
Cu angajamentul anual

Ieri, metalurgiștii și chimiștii de Ia Uzina 
„1 Mai" din Baia Mare au înscris pe gra
ficul întrecerii socialiste un nou succes : 
îndeplinirea angajamentelor pe întregul 
an.

De la începutul anului, aici, s-a dat peste 
sarcinile de plan o producție marfă în va
loare de 37 milioane lei. S-au livrat econo
miei naționale cu 650 tone metale mai 
mult, cu 355 tone acid sulfuric, 31 000 m.c. 
oxigen etc. Productivitatea muncii a cres
cut cu 5,2 la sută iar economiile suplimen
tare la prețui de cost se ridică la circa 3 
milioane Iei. Aceste rezultate sînt în prin
cipal urmare a creșterii indicilor de utili
zare a agregatelor și instalațiilor. La cup
toarele de topire, cantitatea de produse mi
niere produse pe metru patrat în 24 de ore 
este cu 12 tone mai mare decît aceea ob
ținută la începutul anului. La instalațiile 
de aglomerare se obțin acum cu 500 tone 
produse similare pe m.p. în 24 de ore. In
dicii de productivitate realizați în prezent 
la utilizarea capacităților de producție

sînt egali cu aceia planificați pentru pri
mul trimestru al anului 1966.

Aceasta constituie încă o dovadă a preo
cupării metalurgiștilor și chimiștilor din 
Baia Mare privind pregătirea temeinică 
a îndeplinirii ritmice și la toți indicatorii 
a sarcinilor sporite în primii ani ai cinci
nalului.

★
CRAIOVA (de la corespondentul nostru):
Două evenimente deosebite au venit să com

pleteze bogatul „jurnal de bord" al construc
torilor de nave și vagoane de la Uzinele me
canice Turnu Severin. Acum citeva zile, în 
timp ce era lansat la apă cel de-al 14-lea car
gou de 1 000 de tone „Fabricat la U.M. Turnu 
Severin", constructorii sectorului III dădeau 
„cale liberă" ultimului vagon G.V.S. din pla
nul revenit la acest sortiment pentru anul 
1965.

Constructorii severineni au consemnat, tot
odată, suma de 1 765 000 lei economii la pre
țul de cost, precum și felicitările beneficiari
lor pentru calitatea superioară a produselor.
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Detaliu la Combinatul chimic —
Borzeșli

Foto : N. STELORiAN

ilie
de fruntași•>

Faptul este impresionant 
prin însăși datele lui elemen
tare : la Fabrica de sticlărie 
din Tomești, regiunea Banat, 
pe panourile fruntașilor în 
întrecerea socialistă 11 oameni 
poartă același nume de fami
lie : Schom.

In mica, localitate din inima 
Munților Poiana Ruscăi, fami
lia Schom este, intr-adevăr, 
cunoscută ca o vestită familie 
de sticlari, oameni care — din 
generație în generație — au 
îndrăgit și transmit urmașilor 
arta grea a modelării sticlei 
incandescente, care, sub mîi-
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nile lor, capătă forme și tran
sparente de cristal.

Cine sint ei ?
Iosif, Eduard, Adolf, sint 

sticlari suflători, l’e ei, tatăl 
lor, Wendy Schom, i-a lăsat 
să-l înlocuiască la cuptoare, 
acolo unde începe de fapt, 
meșteșugul sticlăriei. Bătrînul 
sticlar i-a învățat... ca pe pro
prii copii tainele milenare ale 
sticlăriei
Ignat a îndrăgit sculptura, 
Alternări și Erica — pictura 
pe sticlă. Numai unul, Alois, 
nu este sticlar ci mecanic, 
dar tot la fabrica de sticlă, 
conduce unele dintre utilajele 
moderne folosite la întreprin
derea Tomești. In total, deci, 
șapte frați. Cine sînt ceilalți 
patru care, pe panourile frun
tașilor, poartă numele acele
iași familii ? Sînt patru femei 
tinere — soții ale fraților 
Schom.

In mica localitate din inima 
Munților Poiana Ruscăi, faptul 
este binecunoscut: tuturor 
membrilor familiei Schom le 
sint caracteristice dragostea 
de muncă, dorința de a 
stăpîni tainele meseriei, obli
gația de a-și îndeplini cu 
înalt simț de răspundere înda
toririle profesionale.

în sticla lichidă.

ILIE BRINDESCU
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Proletari din toate țările, uniți-vă !
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i<i Combinatul siderurgic „Gheorghe Oiicoröhiu-Dci“-Galati
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TELEGRAME

Pe șantierul Combi
natului siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" — Ga
lați lucrările de monta
re a utilajelor continuă
cu succes. Colectivul 
șantierului nr. 3 montaj 
— I.C.R.I.S., în pre
zent, lucrează la mon
tarea și centrarea utila-
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tăm despre tinerețe, 
educație, răspun-

jului laminorului de ta
blă groasă, unul dintre 
cele mai importante o- 
biective ale, acestui 
combinat. In zona a 
IlI-a a laminorului se 
lucrează la introduce
rea și montarea cilin
drilor în caja verticală. 
Se pregătește, de ase-

menea efectuarea acelo
rași operații și la caja 
degrosisoare, făcîndu-se 
totodată, pregătirile ne
cesare pentru subturna
re.

Avansate sint șt lu
crările de montaj al 
transportorului și cînta- 
rului de brame.

Datorită executării la 
timp a lucrărilor de 
montaj s-au pregătit 
pentru subturnare și o 
parte din pozițiile cal
de cum ar fi, căile cu 
role, cîntarul pentru 
lingouri, manipulatoa
rele și altele.

Fină la începutul lu
nii noiembrie aici s-au 
montat peste 15 300 to
ne utilaje tehnologice, 
cu 2 000 tone mai mult 
decît fusese prevăzut 
inițial în graficul mon- 
torilor.

T. OANCEA

Cunoașterea la perfecție a a- 
paratelor de măsură și con
trol te ajută să dai produse 
de bună calitate. Iată princi
piul pe care maistrul prin
cipal Constantin Moise de la 
Uzinele „Autobuzul“ 11 ex
plică unui grup de elevi ai 

școlii profesionale 
Foto: ION CUCU

Cu ocazia primei aniversări 
a proclamării independenței 
Republicii Zambia, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a adresat pre
ședintelui Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda, sin
cere felicitări și cele mai bune 
urări poporului zambian.★

în răspunsul său, președin
tele Kenneth David Kaunda a 
mulțumit președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, pentru mesajul adre
sat, exprimînd dorința ca 
lațiile prietenești dintre 
poarele român și zambian 
se dezvolte în continuare.

bi-au pornit plutele pe 
Bistrița, la vale

Foto : N. STELORIAN

Puncte de vedere privind desfășurarea

bienalei de teatru „I. L. Caragiale" în regiunea Crișana

„Oglinzi deformate

.. ..

*41 ...

Continuînd dezbaterea în
cepută în pagina anchetă 
„Mecanizatorii — semnatarii 
principali pe certificatul re
coltei“, apărut în ziarul nos
tru în numărul 5 091 din 29 
septembrie, publicăm azi opi
niile tovarășului Vasile Hure- 
zeanu, inginer șef adjunct 
mecanic la Trustul G.A.S. 
Constanța, exprimate într-o 
convorbire cu redactorul nos
tru, Ion Șerbu.

— Peste citeva zile, se în
cheie practica în unități a c- 
levilor mecanizatori din anul 
trei, penultima înainte de ab
solvire. După ce criterii s-a 
făcut în Trustul G.A.S. Con
stanța repartizarea lor la 
practică ?

— Repartizarea la practică 
în unități pune, de fiecare da
tă în fața celor care o fac, o 
seamă de probleme contradic
torii. Dacă la repartizare s-ar 
avea în vedere numai buna 
instruire a viitorului mecani
zator, atunci fiecare ar trebui 
trimis în unitatea de unde a 
venit la școală, sau unde va 
lucra după absolvire. O ast
fel de repartizare ar ridica va
loarea practicii, i-ar asigura 
maximum de eficacitate. Uni-

tatea știind că elevul venit la 
practică este viitorul său me
canizator se va strădui să-l 
pregătească cît mai bine. L-ar 
repartiza în brigada cu cei 
mai buni mecanizatori, ar ve
ghea să cunoască temeinic 
toate mașinile, pămînturile 
gospodăriei, s-ar îngriji de

educația lui, de introducerea 
sa în colectivul de muncă. Am 
avea astfel posibilitatea să 
facem gospodăria răspunză
toare, în egală măsură, alături 
de școală pentru pregătirea 
fiecărui mecanizator al său.

Ce ne împiedică să 
dăm așa ? Două lucruri 
țiale.

1. Nevoia continuă,
gentă de mecanizatori din u- 
nele unități. In această toam
nă, de exemplu, unitățile din 
trustul nostru au un deficit de

circa 300 mecanizatori, de trei 
ori mai mult decît numărul e- 
levilor din anul trei, aflați în 
practică. Nevoile producției 
ne-au obligat, așadar, să tri
mitem elevii în unitățile ca
re aveau cele mai mari cerin
țe din acest punct de vedere.

2. Chiar în condiții norma
le, fiecare elev nu va putea fi 
repartizat la unitatea unde va 
lucra după absolvire. Unități
le noastre, multe la număr, 
sînt amplasate în patru raioa
ne. Școlile nu au atîtea cadre 
cîte sînt necesare pentru în
drumarea și controlul practi
cii în fiecare unitate. De aci 
nevoia repartizării în grupuri 
mai mari în unitățile cu mai 
bune condiții.

— Ce propuneți 
zolvarea acestor 
contradictorii ?

— In legătură
impediment, cred că stabilirea 
numărului de locuri pentru o 
promoție de mecanizatori nu 
se face încă după un studiu 
riguros. Avem 300 de mecani
zatori lipsă, ni se aprobă

împotriva talentului

ransportul rutier, circulația 
auto cunosc o dezvoltare tot 
mai mare. Pe drumurile pu
blice întâlnim mereu mai mul
te autovehicule. Sporirea par
cului auto, creșterea traficului 
rutier, ridică în mod fireso 
numeroase probleme, atît oa
menilor de la volan, cît și ce

lor răspunzători de buna organizare a cir
culației.

Nu cu multă vreme în urmă, ziarul nos
tru s-a ocupat de unele aspecte ale pre
gătirii tinerilor șoferi și ale circulației. La 
rubrica „Omul de Ia volan și răspunderile 
lui“, au fost dezbătute unele aspecte ale 
pregătirii conducătorilor auto, ale calității 
învățământului, răspunderilor autobazelor 
etc. O parte din problemele analizate n-au 
căpătat încă o rezolvare corespunzătoare. 
Accidentele grave sau mai puțin grave,

frecvența acestora, impune luarea unor 
măsuri eficiente atic de către colectivele 
din cadrul școlilor unde se pregătesc șo
ferii, autobaze, întreprinderi și instituții, 
cît și de organele de miliție. Iată cîteva din 
accidentele ce au avut loo în ultimul timp :

In seara zilei de 3 octombrie pe șoseaua 
Izvoarele—Caraula s-a întîmplat un grav 
accident. Echipa de fotbal a comunei Ple- 
nița se întorcea de la Urzicuța. Au
tocamionul „Carpați“ cu numărul de 
circulație 26 286 OL, proprietatea coope
rativei agricole de producție din Plenița, 
transporta acasă echipa și cîțiva suporteri, 
în total 32 de persoane (în loc de 24 cît 
permite legea). La o pantă șoferul obser
vă că nu are frînă. Din clipă în clipă ma
șina ia viteză mai mare. Disperat, șoferul 
încearcă să schimbe viteza într-o viteză 
inferioară, dar nu mai reușește. Panta face 
o cotitură și... Telefoanele încep să zbîr- 
nie : accident pe șoseaua Izvoarele—Ca
raula... Opt morți... 12 grav răniți... Șofe
rul? Bercea Constantin, un tînăr de 28 
de ani...

Șoferul Ioan lovanovici, în vîrstă de 24 
de ani, conducînd autocamionul cu nr. 51 019 
BT, sub influența alcoolului, cu viteză 
excesivă pe șoseaua Zlatița—Socol, intră 
în șanț și răstoarnă mașina în care se aflau 
13 persoane. Patru persoane grav rănite 
și trei mai ușor.

Șoferul Gheorghe Popescu, de Ia I.R.T.A. 
Tg. Jiu, circulând pe șoseaua Baia de Fier 
cu viteză excesivă, pune o frînă bruscă și 
derapînd, intră în șanțul șoselei. Din 
cauza șocului oblonul lateral se rupe și opt 
din cele 20 de persoane pe care le trans
porta ilegal cu autocamionul nr. 25 878 
OL se accidentează grav. Șoferul Gheor
ghe Popescu are 25 de ani.

Șoferul Gheorghe Stoenica, conducînd 
autobasculanta nr. 53 161 BT pe șoseaua Or
șova—Turnu Severin face o triplare (inter
zisă de lege) și calcă mortal pe un bătrîn. 
Șoferul Gheorghe Stoenica este în vîrstă 
de 23 de ani.

