
O experiență

bună în ridica-

produselor la
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reveni...

parte din mo-

respective. Dar 
în legătură cu

Su-
(i-

; si
de 
de

nia- 
unelte pentru prelucrarea tablei. Majorita- 

beneficiarilor le apreciază. Dovada ? Scriso- 
de mulțumire sosite la serviciul control teh- 
de calitate al uzinei. Sînt însă situații cînd

în asemenea scrisori se vorbește și de unele defi
ciențe în funcționarea utilajelor 
asupra acestor lucruri precum și 
măsurile ce se iau vom

Un aspect din atelierul de aparataj de linie de la Uzinele „Electroputere“-Craiova. Lăcă
tușii Ștefan Olaru și Ion Goagă asamblează izolatori separatori de 110 1<V

Uzina mecanică Timișoara. Produse fabricate 
aici ? Peste 300, între care mașini și instalații de 
ridicat, utilaje pentru industria alimentară, 
și ni 
tea 
rile 
nic

Intr-un anume fel, 
sculeria e oglinda în
tregii uzine. In cazul 
de față, o secție nouă, 
modernă. Mașinile, 
unele noi, de mare 
precizie, altele, nu 
chiar atît de noi, dar 
bine întreținute. Fi
nă și bancurile dc. 
lucru și-au schimbat 
înfățișarea : toate au 
un aspect plăcut, cu 
suprafața netedă și 
plană amintind mese
le de trasai. Spiritul 
gospodăresc al scule
rilor e concretizat cel 
mai evident în ordi
nea ce domnește în 
sertarele cu scule. 
Privim în sertarul 
matrițerului Ion Stoi
cii : e, fără exagera
re, o plăcere să vezi 
un asemenea 
de scule. E ca 
trină 
iată.

Ion 
parte din 
mai vîrstnică. Dar și 
alții, tineri și foarte 
tineri, dau. dovadă de 
același spirit gospo
dăresc. Boris Tomaso- 
glu, muncitor pe ma
șina de găurit prin 
coordonate, Ion Sens, 
frezor. Vasile Jtircă. 
Ion Stube și Păunei 
Craguia. matrițeri, 
sînt numai cîlcvs e- 
xemple. Wiliam Sta- 
nev, secretarul comi
tetului U.T.C. pe 
secție, socotește a- 
ceasta, și nu fără a fi 
îndreptățit, un bun 
cîștigat în munca de 
educare și formare a 
spiritului gospodăresc 
la tinerii sculeri.

cu gust

Stoicii

dulap
o vi
ei ran-

face 
generația

Mare
bilierul secției a fost 
confecționat chiar aici, 
iăa contribuția tineri
lor a fost însemna
tă. Acum, nimeni 
din cei care le folo
sesc, nu ar putea spu
ne că matrițele, scu
lele și diferitele dis
pozitive n-ar avea 
precizia și siguranța 
necesară în exploa
tare.

Așadar, sculeria — 
o verigă importan
tă în procesul de fa
bricație — funcțio
nează ca un ceasor
nic. Părerea e confir
mată de mai toți șefii 
de secții și servicii 
din uzină, dar mai 
mult decît atît o do
vedesc rezultatele ob
ținute. Înfăptuirea 
lor, înainte de ter
men. a permis colec
tivului să treacă încă 
de pe acum la com
pletarea stocului de 
matrițe și dispozitive 
cu ajutorul cărora se 
vor prelucra noile 
produse ce se vor a- 
simila în primul 
mestru al anului 
tor.

In momentul 
față se amenajează 
un laborator de mă
surători înzestrat cu 
aparatură modernă, 
de. mare precizie. De 
asemenea. inginerul 
Gheorghe lonașcu, 
șeful secției. 'împreu
nă cu profesorul uni
versitar Gheorghe Să- 
vii. dc la Institutul 
politehnic Timișoara, 
au experimentat și 
pus la punct •tui pro-

cedeu modern de tra
tare a cuțitelor cu 
plăcuțe dure. Experi
mentul a reușit. T 
pusă unui jet de 
buri și curbură de 
liciu. suprafața 
tăiere a cuțitelor 
strung capătă o rezis
tență de aproape 
două ori mai marc. 
Tovarășul lonașcu se 
află încă sub emoția 
rezultatelor primelor 
încercări: nu se aș
tepta la atît de mult I 
La rîndul nostru, ne 
grăbim să facem cu
noscut și altora, pe a- 
ceastă cale, procedeul 
de tratare a plăcuțe
lor dure.

V. DINULESCU 
GH. BACIU

(Continuare 
in pag. a Ill-a)

TIMIȘOARA

Însemnări de la Conferința

de dare de seamă și alegeri

a organizației orășenești U.T.C.

Tg. Mureș

CU PLANUL ANUAL

ÎNDEPLINIT

Biblioteca Cent
Regional

• De la Uzina „Indepen
dența“ din Sibiu au fost 
expediate simbătă ultimele 
subansamble ale preîncăl- 
zitorului de aer și carcasa 
furnalului de 1 000 metri 
cubi, cu destinația Hune
doara. Prin executarea a- 
cestor comenzi, colectivul 
uzinei sibiene a putut ra
porta îndeplinirea sarcini
lor prevăzute în planul 
șesenal. în perioada anilor 
șesenalului, mctalurgiștii de 
la această unitate au li
vrat agriculturii 480 000 
metri liniari lanțuri cu ro
le pentru echiparea niași-

nilor agricole, 90 de mașini 
mari de vinificație pentru 
noile crame, 800 tone re
zerve pentru carburanți, 
precum și un mare număr 
de agregate și utilaje pen
tru industria chimică, si
derurgică, constructoare dc 
mașini etc.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
ORGAN CENTRAL AL r UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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MESAJUL

președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
adresat Organizației Națiunilor

• La sfîrșitul acestei 
săptămîni, și-a îndeplinit 
planul șesenal încă o marc 
întreprindere din regiunea 
Brașov — Uzina „Hidro
mecanica“. Față dc 1959. 
producția globală a sporit 
în 1965 de 3,3 ori, produc
ția marfă 
productivitatea muncii 
2,2 ori. Colectivul de 
exportă acum de 3 ori 
multe produse decît în 
mul an al șesenalului. In
stalația de foraj 200 A , 
ale cărei părți componente, 
sint fabricate la această u- 
zină, a fost distinsă 
demult cu medalia de 
la Tîrgul internațional 
Ia Leipzig. Și alte produse 
care poartă marca uzinei 
brașovene sint cunoscute și 
apreciate in numeroase 
țări.

de 2,8 ori, iar 
de 

aici 
mai 
pri-

nu 
aur 

dc

• Colectivul întreprinde
rii piscicole din Brăila a 
anunțat realizarea planului 
de producție pe întregul 
an. Bilanțul consemnează 
5 400 tone pește realizate 
peste sarcinile de plan.

și Agricultură cu ocazia a 20 de

ani de la înființarea sa
Domnule director general,

El ACTUALE

Unite pentru Alimentație

IDin noul peisaj al orașului Piatra Neamț

EDUCAȚIA-CERINȚELE
SI EXIGENȚELE

Ținură Ticna Oprescu, filatoare 
la Întreprinderea textilă ,.Doro
banțul" din Ploiești, ' este evi
dențiată in întrecerea socialistă. 
Pa iși depășește eu regularita
te sarcinile de plan și dă lire 

de bună calitate:

împlinirea a 20 de ani de 
la înființarea F.A.O., prima 

; instituție specializată a Na
țiunilor Unite, îmi oferă un 
prilej plăcut de a vă adresa, 

_si statelor membre, par
ticipante la cea de a XlII-a 
sesiune a F.A.O., sincere feli
citări și un călduros salut, în 
numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România 
și al meu personal.

Obiectivele înscrise în Ac
tul constitutiv al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură sînt 
menite să contribuie la dez
voltarea cooperării interna
ționale, la facilitarea unui 
larg schimb de experiență în 

; activitatea pentru ridicarea 
nivelului de nutriție' al po- 

i poarelor și ameliorarea pro- , 
ducției agricole.

Militînd pentru o largă co
laborare internațională — pe 
baza respectării principiilor 
suveranității, independenței 
naționale și egalității statelor, 
Republica Socialistă România 
sprijină activitățile care con
tribuie la cunoașterea reci
procă a valorilor științifice,

tehnice, culturale și apreciază 
acțiunile de asistență pe care 
F.A.O. le întreprinde în dife
rite țări ale lumii în dome
niul agroalimentar.

în România, așa cum s-a 
subliniat recent, cu ocazia 
adoptării noului plan de dez
voltare a economiei naționale 
pe anii 1966-—1970, agricultu
ra reprezintă un factor de 
mare importanță în ansam
blul economiei naționale și 
este chemată să aducă o con
tribuție din ce in ce mai în
semnată la progresul țării, la 
ridicarea bunăstării poporu
lui. Continuînd în ritm intens 
industrializarea socialistă a 
țării, vom acorda o atenție 
tot mai mare dezvoltării unei 
agriculturi intensive? și multi
laterale, capabile să realizeze 
o producție agricolă sporită.

România înțelege să coope
reze activ și să acorde spri
jinul său Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură în vede
rea realizării obiectivelor sale 
fundamentale și îndeplinirii 
programului său de activitate.

Urez: succes deplin lucrări
lor sesiunii a XlII-a a Con
ferinței F.A.O.

Șantierul naval Galați. hi 
sală de trasaj optic. Aici

acest an s-a dat In iolosință noua 
se trasează planul de forme al na

velor la scara 1 : 10

Foto : AGERPRES

Vizita tovarășului
?

Ion Gheorghe Maurer
in Austria

■

tri-
P.

1
stăzi „tîrgul“ de pe malul Mu
reșului întrunește toate carac
teristicile unei așezări moder
ne : este un oraș industrial, 
un oraș școlar și universitar, 
un puternic centru de cultură. 
Realizările dobîndite de oame
nii muncii români, maghiari 
și de alte naționalități, care

muncesc și trăiesc într-o armonie frățească, 
ne dau imaginea unui oraș în plin avînt și 
progres care are un loc însemnat în ansam
blul dezvoltării patriei noastre socialiste.

In .întreprinderile și instituțiile acestui oraș, 
in școlile și facultățile sale, trăiește, mun
cește și învață un tineret harnic, entuziast 
care, educat de partid, își închină, alături 
de ceilalți oameni ai muncii, întreaga sa ca
pacitate și energie luptei pentru îndeplinirea 
î lărețelor sarcini trasate de partid. Despre 
toate acestea s-a vorbit pe larg în Conferința 
organizației orășenești U.T.C. Tg. Mureș care 
a evidențiat faptul că întreaga activitate a 
organizațiilor U.T.C. a cunoscut, sub condu
cerea organizațiilor de partid, o continuă îm
bunătățire ; s-au perfecționat formele și me
todele de muncă, ele răspunzînd mai bine 
cerințelor vîrstei membrilor organizației noa
stre, problemelor specifice diferitelor cate
gorii de tineri.

Pe bună dreptate s-au subliniat în confe
rință că succesele obținute de tineri în pro
ducție, în învățătură, sînt rezultatul muncii 
de educare comunistă a tineretului, desfășu
rată de organele și organizațiile U.T.C. sub 
conducerea permanentă a organizațiilor de 
partid. Educarea tinerilor în spiritul dragos
tei față de muncă, al înaltei răspunderi față 
de îndatoririle sociale, al devotamentului ne
mărginit față de patria socialistă și partidul 
comunist, al internaționalismului proletar, 
promovarea înirîndul tinerei generații a' tră
săturilor friofâlei' înaintate sînt sarcinile prin
cipale pe care partidul1 le-a pus în fața orga-

nizației U.T.C.- în munca de educare comu
nistă a tinerei generații.

