepționale, în numeroa
se capitale de pe continentul 
latino-american s-au manifes
tat îndoieli în legătură cu po
sibilitatea ținerii conferinței 
O.S.A. la Rio de Janeiro.

• FRANCISCO LAJE, co
laborator apropiat al fostului 
deputat Francisco Juliao, li
der al Ligii țăranilor din Bra
zilia, s-a refugiat Ia ambasada 
Mexicului din Brazilia. El 
urma să compară în fața Tri
bunalului militar din Juir de 
Foro (statul Minas Gerais) a- 
cuzat că a inițiat o grevă a 
muncitorilor agricoli. Arestat

după evenimentele crin aprilie 
1964, care au dus la înlătura
rea președintelui Goulart, La- 
je a fost deținut timp înde
lungat.

• LA INVITAȚIA Ministe
rului Apărării Naționale al 
R. P. Chineze, la Canton a so
sit o delegație militară a Re
publicii Arabe Siria, condusă 
de general de brigadă Aii 
Ibrahim, care va face o vizită 
în R. P. Chineză.

• în continuarea turneului 
său prin S.U.A., artistul po
porului Ion Voicu a concertat 
duminică seara la New York, 
în sala „Town Hali“. Violonis
tul român s-a bucurat demult 
succes, fiind eplaudat îndelung 
de o numeroasă asistență. Au 
fost de față personalități de 
seamă ale vieții muzicale new- 
yorkeze, reprezentanți pe lin
gă O.N.U.

• LA ASOCIAȚIA engleză 
de sprijinire a O.N.U. a avut 
loc duminică o adunare con
sacrată celei de-a 20-a aniver
sări a Organizației Națiunilor 
Unite. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul ministrul de stat la

Foreign Office, George Thom- 
son. El s-a pronunțat pentru 
universalitatea Organizației 
Națiunilor Unite și pentru re
stabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze la O.N.U.

Intre 25 și 31 octombrie a 
vizitat Polonia, la invitația 
guvernului R. P. Polone, o de
legație a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, condusă de Tran Hoai 
Nam, membru al Comitetului 
Central al Frontului. In timpul 
vizitei, arată agenția P.A.P., 
delegația a fost primită de Ze- 
non Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., și a avut, de ase
menea, convorbiri cu Euge- 
niusz Szyr, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. S-a 
hotărît înființarea la Varșovia 
pe lîngă Comitetul polonez al 
Frontului Unității Poporului a 
unui birou permanent al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

lUWIMlIl»

Dominanta politică londoneză continuă să rămină problema 
sud-rhodesiană. Ieri după-amiază în Camera Comunelor pre
mierul Ilarold Wiison a expus deputaților primele sale con
cluzii asupra convorbirilor pe care le-a avut la Salisbury cu 
conducători sud-rhodesieni, iar astăzi va face o nouă expu
nere, de data aceasta in cadrul unei reuniuni a Cabinetului bri
tanic. Cit privește presa engleză, ea continuă de zile în șir să 
consacre principalele articole, sub semnătura celor mai proemi
nente pene ale publicisticii britanice, relațiilor Londra — Sa
lisbury.

Ca un leit motiv revine atît In declarațiile primului ministru 
britanic cit și In presă ideea că „vizita la Salisbury a reușit 
să mențină porțile deschise între guvernul britanic și cel sud- 
rhodesian“, așa cum scrie „SUNDAY TIMES". O expresie iden
tică o regăsim în declarația făcută pe aeroportul din Lagos de 
premierul Wilson, în cursul escalei pe care a făcut-o în capi
tala Nigeriei, cînd a spus că discuțiile sale de Ia Salisbury 
„au lăsat porțile deschise pentru o reglementare a problemei“.

In fața acestei avalanșe de „porți deschise" se pune între
barea pentru cine au rămas ele deschise și cine ar urma să 
treacă prin aceste porți. întrebare pe care o pune chiar si 
„Sunday Times" în paragraful imediat următor frazei pe care 
am cilat-o mai sus, atunci cînd scrie: „Cu cea mai mare bună
voință din lume este dificil să vezi cum noua comisie ale că-, 
rei. concluzii trebuie să fie adoptate în unanimitate se va putea 
pune de acord asupra amendamentelor la constituția din 1961 
care să satisfacă atît vederile britanice cît și dorințele rhode- 
sienilor albi care vor să evite tot ceea ce ar putea duce la un 
regim cu majoritate africană". In lumina acestei aprecieri pe 
care „TIMES* o reia în ediția sa de ieri dimineață, nu poți să 
nu fii de acord cu opinia unui cotidian britanic care scrie că 
soluția de a se constitui o comisie mixtă anglo—sud-rhode
siană care să aprecieze dacă actuala constituție a Rhodesiei 
de sud poate satisface întreaga populație, nu este decît o for
mulă găsită în ceasul al 11-lea de ambele părți pentru a salva 
aparențele.