Vinovați de aceste accidente se fac în 
primul rînd șoferii sus-menționați, precum 
și cei care răspund și administrează vehi
culele respective. Șoferilor nu li se poate 
imputa necunoașterea obligațiilor profesio
nale, ci ușurința cu care tratează aceste 
obligații, ele fiind prevăzute în legi și 
regulamente. O singură clipă de subapre
ciere și totul poate să fie fatal.

Exemple ca cele de mai sus, cînd șo
feri tineri comit grave accidente de cir
culație, cînd cerneala nu s-a uscat încă pe 
carnetele de șoferi completate cu numele 
lor, dar accidente au făcut, se pot înșirui

In numeroase localități din 
țară au început deja fazele 
regionale ale celei de a patra 
bienale de teatru „I. L. Cara
giale". La Marghita, în regiunea 
Crișana, gongul a chemat în 
fața rampei formații teatrale 
de amatori, montaje literare, 
din comunele raioanelor Șim- 
leu, Marghita și Oradea. La fa
zele anterioare, comunale și 
inter comunale, selecția făcută 
a avut un cîmp larg de inves
tigație, căci aproape toate că
minele culturale din comunele 
raioanelor amintite au pro
gramat pregătirea unor 
menea spectacole.

Urmărind evoluția acestor 
formații, și, îndeosebi, a echi
pelor de teatru, două întrebări 
mi se par firești: ce jucăm ? 
și cum jucăm?

Caselor regionale de creație 
și caselor raionale de cultură, 
instituții ce îndrumă din punct

ase-

de vedere metodic activitatea 
de pregătire și desfășurare a 
acestor festivaluri, le revine 
rolul de a orienta și sprijini 
formațiile de amatori din raza 
lor de activitate cu material 
literar, instructori specializați 
în diferite probleme ale jocu
lui actoricesc, scenografic, etc.

Există, însă, aici un fel de 
„nod gordian". Casa centrală 
de creație editează în fiecare 
an o mulțime de texte desti
nate reprezentării scenice 
(piese de teatru).

Caracteristica sigură a mul
tora din aceste „creații drama
tice" este că sînt dramatic de 
neizbutite din punctul de ve
dere al realizării artistice. Pie
sele de teatru tipărite, sînt re
partizate caselor de creație re
gionale și orășenești spre a fi 
difuzate artiștilor amatori și 
reprezentate pe scenă. Cam la 
atît se rezumă activitatea de

îndrumare din partea caselor 
de creație în privința alegerii 
repertoriului. Activitățile de 
îndrumare au desigur o anu
mită pedagogie. Metoda de 
față însă mi se pare cel puțin 
nepotrivită. Există o prejude
cată de care sînt stăpîniți încă 
membrii caselor de creație, că 
amatorului mai cu seamă celui 
din mediul rural, trebuie să-i 
fie destinate lucrări didac
ticiste și concrete în sensul cel 
mai neavenit al cuvîntului. 
Altfel nu se poate explica de 
ce această instituție lansează 
și expediază spre formațiile 
artistice lucrări fără valoare, 
care reduc viața la citeva 
scheme confecționate ad-hoc, 
în care sînt reduse aproape în 
întregime trăirile autentice. 
Schematismul lucrărilor res
pective se transmite de cele 
mai multe ori interpreților, și 
devine un fel de barieră în ca-

lea adevăratelor realizări sce
nice.

In zodia acestor slăbiciuni au 
plutit și lucrările dramatice 
interpretate de echipele de a- 
matori prezente la faza regio
nală a festivalului de teatru 
„I. L. Caragiale" de la Mar- 
ghita. In limitele unui text 
care nu spune nimic și se pre
zintă ca o sumă contabilă de 
scene și acte, amatorul și chiar 
profesionistul, nu ar putea 
spune ceva chiar dacă ar vrea. 
Este cazul formației sindicatu
lui învățămînt din localitatea 
Simleu. Colectivul acestei for
mații, tineri profesori și învă
țători din localitate, s-a mișcat 
în scenă cu ușurință și natu
ralețe căutînd, desigur, să pă
trundă rolurile ce le aveau de 
interpretat. S-au lovit însă la 
orice pas de platitudinile unui 
text care pe parcursul celor 
trei acte nu aducea nici un su-

fiu creator („Precupeața 
Gh. Ostafie). Entuziasmul aces
tui colectiv tînăr ar putea fi 
desigur valorificat prin jucă
rea unor piese de valoare, 
realizarea unor asemenea ro
luri în care fiecare ar găsi ele
mente autentice care să le 
transmită publicului. Faptul a- 
cesta ar constitui în același 
timp un stimulent pentru in
terpreti.

In situație similară se găsesc 
și celelalte piese de teatru ju
cate : „Dănilă o ia razna“, de 
Teodor Bocșa, prezentată de 
formația de teatru a căminu
lui cultural din Spinuș, „Postul 
X“, de C. Bratu, prezentată de 
echipa sindicală a minerilor 
din Voivozi, fantezia dra
matică „Ploaia“ de Valentin

CRĂCIUN BEJAN 
corespondentul 

„Scinteli tineretului 
pentru regiunea Crișana

ȘTEFAN HARALAMB

(Continuare in pag. a ll-a)
(Continuare in pag. a ll-a)

strin-

Blocuri noi in Tulcea
Foto : AGERPRES

(Continuare in pag. a Il-a)



Hotărârile adunării generale
program concret de lucru

Darea de seamă și proiec
tul planului de măsuri prezen
tate în adunarea de alegeri a 
organizației de bază U.T.C. din 
secția croit a întreprinderii 
„Clujana“ au constituit, de 
fapt, punctul de plecare pen
tru dezbaterile vii, rodnice 
care au avut loc. Carac
terizate printr-un simț de 
înaltă exigență față de muncă, 
darea de seamă, discuțiile nu 
au făcut numai o trecere în 
revistă a ceea ce este bun, ci 
și o analiză temeinică a mun
cii stabilind un plan concret 
de activitate pentru viitor.

în proiectul de 
prevăzut astfel 
unui colectiv de 
va cerceta modul 
sușesc tinerii noile cunoștințe 
predate, cum le aplică în pro
ducție, concluziile urmînd a fi 
dezbătute într-o adunare ge
nerală. Totodată, pentru-tine
rii nou veniți în întreprindere, 
ca și pentru cei care mai au 
greutăți în îndeplinirea sarci
nilor profesionale, biroul 
U.T.C. va solicita sprijinul 
maistrului, a tinerilor tehni
cieni în organizarea unor de
monstrații practice în legătură 
cu așezarea tiparelor, lucrul 
la mașini, croirea etc.

Aceasta este una din preve
derile proiectului 
măsuri, 
imediat 
curs.

măsuri s-a 
organizarea 

uteclști care 
cum își în-

care a și 
în planul

planului de 
fost trecută 
pe luna

După 
măsuri 
treacă fără întîrziere la tradu
cerea lui în viață. Astfel hotă
rîrile adunării rămîn simple 
vorbe pe hîrtie.

Adunarea generală de ale
geri a organizației de bază 
U.T.C. de la Uzina „Triumf“ 
din Cluj a avut loc în urmă 
cu aproape o lună. Uteciștii au 
făcut numeroase propuneri in
teresante cuprinse în planul 
de măsuri.

— Experiența arată că nu se 
poate alcătui un plan bun — 
ne spunea Grigore Jac, secre
tarul comitetului organizației 
de bază U.T.C. (ales pentru a 
patra oară) — fără a ține sea
ma de părerile, de sugestiile 
tinerilor, într-un cuvînt de 
înțelepciunea și maturitatea 
colectivului. Organizația noas
tră n-a făcut pînă acum mare 
lucru în privința reducerii re
buturilor. Faptul că mulți ti
neri, de la sectorul metalurgie, 
de prelucrări mecanice, dau 
incă un procent de rebuturi 
mai mare decît cel admis, a 
provocat dezbateri serioase 
în adunarea de alegeri. Situa
ția a fost analizată de către

adoptarea 
esențial i

. planului 
este să

tineri, de pe poziția sarcinilor 
generale ale uzinei. în acest 
sens au fost făcute și propu
nerile lor, incluse în planul de 
măsuri: sprijinirea conduce
rii întreprinderii în organiza
rea pe meserii a cursurilor de 
ridicare a calificării, avîn- 
du-se în vedere gradul de pre
gătire a fiecărui tînăr ; o mai 
intensă activitate pentru răs- 
pîndirea literaturii tehnice de 
specialitate ; ținerea în cola
borare cu cabinetul tehnic, a 
unor conferințe care să ducă 
la răspîndirea celor mai noi 
metode de muncă etc. De ase
menea, în planul de măsuri au 
fost prevăzute și un număr de 
activități menite să îmbunătă
țească munca cultural-artis- 
tică.

— Ați făcut ceva în această 
privință pînă în prezent ?

— înainte de a vă răspunde 
la întrebare vreau să mențio
nez că activitatea culturală a 
ocupat un loc însemnat în dez
baterile adunării de alegeri. 
Tinerii au criticat pe bună 
dreptate faptul că, deși sîntem 
o organizație numeroasă (a-

proape 130 de uteclști) n-am 
întreprins nimic pe linia for
mării unor echipe artistice 
care să desfășoare o activitate 
proprie în uzină deși foarte 
mulți tineri și-au manifestat 
această dorință. Aveau tot 
dreptul și toate motivele să ne 
critice: în fond activitatea 
culturală, manifestarea aptitu
dinilor, a talentelor artistice 
este o parte integrantă a acti
vității tineretului.

Și acum să vă răspund la în
trebare : Am luat legătura cu 
comitetul sindicatului care 
ne-a pus la dispoziție un in
structor. Apoi i-am înscris pe 
toți acei tineri care vor să ac
tiveze într-una din formațiile 
artistice. Un colectiv de ute- 
ciști îl ajută pe instructor să 
alcătuiască textele brigăzii și 
în cu.rind vor începe repeti
țiile ; echipa de dansuri repetă 
de mai multe zile.

Așadar, prevederile din pla
nul de măsuri au început să 
se concretizeze în acele acti
vități solicitate de tineri.

Era firesc ca pînă la această 
dată organizațiile de bază

U.T.C. din secția montaj a uzi
nei „Unirea“ să fi înregistrat 
în activitatea ei realizarea 
unor obiective, a unor hotărîri 
dat fiind că de la ținerea adu
nării a trecut mai bine de o 
lună. Dar lucrurile nu stau 
așa. Cauza acestei situații am 
căutat-o în primul rînd în con
ținutul planului de măsuri. A 
avut el un caracter concret, a 
dat o orientare precisă activi
tății viitoare a organizației de 
bază ? Să luăm cîteva exem
ple : „Biroul organizației de 
bază va mobiliza toți uteciștii 
în vederea realizării planului 
la toți indicii, va lua toate 
măsurile ca nici un tînăr să 
nu lipsească din producție“. 
Dar cum anume se va proceda, 
ce acțiuni se vor întreprinde 
în acest scop, nu se spune. Se 
poate constata cu ușurință că 
acestea nu sînt măsuri ci un 
gen de „indicații vagi“ după 
care este foarte greu să orga
nizezi o 
practică.

activitatea concretă,c

Apare 
cretarul

astfel limpede că se-
organizației U.T.C.,

F S - Ä

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd la Copen
haga, tov. Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.C.R., care 
va participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
P.C. din Danemarca.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți to
varășii Mihail Florescu și Du
mitru Popa, membri ai C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu și Ion Sto- 
ian, membri supleanți ai C.C. 
al P.C.R., și activiști de partid.

• Președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, 
a adresat președintelui Came
rei Comunelor din Marea Bri
tanic, dr. Horace King, o tele
gramă de felicitare cu ocazia 
alegerii sale în această func
ție.

Sosirea in Capitală
a unei delegații

Grupul solist al Scolii peda
gogice din Deva și echipa de 
fluieraș din Sucjag și-au ciș- 
tigat un bine meritat renu
me. lată-i pe scena Casei de 

cultură din Hunedoara

• Marți a avut loc în Capita
lă o ședință lărgită a Biroului 
executiv al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, în 
care au fost analizate proble
mele privind repertoriul tea
trelor dramatice din stagiunea 
1965—1966.

Au luat parte directorii tea
trelor dramatice 
țară, dramaturgi, 
artă, ziariști.

în încheierea 
lua cuvîntul Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

din întreaga 
critici de

discuțiilor a

a Parlamentului englez
La invitația Marii Adunări 

Naționale, marți seara a sosit 
în Capitală o delegație a Par
lamentului englez. Delegația 
este condusă de Ian Mikardo, 
deputat în Camera Comunelor, 
membru al Comitetului Națio
nal executiv al Partidului la
burist, membru al grupului 
parlamentar pentru relații de 
prietenie Marea Britanie-Ro- 
mânia. Din delegație fac parte 
deputății N. G. Carmichael 
(laburist), J. Brewis (conserva
tor), sir Eric Errington (con
servator), M. Giles (conserva
tor), A. E. Hunter (laburist).