Cultivarea respectului și dragostei față de 
muncă, de locul în care muncești, a senti
mentului că tu, tînăr,’trebuie să fii'întotdea
una prezent acolo unde este mai multă ne
voie de munca și priceperea ta — au stat în 
permanență în atenția comitetului orășenesc, 
a organizațiilor U.T.C. Conferința a evidențiat 
experiența bună, în această privință, a or
ganizațiilor U.T.C. de la IPROFIL „23 Au
gust“. în această întreprindere, din inițiativa 
organizației U.T.C., se organizează, deseori în- 
tîlniri ale tinerilor cu muncitori vîrstnici, cu 
vechi comuniști, cu cadre de conducere și spe
cialiști din întreprinderi.

„Pentru tineret are o mare forță de atrac
ție exemplul fruntașilor, al acelora care se 
situează în primele rînduri ale luptei pentru' 
înfăptuirea sarcinilor, al oamenilor care se 
dăruiesc cu toată ființa lor muncii pe care, 
o au de făcut. Exemplul muncitorilor vîrst
nici, bogata lor experiență de muncă și viață, 
reprezintă pentru tineret un nesecat izvor de 
învățăminte“. Aceste idei, într-o formă sau 
alta, au revenit și în cuvîntul tovarășului 
Vasile Vlas — IPROFIL „23 August“. Con
stantin Vrînceanu — C.I.A., Adrian Moisoiu 
— Electromureș, Giinter Thois — I.R.A. 2, 
Arcadiu Perdy — Fabrica „Mureșeni“, Victor 
Radu •—■ I.U.I.U., Alex. Vaida — Fabrica de 
confecții „Mureșul“, Gh. Gliga — Metaloteh- 
nica și alții. Ei au apreciat marea forță edu
cativă pe care au avut-o adunările, dezbate
rile în care s-a discutat tocmai despre acele 
trăsături de caracter ; . ____A__
înaintat al zilelor noastre și care îl situează 
pe tînăr în rîndul fruntașilor, întîlnirile tine
retului cu muncitori în vîrstă, schimburile 
de experiență.

SCHRUNS 20. — De la 
mișii speciali Agerpres, 
Stăncescu și C. Varvara :

Simbătă dimineața, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele care îl 
însoțesc au vizitat uzina hi
droelectrică Latschau, una 
din cele cinci hidrocentra
le ale complexului Lu- 
nersse. La o altitudine de 
peste 1 900 metri sînt folosite 
aici resursele hidraulice ale 
rîului 111 și ale altor cursuri 
de apă din împrejurimi, pen
tru a pune în mișcare turbi
nele complexului hidroelec
tric.

La sosire, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu-. 
blicii Socialiste România a 
fost-îritîmpihat de reprezen
tanți ai ministrului transpor
turilor și-energiei electrice, ai

societății energetice Illwerke 
și ai

La 
cerea 
prînz 
mâni.

Seara, a avut
ție oferită de șeful landului 
Vorarlberg, Herbert Kessel, 
în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Șeful landului și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer ău 
rostit scurte toasturi.

★
în aceeași zi, ministrul co

merțului exterior, Gheorghe 
Cioară, însoțit de Cari Bob- 
leter, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Austriei, a vizitat fabrica 
de dantele și tricotaje Gebrü
der Langler și uzinele textile 
Getzner din Vorarlberg.

uzinei Latschau. 
sfîrșitul vizitei, condu- 
societătii 
în cinstea

a oferit un 
oaspeților ro-

loc - o recep-

(Continuare în pag. a lll-a)
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U LWV111CVL Utopic Ctvvric: Jg 
proprii muncitorului l 
re și care îl situează ■ _

— Din partea 
prinderi, spunea 
ocupă nimeni

practicii 
noștri. f

i La I.C.S.
Hunedoara^ Șl O

F

80 DE ELEVI
MAMĂ VITREGĂ

I
i

L
a recenta con
ferință de dare 
de , seamă și a- 
legeri a organi
zației U.T.C. de 
de la? întreprin
derea de con
strucții siderur
gice Hunedoara,

directorul grupului școlar pro
fesional, tovarășul Alexandru
Voinea, a vorbit despre desfă
șurarea practicii în producție a 
ucenicilor pe șantierele I.C.S.H. 

acestei 
dînsul, i 

in mod

i mire
nii se 
concret 

de organizarea și‘bunul mers al 
i în producție a elevilor 

.mștri. Ei sînt-puși să execute 
tot. felul -de- lucrări, inclusiv cele

destinate muncitorilor necalifi
cați, fără să se urmărească. res
pectarea programei stabilite. 
Din - cauza aceasta, deși elevii in 
cauză sînt în anul III — ei au 
serioase lacune în cunoștințele și 
deprinderile practice...

Am pornit, așadar, pe1 șantie
rele I.C.S.H., la locurile unde an 
fost repartizați pentru practică 
80 de elevi, 70 dintre ei vor . 
deveni lăcătuși mecanici, mon- 
tori și lăcătuși pentru construc
ții metalice, iar restul electricie
ni pentru stații și rețele. Sînt, 
așadar, meserii adecvate șantie
relor de construcții, cu multiple 
posibilități de instruire.

— Conform programei, ne in
formează irig. Ludovic Vereș, 
profesor de tehnologia meseriei

— în-‘acest trimestru elevii tre
buie să' învețe. în practică ope
rațiuni ce se execută în depozi
tele de oțel, în sălile de asam
blare, în secția de prelucrări, 
sudură,. nituite, recepția lucrări
lor, vopsirea, i folosirea sculelor 
și dispozitivelor pentru montaj, 
etc. Acestea ar fi primele no
țiuni, mergînd spre altele tot 
mai complexe în lunile urmă
toare.

în realitate însă elevii 1 care 
fac practică la I.C.S.H. nu trec 
prin asemenea etape. Nu există 
un grafic care să stabilească zi
lele de practică la diferite sec
toare ale întreprinderii. Am dis
cutat, în această privință, cu mai 
mulți elevi. La stafia de betoa
ne l-am tntîlnit pe Safta Vasile,

de „ meserie lăcătuș ; , construcții 
metalice, împreună cu cîțiva 
colegi de-ai săi.

— Ce lucrări .vi s-au cerut să 
executați în ultima vreme ?

— Diferite, spune elevul. Vreo 
trei zile am lucrat la consoli
darea cu - placaj i și carton pre
sat a unei barăci fi am ■ instalat 
trei calorifere. Apoi am găurit 
traverse de lemn pentru un pod 
metalic și le-am fixat în șuru
buri. Alte opt zile am lucrat la 
autobaza I.R.T.A., unde șoferii 
nc-au pus să spălăm .motoare, 'să 
demontăm cutii de viteză, să 
reglăm frîne...

Deci, într-un timp scurt, 
acești elevi au făcut și pe dul
gherii, și pe instalatorii, și pe 
mecanicii' auto (au fost împru-

mutați la I.R.T.A. de către mai
strul Cîrcoana Ion, „pentru a 
da o mînă de ajutor șoferilor)“, 
numai propria lor meserie n-au 
practicat-o.

Să ascultăm, în continuare, 
părerea altor elevi.

— Cîțiva dintre noi, spune 
Pufu Gheorghe, am lucrat 
mele două săptămîni la 
strucții metalice. De acolo

pri-
con-

am

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scinteii tineretului“ 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare fn pag. a Ill-a)



Vulgaritățile nu au loc
în scrierile literare

Sensori de la cititori -
Pe adresa redacției au sosit mai multe 

scrisori în care cititorii își exprimă de
zaprobarea față de caracterul eronat al 
viziunii prozatorului D. R. Popescu asupra 
unor personaje din însemnările intitulate 
„Leul albastru“, precum și față de trivia
litatea limbajului vădită în tot cuprinsul 
acestor însemnări. Publicăm citeva din 
scrisorile cititorilor.

Turnul Chindiei 
Tirgoviște, turn 
lui Vlad Țepeș,

de la Palatul domnesc din 
care datează de pe vremea 
se află in plin proces de 
renovare

Foto : N. STELORIANTeleviziune
DUMINICĂ 21 NOIEMBRIE

8,50 Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9,00 
Rețeta gospodinei. 9,30 Emisiunie pentru copii 
și tineretul școlar. • Telejurnalul pionierilor. • 
In culisele teatrului pentru copii „Ion Creangă“. 
11,00 Emisiune pentru sate. 13,45 Duminica spor
tivă. Fotbal : România—Portugalia. 19,00 Jurna
lul televiziunii (I). 19,20 Școala varietăților. 22,30 
Jurnalul televiziunii (II). 22.45 Telesport.

LUNI 22 NOIEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (I). 19,15 Album
muzical pentru “ineretul școlar. 20,00 Telecro- 
nica economică. 20,30 Pasiuni. 21,10 Trei tablouri 
pe săptămînă comentate de Ion Frunzetti. 21,25 
Vorbe de... carton. Film realizat de Studioul de 
televiziune „București“. 21,40 „Mergem la circ“. 
22,40 Jurnalul televiziunii (II). Sport. Buletin me
teorologic.

Vă scriu în calitate de colaborator atît al 
revistei „Luceafărul“ cît și al ziarului 
„Scînteia tineretului“. Sînt director de 
școală și, ca oricărui cadru didactic, nu-mi 
este deloc indiferent ce pot citi elevii în 
reviște, mai cu seamă într-una destinată ti
neretului. Am citit recent în „Luceafărul“ 
o nuvelă a tînărului și talentatului prozator 
D. R. Popescu. Mărturisesc că am fost pro
fund dezamăgit de modul în care acest 
scriitor descrie unele personaje apropiate 
mie prin profesie. Am descoperit în aceste 
însemnări, intitulate „Leul albastru", un 
limbaj trivial, cu totul regretabil, vădind 
o absolută lipsă de respect pentru cuvînt. 
Majorității covîrșitoare a iubitorilor de li
teratură un astfel de limbaj« care nu are 
nimic comun cu arta, le repugnă. Cititorul 
de astăzi, cu gustul format pentru frumos 
preferă stilul elegant, vocabularul ales, 
exprimarea îngrijită. Noi înține ne străduim 
să cultivăm acest interes și gust în rîndu-

Vă scriu pentru a vă cere părerea tn 
legătură cu nuvela apărută în revista 
„Luceafărul". Atît eu cît și colegii mei 
urmărim tot ce apare în presa literară și 
am fost izbiți de tonul pe care-1 are Du
mitru Radu Popescu în nuvela „Leul al
bastru". Cum este firesc, îl cunosc pe 
scriitorul D. R. Popescu și din volume
le anterioare iar surprinderea mea a fost 
cu atît mai mare. Cărțile sale relevă un 
talent deosebit șl se înscriu printre suc
cesele prozei noastre noi. în ultima nu
velă, însă, ni se povestesc întîmpfări, din 
anii cînd autorul era școlar, într-un lim
baj pe care nu ni-1 puteam închipui la 
niște oameni care au rolul de a-i educa 
pe tineri. Sint în această bucată expresii 
de o mare trivialitate care nu cred că-și

Vreau să vă împărtășesc citeva păreri, 
ale mele și ale altor colegi ai mei. Nu 
știu dacă lucrurile pe care doresc să le 
spun stau așa cum le văd eu insă cred 
că merită să le supun aprecierii dum
neavoastră și a altor cititori ai ziarului. 
De către noi elevii, presa literară este ur
mărită cu atenție, fiindu-ne de multe ori 
un prefips sprijin pentru pregătirea și 
educația noastră. Tocmai pentru aceasta 
am fost neplăcut surprins să citesc in pa. 
ginite „Luceafărului" o povestire cum e 
aceea intitulată „Leul albastru". Să vă 
spun de ce. Eu nu-mi pot imagina elevi 
cu asemenea preocupări mărunte — cum 
sint cei din povestirea aceasta — in afara 
oricăror aspirații frumoase pe care ni le 
sădesc în suflet profesorii noștri, părin
ții. Dar ceea ce m-a supărat mai mult e 
faptul că in această lucrare am citit

M-am decis să vă scriu dv. pentru că 
ziarul la care luerați se adresează tinere
tului și ca atare el are un rol important 
în educarea acestuia. Am citit zilele tre
cute „Leul albastru“ de scriitorul D. R. 
Popescu, publicat în „Luceafărul", și am 
rămas surprins de unghiul din care privește 
autorul o seamă din faptele descrise acolo.