In cazul că tratativele ar fi luat sfîrșit fără crearea acestei 
„pauze", premierul sud-rhodesian Smith, conform declarațiilor 
sale anterioare, ar fi fost obligat să proclame imediat, într-o 
formă sau alta. Independența. Aceasta ar fi însemnat o descon
siderare gravă a opiniei publice interne și internaționale, care 
i-ar fi dus pe rasiștii sud-rhodesieni într-o „splendidă izolare". 
In legătură cu aceasta este semnificativ că pînă și două ziare 
din Johannesburg, acest focar al rasismului în Africa, salută 
hotărirea iui Smith de a nu se grăbi în a proclama indepen
dența. Se pare că nici chiar rasiștii sud-africani nu ar fi dori! 
o precipitare a evenimentelor în Rhodesia de sud, dat fiind 
propriile lor dificultăți pe plan intern și internațional care s-ar 
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timp lui Smith și, totodată, nu obligă guvernul englez la mă
suri concrete de represalii economice sau politice De cele mi
litare nici nu este vorba, premierul W ilson excluzindu-le, 
chiar ca o posibilitate îndepărtată. O asemenea atitudine a tă
cut ca pînă și arhiepiscopul de Canlerbury, ptimatul bisericii 
anglicane, să apară ca avînd o atitudine mai radicală decît 
guvernul laburist. El a declarat că este posibiî ca necesitățile 
să ceară o intervenție armată a Angliei In Rhodesia de sud.

Reținerii britanice nu i se răspunde cu aceeași monedă ia 
Salisbury unde, numai citeva ore după plecarea premierului 
Wiison, Smith s-a grăbit să declare că în cazul cînd Comisia 
care se va compune din patru membri, (doi englezi și doi sud- 
rhodesieni) nu va ajunge la un rezultat inevitabilul se va 
produce“. Cu alte cuvinte, rasiștii sud-rhodesieni amenință ca 
și în trecut, cu proclamarea unilaterală a independenței. Or, 
se pare că posibilitatea unui acord nu este întrevăzută nici de 
firile cele mai optimiste din rîndul oficialităților engleze. Cit 
privește presa, „FINANCIAL TIMES" afirmă că „orice speranță 
trebuie să fie temperată de faptul că nu există posibilitatea 
unui acord dacă una din părți nu-și schimbă poziția în mod 
fundamental. Nu există însă nici un indiciu al unei asemenea 
schimbări". Iar cotidianul „GUARD1AN“ afirmă că „atîta timp 
cît domnul Smith nu va recunoaște necesitatea unui progres 
în ce privește aplicarea regulii majorității, noi ne vom regăsi 
de crăciun unde am fost și săptămînă trecută“ S-ar putea insă 
ca de crăciun bradul domnului Smith să fie împodobit și cu 
actul de proclamare unilaterală a independenței Rhodesiei de 
sud. Ceea ce îndrituiește îngrijorarea cercurilor africane, atît 
a celor din Rhodesia de sud cît și din celelalte state africane, 
privind tactica tergiversării pe care o adoptă Londra, tactică 
reflectată și în constituirea unei comisii care, după cum apre
ciază agenția Reuter, a și intrat în dificultate chiar înainte de 
a-și începe activitatea. Opinii în acest sens i-au fost exprimate 
atît premierului Wiison în cursul escalelor pe care le-a făcut 
în Zambia, Nigeria și Ghana, cît și ministrului pentru proble
mele Commonwealthului, Bottomley, care s-a oprit și el în 
Tanzania, Kenya și Uganda cînd s-a reîntors de la Salisbury 
la Londra.

Cert este că blîndețea și pertractările continue care carac
terizează atitudinea britanică față de rasiștii sud-rhodesieni 
trezesc multe suspiciuni, justificate. Se pare că Londra caută 
mai degrabă o soluție care să tărăgăneze obținerea autodeter
minării populației africane. In relațiile dintre Londra și Sa
lisbury porțile au rămas „deschise". Se 
rămas deschise doar pentru minoritatea 
cele patru milioane de africani.
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