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de acad. St. S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Ion Pas, pre-

ședințele Grupului român 
Uniunii interparlamentare, 
acad. Andrei Oțetea, președin
tele Grupului român pentru 
relații de 
nia-Marea 
Drăgoieseu, 
Bălăceanu, 
precum și de Vasile Lixandru, 
vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei, Petru 
Burlacu, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
funcționari superiori ai M.A.N. 
și ai M.A.E.

Au fost prezenți Leslie Char- 
les Glass, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și mem
bri ai ambasadei.

prietenie Româ- 
Britanie, Petre 

C. Paraschivescu- 
Mircea Rebreanu,

(Urmare din pag. I)

deîncă multe. Deci, tinerilor conducători 
autovehicule le revin răspunderi deosebite 
în ce privește buna circulație.

— Intr-adevăr foarte mari! — ni se 
spune la Serviciul Inspecției Auto și Cir
culație din Direcția Generală a Miliției.

Dacă ne gîndim că școlile de șoferi pro
fesioniști primesc elevi numai între vîrsta 
de 18-25 de ani (de curînd pînă la 35) ne 
dăm seama că majoritatea conducătorilor 
de autovehicule sînt oameni tineri.

Red. : Fiindcă a venit vorba de școlile 
de șoferi profesioniști, a căror activitate 
e controlată și de organele de Miliție, 
v-am mga să ne spuneți cum sînt pregătiți 
în aceste școlii viitorii conducători de 
vehicule ?

Răspuns: In majoritatea școlilor de șo
feri profesioniști, elevii primesc o bună 
pregătire.

Red.: Profesorii și instructorii cate pre
dau la aceste școli sînt cadre bine cali
ficate ?

Răspuns: Cei mai mulți sînt într-ade- 
văr bine calificați. Dar este de-ajuns ca în
tr-o școală să ai un singur instructor ne
competent ca o promoție întreagă de 
șoferi să fie vitregită de o bună pregă
tire. Sînt și cazuri cu totul intolerabile. 
La școala profesională Turnișor Sibiu, de 
exemplu „cunoașterea auto" e predată de 
un inginei silvic, la școala de la Curtea 
de Argeș, materia de specialitate e predată 
ds un... contabil. Acești oameni, probabi1 
bine pregătiți în profesiunea lor adevărată, 
n-au nici măcar carnete de conducere.

Red. : Cine asigură cadrele de instruc
tori pentru aceste scoli ?

orășe- 
a răs- 
alegeri 
cu su-

VASILE CÄBULEA

VasiJescu

Teofil Chlra n-avea cum 
răspundă întrebării noastre, 
n-avea ce să ne spună în le
gătură cu activitatea desfășu
rată de la data cînd au avut 
loc alegerile — 1 octombrie.

Cele relatate ne îndeamnă 
să credem că nici comitetul 
U.T.C. din uzina Unirea și nici 
delegatul Comitetului 
nesc U.T.C. Cluj, care 
puns de adunările de 
de-aici, nu au vegheat 
ficient spirit de răspundere la 
întocmirea dării de seamă, a 
proiectului de măsuri. Starea 
de fapt trebuie să constituie o 
preocupare măcar de-acum 
încolo pentru comitetul U.T.M. 
din uzină. La întocmirea pla
nurilor de muncă lunare ale 
organizației de bază U.T.C. din 
secția montaj, să fie avute în 
vedere acele probleme care 
privesc activitatea în produc
ție a tinerilor, și care cer o re
zolvare urgentă prin mijloace 
specifice organizației noastre.

Scintela 
tineretului

Tinerii: Adriana
și Florea lancu de la secția 
proiectări a Uzinei de utilaj 
chimic Ploiești, definitivează 
ultimele detalii ale unui nou 

proiect

® Săptămina aceasta fotbaliștii noștri vor susține 
noi jocuri internaționale.

Astăzi, pe stadionul Republicii, cu începere de la 
ora 15,15 reprezentativa olimpică a tării noastre 
întîlnește selecționata de tineret a R. P. Polone. 
Antrenorii Bozii Marian și Angelo Niculescu au al
cătuit în vederea acestui meci următorul lot : Con- 
stantinescu, Niculescu, l.upescu, Satmăreanu, Boc, 
Grăjdeanu, Stoenescu, Mocanu, Năttănăilă, Stelă- 
nescu, Nunweiller VI, Matei, Panica, Frătilă, Cu- 
pernlan, Naghi, Moldoveanu și Szabo.

Intîlnirea Va ii condusă de arbitrul bulgar Petar 
Djonev.

® Astăzi, în jurul orei 16,15, stafiile noastre de 
radio vor transmite aspecte din repriza a doua a 
întîinirii internaționale de fotbal dintre echipa 
olimpică a țării noastre și selecționata de tineret 
a R.P. Polone. Transmisia se va face pe programul I.

*
Joi la Sibiu, selecționata de juniori a tării noastre 

Va juca cu echipa de juniori a Uniunii Sovietice.

prima oară după gravul accident de 
de la 6 octombrie, atletul sovietic Va
s-a ridicat din pat, reușind să se tină

• Pentru 
motocicletă
Ieri Brumei
cîleva minute pe picioare. Dr. Kucerenko, medicul 
care-l îngrijește pe campionul sovietic, a declarat 
că procesul de vindecare decurge normal. El a evi
tat să dea un răspuns categoric la Întrebarea cores
pondenților de presă dacă Brumei va mai putea 
practica atletismul.

• Finala campionatului republican feminin de șah 
care se desfășoară la Băile I-Ierculane a continuat 
cu disputarea rundelor X, XI și XII.

Fruntașele clasamentului, maestrele internaționale 
Elisabeta Polihroniade și Alexandra Nicolau con
tinuă pasionanta lor dispută peiitru cîștigarea titlu
lui de campioană. In ultimele runde Elisabeta Poli
hroniade a remizat cu Pogorevici, Baumstarck și 
Desmireanu, iar Alexandra Nicolau, după ce a 
pierdut surprinzător in 25 de mutări la Suzana Ma- 
kai, a cîștigat la Urzică și a remizat cu Pogorevici.

(Agerpres)

Performanțele unui alpinist român
Reîntors dintr-o călătorie în 

Alpi, unde a escaladat pasul 
Stelvio (3 998 m), împreună cu 
un grup de sportivi austrieci 
și norvegieni, alpinistul Sorin 
Ciuli a înfățișat redactorului 
„Agerpres“ Gh. Brătescu cîte
va dintre performanțele sale 
El este primul sportiv român 
care a atins altitudini de peste 
7 000 m, și unul dintre puținii 
din lume care au urcat vîrful 
Lenin din Pamir (7*134 ni) fără 
a folosi masca cu oxigen. Tot 
in Pamir, Sorin Ciuli a pur
tat drapelul patriei noastre pe

vîrful „Comuna din Paris“ 
(6 340 m) pe care l-a escaladat 
in premieră absolută, avînd ca 
parteneri sportivi sovietici și 
cehi. Pentru prima oară în is
toria alpinismului, el a străbă
tut de la un cap la altul și ghe
țarul nepolar „Fedcenko", care 
este cea mai lungă formație 
glacială de acest fel din lume. 
O altă călătorie în Alpi i-a 
prilejuit traversarea Saint 
Bernard-ului, în compania u- 
nor cățărători italieni.

Care sînt proiectele acestui 
temerar sportiv ? Obișnuit cu

(Agerpres)

(Agerpres)

Foto i AGERPRES

Pe șantierul Combinatului de Îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș lucrările suit avansate. 
In fotografie: instalația de dirijare a debitului de gaze spre combinat.

urcușul, a declarat el, mă a- 
trage de data aceasta o... cobo- 
rîre. Intenționez să intru în 
craterul vulcanului Stromboli, 
încă activ, pe același drum 
străbătut în sens contrar de 
către Jules Verne și eroii cele
brului său roman „O călătorie 
spre centrul pămîntului“. Tot 
în stadiul de proiect se află o 
traversare completă de la sud 
spre nord a munților Hima
laia cu atingerea Everestului, 
(8 848 m), în cadrul unei expe
diții românești. Documentarea 
necesară pregătirii proiectului 
respectiv, care a durat doi ani, 
s-a încheiat. Studiile făcute 
vor fi publicate într-un volum 
aflat sub tipar, intitulat „Hi
malaia — cucerirea vîrfurilor 
lumii", de M. Bleahu, M. Bog
dan și Gh. Epurau. Lucrarea, 
deși are un caracter științific, 
se adresează și marelui public, 
constituind o adevărată istorie 
a explorării vîrfurilor monta
ne de peste 8 000 m. Ea cu
prinde și schițe de hartă, tra
see și fotografii.

MIERCURI — 3 NOIEMBRIE

A

19.00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 Emisiune pentru tinere
tul școlar. Filmul documentar 
„ȘopîrJele“. 20,00 „3 000 de km 
— 50 de popasuri“ film reali
zat de studioul de televiziune 
București. 21,00 Teat.fu în stu
dio : „Seară de toamnă" de 
Fr. Dürrenmatt. 22,00 Jurna
lul televiziunii. Buletin meteo
rologic.

Cinematografe
UNCHIUL MEU

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

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE ?

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

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

rulează la Capitol, orele 
10; 12; 14; 16.,15; 18,30; 20,30, 
Moșilor, orele 11,30; 18; 20,30 
(completare ,,Au (ost sal
vati“), Floreasca, orele 10 ; 
12; 14, 16; 18,15; 20,30 (com
pletare „Acolo unde a trăit 
Hemingway")

la București, orale 
Ffe-
15, 

orele

Imagine din
Zero", care va fi prezentat as
tăzi în cadrul Festivalului fil

mului sovietic

filmul „Căpitanul

Răspuns: I.R.T.A. După instrucțiunile 
Ministerului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, I.R.T.A. trebuie să asigure șco
lilor de șoferi cadre cu cea mai bună pre
gătire. Unele întreprinderi de transport se 
achită în mod conștiincios de această înda
torire, altele însă caută să se descotoroseas
că de cei care fac greutăți în producție, 
țrimițîndu-i ca instructori Ia școlile de șo
feri.

Red.: Ce se întîmplă după ce elevul 
termină școala ?

Răspuns: Școala are o durată de șase 
luni, după care elevul dă un examen și e 
făcut ajutor de șofer. Urmează o perioadă 
de trei luni de practică.

Red. : Noi credem, că cele mai multe la
cune în pregătirea elevilor își găsesc iz
vorul tocmai în raportul necorespunzător 
dintre pregătirea teoretică și cea practică. 
După părerea noastră pregătirii teoretice 
îi sînt afectate în școală prea multe ore 
și aceasta — evident — în dauna pregăti
rii practice. Mai mult: nici chiar aceste 
ore, prevăzute pentru practică, nu sînt 
folosite la maximum.

Cîte ore de conducere fac elevii 
tu timpul celor trei luni de practică ?

Răspuns : 
ore, dar în 
pectă aceste

Red.: Ce
dei de practică ?

Răspuns: La majoritatea autobazelor 
ajutorii de șoferi fac o practică bună, 
corespunzătoare. Șefii unităților respective, 
șoferii pe lîngă care sînt dați se îngrijesc 
să li se dea explicații competente, să le 
asigure posibilitatea conducerii autovehi
culelor cel puțin 240 de ore în timpul 
practicii. Din păcate, 
autobaze unde tinerii
lîngă cei mai buni șoferi, ba. dimpo
trivă, ajung pe mîna unor elemente 
de la care n-au nimic bun de în
vățat și care au o influență nefastă asupra

Insfrucțiunile prevăd 
realitate nu peste tot 
instrucțiuni.
se întîmplă în timpul perioa-

însă, întîlnim și 
nu sînt dați pe

lor. Neajunsuri cu privire la practica aju
torilor de șoferi s-au întîlniS la autobazele 
Alexandria, Giurgiu, punctul de exploatare 
Videle și altele.

Red.: Tînărul devenit șofer mai găsește 
la locul său de muncă vreo formă de în- 
vățămînt profesional ?

Răspuns: Da : „Școala personalului“. A- 
ceastă formă de pregătire există la toate 
punctele de exploatare. Ea însă nu 
funcționează bine la unele unități. Cu
noaștem întreprinderi de transporturi unde 
la primirea salariului șoferul semnează 
procesul-verbal că a participat la cursurile 
școlii personalului, cînd nici n-a dat pe 
acolo. Cîte o dată e solicitat să semneze 
și pentru 2-3 colegi, care sînt plecați în 
cursă.

Red. : Din discuția avută cu dv, reiese 
că șoferii tineri, reprezentînd marea ma
joritate a conducătorilor de autovehicule 
creează multe greutăți circulației. Sînteți de 
părere că neajunsurile pornesc încă de la 
pregătirea lor ?

Răspuns : Așa este. Majoritatea acciden
telor sînt cauzate de conducătorii tineri. 
Desigur că nu numai în activitatea școlilor 
de șoferi profesioniști se constată unele 
neajunsuri. Există încă multe lacune în 
pregătirea practică a conducătorilor auto 
și chiar în ce privește educația acestora. 
Dar nu-i mai puțin adevărat că multe din
tre acestea pot fi ușor înlăturate prin par
ticiparea celor care răspund de pregătirea 
șoferilor, a autobazelor, a întreprinderilor.