La începutul perioadei cuprinse în acest 
„jurnal“, lucram și eu la un internat de cî- 
teva sute de elevi, în Cîmpina, îndeplinind 
funcția de pedagog alături de încă vreo 
nouă tovarăși (între ei se afla pe atunci 
viitorul scriitor Ion Lăncrănjan). îmi amin
tesc de anii aceia ca de ani caracterizați 
prin elan revoluționar cînd, sub îndrumarea

miCII THAIIEI
Tineri actori 

vorbesc despre:
Repertoriu în 

sonalitatea actorului.
— Poate e prea mult spus, 

răspunde Ilinca Tomoroveanu, 
tînără actriță a „Naționalului". 
Nu-i falsă modestie cînd susți
nem că sîntem la început de 
drum. Eu, de exemplu, mă simt 
pur și simplu timorată jucînd 
«_ , ... . adică

cu ma- 
trecut

bucureșteni ne

general și per-

în aceeași piesă, fiind 
„colegă" de distribuție 
eștri pe care pînă anul 
i-am avut profesori la Institut. 
Vă închipuiți cum tremur 
fiecare replică...

— Putină „frică 
absolut necesară. în 
vorba de conștiință 
nală...

—■Desigur. Pentru 
colegii mei contactul perma
nent cu actori de mare presti
giu reprezintă un stimulent 
continuu, un îndemn la a lu
cra neîntrerupt pentru dezvol
tarea și perfecționarea jocului 
nostru.

— Mai ales cînd găsiți înțe
legere...

— întotdeauna. Eu primesc 
cu mare bucurie sugestiile u- 
nor actrițe ca Tanti Cocea sau 
Irina Răchițeanu, care sînt pro
fesoare de o competentă și o- 
biectivitate totală. Ce bine ar 
fi pentru colegii din generația 
noastră, mai ales din provincie, 
să beneficieze de experiența 
unor nume prestigioase alături 
de care să fie distribuiri cel 
puțin temporar. Există practica 
„împrumutului" de actori care 
ar putea servi celor mai puțin 
experimentați. După mine, Insti
tutul continuă și-n teatru, mai 
bine zis de-abia încgpe...

— Dar despre piesele în ca
re sînteți distribuită ce părere 
aveți ?

— Cred că un tînăr actor nu 
trebuie să opteze neapărat pen
tru un anumit tip de rol. Vreau 
să spun că trebuie să apară în 
iposțaze cît mai diferite, evi
dent în măsura posibilităților 
sale, să nu aleagă calea mini
mei rezistențe, a actorului pe 
care toată lumea îl știe în rol 
de „frumușel" sau de „om rău". 
Șablonizarea aceasta e egală 
cu moartea artistică, dacă se 
poște spune astfel, oricîtă „ex
periență" ar căpăta cineva în 
asemenea roluri. Ele pot fi mari 
sag mici, esențialul e să-ți pună 
probleme diferite. Toate aces
tea se pot exprima prin 
dezideratul: „pentru a mă 
dezvolta, trebuie să joc mai 
multe roluri variate". Asta în 
teatru, care îmi oferă posibili
tăți infinit mai mari de creație, 
pe cînd filmul...

la

cred că 
fond 
profesio-

e 
e

mine și

— Filmul ?
— Vedeți, filmele noastre pă

cătuiesc, printre altele, și prin 
faptul că aceiași actori sînt dis
tribuiri în mereu aceleași ge
nuri de roluri. V-o spun din 
proprie experiență. Se întîmplă 
cam așa : regizorul are nevoie 
de „un flăcău djntr-o bucată" 
și-l alege pe Florin Piersic. Vrea 
un caracter abscons și pieziș, îl 
ia pe Fory Etterle sau (dacă 
îmi permiteți) vrea o fată in
genuă și exaltată, o cheamă pe 
Ilinca Tomoroveanu... Publicul 
se miră și-i judecă pe actori, 
deși după cum vedeți nu ei 
sînt cei vinovați. Și fiindcă veni 
vorba de film, care e un festi
val cu premii: de ce nu se in
stituie premii și pentru cei mai 
buni actori tineri de teatru din 
stagiunea respectivă, ceea ce 
ar fi un stimulent mai prețios, 
s-o recunoaștem (moral și ma
terial) decît o mie de sfaturi 
binevoitoare.

Actorul — om de cultură.

— Mi se pare de la sine în
țeles ca actorul să aibă o pre
gătire intelectuală cît mai vastă 
(Ștefan Radoff — teatrul C. I. 
Nottara). Actorul care-și cu
noaște numai rolul și cel mult 
piesa, a dispărut, sper, de pe 
scenele noastre. Cu atît mai 
mult informarea bogată, pentru 
noi, cei tineri, reprezintă ele
mentul de bază a ceea ce nu
mesc eu „echilibrarea distribu
ției".

— Despre ce este vorba ?
— Noi, cei tineri, jucînd în 

compania marilor maeștri ai 
scenei, nu putem suplini lipsa 
de experiență (inevitabilă) de- 
cjt printr-o muncă asiduă, prin 
lecturi cît mai întinse și va- 

- riate. B total greșit a mai vorbi 
despre „actorul de intuiție" și 
„actorul de erudiție“. Aceste 
două elemente nu pot exista 
separat, ele complimentîndu-se 
și realizînd (în mod leal) per
sonalitatea artistică, evident 
caracterul intuitiv fiind subîn
țeles, deci primordial. în acest 
echilibru care trebuie să fie 
ținta perpetuă a muncii noas
tre creatoare, cred că stă și 
posibilitatea rezolvării dificul
tăților rolului.

— Ați putea să ne dați un 
exemplu ?

— Desîggr. Un deziderat al 
meu și al colegilor de aceeași

rile elevilor, combătînd cu fermitate orice 
rămășițe de deprinderi de acest fel în vor
birea lor.

Asemenea considerații mi-au venit în 
minte citind însemnările tânărului prozator. 
Scriu toate acestea cu convingerea că li
teratura noastră este un important mijloo 
do educație în cadrul căruia trivialitatea 
nu poate fi ridicată la rangul de artă.

Și mai am să-mi exprim, adresîndu-mă 
dumneavoastră cu rugămintea de a-1 face 
cunoscut, sentimentul de regret cu care 
constat imaginea falsă pe care încearcă 
s-o dea autorul despre unii dintre colegii 
noștri de profesie. Eu am altă imagine 
despre miile de profesori și învățători care 
au participat cu devotament la marile ac
țiuni întreprinse de partid, pentru înfăp
tuirea revoluției culturale din patria 
noastră.

Prof. ION POPESCU

aveau locul frt paginile unei publicații 
destinate tineretului, precum nici in 
creația literară. Se știe că, în general, 
scriitorii ocolesc astfel de expresii ori le 
folosesc extrem de rar. 
presii urite din „Leul 
performantă rară și nu 
decît refuzul celui ce o 
dresat ziarului „Scînteia tineretului" pen
tru a-mi exprima deschis dezaprobarea 
fată de un asemenea mod de a face li
teratură.

Celectia de ex- 
albastru" este o 

poate provoca 
citește. M-am a-

AURICĂ OLTEANU 
student anul V Facultatea de 
limbă și literatură română 

București

multe expresii urite, cuvinte pe care nu 
sînt obișnuit să le întîlnesc în literatura 
noastră. M-am întrebat ce urmărește au
torul și n-am reușit să-mi explic ce rost 
au toate acestea (aș dori, de aceea, care- 
dacția să-șf spună părerea cu privire la 
o asemenea lucrare). M-am gindit la fap
tul că, in general vorbind, toate aceste 
vulgarități știrbesc, pe lingă toate cele
lalte, chiar prestigiul scriitorului, ale că
rui lucrfiri valoroase le-am citit cu plă
cere și de la care așteptăm și în viitor 
opere de valoare. Iată motivul care m-a 
determinat să vă scriu această scrisoare.

BORZA MIRCEA 
elev clasa a Xl-a

Liceul „Gheorghe Lazăr 
București

partidului, tinerei generații a patriei îi erau 
create condiții pentru muncă și învățătură

Limbajul folosit de autor este departe de 
a contribui la înfrumusețarea și îmbogăți
rea limbii literare.

în încheiere, vreau să mai adaug că sînt 
foarte nedumerit de faptul că un scriitor 
ca D. R. Popescu, ale cărui opere scrise 
mai înainte m-au încîntat, a putut să ela
boreze o asemenea „operă literară“ ca „Le
ul albastru“.

RADU PÄDURARU 
redactor

de a juca, după 
cît mai mult.

generație este
cum am spus, .......
Firește teatrul modern are pre
cădere găsind în noi corespon
dențe aproape totale, dar afară 
de un Tennessee Williams, un 
Beckett sau un Anouilh — ca 
să citez ceea ce-mi vine acum 
în minte, — care tînăr actor nu 
și-ar dori să-l joace pe Hamlet, 
pe Romeo sau pe Vlaicu 
Vodă ? Or, numai o vastă cul
tură, în primul rînd teatrală, va 
reuși să te ajute pe tine, tînăr 
actor, în rezolvarea unor ase
menea sarcini, în realizarea u- 
nui joc cu mijloace cît mai e- 
conomiee, interiorizat, adică in
telecte alizat, dezbărat de ges
tul emfatic și baroc.

Avem nevoie de un re
pertoriu în care să fim distri
buiri în mod adecvat, și-n pri
mul rînd de

O dramaturgie originală, 
cu conilicte șl caractere 

puternice

E vorba de o dorință mal ve
che și mai nouă. Fără să fim 
exclusiviști, trebuie recunoscut 
că un anumit entuziasm și pu
tere de muncă (șl de sacrificiu)

Viitorii tractoriști de la Școala profesională de mecanici agricoli Ciorogîrla își 
cele mai noi cunoștințe despre tractoare și alte mașini agricole, modul de 

funcționare a acestora

însușesc aici 
exploatare și

Oficiul Național de Turism 
vă invită să petreceți sărbăto
rile de iarnă în străinătate, în 
cadrul excursiilor organizate 
pe ruta Chișineu — Odesa 
vecine. Astfel, cei ce vor să-și 
petreacă revelionul la Praga 
pot participa la o excursie de 
opt zile cu îtinerariul Praga 
— Budapesta. O altă călătorie 
pe ruta Chișineu — Odesa 
cuprinde în programul celor 
opt zile sărbătorirea revelio
nului în acest din urmă oraș, 
iar cei ce pleacă în excursia 
de 14 zile pe traseul Kiev — 
Leningrad — Moscova vor fi 
în noaptea de Anul Nou în 
capitala Uniunii Sovietice.

Pentru posesorii de autotu
risme se stabilesc, de aseme
nea, programe și ltinerarii în 
aceeași perioadă în Bulgaria, 
Cehoslovacia și Ungaria.
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PREMIERE:

nu numaiÎndrăznețul Pardaillan: O gasconada în cinemascop și culori. 
Pagini însîngerate din istoria Franței (rivalități pentru succesiu- y 
nea la tron de la sfîrșitul secolului al XVI-lea, luptele dintre 
protestanți și catolici etc.) devin în acest film pretextul unei 
spumoase comedii de capă și spadă în care, firește, eroul nu 
poate fi altul decît teribilul, irezistibilul, îndrăznețul Pardaillan. 
Copie realizată de M. Zevacco după nemuritorul gascon D’Arta
gnan al lui Dumas, beamezul numărul 2, Pardaillan, apare pe 
ecran îngroșat în toate calitățile sale înnăscute. Una din îngro- 
șările cele mai evidente ale transpunerii pe ecran este umorul 
gros, în care își dau mîna toate procedeele comediei cinemato
grafice, inclusiv cele ale epocii mute. Bineînțeles că filmul este 
cu Gerard Barray, bineînțeles că toate femeile îl iubesc și el o 
iubește numai pe una, bineînțeles că e pîndit de mii de primejdii 
și le învinge pe toate. In încheiere, un sfat pentru elevi: să nu 
cumva să răspundeți la lecția de istorie despre Henric al IlI-lea, 
Henric de Navara și ducele de Guise inspirîndu-vă din eveni
mentele ce se petrec pe ecran 1

Ultima vacantă: Un bolnav află că mai are o singură lună de 
trăit 1 Se hotărăște să petreacă această lună tragică într-o splen
didă vacanță, așteptîndu-și cu resemnare sfîrșitul. Dar nu vă spe- 
riați. Nu este o dramă, ci o comedie. Cineva a greșit rezultatul 
analizelor de laborator și tragedia devine comedie, alambicată în 
studiourile engleze cu toate condimentele de rigoare.

Pe scurt despre scurt metraje. Felicitări echipei de cineaști de 
la studioul „Alexandru Sahia“ care au însoțit conducătorii de 
partid și de stat în vizita întreprinsă în regiunile Cluj și Mara
mureș pentru operativitatea și talentul cu care au reușit să redea 
pe ecran aceste importante evenimente. Cele două scurt metraje 
documentare realizate cu acest prilej aduc în fața noastră tabloul 
însuflețitor al României socialiste în plin avînt constructiv, dra
gostea și căldura cu care poporul înconjoară partidul și condu
cătorii săi.

Dacă mergeți la cinematograf însoțiți de copii, puteți viziona 
următoarele filme : „De-aș fi... Harap Alb“, „800 de leghe pe 
Amazoane“, „Agentul de legătură", „Căpitanul zero“.

Nu pierdeți aceste filme : „Ultimul tren din Gun Hill“, „De-aș 
fi... Harap Alb“, „Cartierul veseliei“, „Furtună deasupra Asiei“, 
„Cine ești dumneata, domnule Sorge „Dulcea pasăre a tine
reții“.

A. T.

Scenă din piesa „Scaunele" de Eugen Ionescu, pe scena Teatrului „C. Nottara

variat la fel eu colegii mei (și 
ni se dă din plin această po
sibilitate). Atenție însă la cei
lalți colegi tineri mai puțin „fa
vorizați" de distribuții, care ră- 
mîn Ia două trei replici ani de 
zile, chipurile să se „rodeze".

Discuții cu tineri actori
despre probleme profesionale

sînt apanajul unei anumite vîr- 
ste, recunosc, poate în dauna 
unei plenitudini a cunoașterii. 
Oare de ce nu apar piese de 
largi semnificații pe care toti le 
așteptăm? Piese care să nu ri
dice false probleme, alunecînd 
de-asupra lucrurilor ci să relie
feze adevăratele procese din 
conștiința noastră în formare.

— Mi-aș dori să joc într-o 
piesă românească (Mariana Mi- 
huț — Teatrul Ciulești) care să 
redea un conflict ca să zic așa 
„etern“, valabil însă prin re
lațiile dintre personaje, prin 
realitatea cuprinsă în dialog, si 
timpului nostru: iubire, ură, 
moarte, drama nerealizării: con
flict care să nu fie minat de 
rezolvări facile.

Pînă atunci sînt foarte mul
țumită să jec cît mai mult șl

Să nu-1 uităm însă pe cel mai 
competent și autorizat om în 
îndrumarea noastră artistică: 
regizorul.

Nu dați vina pe regizor !

— în micile (sau marile) 
noastre eșecuri, inerente Ia ur
ma urmei, ni se întîmplă cîte- 
odată să gîndim: „regizorul e 
de vină ! Dacă mi-ar fi acordat 
cutare sau cutare rol, dacă 
mi-ar fi arătat cutare sau cuta
re lucru, totul ar fi fost alt
fel“. (George Paul Avram — 
actor la „Național").

— Cred că cei ce gîndesc 
astfel nu sînt stăpîni pe mij
loacele lor artistice. (Ștefan Ra
doff).

E vorba deci iar de etică 
profesională...

— Dacă pleci de la ideea că 
tu nu greșești ci numai ceilalți, 
în speță cel ce te îndrumă, ești 
pierdut.

— Deci altă mare calitate ce 
trebuie dobîndită: autocontro
lul.

— Jean Louis Barrault spu
nea că „în momentul în care te 
surprinzi oftînd după un rol 
realizat în trecut, e semnalul 
de alarmă că te găsești în pra
gul rutinei și plafonării“.

Rutina nu e legată deci de o 
anumită vîrstă, cum cred unii, 
după cum nu are nimic comun 
cu experiența, cum lasă să se 
înțeleagă alții. Ilustre exemple 
ne arată că în ciuda tuturor 
tentațiilor și încercărilor, ade
vărata calitate rămîne: pros
pețimea continuă a jocului ac
torului. De aceea, de exemplu 
Ciobotărașu pentru mine e o 
surpriză continuă... Autocontro
lul de care vorbeam, mai impu
ne și ocolirea celei mai mari 
tentații:

Publicul și iacilitatea 
succesului

Mariana Mihuț: Marea satis
facție a actorului este desigur 
succesul de public. Nimic com
parabil cu aplauzele sincere 
ce-ți răsplătesc atîta muncă și 
emoție. Un tînăr actor are ne
voie de asemenea confirmări 
ale talentului său. Actorul însă 

facilîn goană după succes

și întreținerea „focului sacru“

„simte' ce ar place pentru mo
ment publicului, îngroașă, sub
liniază nemotivat anumite fa
țete ale rolului și astfel se nasc 
„adevărate tragedii".

în Pălăria florentină a lui 
Eugene Labiche (în treacăt fie 
spus, o comedie de minimă re
zistentă) am jucat cu foarte 
mare succes... la public. La o 
analiză mai atentă cu regizorul 
mi-am dat seama că era un „joc 
de paie" și mi-am schimbat 
concepția despre rol.

Pe de-o parte actori care 
și-au imprimat voit o anumită 
tentă din care încearcă cu dis
perare să iasă după ani de zile 
(de multe ori nereușind), soli- 
citînd roluri mai complexe care 
nu Ii se acordă, la urma urmei 
pe bună dreptate. De aceea se 
mai întîmplă că în roluri de 
factură tragi-comică, de exem
plu, — actorul să plătească suc
cesul prea ușor dobîndit, stîr- 
nind ilaritate în situații tragice 
și invers, bineînțeles fără voia 
lui. Pe de altă parte se face 
prin fuga după „poante" acto
ricești un mare deserviciu pu
blicului,ratînd rolul primordial 
al spectacolului, acela de fac
tor de educație estetică.

George Paul Avram: Auto
control, obiectivitate și intran
sigentă cu tine însuti, iată ce 
te poate duce fără șovăire spre 
adevărata creație.

Ștefan Radoff: Să ai curaiul 
să recunoști: „Am fost slab. Am 
căutat o rezolvare facilă, lan 
totul de la încenut. Numai eu 
sînt de vină și numai în mine 
stă posibilitatea unei schimbări 
în bine".

MIHAI HETCO

Cartea lui Dumitru Micu și Ni
colae Manolescu Literatura 
română de azi (1944—1964)

acoperă un gol în cercetarea noa
stră literară. Intenția autorilor e 
de a face o sinteză asupra litera
turii române din 1944 pînă acum 
(poezie, proză, teatru). S-au făcut 
doar sporadic, în presă, asemenea, 
încercări de sinteză. Autorii dove
desc înțelegere și discernămînt în 
aprecierea operelor, analizează cu 
pricepere opere de seamă create 
în acești ani.

Instrument de lucru pentru cadre
le didactice, studenți și elevi, car- . 
tea este utilă celor mai largi mase 
de cititori.

viață în- 
adesea

este con-

tobiograne, 
Poetul vorbește despre 
tr-un limbaj metaforic, 
emoționant.

O bună parte din carte
sacrată copilăriei petrecute în sa
tul Lancrăm (din raionul Alba Iu- 
lia), unde poetul (al nouălea copil) 
a luat contact nemijlocit cu viața 
țărănimii, cu datlnele și obiceiurile 
acesteia, cu producțiile spirituale 
populare. Admirabile sînt portrete
le părinților.

Sînt narate apoi împrejurările 
studiilor, impasurile materiale și 
spirituale prin care a trecut poetul, 
perioada primului război mondial, 
procesul de zămislire a operelor.

MUZICA
Mozart șiBeetho- 

ven — corifeii cla
sicismului, ocupă în 
exclusivitate pro
gramul concertelor 
simfonice săptă- 
mînale ale celor 
două mari orches
tre ale Capitalei. La 
Filarmonică, Mir- 
cca Basarab a pro
gramat Missa în 
do minor de Mo
zart. Compusă în 
anii 1782-1783, ‘
tr-o perioadă în ca
re 
vienez studia cu a- 
siduitate arta ve
chilor polifoniști și 
în special lucrările 
lui Bach și Haen- 
del, Missa în do 
minor reprezintă 
una din cele mai 
remarcabile lucrări 
vocal-simfonice ale 
compozitorului.

Pe estrada Ate
neului, vor apare ca

Emilia Pe- 
Elisabè-

în-

marele creator

soliști 
trescu, 
ta Neculce-Carțiș, 
Valentin Teodorian 
și Ladislau Konya.

Joi seara, în 
concertul orches
trei Radioteleviziu- 
nii, dirijorul Iosif 
Conta inaugurează 
ciclul de concerte 
dedicat simfoniilor 
și concertelor in
strumentale ale lui 
Ludwig van Bee
thoven.

în primul pro
gram, Simfonia I, 
Simfonia VH-a și 
Concertul nr. 3. So
listă : tînăra pia
nistă franceză Thé
rèse Dussant, elevă 
a lui Margueri- 
te Long, și dețină
toare a unui mare 
premiu la Concursul 
internațional de la 
Munich.

Din restul progra-

melor săptămînii re
marcăm 
Operei „’ 
la Studioul 
servatorului 
reștean.

La Operă, 
s f î r ș i t, după trei 
săptămîni în care 
au fost cultivate în 
exclusivitate lucrări 
ce figurează de de
cenii pe afișul pri
mei scene lirice, sînt 
anunțate cîteva o- 
pere mult aștepta
te, programate cu 
o nejustîfica- 
tă zgîrcenie, în pri
mul rînd „Oedip“ 
de Enescu (sîmbă- 
tă), apoi „Pelleas și 
Melisande“ de De- 
bussy (vineri) și 
„Logodna 
știre“ de 
(marți).

premiera 
.Traviata“, 

Con- 
bucu-

în

(vineri) 
la mînă- 
Prokofiev

I. S.

CINEMATOGRAFE
DE-AȘ FI... HARAP ALB — 

rulează Ia Patria (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

BOCCELUȚA
rulează la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România 
(orele 17 și 20), Festival (0- 
rele 8,30; 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45), Excelsior (ore
le 9,30; 12; 14,15; -----
18,45; 21).