Iată, deci, un prim obiectiv al raidurilor- 
anchetă pe care le veți putea urmări în 
numerele următoare ale ziarului «Scînteia 
tineretului» : calitatea pregătirii profesiona
le a conducătorilor auto. în continuare, 
■ziarul își propune să dezbată aspecte ale 
unei mai bune organizări a circulației, ale 
răspunderilor care revin autobazelor, în
treprinderilor și instituțiilor pentru conti
nua îmbogățire a cunoștințelor profesionale 
ale tinerilor șoferi.

Cum pregătim
mccaniiatorii

(Urmare din pag. I)
cifră de școlarizare echivalen
tă. Dar, acest deficit este a- 
cum ; care va fi însă peste 3 
ani, la absolvirea acestei pro
moții, nu se știe. Nu se ia în 
studiu numărul tinerilor care 
pleacă militari, tractoarele 
noi care vor intra în unități. 
Degeaba sînt întrebate acum 
unitățile de cîți mecanizatori 
au nevoie. Ele pot răspunde 
doar pentru prezent. Sîntem 
la sfîrșit de an și unitățile nu 
cunosc ce mașini vor primi în 
anul următor, dar peste 3 ani ?

Apoi, la nivel central, adică 
la Consiliul Superior al Agri
culturii, se face probabil 
următoarea socoteală : numă
rul mecanizatorilor lipsă, plus 
tractoarele care intră fac 
2 000. Anul viitor vom avea 
2 000 de absolvenți; înseamnă 
că e bine. Dar că oamenii a- 
ceștia sînt în școli la Giurgiu 
sau la Bacău și de ei este ne
voie în Dobrogea sau la Iași, 
asta se pare că nu mai con
tează. Anul trecut, de exem
plu, ne-au fost repartizați ab
solvenți de la Ripiceni — Su
ceava, Ciulnița — București și 
Răcăciuni — Bacău, 
mulți, de la început 
prezentat, iar restul 
pe parcurs.

A doua chestiune 
schimbarea. sistemului actual 
de practică. Practica elevului 
nu ar mai trebui plătită ca în 
prezent. Gospodăriile obligate 
să-i plătească pe elevii prac- 
ticanți se străduie să-i facă

ce

»♦ Oglinzi deformate“
împotriva talentului

(Urmare clin pag. I)

Cei mai 
nu s-au 
au plecat

ține de

cit mai productivi pentru ele. 
De aci neajunsul: elevii sînt 
puși să execute lucrări pe ca
re le cunosc și nu pe cele care 
ar trebui să le învețe.

Elevii ar trebui repartizați 
să lucreze pe aceeași mașină, 
în același schimb, cu cei mai 
buni mecanizatori, la cele mai 
complicate lucrări. Cointere
sarea mecanizatorului și a șe
fului de brigadă în instruirea 
elevului practicant ar rezolva 
astfel greutatea actuală a șco
lii cu privire la îndrumarea 
și controlul practicii.

— încă o întrebare. De
la absolvire, un număr mare 
de mecanizatori nu pot lucra 
la recoltat cu combina de ce
reale ? Are vreo legătură cu 
practica ?

— Da, este în parte rezulta
tul unei deficiențe de planifi
care a perioadelor de practi
că. în prezent, mecanizatorii 
termină școala fără să partici
pe efectiv în cadrul unei prac
tici la recoltarea păioaselor 
într-o campanie. Faptul că la 
absolvire mecanizatorii nu pot 
lucra din prima zi cu toate 
mașinile din dotarea unități
lor le creează acestora multe 
greutăți. Este necesar, deci, 
să se găsească posibilitatea 
organizării unei perioade de 
practică pentru elevi și 
campania de Vară.

Nici noi, nici interlocutorul 
nostru nu ne-am propus (nici 
n-ar fi fost posibil) să dezba
tem toate problemele legate 
de practica în producție a e- 
levilor-mecanizatori. Consta
tările și sugestiile tovarășului 
inginer Hurezeanu vizează 
însă cîteva aspecte oare merită 
să solicite atenția Consiliului 
Superior al Agriculturii și 
Ministerului învățămîntului.

în

Munteanu, pusă în scenă de 
formația sfatului raional Ora
dea.

Realizarea unui spectacol 
scenic implică și abordarea 
unor probleme specifice. In a- 
ceastă direcție cred că se 
simte lipsa unei îndrumări mai 
competente și permanente din 
partea metodiștilor caselor ra
ionale de cultură și caselor re
gionale de creație. Constată
rile ce s-au putut face cu oca
zia spectacolelor prezentate, 
vădesc lipsa de preocupare a 
colectivelor pentru problemele 
decorului, machiajului, costu
mației etc. care sînt aproape 
inexistente.

Activitatea instructorilor ca
selor raionale de cultură și a 
activiștilor culturali de toate 
gradele trebuie să depășească 
acel stadiu de consemnare sta
tistică a numărului de forma
ții. Ea trebuie să dobîndească 
acea calificare, caracteristică 
desigur specialistului, care să 
poată merge cu îndrumările 
pînă la lămurirea problemelor 
de cel mai strict amănunt. A- 
ceștia vor trebui în primul 
rînd să-și concentreze atenția 
spre selectarea unor texte dra
matice de calitate care vor a- 
sigura într-o mai mare măsură 
o bună reușită a interpretării, 
vor determina un interes mai 
susținut din partea spectato
rilor.

MARILYN (completare „în 
paradisul păsărilor“)

rulează la Festival, oielă 
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 ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI

rulează la Victoria, orele 10; 
12; 14; 16.15; 18,30; 20,45,
Rahova, orele 16; 18,15;
20,30 (completare „Mexicn- 
Expres"), Flacăra, orele 10 ; 
14; 16,15} 18,30; 20 (comple
tare „Chibrituri")

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Central, orele 9i 
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
12; 14;

BANDA 
ciut“)

rulează 
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 _____ ....

CĂPITANUL DIN TENKEȘ 
(ambele serii)

rulează la Timpuri 
10—20 în continuare.

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

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) 
la înfrățirea între po- 
orele 10; 15,15; 18;

18 Lumina. Orêle 9.45> 
16.15s 18,30, 20,30. 
(completare „So-

la Union, orele 16 i

la ora 10.

Noi. orele

rulează
poare.
20.15.

JUDEX
rulează
în continuare, 17; 19; 21.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L“ 
rulează la Buzești, orele 8.45;
11.15, 13,30; 16; 18,30; 21.

ONORABILUL STANISLAS. 
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 0- 
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 ZambacciarT)

la Dacia, orele 9—1.5
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Constructorii acestui nou bloc din Ploiești au 
lucrat cu migală, ca la un adevărat Hltgtan 

Poto: N. STELORIAN
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: SÄ
DISCUTĂM 

DESPRE tinerețe.
I educație, i 
I răspunderi ;

ffrașu/ nostru, 

mai frumos!

redacției
' DRĂGHICEANU 

CONSTANTIN — Plo
iești, ȘERB ION — 
Bacău, BARBIL ION — 
Bacău.

Angajații trimiși de 
întreprindere pentru a 
urma o școală în sco
pul pregătirii profesio
nale (școli tehnice de 
maiștri, cursurile post 
universitare, aspirantu
ră), beneficiază în anul 
încadrării lor în muncă, 
conform art. 133 lit. c. 
din Codul Muncii de 
concediu de odihnă in
tegral, cu condiția de a 
nu fi primit în acel an 
vacanța școlară de vară.

Absolvenții institute
lor de învățămînt supe
rior tehnic, agronomic, 
economic și arhitectu
ră, proveniți din cîmpul 
muncii, inclusiv absol
venții cursurilor serale 
Și fără frecvență au 
obligația de a lucra 
timp de 3 ani nemijlocit 
Cit în secțiile de produc
ție. Cei care nu provin 
din cîmpul muncii sînt 
obligați să lucreze mai 
întîi că stagiari, timp de 
un ân. Sâlariații, absol
venți ai institutelor de 
învățămînt superior, ca
re au urmat cursurile în 
vederea completării stu
diilor necesare funcții
lor ce le ocupă, sînt 
scutiți de a efectua pe
rioada obligatorie în 
producție.

Absolvenții institute
lor de învățămînt supe

rior vor putea fi sala- 
riați chiar de la în
ceputul activității lor 
între limitele salariului 
tarifar al funcției în 
care vor fi încadrați.

ȘERBAN IOSIF — 
Sf. Gheorghe.

în scopul menținerii 
ordinei publice, al asi
gurării pazei bunurilor, 
proprietate de stat și 
individuală. S-â regle
mentat prin H.C.M. 
modul de organizare 
a pazei obștești în co
mune. Paza obștească 
se execută de bărbați 
în vîrstă de 18—55 ani, 
dintre locuitorii stabili 
ai comunei respective 
prin rotație, saU de că
tre paznici plătiți.

Acolo unde s-a hotă* 
rît ca paza obștească să 
se facă de angajați per- 
manenți,. locuitorii ,co- 
niunei respective plă
tesc în bani sau în na
tură suma stabilită de 
comitetul executiv al 
Sfatului popular comu
nal.

De la această obliga
ție sînt scutiți elevii și 
studenții institutelor de 
învățămînt cu frecvență 
obligatorie, persoanele 
care sînt improprii pen
tru prestarea pazei 
obștești, datorită unei 
boli ori unei infirmități, 
dacă n-au alte venituri 
în afară de pensie de 
invaliditate și pompierii 
voluntari.
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rimisero o Invitație dintr-o comu- 
Pnă îndepărtată. In locurile acelea, 

cu tradiții mai puțin obișnuite, 
femeile nu prea ieșeau „în lume“, 
nu cîntau în public, nu dansau 
cu altcineva decît cu membrii 
familiilor lor ; de participare la 
viața socială —- nici vorbă. Ca
sele acelui sat erau și sînt și as

tăzi înconjurate de ziduri de piatră, scunde, n-au 
nici un metru înălțime, le poți sări ușor cu pasul. 
Ani In rînd, concepțiile despre viața modernă a 
femeii n-au putut, totuși, trece de zidurile aces
tea. La căminul cultural, nou construit, se adunau 
numai bărbații, fiindcă o dată cu seara obloanele 
tuturor caselor se închideau alcătuind, o altă ba
rieră, de-a dreptul simbolică. Din 1948 pînă în 
1963 o singură fată din sat făcuse cerere de in
trare în organizația de tineret. Caz rar, unic a- 
proape.

Și iată că — entuziastă, semnată chiar de un 
grup de fete, invitația anunța că în comuna aceea, 
aproape 50 de tinere aveau să primească carnetul 
roșu de utecist. N-am rezistat invitației. Am asis
tat la scena cînd, purtate în mîini, sau sub iile 
înflorate, zecile de carnete roșii porneau într-o 
călătorie care avea să ducă la deschiderea feres
trelor și care avea să umple satul de cìntecele a- 
celor fete frumoase. AsiStînd la acea scenă am 
căutat explicația schimbărilor din mentalitatea în
rădăcinată de secole. Mi s-au dat zeci de răspun
suri — firește, neexiStînd o singură explicație — 
dar, ciudat, absolut toți mi-au indicat, alături de 
toate celelalte explicații, o adresă și un nume 
precis : învățătoarea din sat.

Așa am cunoscut-o pe T. S. Era o tînără de 
douăzeci și ceva de ani, nu prea înaltă, cu o ți
nută sobră, de dascăl care ține la respectul său 
și, prin el, la respectul profesiei pe care o înde
plinește. Venită din altă localitate, T. S. a socotit 
că este datoria ei să lupte împotriva obiceiurilor 
învechite, a învățat cìntecele și focurile localni
cilor înțeleglnd în acest fel să îndeplinească o 
sarcină a organizației de partid, A fost prima fe
meie care ■— în satul acela *~ a cîntat la capul 
lanului de grîu sau la arie cìntecele locale și, așa. 
în jurul ei și după exemplul ei, s-au făcut primii 
pași care au dus la ziua cînd cîteva zeci de tinere 
sătence așteptau cu emoție primirea în rîndul or
ganizației de tineret,

învățătoarea merita (și a primit) toate felicită
rile.

Am discutat cu ea. Mi-a spus că e îndrăgostită 
de locurile acelea neobișnuite, de oamenii lor, că 
își găsise în Prunca pe care o îndeplinea împli
nirea pe care și-o dorea in viață. Am scris atunci 
despre ea și despre tinerele-i eleve un reportaj.

lată însă că după o vreme primesc o altă scri
soare : ,.T. S. ne-a părăsit 1“ — scrisoarea o sem
nau aceleași fete din sat. Nu se dădea nici o ex
plicație și nici cînd m-am dus acolo n-am aflat-o 
imediat. Cu o seară înainte fusese văzută pe uli
țele satului, plimbîndu-se de una singură, Se o* 
prise îndelung pe la porți schimhînd cuvinte cu 
oamenii, fusese văzută la rin sau aprinzînd lumi
na în sala căminului cultural, deși in seara aceea 
nu era program. Oamenii nu știau nimic,

L-am căutat pe soțul ei (T. S. era căsătorită cu 
un funcționar). M-a privit morocănos.