DUMINICĂ LA NEW 
rulează la Republica 
9,30; 11,45; 16,30; 19; 21,15), 
București (orele 9,15 ; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16, 
18,30; 21), Tomis (orele 8,30; 
10,30; 12,45; 14,45 ; 16,45;
19; 21,15).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

I6.3O1

YORK 
(orele :

rulează la Capitol (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30),
Floreasca (orele 10; 12; 15;
17,30; 20) Modern (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN (cinemascop)

rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11; 12,30; 16; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA
rulează la Grivița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18, 20,30).

TAXIUL MORȚII
rulează la Lumina (orele 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Central (orele 9;
11,15: 13,30: 16; 18,30: 21),
Miorița (orele 10; 12,30 15,30;
18, 20,30).

JUDEX
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30, 17,45; 20).

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ 
rulează Ia Arta I 
11; 13,15; 15,30;

UNCHIUL MEU
rulează la Flacăra
15,30; 18; 20,30).

VINE PRIMĂVARA 
ȘURILE TIMPULUI 
nr. 5

rulează la Timpuri
10—21 în continuare).

MARILYN — cinemascop — 
Au fost salvați

rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20,30).

CINEVA ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE — Știați că...

rulează la Cultura) forele 10; 
12,30: 15,30; 18; 20,30), Pacea 
(orele 16; 18,15; 20,30).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Intermediarul cu aripi

rulează la Dacia (orele 9,30 
14 în continuare; 16,15; 18,30;
21).

CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop —

rulează la
16; 18,15;

LA ORA 5
rulează la
18,15, 20,30).

FURTUNA DEASUPRA ASIEI 
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30 , pro
gram pentru copii — ora 10).

TOLBA CU AMINTIRI
rulează Ia Vitan (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

DULCEA PASĂRE A TINE- 
REȚII — cinemascop — So
clul

rulează la Unirea (orele 10,30; 
16; 18,15, 20.30).

MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — Fotbaliștii — 
Nu uitați copilăria

rulează la Munca (orele 9,30;
11.30; 14, 16,15; 18,30: 20,45). 

RUNDA 6 — suită bănățeană
rulează la Popular (orele 16; 
18.15; 20,30).

SAMBA — în completare A 
cui e vina?

rulează Ia Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂ- 
MÎNTULUI — Ceramica din 
Oboga

rulează la Volga (orele 9,45; 
12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). 

SPĂRGĂTORUL — cinema
scop — Pionieria nr. 5/1965

rulează la Colentina (orele 
10; 15. 17,30; 20).

PĂCAT DE BENZINĂ — în 
completare în numele celor i 
vii

Cosmos (orele 14; 
20,30).
DUPÄ-AMIAZÄ
Crîngași (orele 16;

(orele 8,451 
18; 20,30).

(orele 10s

— MÄ-
— Sport

Noi (orele

rulează la Rahova (orele 16; 
18,15; 20.30), Cotroceni (ore
le 14; 16,15; 18,30; 20,45 — 
completare Compozitorul A- 
ramHaciaturian).

cinemascop — 
la Progresul (orele 
19; 21).
MUȘCHETARI —

WINNETOU
rulează 
15; 17: 

CEI TREI 
cinemascop 

rulează 
12,30: 16.15 20).

HOȚUL DE PIERSICI — Fata 
de pe Someș

rulează la Lira (orele 15,30; 
18, 20.30).

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET — Prima zi 

rulează Ia Ferentari (orele 
10: 15,30; 18; 20,30).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL

rulează Ia Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30).

la Flamura (orele 9 1
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Stațiunea hidrobiologică Brăila a Universității din București 
efectuează studii șl cercetări asupra faunei și florei din zona 
inundabilă a Dunării. In fotografie: cercetători ai stațiunii re- 

coltind probe din zona bălților Brăila
Foto: AGERPRES

SPORT
In preliminariile campionatului mondial

România-Portugalia
Astăzi de la ora 14 pe stadionul „23 August“ din (Capitală 

are loc meciul retur de fotbal dintre echipele României șj Portu
galiei contînd pentru preliminariile campionatului mondial — 
grupa a IV-a (în tur oaspeții au obținut victoria cu scorul de 
2—1). Echipa Portugaliei a sosit ieri după-amiază în Capitală. în 
jocul de astăzi oaspeții vor alinia cea mai bună formație : Car- 
valho, Festa, Germano, Carlos, Hilario, Pinto. Coluna, Augusto, 
Eusebio, Torres și Simoes.

Echipa țării noastre va avea următoarea componență : Ionescu, 
Popa, Hălmăgeanu, Dan Coe, Greavu, Ghergheli, Popescu, Pîr- 
călâb, Badea, Dridea, Sorin.

Jocul va fi arbitrat de elvețianul Dienst. Stațiile noastre de 
radio vor transmite pe programul I, cu începere din jurul orei 14, 
desfășurarea jocului. De asemenea, telespectatorii vor putea urmări 
meciul în întregime.

Campionatele republicane de volei
’ Campionatele republicane de volei categoria A, seria I, progra
mează astăzi jocurile etapei a Vl-a (masculin) și a V-a (feminini. 
Derbiul etapei se dispută la Galați unde echipa masculină Știin
ța primește replica formației Steaua București. Un alt joc echili
brat se anunță a fi cel de la Cluj dintre Știința Cluj și Tractorul 
Brașov.

In campionatul feminin principalul joc al etapei se desfășoară 
la Cluj, unde Știința din localitate întîlnește echipa C.S.M. Sibiu.

In Capitală sînt programate următoarele partide : salo Dinamo. 
■cu: începere de la ora 9,30: Dinamo București—Farul Constanta 
(feminin), Dinamo—Știința Brașov (masculin); Sala Ciulești, cu în
cepere de la ora 9,00: Metalul—Știința Craiova (feminin), Ra
pid—Penicilina Iași (feminin).

(Agerpres)

I 
I 
I
ineralizarea ei, pentru sprijini

rea organizațiilor de bază să 
o preia și să o aplice în func- 

I..............
iliuj. ZXUtîSLC UUhCLVdț 

sesizează o slăbiciune 
che a biroului comitet 

I
Icu multă, cu 

greutate pentru 
ceea ce este vale 

ijuta concret 
neajunsurilor.

Cu multă atenție a fost ana- 
Ilizată în conferință activitatea 

desfășurată de organele și or
ganizațiile U.T.C. pentru edu- 

Icarea politică a tineretului, 
pentru dezvoltarea la tineri a 
înaltului sentiment al patrio- 

itismului socialist, pentru întă
rirea unității frățești dintre ti
nerii români, maghiari și de 

Ialte naționalități, în munca 
comună pentru continua în
florire a patriei, Republica 

I Socialistă România. Partici- 
panții la conferință au subli
niat cu multă căldură, cudra- 

Igoste și respect faptul că în 
lupta îndelungată a oamenilor 
muncii, condusă de comuniști, 

I împotriva exploatării și asu
pririi s-a închegat unitatea 
frățească dintre oamenii mun- 

icii români, maghiari și ai ce
lorlalte naționalități conlocui
toare ale orașului.

I„Este de datoria noastră a 
tuturor — a spus un delegat 
la conferință — a organelor și 
■ organizațiilor U.T.C., să edu

căm tineretul în așa fel, îneît 
el să urmeze întotdeauna pilda 

I acelora cărora le datorează 
viața nouă de astăzi, în spi
ritul respectului față de cei 

Ice s-au jertfit pentru intere
sele clasei muncitoare și ale 
poporului, față de cei ce nu 

S și-au precupețit și nu își pre
cupețesc eforturile în lupta și 
munca pentru construirea so-

I 
I
Iși respectului pentru tr 

revoluționare de luptă

I
I eroice de 

muncitoare“, 
ganizatorul

I insui 
gust

„Păcat însă că biroul comi
tetului orășenesc al U.T.C., 
care a cunoscut această expe
riență bună — dovadă, evi
dențierea ei și în darea de 
seamă — nu a făcut nimic, 
sau aproape nimic pentru ge-

ție de condițiile concrete din 
fiecare loc de muncă și învă
țătură“ (Constantin Vrîncea- 
nu). Aceste observații juste 

; mai ve
che a biroului comitetului oră
șenesc al U.T.C.: aceea de a 
constata o ... anumită situație 
bună sau rea, și de a acționa 

cu foarte multă 
i a răspîndi 

_____ ___ valoros, sau a a- 
la înlăturarea

a celorlalte forme și metode 
folosite în funcție de gradul de 
pregătire a diferitelor categorii 
de tineri.

Analizînd felul în care s-a 
desfășurat învățămîntul poli
tic anul trecut, evidențiind 
experiența bună acumulată, 
unii vorbitori, printre care, 
Horvath Francisc — I.O.I.L., 
Ioan Pol — C.F.R. Com
plex, Emil Căpîlnă — „Șan
tierul“ și alții, au criticat o 
seamă de lipsuri care s-au ma
nifestat. Este vorba, în primul 
rînd, de faptul că în activitatea 
biroului comitetului orășenesc 
al U.T.C. mai au prioritate as
pectele organizatorice ale în- 
vățămîntului politic, mem
brii biroului ocupîndu-se 
de multe ori în mod for
mal de sprijinirea tinerilor 
pentru a-și însuși temeinic 
problemele studiate, de felul 
cum se reflectă cele învățate 
în activitatea lor, în îndepli
nirea sarcinilor de producție, 
în viața de fiecare zi. Nu toate 
comitetele organizațiilor de 
bază au fost ajutate să lichi
deze practica de a lăsa întrea
ga desfășurare a învățămîntu- 
lui politic în seama exclusivă 
a propagandistului.

ră, în mod plăcut, educativ, a 
constituit o altă problemă pe 
larg analizată în conferință.

Au fost organizate în acest 
scop numeroase concursuri 
„Cine știe, răspunde“, reuniuni 
tovărășești, seri distractive, 
carnavaluri, cercuri de iniție
re muzicală, prieteni ai filmu
lui, dans modern, pictură, dc 
estetică, foto și altele. în mul
te organizații ale U.T.C. au a- 
vut loc simpozioane, seri lite
rare, recenzii de cărți și filme, 
întîlniri cu scriitori și poeți, 
audiții muzicale, concursuri de 
șah, tenis de masă, campionate 
interclase, ani de studii, secții 
și ateliere — toate acestea 
bucurîndu-se de participarea 
entuziastă a tineretului.

Luînd cuvîntul în conferință, 
tovarășii Floarea Ispas — In
stitutul pedagogic, Rodica Reu 
— Liceul nr. 5, Marla Bara — 
Centrul școlar de construcții, 
Alex. Adamovici — O.C.L. A- 
limentara, Ioan Bakoș — Con
siliul U.A.S., Ileana Bojthe — 
Liceul „Unirea“, și alții, au a- 
rătat că rezultatele obținute nu 
not acoperi lipsurile existente 
în activitatea comitetului oră
șenesc. Conferința a apre
ciat că activitățile organi-

Congresului al IX-lea al par
tidului, eveniment de mare în
semnătate în viața țării, a po
porului nostru, întregul tineret 
al patriei se află angajat, trup 
și suflet, în munca entuziastă 
pentru traducerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Con
gres — vorbitorul a arătat că 
organele și organizațiile U.T.C. 
desfășoară o amplă activitate 
politică pentru a contribui din 
plin, cît mai activ și compe
tent, la realizarea acestor mă
rețe sarcini.

După ce a apreciat succesele 
obținute de organele și orga
nizațiile U.T.C. din orașul Tg. 
Mureș, 
gelescu 
zultate 
grăitor, 
șenești, 
bucură 
prestigiu cîștigat, firește, prin 
muncă. Succesele dobîndite 
constituie garanția sigură că, 
în viitor comitetul orășenesc 
al U.T.C., organizațiile de 
bază, întregul tineret sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, vor reuși să 
întregească bilanțul realizări
lor cu noi victorii, să desfășoa
re o activitate și mai intensă

tovarășul Mircea An- 
a arătat că aceste re- 
exprimă într-un mod 
forța organizației oră- 
prestigiul de care se 

în fața tineretului,

EDUCAȚIA -CERINȚELE

I

Competiția internaționa
lă de handbal (masculin) 
pentru „Cupa orașului 
București“ a continuat 
sîmbătă în sala Floreasca 
din Capitală. Echipa de ti
neret a orașului București 
a învins cu scorul de 23— 
18 (13—5) echipa orașului 
Belgrad. în cel de-al doilea 
joc, București (seniori) a 
dispus cu 18—14 (11—9) de 
Budapesta.

.Astăzi de la orele 18,15 
în ultima zi a competiției, 
sînt programate meciurile: 
București (tineret) — Bu
dapesta și București (se
niori) — Belgrad.

Pe patinoarul artificial 
„23 August“ s-a disputat 
aseară întîlnirea interna
țională de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele 
României și Ungariei. Ho- 
cheiștii români au terminat 
învingători cu scorul de 
6—3 (3—0 ; 0—2 ; 3—1)
prin punctele realizate de 
Bașa (2), Vakar, Szabo II, 
Pană și Florescu. Pentru 
oaspeți au marcat Szitva, 
Bankuti și Boroczi.

Astăzi, de la ora 18, pe 
același patinoar are loc 
meciul revanșă.

Pe traseul din șoseaua 
Pantelimon se desfășoară as
tăzi cu începere de la ora 
9,30 finala campionatului re
publican de ciclocros.

La proba rezervată senio
rilor lupta pentru cucerirea 
titlului se va da între cam
pionul Capitalei, Petre Simion, 
ploieșteanul C. Ciobanu și 
brașoveanul Gh. Suciu.

La juniori principalii pro
tagoniști ai întrecerii sînt C. 
Grigore (București), Șt. Su
ciu (Brașov) și Tudor Vasile 
(Ploiești).

Stadionul „Dinamo“ din 
Capitală a găzduit șîmbătă 
întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele Di
namo București și forma
ția Komlo (R. P. Ungară). 
Dinamoviștii au repurtat 
victoria cu scorul de 2—0 
(2—0) prin punctele mar
cate de Ene (4’) și Haidu 
(32’).

(Agerpres)

cialismului.
Unul din obiectivele esenția

le ale întregii activități desfă
șurate de organizație a fost 
tocmai munca de educare a 
tinerilor în spiritul dragostei 
și respectului pentru tradițiile 

.ia cla
sei muncitoare. In conferință 
s-a apreciat interesul deosebit 
cu care tinerii au audiat ex
punerile privind „Tradițiile 

luptă a clasei 
„P.C.R. — or- 

și conducătorul 
insurecției armate din Au- 

t 1944“, „Viața ferici
tă a tineretului din patria 
noastră“ etc., întîlnirile cu ac
tiviști de partid și de stat, cu 
personalități de seamă ale vie- 

Iții politice și social-culturale 
care au vorbit tinerilor des
pre lupta partidului nostru, 

I despre marile realizări obținu
te de poporul nostru în făuri
rea unei vieți noi, despre isto- 

9 ria, arta și cultura poporului 
y român.

Iîn ultimii doi ani au fost 
organizate numeroase excursii, 
drumeții, vizite la marile o- 

Bbiective industriale în con
strucție, la așezămintele de 
artă și cultură, la locuri istori- 

Ice și expoziții contribuind 
astfel la cunoașterea de către 
tineri a frumuseților și bogă- 

Ițiilor patriei, a marilor reali
zări obținute de poporul nos
tru, condus de partid.

IReferindu-se la munca de e- 
ducare politică a tineretului, 
mulți vorbitori au subliniat e- 

Bficacitatea sporită a activității 
organizate în cercurile politice,

în această perioadă în toate 
organizațiile U.T.C. s-a deschis 
noul an de învățămînt politic. 
Studierea de către fiecare tî- 
năr, a Documentelor celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului obligă comitetul orășe
nesc, organizațiile de bază, toți 
propagandiștii să se ocupe cu 
multă răspundere de buna 
desfășurare a cercurilor politi
ce ale U.T.C., a seminariilor și 
a ciclurilor de conferințe. Ti
nerii trebuie ajutați prin orga
nizarea de consultații, de întîl
niri cu activiști de partid și de 
stat, prin dezbaterile din 
cercuri să cunoască în pro
funzime politica partidului de 
continuă industrializare socia
listă a țării, de dezvoltare ar
monioasă a întregii economii 
naționale ; rolul și trăsăturile 
fundamentale ale statului nos
tru socialist, dezvoltarea și în
florirea națiunii socialiste, po
ziția partidului nostru față de 
problemele mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale 
contemporane. Acestea sînt 
problemele de conținut ale în- 
vățămîntului politic cărora tre
buie să li se dea toată atenția. 
Tinerii să fie ajutați în același 
timp ca din studierea docu
mentelor Congresului, a Con
stituției Republicii Socialiste 
România, să tragă concluzii și 
să desprindă învățăminte 
pentru activitatea lor practică, 
să cunoască temeinic sarcinile 
mari pe care partidul le-a pus 
în domeniul în care își desfă
șoară activitatea, să înțeleagă 
marile răspunderi ce le revin 
în îndeplinirea acestor sarcini.

Preocupările pe care tinerii 
le au în timpul liber, cum sînt 
ajutați concret pentru a-și fo
losi orele din afara programu
lui de producție, de învățătu-

Oră de lucru la sala de 

proiectare a Institutului de 

arhitectură-București

Foto: EMIL 

COIOCARU

EXIGENTELE
ACTUALE

zate în acest scop au răs
puns numai în parte cerințe
lor diferitelor- categorii de 
tineret, nu toate au avut un 
caracter variat, atractiv, care 
să aibă o mare putere de in
fluență asupra tinerilor, prin 
ideile pe care le propagă.

în conferință a fost criticat 
faptul că nu toate organizațiile 
U.T.C. folosesc posibilitățile 
materiale de care dispun între
prinderile, instituțiile, școlile 
(cluburile, sălile culturale, bi
bliotecile etc.) pentru a desfă
șura o bogată activitate cui- 
tural-educativă. Noul club stu
dențesc, bunăoară, oferă prea 
puține activități care să con
tribuie la educarea politică, 
moral-cetățenească a studen
ților, care să-i ajute să-și lăr
gească orizontul de cultură. 
Volumul și conținutul muncii 
nu corespunde posibilităților 
pe care le are și nici cerințe
lor studenților.

Organele și organizațiile 
U.T.C. — s-a subliniat în con
ferință — este necesar să în
treprindă mai multe acțiuni 
concrete pentru educarea mo
ral-cetățenească a tineretului, 
pentru formarea omului nou, 
însuflețit de idealurile nobile 
ale socialismului, de principiile 
moralei comuniste, cu un larg 
orizont cultural, intransigent 
față de orice manifestări apar- 
ținînd rămășițelor ideologiei și 
moralei burgheze. Pentru a- 
ceasta e necesar să se pună un 
accent mai mare pe îmbogăți
rea conținutului educativ al 
tuturor activităților organizate.

în încheierea dezbaterilor 
conferinței a luat cuvîntul to
varășul MIRCEA ANGE- 
LESCU, secretar al C.C. al 
U.T.C. Subliniind faptul că în 
această perioadă care urmează

pentru a stimula la tineri do
rința de a-și perfecționa ne
contenit pregătirea profesiona
lă, de a cunoaște și folosi cu 
pricepere și cu un randament 
sporit procedeele tehnolo
gice avansate, mașinile, insta
lațiile și utilajele moderne.

Realitatea arată că unitățile 
economice din oraș se dezvoltă 
într-un ritm susținut, își lăr
gesc activitatea, solicită forțe 
tot mai puternice, mai active 
și calificate, o muncă calita
tiv superioară. Or, în prezent, 
mai sînt mulți tineri care 
nu-și îndeplinesc sarcinile de 
producție, angajamentele lua
te. De asemenea, numărul ti- 

. nerilor antrenați în întrecerea 
socialistă este mic față de po
sibilitățile existente. Apoi sînt 
tineri în întreprinderi, în școli 
și facultăți, care nu privesc 
munca ca fiind principala lor 
îndatorire față de societate. 
Chiar din dezbaterile confe
rinței a rezultat că în unele 
organizații mai sînt tineri care 
încalcă disciplina de producție, 
nu au o comportare corespun
zătoare; ciyilizată la locul de 
muncă. în societate și familie, 
se întîlnesc încă, manifestări 
străine eticii noi, socialiste.

E necesar deci, ca pornind de 
la această stare de lucruri — 
spunea vorbitorul — Comite
tul orășenesc Tg. Mureș al 
U.T.C. să-și îmbogățească sti
lul de muncă, pentru a îndru
ma cu mai multă competentă, 
mai 
U.T.C., 
lor, să-și perfecționeze forme
le muncii educative în rîndul 
tinerilor în scopul sporirii e- 
ficacității măsurilor și acțiuni
lor pe care le întreprind. Co
laborarea cu conducerile în
treprinderilor, cu sindicatul.

eficient organizațiile 
iar acestea, la rîndul

R» KSKBW I
in scopul cunoașterii com
portării în producție și în 
viață a 
dezvoltată și mai mult. Ea 
trebuie să 
intervenție promptă. în cunoș
tință de cauză, a organelor și 
or. - 
s-a arătat, de altfel, și în con
ferință, de către 
bitori, unele < 
U.T.C. au dobîndit o experien
ță bună în ceea ce privește 
sprijinirea acțiunii de ridicare 
a calificării profesionale a ti
nerilor. Dar această experien
ță valoroasă e necesar să fie 
generalizată, să fie cunoscută 
și de către alte colective de 
muncă.

Tineretul, prin ponderea pe 
care o are în colectivele ■ 
de oameni ai muncii, prin con- | 
dițiile optime create de partid & 
și de statul nostru în scopul K 
creșterii și dezvoltării lui, al B 
însușirii profesiunii alese" 
și desăvîrșirii cunoștințelor R 
de specialitate, constituie fi 
una din forțele care trebuie" 
să-și aducă un aport însemnat B 
în procesul de producție. Toc- B 
mai de aceea tineretului i se1 
cere să răspundă grijii cu care B 
este înconjurat de partid, de | 
întregul nostru popor, prinH 
fapte de muncă, prin contribu- B 
ția lui tot mai activă la reali-1 
zarea tuturor sarcinilor ce iz
vorăsc din documentele parti- B 
dului; el trebuie să răspundă g 
prin hărnicie, prin modestie “ 
în toate împrejurările, prin R 
desăvîrșirea profilului politic 9 
și moral, năzuind spre dez- ■ 
voltarea acelor trăsături mo-g 
rale și de conștiință care ca-g 
racterizează pe tînărul munci
tor din zilele noastre. Părin-| 
tele atent și grijuliu al tine-B 
retului este partidul: el își ■ 
vrea vlăstarul cît mai frumos.»