De ce a plecat ?
A răspuns Cu un fel de mînie :
— Din cauza agronomului I

— Te-ai îndrăgostit de el...
A tăcut. Se pare că ghicisem. De fapt, din cîte 

am aflat, era vorba de un încăput de dragoste; 
poate este chiar prea mult să-i spui așa. Mt-a 
spus-o chiar ea :

— Omul acesta m-a făcut, prin modul său de 
a se purta, să Înțeleg că între un bărbat și o fe
meie pot exista relații de deplin respect, de pre
țuire reciprocă. O știam doar din cărți, înainte. 
Lingă el, în discuțiile pe care le purtam, mintea 
mea se înaripa; acasă rar aveam prilejul să gă
sesc o asemenea tovărășie, mai auzeam și înjură
turi. I-am spus bărbatului meu ce se petrecea cu 
mine, l-am rugat să încerce și el a se purta altfel, 
a gîndi altfel. Drept răspuns m-a jignit...

(Totuși, de ce a fugit ? De ce n-a luptat pentru 
dragostea ei ?).

— De fapt n-am fugit. A trebuit să plec. Ca

menea tînără și-a refuzat, din demnitate, dreptul 
la o mare iubire —, dar am plecat de acolo cu 
sentimentul bucuriei de-a fi cunoscut unul dintre 
acei oameni cate știu Să-și înfrîneze chiar și un 
sentiment atît de delicat cum e iubirea, atunci 
cînd. este în joc fericirea altcuiva, respectul pen
tru alt om, altă dragoste, altă familie.

(Venise, intr-adevăr, un agronom tinnì îft sa/i
Am căutat-o pe T. S. în oraș, se mutase la 

părinții ei. La început a evitat discuția, n-a tirul 
să dea explicafii. Se vedea, îi era greu.

•— Totuși...
Nu era mulțumită în sat ? Dar acolo, spunea 

ea însăși, se împlinise ca om ! Ba da, dar mai 
era tui amănunt care, mie, ca reporter, îmi scă
pase la prima vizită ■ viața ei de familie. Mulțu
mirile de la școală, de la căminul cultural nu 
erau egalate și de fericirea pe care unui tînăr t-rf 
dă viața normală de familie, dragostea. Venită ca 
„străină“. T. S. se căsătorise — pe la 1.9 ani — 
cu singurul bărbat care-o ceruse in căsătorie, un 
om închis la fire, care se dovedise curînd și bru
tal în purtări, cu mentalitate de stăpîn. Viața de 
familie nu fusese ceea ce visase ea, dar lucrurile 
se scurseseră așa, de la o zi la alta, ea muncise 
mult. Și iată că venise agronomul, un tînăr re
voltat că fusese scos dintr-un birou de la oraș si 
trimis să-și facă meseria „tocmai la mania dra
cului'', cum numise el satul acela. Multă vreme, 
el nici nu voise să se bărbierească, umbla țepos 
și cînd vorbea pufnea mereu. Dar drumurile în- 
tîlnindu-li-se firesc în preocupările cotidiene ca 
intelectuali ai satului, învățătoarea simțise că, 
dincolo de această „piele de arici", se găsea, de 
fapt, inima unui om. hotărît să muncească și nu 
se lăsase pînă îi prezentase lui însuși chipul lui 
real.

Al DREPTUL

SĂ AȘEZI
5»

NEFERICIREA 

ALTUIA

LA TEMELIA

FERICIRII
TALE ? I

Ț-y ar dacă mă gîndesc acum la sentimentul 
/ ) delicat, deloc ușor de demonstrat al rapor-
' turllor firești dintre oameni, chiar în acele 

condiții cînd este în foc propria fericire, este pen
tru că, de curînd, i-am găsit Omeniei și reversul 
ei. De fapt nu l-am căutat anume, doar n-aveam 
nevoie de neomenie, lntîmplările au venit spre 
mine cu o nechemată brutalitate.

Primisem tot o scrisoare, de data aceasta de la 
o tînără dintr-un oraș din alt colț al țării. 
Ne povestea că, încă din anii cînd absolvise 
liceul se căsătorise (ce repede trec unii tineri la 
acest pas important I), hotărîse ca ea să intre 
să lucreze undeva în timp ce soțul — coleg de 
clasă — urma să termine o facultate, să devină' 
inginer. Pe urmă, așa sunau planurile, urma ca 
să lucreze el, să învețe ea. Și lucrurile s-au 
desfășurat normal, perioada lui de pregătire 
a durat mai bine de 7 ani fiindcă între timp și-a 
terminat și stagiul militar, dar ea a avut răbdare, 
a muncit, a îngrijit de gospodărie, din hanii cîș- 
tigați de ea l-a îmbrăcat în tot acest timp, n-a 
dus lipsă de nimic. Părinți n-aveau, practic, amîn- 
doi (familiile lor sînt despărțite, aproape i-au pă
răsit), așa că nu puteau apela la altcineva. Cinci 
ani el a făcut, naveta din orașul acela la București; 
înainte chiar de a obține diploma i se și reparti
zase un post de inginer în București, lucra ca an
gajat. Totul se desfășura în modul cel mai fi
resc, pînă într-o zi cînd a ridicat diploma 
de la Institutul politehnic București, zi în care s-a 
dus acasă și i-a spus soției cam așa : „Gata, de 
acum ești liberă. Poți să faci ce vrei, trăiește-ți și 
tu viața în alt fel, fiindcă eu mi-am găsit o prie
tenă... '. Și-a luat lucrurile și a plecat.

Portretul moral al unui om îl fac faptele lui. 
De aceea este de prisos, credem, să mai comen
tăm fapte ca acelea de mai sus. Cercetînd cazul 
ne-am intîlnit însă cu un alt chip, chipul femeii 
cu care inginerul vrea să se căsătorească. Ne-au 
trimis la ea tovarășii din conducerea întreprin
derii în care lucrează, care ne-au spus că în toată 
această poveste presupusa viitoare soție are un 
amestec direct. El, ne spuneau tovarășii, s-a do
vedit lipsit de personalitate, de această nătîngie 
din partea lui a profitat insă ea... (pe care o vom 
numi G.).

Am căutat-o pe G. Vîrsta : 22 ani. Vrea să pară 
o fată cu educație, dar după primele vorbe în
țelegi că este un om rău, uscat sufletește.

— Nu mă interesează persoana 1 mi-a declarat. 
Nu mă interesează fericirea sau nefericirea ei. 
Ceea ce mă interesează este numai fericirea mea I

— Cunoști povestea lor de familie ?
— Du. Nu mă interesează sacrificiile pe care 

le-a făcut pentru el. A fost proastă, treaba ei. Am 
eu vreo legătură cu ea ? Sîntem rude ? Sau ce ?
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Cu fiecare zi orașul Rm. 
Vîlcea are o înfățișare tot 
mai frumoasă. Această notă 
i-o dau străzile curate, stră
juite de pomi și flori, parcu
rile, spațiile verzi.

La numeroasele acțiuni or
ganizate pentru înfrumuseța
rea orașului au participat în 
acest an peste 5 000 de tineri.

Comitetul orășenesc U.T.C. 
în colaborare cu sfatul popu
lar orășenesc a popularizat în 
permanență obiectivele la 
care urma să-și aducă con
tribuția tineretul. Faptul că 
fiecare organizație a avut 
sarcini concrete pe o durată 
mai mare a făcut posibilă o 
mai bună planificare a acțiu
nilor, asigurarea condițiilor 
de lucru. De un real folos în 
dezvoltarea dragostei pentru 
oraș l-au constituit discuțiile 
pe teme educative cu tinerii 
inițiate dc organizațiile U.T.C.

Inițiativa tinerilor a îm
brățișat în acest an cele mai 
variate aspecte. Elevii Școlii 
generale de 8 ani nr. 1 și 
ai Școlii tehnice de cooperație 
s-au întrecut pentru cea mai 
frumoasă școală, cei de La 
Școala de 4 ani Ostroveni și 
Centrul școlar forestier au 
luat în îngrijire unele parcuri 
și spații verzi.

Alți tineri au executat lu
crări de. întreținere a parcuri
lor, de extindere a zonelor 
verzi (cu peste 20 000 m p) 
de plantare a pesto 1 300 ar
buști floriferi și ornamentali 
și 1 000 conifer! etc.

Punctul de atracție al lo
calnicilor și vizitatorilor îl 
constituie parcul „Capela“. 
Pentru a-1 face și mai plăcut 
tinerii au sădit 41 000 de ar
bori în masiv de 5 ha. Tot ei 
au amenajat și aleile de pe 
dealul Cetățuia sădind 5 000 
de puieți.

—■ S-a apucat de treabă, povestea T. S. A pus1 
ordine în multe lucruri din sat, stăteam adesea 
de vorbă despre viitorul acelor locuri.

I 
putea ieși din această situație ? începusem să mă 
țcm de mine. Agronomul era căsătorit. Venise în 
saț în urma unor discuții cu soția, funcționară în 
oraș, care nu voise să-l urmeze la țară. Dar într-o 
hună zi soția lui a venit acolo, s-n convins că nu 
poate sta departe de el.

— Era frumoasă ?
— N-am văzut-o. în ziua tn Oare a sosit, am 

plecat...
Am continuat să cer explicații: de unde știa 

că ea nu-l iubește mai mult ? De unde știe că. 
poate, n-a trecut pe lingă marea ei dragoste ? 
T. S. s-a uitat la mine surprinsă.

— Dar omul ăcela este căsătorit 1 a răspuns.
— Totuși...
— Are o soție, a continuat ea, iar necazuri ca 

ale lor pot apare în orice familie.
-— Se certaseră...
— Femeia aceea este, că și mine, 0 femeie 1 

Să fi profitat de greșeala ei, de supărările lor ? 
Ce om aș fi fost eu ?

Ca să mă convingă aproape striga. Și tiu știu 
dacă este foarte logică această argumentare — pe 
undeva poate există și o părere de rău că o ase

— Cum califici, totuși, fapta lui ?
— S-a purtat ca un laș. Dat ce mă interesează 

trecutul lui, faptele lui ? Eu mă gîndesc la feri
cirea mea.

— Mama dumitale a fost chemată aici, la locul 
unde muncești ; ce-a spus ?

— Ceea ce trebuia să spună. Exact ce gîndesc 
și eu : ce otita tărăboi ? Și eu, spunea mama, 
m-am despărțit de bărbat. N-am murit.; n-o să 
moară nici cetățeanca aia, dacă bărbatul ei se că
sătorește cu fata mea. Asta-i tot, ce e greșit în 
asta ?

...Dialogul a fost mai lung. 11 oprim aici soco
tind că este de ajuns. Vn fapt, poate, ar merita, 
totuși, să-l mai povestim : cei doi au hotărît, la 
un moment dat, să profite de faptul că soția vii
torului... ginere se afla în alt loc, și să obțină, 
repede, o locuință. Mirele nedivorțat încă a tri
mis în numeroase locuri cereri prin care implora 
să t se rezolve „de urgență" situația locuinței de
oarece „are soție“..., „familia este despărțită"... 
„soția lucrează în orașul X... etc., etc. „E nedrept, 
scria el într-o scrisoare trimisă în luna mai a.c. 
ziarului „Scînteia", ca să nu se țină seama că eu 
am o familie, că familia mea este despărțită...".

— Știai de toate acestea ? am întrebat-o pe G.
— Știam, a răspuns ea cu sînge rece.
După părerea ei pentru fericire nu trebuie să 

ții cont de nimic, de nimeni. Numai de tine, de
dorințele tale.

...Dar acesta — vede oricine — este chipul 
trist, dureros de trist., al neomeniei, al fericirii 
clădită pe nefericirea altuia.