Dezbaterile din conferință fl 
•— a arătat în continuare to- ■ 
varășul Mircea Angelescu ■—R 
au apreciat că, în general, înB 
orașul Tg. Mureș trăiește și® 
muncește, într-o armonie fră-H 
țească, un tineret bun, valo-B 
ros, atașat trup și suflet par-H 
tidului, patriei noastre socia-R 
liste, un tineret harnic și ho-K 
tărît să-și înzecească efortu- ■ 
rile în grandioasa operă peB 
care o făurește poporul nostru, h 
condus de partid —• desăvîr
șirea construcției socialiste. R

Congresul al IX-lea al Pal'-| 
tidului — spunea vorbitorulB 
— a schițat viitorul socialist | 
al patriei și poporului nos-R 
tru. Acest viitor presupune o“ 
preocupare atentă, susținută,k 
mobilizatoare a tuturor oa_l 
menilor muncii pentru o dez-B 
voltare materială și spirituală» 
armonioasă a țării și ființei | 
vrednicului nostru popor. Pro-® 
gresele în construirea noii ffl 
societăți necesită o muncă B 
asiduă, pătrunsă de grijă pen-“ 
tru dezvoltarea acelor trăsă-i 
turi de caracter care compun j 
însuși chipul constructorului ■ 
înaintat al noii societăți. Deg 
aceea se impune să înlăturăm» 
din viața noastră năravurile" 
vechi, rămășițe ale ideologiei» 
și moralei burgheze.

Organizațiile U.T.C. trebuie 
să desfășoare o asemenea f 
muncă politică, să folosească g 
asemenea metode și mijloace 
de influențare educativă îneît I 
fiecare tînăr să cunoască te-| 
meinic, profund, politica parti
dului, să determine schimbări® 
în conștiința și atitudinea eti-B 
că a tinerilor, să-i ajute în’ 
lărgirea orizontului cultural. R

Luptînd în permanență B 
pentru îmbunătățirea stilului" 
său de muncă, desfășurînd o| 
activitate continuă, diferen-1 
țiată cu fiecare categorie de" 
tineri, cunoscînd tot mai bine 8 
preocupările și cerințele aces-B 
tora, Comitetul orășenesc Tg. 
Mureș al U.T.C. va putea a-R 
corda un sprijin mai calificat, g 
mai eficient organizațiilor de 
bază în îndeplinirea tuturor B 
sarcinilor ce le revin.

I 
I 

nță de cauză, a organelor și B 
rganizațiilor U.T.C. Așa cum B

: numeroși vor- 9 
organizații ale g

I

tinerilor trebuie

aibă la bază o

INFORMAȚII
Delegația Seimului Repu

blicii Populare Polone condu
să de Jan Karol Wende, vice- 
mareșal al Seimului, care la 
invitația Marii Adunări Na
ționale ne vizitează țara, a po
posit sîmbătă dimineața la 
Craiova.

La Sfatul popular regional 
oaspeții au fost primiți de to
varășul Ion Predescu, pre
ședintele Comitetului execu
tiv. Membrii delegației s-au 
interesat îndeaproape de pro
blemele învățămîntului ele
mentar și mediu și de con
strucția de locuințe în regiune.

Delegația a vizitat apoi Uzi
nele „Electroputere“ Craiova.

Seara, în sala Teatrului Na
țional din Craiova a avut loc, 
în cinstea oaspeților, un spec
tacol folcloric prezentat de 
Ansamblul de Stat de cîntece 
și dansuri „Nicolae Bălcescu“ 
din orașul Craiova.

★
în zilele de 19 și 20 noiem

brie a avut loc la Casa Scrii
torilor „Mihail Sadoveanu“ 
din Capitală, plenara lărgită 
a Comitetului de conducere al 
Uniunii Scriitorilor. La plena
ră au participat ca invitați 
un mare număr de scriitori 
din întreaga țară, reprezen
tanți ai celor 11 publicații li
terare ale Uniunii, precum și 
redactori ai revistelor „Con
temporanul“, „Tribuna“, „Ra
muri“, „Familia“, „Ateneu“.

A fost prezentat un referat 
al Biroului Uniunii Scriitori
lor cu privire la problemele 
actuale ale presei literare.

(Agerpres)

5 $

Cooperativa agricolă de pro
ducție din Biled, regiunea Ba
nat : vedere parțială a con

strucțiilor din sectorul 
zootehnic
Foto : AGERPRES

Vizita în România 

a unui grup de senatori 
americani

în cadrul unei călătorii în
treprinse în mai multe țări 
europene, la 20 noiembrie 
a.c. a sosit la București un 
grup de senatori americani 
condus de senatorul Mike 
Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senatul Sta
telor Unite ale Americii. In 
cursul vizitei de o zi, Mi
ke Mansfield, și grupul de 
senatori ce-1 însoțeau, a 
fost primit de Gheorghe Apos
tol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
de Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Tot în aceeași gi, grupul de 
senatori a purtat discuții la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
unde a fost primit de George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe. La 
discuții a participat Ilie Voicu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior.

De asemenea, la întrevedere 
a luat parte Joseph Neubert, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al 
S.U.A. la București.

La 21 noiembrie grupul de 
senatori americani a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

Construcții noi 
pentru studenți
Centrului universitar Cluj i se 

vor adăuga în curînd noi construc
ții destinate studenților. Localul 
facuîtății de medicină veterinară, 
la care se lucrează în prezent, va 
cuprinde mai multe amfiteatre, săli 
de literatură, cabinete, săli de ope
rații, spatii pentru spitalizarea ani
malelor, biblioteci, laboratoare. De 
asemenea, la Facultatea de mecani
că a Institutului politehnic din 
Brașov se amenajează un nou 
corp de clădire cu săli de semina
rii, laboratoare de mașini agricole, 
turnătorii. Sînt pe terminate și 
lucrările de dare în funcțiune a 
noii stații seismologice din cadrul 
Universității timișorene.

Constructorii au terminat noi 
clădiri si pentru studenții gălățeni. 
La Institutul pedagogic de 3 ani a 
fost ridicată o nouă sală de sport. 
A fost reamenajat și dotat cu noi 
utilaje laboratorul foto-cinema, 
cele de fizică și științele naturii. 
Pentru studenții secției de pisci
cultura din cadrul Institutului po
litehnic este în curs de instalare 
un bazin piscicol care va oferi po
sibilitatea de studiere a .diferitelor 
specii de pești.

In serie, 

după prototip I 
(Urmare din pag. I)

Unsprezece oameni — ingineri, 
șefi de secții și de servicii, mai
ștri cu experiență s-au adunat în 
biroul inginerului șef. Se strîng 
zilnic, sau la două trei zile oda
tă, pentru a analiza unul din 
produsele de bază ale uzinei, au- 
tostivuitorul de 3 tone. El a în
ceput să fie fabricat în serie la 
sfîrșitul anului trecut. E un uti
laj important care își găsește în
trebuințarea în multe locuri de 
muncă. Dar, așa cum aminteam, 
iată că în ultima vreme pe adre
sa uzinei timișorene au început 
să vină reclamații de la cei ca- 
re-l folosesc. Tovarășilor de aici, 
le-au dat cu atât mai mult de 
gîndit sesizările cu cit ele so
seau de la mai mulți beneficiari. 
Primele loturi au fost bune, ni
meni nu s-a plâns de calitatea 
lor. Deci, proiectul (deșț tehno
logul șef și constructorul șef sînt 
de părere că ar trebui pe alocuri 
îmbunătățit) era bun. Rămânea să 
se urmărească in amănunt dacă 
e respectat procesul tehnologic, 
ceea ce, practic, prezenta destul 
de multe dificultăți, necesita un

timp mai îndelungat. Dar s-a 
trecut la fapte.

„Să luăm mai întîi ansamblele 
și subansamblele principale“ 
și-au spus acești oameni. Recon
stituind drumul unor asemenea 
cercetări extragem una din cau
zele principale: abaterile tehno
logice. Deficiențe de o astfel de 
natură s-au întîlnit la prelucra
rea cutiei de viteze, la fnna de 
mână și pinionul de transmisie. 
Alteori însă abaterile erau gene
rate de cauze, la prima vedere, 
neînsemnate : mici devieri în cen
trarea pieselor pe mașinile pre
lucrătoare, neîntreținerea în 
bune condiții a dispozitivelor. 
Acolo unde a fost posibil s-au 
luat măsuri pe loc. S-au preco
nizat însă și măsuri cu caracter 
mai general. Și într-un caz și în 
celălalt înlăturarea deficiențelor, 
aplicarea măsurilor e garantată 
de prezența la această retrospec
tivă pe fluxul tehnologic a tutu
ror factorilor de răspundere din 
uzină. Gheorghe Ceman, tehno
log șef, Vasile Antonovici, con
structor șef, Valter Weissburger, 
șeful secției montaj, inginerii Ion 
lacob și Ion Maier, proiectanți și 
alți ingineri și maiștri care au 
făcut parte din comisie, elaborea
ză acum măsurile desprinse din 
concluziile reieșite în urma cerce
tărilor întreprinse.

— Asemenea analize au deve
nit la noi, în ultimul timp, o for
mă eficace de găsire a celor mai 
bune soluții pentru perfecționa

rea continuă a proceselor tehno
logice, pentru ridicarea calității 
produselor pe care le fabricăm 
—- ne mărturisește tovarășul 
Gheorghe Retezau, inginer șef 
adjunct. Așa s-a procedat și în 
cazul boghiurilor, ridicătoarelor 
de frînă și a altor subansamble 
pentru vagoane. La aceste produ
se nu am primit în ultimele 
luni nici o reclamație. întocmai 
ca o ștafetă, atunci cînd e ne
cesar, comisia se deplasează în 
fiecare atelier, stabilind măsurile 
ce trebuie luate pentru îmbună
tățirea continuă a calității pro
duselor.

Aminteam la început de marea 
diversitate a produselor purtând 
marca U.M.T. Utilajele pentru 
industria alimentară, ca să ne re
ferim doar la acestea, cuprind o 
gamă variată, începând cu pie
sele de schimb și terminând, cu 
complexele agregate de închis și 
etichetat cutii și borcane pre
cum și cu liniile complete pentru 
fabricarea conservelor de legu
me. La acestea se adaugă grupa, 
la fel de complexă, a mașinilor 
de ridicat — poduri rulante, ma
carale turn, macarale portal etc. 
Atelierul de prototipuri nu rămâ
ne niciodată în gol de lucru. Aici, 
ca și la sculerie, lucrează oameni 
pricepuți.

— E adevărat, ne spune ingi
nerul șef de concepție. Dar noi 
ne-am propus ca toate produsele 
din fabricația de serie să fie e- 
xecuțate la modul prototipurilor.

Acesta este de altfel unul din 
obiectivele de seamă ale între
cerii socialiste care se desfășoară 
în întreaga uzină. Cu unele ex
cepții (asupra lor am insistat în 
rândurile de mai sus) acest anga
jament a fost atins. Eforturile 
colectivului, munca lui sîrguin- 
cioasă au fost încununate de re
zultate : de la începutul anului și 
pînă acum s-a obținut o produc
ție marfă peste plan în valoare 
de 2 650 000 lei. Au fost, de ase
menea, obținute, 2,6 milioane lei 
economii suplimentare la prețul 
de cost, iar la beneficii s-a în
registrat 2 766 000 lei. Graficele 
arată că realizările obținute în 
10 luni depășesc angajamentele 
luate în întrecerea socialistă pe 
întregul an.

80 de elevi 
și o mamă 

vitregă
(Urmate din pag. I)

fost trimiși la mecanicul șef. 
V-au fost însă admiși aici decât 
cei mai mari. Patru dintre noi, 
cei mai mici, am fost trimiși de 
către tov. ing. Marin Panaitescu 
să „stăm pe băncile școlii“ că

nu are ca ne da de lucru. Am 
mers la școală și i-am spus tova
rășului director. După interven
ția dânsului am fost primiți din 
nou și trimiși aici, la bluming. 
De o lună de zile lucrăm la re
parații auto...