EUGEN FLORESCU

actualității *)
izionarea piesei 
lui Paul Everac, 
Simple coinci
dențe, prezenta
tă în premieră 
pe țară în spec
tacolul Teatrului 
de Stat din Ti
mișoara, în regia

Iui Constantin Anatol, atrage a- 
tenția în mod deosebit prin ac
tualitatea problemelor de viață 
ridicate. De altfel, trebuie să re
marcăm că teatrul condus de ar
tistul emerit Gh. Leahu și-a fă
cut un punct de cinste în promo
varea repertoriului național-clasic 
Și contemporan ca și a valorilor 
dramaturgiei universale. Reperto
riul actual al teatrului — inclu- 
zînd reluările ca și spectacolele 
care în curînd vor fi prezentate 
în premieră — atestă orientarea 
către valorificarea unor piese mai 
mult Sau mai puțin cunoscute ale 
dramaturgiei românești. (Anton 
Faun de Lucian Blaga, Take, 
Iahke și Cădit și Răzbunarea su
fletului de V. Ion Popa), prezen
tarea unui număr însemnat de 
piese de actualitate (Febre de 
Horia Lovinescu, Simple coinci
dențe de Paul Everac, Sfintui 
Mitică Blajinul de Aurel Baran- 
ga, Sosesc deseară de Tudor Mu- 
șatesen, Nu prea albă ca zăpada 
și motanul descălțat de Al. Po- 
povici), ca și a unor valori ma-

*) — „Simple coincidențe“ — 
de PAUL EVERAC

jore ale dramaturgiei universale, 
unele puțin sau deloc jucate la 
noi (Regele loan de W. Shakes- 
peare, Prigmalion și Maior Bar
bara de B. Shaw, Omul cel bun 
din Siciuan de B. Brecht ș.a.). 
După cîte am fost încunoștințați 
pregătirile pentru premierele ur
mătoare se află într-un stadiu a- 
vansat ceea ce ne face să sperăm 
că tabloul tematic prezentat aici 
nu va rămîne o simplă promisiune 
(de altfel 8 din cele 13 piese po
menite, se joacă de acum). N-am 
vrea să anticipăm asupra even
tualelor greutăți dar credem că

puțin Să ofer soluții făcute de-a 
gata, cit mai ales să ridic pro
bleme vii din dialectica realității. 
Am ținut să dau optimismului 
mai puțin forma idilică a unui 
acord consonant, cît mai ales 
rezonanța tonică a unei crize de 
creștere... Personajul principal al 
piesei mele este nevoia de a 
crește. Ea reprezintă sensul vre
mii noastre", arată autorul în ca
ietul program. Din acest punct 
de vedere, intențiile sale sînt în 
bună măsură realizate. în piesă 
apare în mod convingător un 
conflict — posibil într-un proces 
de creștere și maturizare — între 
reprezentanții mai multor gene
rații. Tatăl — Emil Vlăsceanu, 
activist sindical cu experiență, 
un om principial și ferm nu-și 
mai înțelege fiul — un tînăr elev 
în clasa a XI-a — datorită faptu

doar un aspect. Pornind de aici, 
printr-un lanț de coincidențe 
(poate totuși prea multe 1), Emil 
Vlăsceanu ajunge să cunoască 
mai îndeaproape problemele 
care-1 frămîntă pe fiul său și si
tuația îl obligă să analizeze mai 
îndeaproape și propria sa căsni
cie care nu este chiar atît de 
„așezată“ și lipsită de probleme 
pe cît o credea el. Dezbaterea 
morală pe care o prilejuiește pie
sa are meritul de a pune în dis
cuție nu prototipuri ideale ci 
oameni vii care — cu unele ex
cepții — aduc un cuceritor suflu 
de autenticitate. Paul Everac nu 
ocolește problemele ascuțite și 
nu are pretenția să ofere soluții 
în toate cazurile, deși unele re
zolvări facile (cum ar fi îndră
gostirea reciprocă a celor doi 
tineri — Sorin și Daniela) Se în-

CRONICA DRAMATICĂ
inițiativa de a ataca un reperto
riu atît de variat și dificil trebu
ie sprijinită de Consiliul teatre
lor prin măsuri concrete, menite 
a consacră emanciparea a încă 
unui colectiv teatral de sub ari
pa provincialismului.

în climatul unor căutări tema
tice îndrăznețe, piesa lui Paul 
Everac se înscrie pe linia dramei 
de idei în care pulsează viu 
probleme de viață, desprinse din 
actualitate. Concepută că o ple 
doarie pentiu afirmarea concep
țiilor comuniste despre viață, pie
sa ocolește cu pricepere simplis
mul și atitudinea conformistă a- 
ducînd cu sine un puternic fior 
de autenticitate : Am urmărit mai

lui că în focul unei activități în
cordate și plină de răspundere a 
încetat să observe cu aceeași as
cuțime cele ce se petrec în jurul 
său. Obișnuit să rezolve lucrurile 
prin măsuri organizatorice sau o 
simplă discuție, el constată că 
nota proastă la la?ină, luată de 
fiul său Sorin, nu este un accident 
datorat unei neatenții, ci rezulta
tul unei concepții despre viață, 
întîlnirea cu profesoral pe care 
o considera o formalitate necesa
ră dar nimic mai mult îi dezvă
luie un cîmp mult mai vast de 
probleme între care tendința spre 
unilateralitate a unor tineri, ne
glijarea formării unui orizont 
cultural-umanist mai larg este

tîlnesc. Pledînd împotriva atitu
dinii pragmatice față de viață ea 
și împotriva formulelor stereotip 
care înăbușe uneori problemele 
autentice, autorul nu ne convin
ge însă de contrariu prin însăși 
substanța dramatică a piesei, ast
fel că unele idei pozitive rămîn 
la stadiul de afirmații. în contra
dicție cu întreaga piesă, a cărei 
calitate principală, amintim încă- 
odată, este autenticitatea, apare 
personajul feminin care ar trebui 
să întruchipeze puritatea, roman
tismul, visarea. în dorința de a 
crea prin Daniela Buzura un 
purtător al „antipragmatismului", 
autorul a exagerat însă tn așa 
măsură îneît anumite situații și,

mai ale,«, modul de a vorbi al ti
nerei fete apar neverosimile, 
ceea ce-i dă o nepotrivită tentă 
grotescă. Neconvingător, datorită 
excesului de sfătoșenie, cu iz se- 
mănătorist este și Moș Florică 
Predoiu (existența acestui perso
naj, de altfel, nici nu este cerută 
de desfășurarea conflictului).

Regia spectacolului are meri
tul de a fi pus accentul pe dez
baterea de idei și de a fi îndru
mat actorii către un joc firesc, 
lipsit de zorzoane inutile. Stră- 
duindu-se să învingă lungimile și 
discursivitatea, spectacolul nu a 
reușit să atingă totuși ritmul a- 
lert, trepidant chiar, care ar fi 
fost necesar. I-am reproșa regiei 
și distribuirea Garofiței Bejan în 
rolul Teodorei Vlăsceanu (soția 
eroului principal) ; ea nu reușește 
să ateste artisticește profunzimea 
personajului pe care-1 interpre
tează. Neinspirate ni s-au părut 
și .efectele sonore, în care se 
amestecă nepotrivit muzică u- 
șoară italiană, muzică populară 
românească și zgomote a căror 
semnificație este, fie simplistă, fie 
greu de descifrat. în ce privește 
interpretarea, reținem cu deose
bire compoziția remarcabilă a 
artistului emerit Ștefan lordănes- 
cu (Dănilă Coman), inteligența 
scenică a lui Constantin Anatol 
(Emil Vlăsceanu) și naturalețea 
unită cu prospețime a lui Ovidiu 
Moldovan (Sorin Vlăsceanu). 
Restul distribuției s-a integrat 
corect în spiritul piesei și s-a 
bucurat, împreună cu interpreții 
amintiți, de aplauzele îndreptăți
te ale publicului.

ION PASCADI
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Spiritul gospodăresc și-a 
spus din plin cuvîntul. Elevii 
Centrului școlar forestier au 
hotărît, într-o adunare gene
rală U.T.C., să amenajeze 
600 ml de trotuar din fața 
școlii.

Ar trebui să evidențiem 
pentru cele mai bune rezul
tate organizațiile U.T.C. de la 
C.I.L., Fabrica de piele ți în
călțăminte, Autobaza I.R.T.A., 
întreprinderea de foraj, pre
cum și alte organizații care 
au adus o contribuție deose
bită la înfrumusețarea conti
nuă a orașului.

_ E drept că au fost cazuri 
cînd ne-am aflat în fața unor 
greutăți. Așa, de exemplu, 
I.G.O. Rm. Vîlcea nu a asi
gurat întotdeauna tinerilor 
materialele de lucru și asis
tența tehnică necesară. Ase
menea probleme au fost ana
lizate operativ și rezolvate.

în lumina sarcinilor reieșite 
din plenara C.C. al U.T.C. 
din ianuarie a. c. noi am ana
lizat preocuparea organizații
lor U.T.C. pentru mobiliza
rea tinerilor Ia munca pa
triotică și am stabilit măsuri 
concrete în acest sens. Valoa
rea economiilor realizate prin 
muncă patriotică în primele 
9 luni ale anului depășește 
suma de 700 000 lei. O atenție 
deosebită am acordat-o urmă
ririi îndeplinirii angajamente
lor luate. în acest sens au fost 
purtate discuții în cadrul bi
roului și adunărilor generale 
U.T.C. din întreprinderi, școli 
și instituții. Recent, activitatea 
comitetului orășenesc U.T.C. 
— în această direcție — a 
fost analizată într-o ședință 
de birou lărgită și tot cu pu
țin timp în urmă biroul co
mitetului orășenesc P.C.R. a 
făcut o amplă analiză a mo
dului în care ne-am ocupat 
de mobilizarea tineretului la 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului, de colectare a me
talelor vechi.

Cele mai bune succese au 
fost popularizate. Organiza
țiile U.T.C. de la C.I.L. Ali
mentara, Centrul școlar fores
tier, Școala de șoferi au fost 
premiate cu echipament spor
tiv pentru cele mai bune re
zultate. 12 din cei mai activi 
tineri au primit drept premiu 
O excursie prin țară de 5 zile.

Experiența de pînă acum 
ne-a atras atenția asupra unor 
probleme, pe care Ie avem de 
rezolvat cu mai multă conti
nuitate. Acestea se referă în 
principal la antrenarea unui 
număr și mai mare de tineri 
la acțiunile pe care le vom 
iniția, o mai strinsă colabo
rare CU sfatul popular pentru 
a asigura cele mai bune con
diții pe șantierele de lucru.

PREDIȘOR ION
prim secretar al Comitetu

lui orășenesc U.T.C., 
Rm. Vîlcea

Fabrica de anvelope Victoria
Florești ăspect'partial rie 
ia hala de labrlcaie a anve

lopelor cu profile noi.
l Foto.- AGERPRËS

Lucrări științifice despre flora 
și fauna României

Numeroasele studii 
și cercetări privitoare 
la flora și fauna Ro
mâniei, prilejuiesc a- 
parițla treptată — în 
Editura Academiei — 
a unor vaste lucrări 
științifice.

De curînd au apă
rut în librării noile 
fascicole cu privire ia 
faună și volumul 
referitor la floră, care

se remarcă prin des
crierea a numeroase 
specii noi pentru lite
ratura de specialitate.

Lucrări similare cu 
caracter monografic, 
elaborate de specia
liști din unitățile de 
cercetare ale Acade
miei, sînt și noile vo
lume de ampelografie

și pomologie. Ele se 
ocupă de r/tspindlreă 
soiurilor de viță rodi
toare în culturile, 
podgoriile și zonele 
naturale de producție 
din țara noaălră. pre
cum și rie soiurile de 
pomi roditori și ar
buști fructiferi.

(Agerpres)

Benzi transportoare la Combinatul de celuloză de la Dej

Foto : AGERPRES



Vizita tovarășului 
Gheorghe Apostol 

in R.P.D Coreeană
PHENIAN 2. — Trimisul 

special I. Cîrje, transmite : 
Marți dimineața, tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a făcut o vi
zită tovarășului Kim Ir Sen, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene.

La întîlnire au fost de față 
tovarășii Kim Ir, vicepreședin
te al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Han San 
Du, membru supleant al Bi-

roului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, mi
nistrul finanțelor, Pak Sen 
Cer, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, mi
nistrul afacerilor externe, 
Giăn Du Hoan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și Manole Bodnaraș, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

După întrevedere, tovarășul 
Kim Ir Sen a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților români.

Seara, la Teatrul Mare din 
Phenian, a avut Ioc 
tacol de gală.

un spec-

Lucrările O. N. U
lurgice în curs de construcție la Gae (regiunea

A 20-a aniversareOrenburg)

r
care, după cum apreciază 
politici, are scopul să ducă 
Ionie engleză din America 
calea spre independență.

U.R.S.S. — Pe șantierul unei noi uzine meta-
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/eri s-au deschis Ia Londra lucrările 
celei de-a 3-a Conferințe constitu
ționale pentru Guyana Britanică, 

observatorii 
această 
de Sud

Murei și 
austeritate

co
pe

NjEW YORK 2. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : în continua
rea celei de-a 20-a sesiuni a 
Adunării Generale, marți s-au 
deschis lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite pentru anun
țarea contribuțiilor la fondul 
special și la programul lărgit 
de asistență tehnică pe anul 
1966, fonduri constituite în 
scopul sprijinirii eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare în 
domeniul economic și social. 
La lucrările conferinței, care 
s-au închis în seara aceleiași 
zile, au luat cuvîntul reprezen
tanții tuturor statelor membre

a arjyp.ța 
fondurile

rezultat

I

ale O.N.U. pentru 
contribuția lor Ia 
menționate.

Reprezentantul țării noastre, 
Mihail Hașeganu, a subliniat, 
în intervenția sa, că România 
sprijină „eforturile susținute 
pe care țările în curs de dez
voltare le depun pentru conti
nua lor dezvoltare economică 
și socială“. El și-a exprimat 
convingerea că „această con
ferință va constitui un nou 
pas înainte pe calea lărgirii și 
consolidării cooperării inter
naționale în cadrul căreia, un 
rol important revine activității 
desfășurate de O.N.U. în vede
rea ajutorării țărilor în curs de 
dezvoltare, materializată prin 
programul de asistență tehnică 
și fondul special“. în încheie
re, vorbitorul a anunțat că 
România își va spori contribu
ția la fondul special cu circa 
33 la sută, adică de la 300 000 
lei în 1965, la 400 000 lei în 
1966, iar la programul de asis
tență tehnică, va contribui cu 
300 000 lei.

Q----------

„Proton - 2"

Comunicat comun
sovieto-francez

fl f. *1. T. D.

n luna februarie, 
președintele Sta
telor Unite se a- 
dresa bancherilor 
și marilor socie
tăți industriale 
cerîndu-le să res- 
trîngă cit mai 
mult investițiile

de capital în străinătate. Me
sajul lui Johnson era menit să 
convingă marii investitori că 
reducerea exporturilor de ca
pital va contribui la micșora
rea deficitului balanței de 
plăți, în interesul „stabilității 
americane“.

Rezultatele primelor sonda
je arată că societățile nu au 
dat curs cererii președintelui. 
Astfel în prima jumătate a a- 
nului 1965, investițiile ameri
cane în străinătate s-au cifrat 
la 2 041 milioane dolari față 
de 2376 milioane dolari în tot 
cursul anului 1964. Experții 
financiari apreciază că deși 
fluxul investițiilor americane 
a înregistrat o oarecare stag
nare în unele regiuni ale lu
mii, totuși în alte regiuni (Eu
ropa occidentală, Canada, Ja
ponia, Australia precum și în 
zona petrolieră a Orientului 
Mijlociu) ele au crescut mult.

Ziarul „General Anzeiger“ 
evolua suma totală a capita
lului american investit în Eu
ropa occidentală (pînă la sfir- 
șitul anului 1965) la mai multe 
miliarde.

Tocmai de aceea expansiu
nea S.U.A., denumită în cer
curile de afaceri din occident 
ca fiind „cea de a doua inva
zie americană în Europa“ 
provoacă îngrijorarea monopo
lurilor autohtone. Iată cîteva 
exemple din economia vest- 
germană. In anul 1960 capita
lul american investit în R. F. 
Germană era de 4 miliarde 
mărci, iar în prezent a cres
cut pînă la 9,2 miliarde mărci. 
40 la sută din industria de 
automobile a R.F.G. se află în 
mîinile monopolurilor ameri
cane. In producția de produ
se petroliere cota firmelor a- 
mericane este de 30 la sută, 
fiecare al doilea locuitor al 
R.F.G. folosește lame de ras 
de producție americană, iar 
fiecare al treilea fumează ți
gări americane.

Care este motivul pentru 
care bancherii și marile firme 
americane nu au răspuns cere
rii președintelui Johnson ? In
teresul marilor monopoluri 
este condus în primul rînd de 
asigurarea profitului cît mai 
mare. Investițiile în străinătate 
sînt mai rentabile pentru fir
mele americane, deoarece rata 
medie a profitului lor pe piața 
americană este de 9 la sută, în 
timp ce în Europa occidenta
lă, de exemplu este de 12 la 
sută.

In contextul acestei situații 
se pune întrebarea cum se va 
prezenta balanța de plăți ame
ricane pe anul 1965? Se va 
putea reduce deficitul de la 
3 miliarde dolari în 1964 la 
1,3 miliarde dolari la finele 
anului 1965 ? Răspunsul la a- 
semenea întrebări și-l pun toți 
specialiștii și în special cei a- 
mericani. Privirile lor se în
dreaptă însă spre marii ban
cheri și firme. In orice caz e 
greu de crezut că „regii neîn
coronați“ ai finanțelor și in
dustriei vor renunța la profi
turile lor de pe urma exportu
rilor de capital.

IOAN TIMOFTE

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Cu ajutorul unei puternice ra
chete purtătoare, în U.R.S.S. a 
fost lansată cu succes stația 
cosmică științifică „Proton-2“ 
cu un aparataj complex de 
măsurat și control. Greutatea 
totală a sarcinii utile (fără ul
tima treaptă a rachetei purtă
toare) este de 12,2 tone, cea 
mai mare greutate utilă care a 
fost plasată pînă în prezent pe 
orbită circumterestră.

Stația „Proton-2“ este utila
tă cu aparatură științifică și 
de măsurat specială pentru 
continuarea cercetării particu
lelor cosmice de energii supra- 
înalte.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei oficiale 
întreprinse în Uniunea Sovie
tică între 28 octombrie și 
2 noiembrie de Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor ex
terne al Franței la Moscova 
a fost dat publicității un co
municat comun sovieto-fran- 
cez.

în comunicat se subliniază 
că în cursul acestor convor
biri a avut loc un schimb de 
păreri în timpul căruia au 
fost dezbătute relațiile sovie- 
to-franceze, precum și proble
mele principale ale politicii 
internaționale care interesează 
cele două părți.

O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor europe
ne. Părțile au subliniat cu sa
tisfacție că în ultimul timp se 
observă o tendință spre nor
malizarea relațiilor dintre sta
tele din Estul și Vestul conti
nentului european. Cele două 
părți și-au expus părerile în 
problemele securității europe
ne și ale situației din Asia de 
sud-est. Ele au constatat că 
evenimentele din Vietnam 
stîrnesc o neliniște mereu 
crescîndă și au subliniat din 
nou primejdia pe care aceste 
evenimente o reprezintă pen
tru cauza păcii. Guvernele 
U.R.S.S. și Franței continuă 
să considere că rezolvarea a- 
cestei probleme poate fi gă
sită numai pe baza aplicării 
cu strictețe a acordurilor de 
la Geneva din anul 1954. Cele 
două părți au examinat pro
blemele legate de menținerea 
păcii în întreaga lume și au 
căzut de acord asupra conti-

nuării schimbului de păreri în 
problemele referitoare la de
zarmare.

Analizînd problemele rela
țiilor bilaterale sovieto-fran- 
ceze, se subliniază în conti
nuare, miniștrii și-au expri
mat satisfacția față de dez
voltarea acestor relații în di
ferite domenii. în comunicat 
sînt enumerate realizările ob
ținute de cele două țări în do
meniul colaborării economice, 
culturale și tehnico-științifice. 
Miniștrii au exprimat dorința 
guvernelor lor de a încheia un 
acord corespunzător cu privi
re la colaborarea în domeniul 
cercetărilor cosmice.

Ședința Comisiei 
C.A.E.R. pentru 

transporturi
LEPZIG 2 (Agerpres). —La 

Leipzig a avut loc ședința co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru transporturi, la care au 
fost analizate problemele coor
donării planurilor țărilor 
membre de dezvoltare a trans
porturilor pe perioada 1966— 
1970, au fost puse de acord ce
rințele tehnice privind produc
ția șinelor de cale ferată și 
material rulant și au fost ela
borate recomandările cu pri
vire la colaborarea în activi
tatea de exploatare, comercia
lă și financiară în domeniul 
transporturilor aeriene.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o înțelegere deplină.
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Foto : VIETNAM NEWS AGENGY

Situația din Indonezia
Vietnamul de Suci.

R, D. VIETNAM. — Avion american teleghidat 
doborit în timp ce efectua un zbor de recu
noaștere deasupra orașului Haiphong. Acesta 
este al 4-lea avion, fără pilot, doborit deasupra 

teritoriului R. D. Vietnam.
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DJAKARTA 2 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, în Indonezia continuă 
acțiunile de represiune împo
triva elementelor democratice. 
Surse oficiale au arătat că la 
Djakarta și în alte regiuni au 
fost efectuate încă 170 de a- 
restări. Agenția Antara anunță 
că în răsăritul Javei, în regiu
nea Dukun Karanganjar, a 
avut loc o ciocnire între uni
tăți militare și grupuri de. ti
neri.

Radio Djakarta a anunțat că 
ministrul apărării, generalul 
Nasution, a ordonat înlătura
rea din departamentul apărării 
și din departamentul securită
ții a tuturor elementelor bă-

nuite a fi avut legătură 
mișcarea de la 30 septembrie.

Postul de radio Djakarta a 
anunțat, de asemenea, că pre
ședintele Sukarno a avut marți 
o convorbire la palatul Mer- 
deka cu cei trei viceprim-mi- 
niștri, cu procurorul general 
al țării și cu mai mulți miniș
tri din guvern. Referindu-se 
la declarațiile președintelui, 
ministrul pentru relațiile cu 
poporul, Ruslan Abdulgani, a 
spus că Sukarno a cerut mi
niștrilor să-și intensifice efor
turile pentru normalizarea si
tuației în țară, subliniind că 
nu este satisfăcut de caracte
rul măsurilor luate pînă în 
prezent pentru restabilirea or
dinii.

• Patrioții sud-vietnamezi 
au lansat în noaptea zilei de 
luni spre marți un nou atac a- 
supra bazei militare americane 
de la Da Nang, cea mai mare 
bază din 
Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, ciocniri de amploare 
au avut loc marți și în regiu
nea Piei Me, din zona platou- 
rilor înalte, precum și în îm
prejurimile localității Qui 
Nhon.

• Noul proces intentat Par
tidului Comunist din S.U.A. în 
bază legii McCarran a fost a- 
mînat cu 24 de ore. Caracterul 
absurd și anticonstituțional al 
acuzației care se aduce P.C. 
din S.U.A., pentru faptul că a 
refuzat să se înregistreze Ia 
Ministerul Justiției, ca „orga
nizație subversivă“ este atît 
de evident încît Curtea de 
Apel a S.U.A. a fost nevoită să 
anuleze sentința pronunțată

BUDAPESTA 2 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
la 1 noiembrie a avut loc la 
Budapesta o ședință festivă or
ganizată de Biroul F.M.T.D. și 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. 
Ungară. La ședință a luat cu- 
vîntul Lajos Mehes, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C. din 
R. P. Ungară.

Raportul asupra activității 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat a fost prezen
tat de Rodolfo Mecini, preșe
dintele F.M.T.D.

La lucrările conferinței, con
dusă de ministrul englez al 
coloniilor, Anthony Gieen- 
wood, participă primul minis
tru al Guyanei Britanice, For- 
bes Burnham, lider al partidului 
Congresul național al poporu
lui, și Peter D'Aguair, liderul 
partidului Forțele unite. Cel 
de-al treilea mare partid din a- 
ceastă țară — considerat de 
majoritatea observatorilor ca 
fiind în realitate cel mai mare 
— Partidul popular progresist, 
condus de fostul prim-ministru 
Cheddi Jagan, a hotărît să nu 
participe la conferință și să 
boicoteze lucrările acesteia. 
Intr-o declarație dată publici
tății la Georgetown, ca răspuns 
la invitația trimisă de guvernul 
englez pentru a lua parte la 
reuniune, Jagan a afirmat că 
guvernul britanic încurajează 
despotismul instaurat în țară 
de guvernul procolonialist al 
lui Burnham. El a cerut elibe
rarea membrilor Partidului 
popular progresist, care aii fost 
aruncați in închisori fără să fie 
judecați, și a 
(ară domnește 
dată.

Deschiderea 
rinței are loc
care guvernul englez, prin mo
dificarea constituției Guyanei 
Britanice, a reușit să instaleze 
la putere un regim favorabil 
intereselor sale cu prilejul ale
gerilor desfășurate în urmă cu 
zece luni. Cele două conferințe 
constituționale anterioare nu 
au dus la nici un rezultat în 
problema stabilirii unei date 
pentru acordarea independen
ței Guyanei, întrucît guvernul 
de la Londra, asupra căruia au 
fost exercitate presiuni și din 
partea cercurilor politice ame
ricane, a căutat să evite o 
hotărîre în condițiile prezenței 
lui Cheddi Jagan în fruntea 
guvernului guyanez. în acest 
scop a fost folosită situația tul

subliniat 
o situație

că in 
Incoi-

conte-lucrărilor
in condițiile in

în țară debure provocată 
cercurile procolonialiste, con
cretizată prin numeroase cioc
niri armate și acte de terorism. 
Fostul prim-ministru și partidul 
său au cerut acordarea ime
diată a independenței încă în 
urmă cu ani, și se pronunțase 
în favoarea unei politici care 
să țină seama, în principal, de 
interesele țării sale, ceea ce nu 
a convenit Londrei și Washing- 
ton-ului. Această poziție este 
menținută și în prezent de 
Partidul popular progresist.

Lupta de interese pentru 
menținerea unui regim favora
bil cercurilor colonialiste in 
Guyana Britanică are la bază 
importante interese economice, 
fntr-adevăr, deși țara are o 
populație de numai 650 000 de 
locuitori, uriașele ei zăcăminte 
de bauxită o fac să ocupe locul 
al patrulea pe lista producăto
rilor mondiali ai acestui mine
reu.

Indieierea Conferinței 
de la Alger

ALGER 2. — Coresponden
tul Agerpres, C. Benga, trans
mite : Luni noaptea au luat 
sfîrșit lucrările Conferinței 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor Asiei și Africii, care 
s-au desfășurat la Alger între 
28 octombrie și 2 noiembrie.

In rezoluția adoptată la ul
tima ședință se arată că mo
mentul actual nu este propice 
ținerii celei de-a doua confe
rințe afro-asiatice la nivel 
înalt. In consecință, se spune 
in rezoluție, se hotărește ca 
cea de-a doua conferință afro- 
asiatică la nivel 
amînată și să fie 
Alger la o dată 
fixată ulterior.

înalt să -fie 
convocată la 

care va fi

L una noiembrie a debutat pe sce
na politică italiană cu o agendă 
încărcată : adunarea națională a 
partidului democrat-creștin, ple
nara C.C. al Partidului comunist, 
pregătirea Congresului partidului 
socialist... Fixarea punctelor de 
vedere ale partidelor din actuala 
coaliție de centru-ștînga și a ce

lor din opoziție are loc în condițiile unei înfrun
tări tot mai aprige în parlament. Cu prilejul adop
tării. legii cinematografiei, disputa dintre partene
rii din cadrul coaliției s-a dovedit a nu fi cu ni
mic mai prejos în ce privește virulența decît dis
puta dintre guvern și opoziție. în schimb, pe plan 
internațional, partidele reprezentate în guvern 
caută să se prezinte nu numai unite, dar vor •— 
fiecare în parte — să obțină laurii pentru ceea ce 
consideră ca succese ale politicii externe italiene, 
în legătură cu recenta sesiune de la Bruxelles a 
Consiliului Mi
nisterial al Pie
ței comune, pre
sa socialistă ita
liană a scos în 
evidență „tac
tul“ ministrului 
bugetului, Co
lombo (socia
list), în timp 
ce ziarul demo- 
crat-creștîn „II 
Popolo“ consi
deră că, grație 
politicii guver
nului italian, cei 
cinci membri ai Pieței comune „n-au dat acordu
lui realizat între ci, caracterul unui ultimatum" 
adresat Franței.

Dar grija cea mai de seamă a partidului de gu- 
vemămînt democrat-creștin, a cărui adunare na
țională tocmai s-a încheiat este de a se înfățișa 
ca o forță politică unită capabilă să-și continue 
rolul de călăuză guvernamentală. Tocmai de ace
ea, conferința a fost concepută ca „apolitică“, a- 
dică delegații n-au fost chemați să-și spună pă
rerea în privința problemelor care frămîntă opinia 
publică italiană, ci doar să pună la punct amă
nunte de organizare internă. Această metodă a 
izbutit să amîne o ciocnire violentă între cele 
patru curente principale dinăuntrul democrației 
creștine : 1) curentul de centru, Inițiativa demo
cratică, sau „moro-doroteii“, conduși de secretarul 
general al partidului, Mariano Rumor, 2) curentai 
Forze Nuove, considerat de stânga deoarece este 
alcătuit din sindicaliști, 3) curentul centrismului 
popular, al cărui lider este fostul ministru Scelba 
și 4) curentul Nuove Cronache, condus de actua
lul ministru de externe, Fanfani. Totuși, și în do
meniul organizatoric, adică al tendinței de influ
ențare într-o măsură tot mai largă asupra con
ducerii partidului s-a făcut simțită concurența

Calendar
încărcat

dintre curentele respective, „moro-doroteiștii" în- 
cercînd să-și mențină preponderența.

Atitudinea de expectativă a democrat-creștini- 
lor față de problemele acute este totodată în 
directă legătură cu apropierea furtunii căreia are 
să-i facă față aliatul lor din coaliția .guvernamen
tală— partidul socialist. într-adevăr, la congresul 
din noiembrie al partidului socialist urmează să 
fie clarificat un mare semn de întrebare : va iz
buti oare actualul vicepreședinte al guvernului să 
uzeze de prestigiul său 
nuarea colaborării cu 
tregul eșafodaj al coaliției guvernamentale se va 
prăbuși ? Pe de altă parte, adepții menținerii ac
tualului guvern din rîndurile partidului socialist 
oferă celor care se împotrivesc compromisurilor 
impuse tot mai brutal de reprezentanții democrat- 
creștini, perspectiva — fie ea chiar îndepărtată 
— a realizării unificării cu social-democrații și 
eventual cu P.S.I.U.P. Unificarea socialiștilor cu 

social-democrații 
are de făcut fa
ță unor bariere 
greu de trecut, 
dacă se ține sea
ma că social-de
mocrații ar vrea 
ca ea să se reali
zeze în condiții
le aderării vii
torului partid 
la Internaționala 
socialistă, ceea 
ce nu poate fi 
acceptat de 
prezentanții 
Nenni, care

pentru a determina conti- 
democrat-creștinii sau în-

oamna este la 
Londra sezo
nul expoziții
lor de auto
mobile. Se pot 
vedea acum 
strălucind în 
nichel și lac 
zeci de tipuri

de automobile britanice
„model 1966“. Cumpărăto
rii cu venituri grase pot
găsi de pildă, Rolls-Royce- 
uri somptuoase cu șapte 
locuri la prețul de 12 000 
lire sterline. Pentru o cît
mai mare securitate a pa
sagerilor și, mai ales, pen
tru satisfacerea extrava
ganțelor lor, canapelele a- 
cestor „cupeuri-auto“ sînt 
prevăzute cu cordoane spe
ciale din blană de nurci.

Reclama și zarva stîrnite 
in jurul noilor modele au
tomobilistice au fost între
rupte însă de demonstrația 
cîtorva sute de muncitori
de la firma British Light 
Steel Pressing (companie 
afiliată grupului monopo
list de automobile „Roo
tes“). Ei purtau pancarte pe 
care scria : „Asigurați săp
tămâna completă de lucru“ 
și „Nu vrem să strîngem 
cureaua“. Demonstrația a- 
ceasta a abătut atenția o- 
piniei publice de la strălu
cirea noilor automobile in- 
dreptînd-o spre dificultățile 
industriei automobilistice 
engleze.

Industria de automobile 
din Anglia poate produce 
anual aproape 2 000 000 de 
mașini. Dar, din cauza a- 
prigei concurențe a mari
lor concerne de specialitate 
din Statele Unite, ca și a 
celor din R.F.G., Franța și 
Italia, Anglia nu e în stare 
să-și desfacă producția.

Bineînțeles, regii indus
triei automobilistice brita
nice încearcă să rezolve di
ficultățile pe spinarea 
muncitorilor. „Pentru ca 
automobilele engleze să-și 
recapete locul în comerțul 
internațional — scrie orga
nul marelui capital englez 
FINANCIAL TIMES — e 
necesar să fie făcute sacri
ficii. în primul rînd, mun
citorii trebuie să renunțe 
la orice revendicări privind 
sporul de salarii“. Aproxi
mativ cu aceleași cuvinte 
s-a exprimat de altfel și 
ministrul laburist al mun

re-
cu- 
înrentului „autonomist“ al lui

felul acesta și-ar diminua influența. Mirajul fău
ririi unui „mare partid socialist“ contrastează însă 
flagrant cu primejdia unor noi sciziuni în actualul 
partid socialist, îngustînd baza de menținere a 
coaliției guvernamentale. în rîndurile socialiștilor 
se conturează două tendințe total opuse : „lom- 
bardienii" se apropie tot mai mult de curentul de 
stânga încît curentul „autonomist“ de centru al 
lui Nenni va avea de făcut față la congres unei 
grupări masive din ce în ce mai sudate. La nu
meroase conferințe regionale, „autonomiștii“ au 
dobîndit sprijinul unei majorități confortabile, dar 
nu este mai puțin adevărat că cimentarea într-un 
singur curent a tuturor celor ce se împotrivesc 
curentului autonomist prevestește noi sciziuni.

Așadar, în timp ce adunarea națională demo- 
crat-creștină nu aduce elemente hotărîtoare noi, 
Congresul socialist se anunță sub semnul unor 
mari înfruntări și, în contextul actualei situații, 
devine determinant pentru soarta guvernului.

Bilanțul lunii noiembrie poate aduce deci mo
dificări mai mult sau mai puțin spectaculoase în 
viața politică a Italiei.

Z. FLOREA

cii, Ray Gunter. El a spus 
că „muncitorii din indus
tria automobilistică trebuie 
să-și limiteze revendicările 
și să facă unele sacrificii 
înțelegînd necesitatea aus
terității“.

In ce le privește, compa
niile constructoare de auto
mobile acționează foarte 
prompt in impunerea de 
sacrificii muncitorilor. La 
sfîrșitul anului 1963, sub 
presiunea sindicatelor, 
grupul Rootes și alte mari 
firme constructoare de 
automobile au semnat un 
acord prevăzînd salarii ga
rantate. Acum, societățile 
respective consideră acor
dul ca fiind „împovărător" 
pentru ele. Urmărind să 
mențină profiturile la nivel 
înalt grupul Rootes și cele
lalte au pornit o ofensivă 
pe mai multe fronturi pen
tru a-i determina pe mun
citori să accepte o reducere 
a salariilor. 11 000 de mun
citori de la British .Motor 
Corporation, cea mai mare 
uzină constructoare . de 
automobile din Anglia, au 
fost concediați. Alți 6000 
de la grupul Rootes au fost 
nevoiți să accepte o redu
cere a numărului orelor de 
lucru (cu reducerea cores
punzătoare a salariului).

Fabricanții britanici de 
automobile sînt în felul lor 
consecvenți. Bogătașilor 
amatori de viteze mari le 
recomandă pentru mai 
multă securitate să se în
cingă cu cordoane de nurci. 
Muncitorilor, ei le propun 
„programe de austeritate", 
cerîndu-le „să-și strîngă cu
reaua“ (în acest caz fiind 
însă vorba de curele obiș
nuite, din piele).

EM. RUCÄR

din 1962, împotriva P.C. din 
S.U.A., la procesul precedent 
intentat pe baza aceleiași acu
zații. Cu toate acestea, Par
tidul Comunist din S.U.A. a 
fost chemat din nou în fața 
tribunalului la 1 noiembrie a.c.

Seară literară românească

la Budapesta

Luni seara, la teatrul uni
versitar din Budapesta a avut 
loc o seară literară românea
scă. Prof. univ. Tamas Lajos, 
șeful catedrei de limbă și lite
ratură română de la universi
tatea „Eotvos Lorant“, a vor
bit despre poezia românească.

Artiștii maghiari au recitat 
din lirica română. Au fost in
terpretate, de asemenea, cîn- 
tece populare românești și a 
rulat filmul „Homo Sapiens“.

La seara literară au partici
pat și scriitorii români Ion 
Brad, Dan Deșliu și Darie No- 
văceanu, care se află în R.P. 
Ungară. Dan Deșliu a recitat 
poezia „La hanul lui Petofi“.

• Intr-o relatare din Paris, 
agenția Reuter informează că 
Germania occidentală va exer
cita puternice presiuni pentru 
a i se permite în viitorul apro
piat accesul la armamentul 
nuclear în cadrul N.A.T.O. Re
prezentanții permanenți vest- 
germani pe lingă N.A.T.O. au 
fost instruiți pentru a sublinia 
acest punct de vedere al Bon
nului, mai ales la viitoarea 
conferință a miniștrilor apă
rării ai N.A.T.O,, care va avea 
loc la Paris în zilele de 26 și 
27 noiembrie.

Pînă in prezent alegerile în 
Grecia se desfășurau după sis
temul proporțional așa-numit 
„întărit“, care avantaja prin
cipalele partide politice în de
trimentul celor mici.

Declarația premierului grec

• Intr-o declarație făcută 
luni seara ziariștilor, primul 
ministru al Greciei, Stepha
nopoulos, a subliniat că Parla
mentul grec își va relua acti
vitatea la 13 noiembrie. Cu 
acest prilej, a precizat premi
erul grec, guvernul va pre
zenta un proiect de reformă 
electorală în baza căruia ale
gerile în Grecia să se desfă
șoare după sistemul reprezen
tării proporționale simple.

• Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a pro
testat împotriva unor noi vio
lări ale suveranității teritoria
le a R. P. Chineze de către for
țele navale și aeriene ameri
cane.

în zilele de 1 și 2 noiembrie, 
o navă de război a S.U.A. a 
pătruns în două rînduri în a- 
pele teritoriale ale provinciei 
Fuțzian, iar la 2 noiembrie un 
avion militar american a pă
truns în spațiul aerian deasu
pra provinciei Guandun.

• Acropole, simbolul Greciei 
antice, este ,,bolnavă", declară 
arheologii. Parthenonul — templul 
de pe Acropole, dă semne de 
„moarte clinică". Arheologi greci, 
americani și germani au descoperit 
că marmora Parthenon-ului este 
afectată de gradul ridicat de po
luare industrială a aerului din ca
pitala Greciei. Aceasta a provocat 
coroziunea marmorei de culoarea 
mierei, din care vechii greci au

construit clădirea în urmă cn 
2 500 de ani.

Potrivit unui proiect, Parthenon
ul ar urma să fie acoperit cu o 
casetă de sticlă sau plastic, iar 
aerul ce va circula prin casetă să 
fie filtrat.

• în cadrul dezbaterilor 
celei de-a patra conferințe 
naționale a organizației de ti
neret a Partidului social-creș- 
tin, din Venezuela vorbitorii 
au condamnat noua interven
ție străină în Republica Domi
nicană. Participanții la confe
rință și-au manifestat solida
ritatea cu patrioții domini
cani, chemînd popoarele din 
țările latino-americane să se 
unească în lupta împotriva 
imperialismului.

• In ultimele 24 de ore, regiu
nile nordice ale Germaniei Fede
rale au fost bîntuite de furtuni și 
uragane puternice. Aceste regiuni 
sînt amenințate de serioase inun
dații.
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