Alți elevi, printre care Edu 
Ion, Ilina Gheorghe, Gheorghina 
Ion, Monafu Ilie etc. de la 
confecții metalice, întreținerea 
utilajelor și mecanic șef, ne-au 
relatat aspeote asemănătoare în 
legătură cu conținutul practicii 
pe care o fac: căratul materia
lelor, curățarea stropilor de zgu
ră de pe urma sudurilor, repa
rarea de buldozere, excavatoare 
și basculante etc. Nimic, însă 
din adevăratul conținut al prac
ticii, prevăzut în programele 
respective.

Să apelăm la instrucțiunile 
Ministerului Invățămîntului. Ce 
prevăd ele ? Iată : „Elevii din 
anul III, în trim. I, vor executa 
lucrări de categoria a IV-a — 
după norme de timp mărite cu 
50 la sută, iar în trimestrul II 
după norme de timp mărite cu 
25 la sută, apoi în trimestrul 
III lucrări complexe de catego
ria IV și superioare după nor
mele ce se aplică în întreprin- 
prindere“. Cele despre care 
ne-au vorbit elevii amintiți K

încadrează, mai degrabă, în 
categoria „lucrărilor necalifi
cate“. Iată, deci un model de 
felul în care se poate desfășu
ra o instruire practică la voia 
întîmplării, fără respectarea pro
gramei și fără nici un sprijin 
din partea conducerii întreprin
derii.

Că este așa, ni se confirmă și 
de către tovarășul director teh
nic al I.C.S.H., ing. Mold Gheor
ghe. După părerea dînsului, 
conducerea întreprinderii nu și-a 
făcut o preocupare specială din 
urmărirea modului în care se 
face practica în producție a ele
vilor, această sarcină fiind „pa
sată“ șefilor de șantiere și secții. 
Aceasta în timp ce instrucțiunile 
privind organizarea și desfășura
rea practicii elevilor din învăță
mîntul profesional și tehnic pre
cizează clar: „Directorul între
prinderii răspunde de buna or
ganizare și desfășurare a instrui
rii practice în producție, în 
scopul unei temeinice pregătiri 
a elevilor, antrenînd în acest 
scop întreg colectivul de con
ducere“.

Lucrurile sînt, însă, mult mai 
„delicate“. Conducerea între
prinderii nici nu cunoaște precis 
co meserii au elevii care fac

practica pe șantier. Aici, se știe, 
de pildă, că fac practică și tini
chigiii — meserie pe care Școala 
profesională din Hunedoara n-a 
pregătit-o niciodată. Serviciul 
personal și învățămînt nu are, 
nici el, o idee exactă în această 
privință.

Am vrut să aflu și părerea to
varășilor din comitetul U.T.C. al 
întreprinderii. Tovarășul Schnei- 
der Francisc, locțiitor de secre
tar, ne spune candid că „nici co
mitetul U.T.C. nu s-a ocupat de 
elevii aflați în practică“.

Faptele relatate nu au nevoie 
de comentarii în plus. Urinează 
doar ca direcțiunea I.C.S.H., 
împreună cu conducerea școlii, 
(în situația de față e indicat să 
se ceară și sprijinul comitetului 
de partid din întreprindere) să 
ia cele mai hotărîte măsuri pen
tru curmarea, o dată pentru tot
deauna, a lipsei de răspundere 
față de practica elevilor, a celor 
care mîine vor fi de altfel mun
citorii cu care I.C.S.H. va tre
bui să-și îndeplinească sarcinile 
mari care-i revin. Practica în 
producție a elevilor de școală 
profesională va trebui neîntîr- 
ziaî să-și recapete atributele cu 
care a fost învestită.



la Leopoldville

0 scrisoare a lui Ho Și Min
r

Conferința generală F. A. 0.
ROMA 20. — Coresponden

tul Agerpres. I. Mărgineanu, 
transmite :

Sîmbătă dimineața au Început 
la Roma lucrările celei de-a 
13-a Conferințe generale F.A.O. 
(Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură). Sînt prezente delegații 
din 109 țări, membre ale Or
ganizației. Delegația Republicii 
Socialiste România este condu
să . de Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii.

Ședința inaugurală a fost 
consacrată testivităților prile
juite de cea de-a 20-a aniversa
re a întemeierii F.A.O. Cu a- 
cest prilej, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, a adresat un mesaj de 
salut. Au fost, de asemenea, a- 
dresate mesaje de salut de că

tre șefi de state și guverne ai 
altor țări membre ale F.A.O.

Deschizirid lucrările, dr. B. 
R. Sen, directorul general al 
F.A.O., a făcut un bilanț al ac
tivității desfășurate de Organi
zație in cele două decenii de 
existență, a contribuției aceste
ia la lupta împotriva foametei 
și a subalimentației.

In ședința de după-amiază, 
conferința a luat în dezbatere 
probleme de ordin procedural, 
urmind ca luni să se intre in 
ordinea de zi propriu-zisă. Di
rectorul genera! al F.A.O. va 
prezenta programul de acțiune 
al Organizației pentru următo
rii doi ani, după care vor urma 
discuții generale asupra situa
ției mondiale în domeniul ali
mentației și agriculturii, precum 
și asupra planului indicativ 
mondial pentru dezvoltarea a- 
griculturii, pregătit de către 
Secretariatul F.A.O.

Vietnamul de sud: Unitate 
a forțelor patriotice proce
di nd la baricadarea unui 

drum

„Baltagul“
în colecția

l. N. L S. C. 0.

Vizita unei delegații

a Academiei române în U. R. S. S.
MOSCOVA 20 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 20 noiembrie a 
sosit la Moscova, la invitația 
Academiei de Științe a Uniu
nii Sovietice, o delegație a 
Academiei Republicii Socia
liste România condusă de 
acad. Ilie Murgulescu, preșe
dintele Academiei Republicii

Socialiste România. Delegația 
a fost întîmpinată de M. V. 
Keldîș, președintele Prezidiu
lui Academiei de Științe a 
U.R.S.S., de oameni de știin
ță, și de alte persoane oficia
le. Au fost prezenți, de ase
menea, Nicolae Guină, am
basadorul Republicii Socia
liste România la Moscova și 
colaboratori ai ambasadei.

PARIS 20 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: în colecția
U.N.E.S.C.O. de traduceri 
consacrate operelor literare 
reprezentative europene ale 
autorilor contemporani, Edi
tura „Del Duca“ din Paris, a 
publicat romanul „Baltagul“ 
al marelui scriitor român Mi- 
hail Sadoveanu, în traduce
rea lui Al. Duiliu Zamfirescu.

Prezentînd publicului fran
cez această operă româneas
că, editura subliniază rolul 
jucat de Sadoveanu în făuri
rea limbii literare române. în 
prefața sa intitulată „Un pa
triarh al literelor“, scriitorul 
Pierre Abraham. comparin- 
du-1 pe Sadoveanu cu Whit- 
m.an, Victor Hugo, Tolstoi, și 
Lucine, scrie : „Acești titani 
populează universul nostru 
cu personajele lor nepieritoa
re și nu incitîndu-ne atît spre 
evadarea în literatură, ci mai 
ales oferindu-ne prieteni cu 
duiumul.

HANOI 20 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția V.N.A., președintele 
Ho Și Min a adresat profesorului ame
rican Linus Pauling o scrisoare în care 
ii mulțumește pentru trimiterea tex
tului apelului din august 1965 semnat 
de opt laureați ai Premiului Nobel 
pentru pace, în "problema vietnameză. 
Apelul cere să se pună capăt războiului 
agresiv din Vietnam.

In scrisoarea sa, președintele Ho Și 
Min reamintește lupta poporului viet
namez pentru aplicarea prevederilor 
acordurilor din 1954 de la Geneva 
împotriva agresiunii americane. Impe
rialiști americani, se spune în scrisoare, 
duc un așa-zis „război special“ în Viet
namul de sud. După ce reamintește 
întărirea efectivelor și armamentelor 
americane în Vietnamul de sud, folosi
rea de chimicale și gaze toxice împo
triva populației sud-vietnameze, în scri
soare se spune : „Statele Unite duc 
fără încetare politica de escaladare îm
potriva Vietnamului de nord, efectuînd

zilnic raiduri aeriene asupra podurilor, 
șoselelor, stăvilarelor, gospodăriilor de 
stat, întreprinderilor, școlilor, spitalelor, 
bisericilor etc. Poporul vietnamez tre
buie să lupte cu hotărîre împotriva 
agresorilor americani, pentru a-și apăra 
drepturile sale naționale sfinte și, în 
același timp, pentru a contribui la apă
rarea păcii“.

„După părerea noastră, cea mai jus
tă cale a unei reglementări pașnice a 
problemei vietnameze este cea expusă 
în Declarația din 22 martie 1965 a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — unicul reprezentant 
autentic al poporului din Vietnamul de 
sud — și în programul în patru puncte 
al guvernului R. D. Vietnam“.

Referindu-se la acțiunile poporului 
american împotriva războiului din Viet
nam, în încheiere președintele Ho Și 
Min exprimă mulțumiri poporului ame
rican, „care luptă cu hotărîre împotriva 
războiului de agresiune în Vietnam dus 
de imperialiștii americani“. Reacție firească

® Teatrul de Operă din Atena și-a inaugurat 
noua stagiune cu opera „Tosca" de Puccini, în care 
baritonul român, David Ohanesian a cîntat alături 
de soprana Ero Palii de la Opera din Strasbourg și 
tenorul Doro Antonioli de la Opera „Scala" din 
Milano.

La spectacolul de gala au asistat regele Constan
tin cu regina Ana Maria, membri ai guvernului, 
lideri ai partidelor politice, deputați, ziariști greci 
și străini. A fost de fată ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena, M. Bălănescu.

Intr-una din pauze, cei trei interpretă străini au 
fost invitați în loja regală, unde au fost felicitați 
pentru frumosul succes obținut.

Comunicatul comun 
iugoslavo-polon

© DUPĂ încheierea vizitei în R.S.F. Iugoslavia a 
delegației de partid și guvernamentale a R.P. Polo
ne, in; frunte cu W. Gomulka și J. Cyrankiewicz, a 
fost dată publicității o declarație comună in care se 
arată că părțile au constatat - cu satisfacție dezvol
tarea cu succes a colaborării iugoslavo-polone în 
toate domeniile.

Referindu-se la problemele internaționale, în de
clarație se subliniază că „Cauzele principale ale 
încordării actuale și ale conflictelor constau, în 
primul rînd, în rezistența pe care forțele imperialis
mului o opun înlăturării tuturor formelor de inega
litate și de dominație străină, recurgînd în acest 
scop la folosirea forței, la amestec în treburile in
terne și la agresiunea fățișa".

Grele pierderi americane
la Piei Me

Ghilimelele
de la Göttingen

© AGENȚIA V.N.A., citind agenția de presă Eli
berarea, a făcut cunoscut ieri că 2 500 de soldați 
ai inamicului, dintre care 1 000 americani, au fost 
omorîți sau răniți la Piei Me. Trupele agresoare 
americano-saigoneze au mâi pierdut pe cîmpul de 
luptă 98 de vehicule, precum și 19 avioane.

• AGENȚIA M.T.I. anunță că la Paris au avut loc 
tratative în vederea încheierii acordului comercial 
ele lungă durată între Ungaria și Franța. Au fost 
stabilite prevederile principale ale acordului. Schim
bul de păreri a arătat că există posibilități pentru 
sporirea schimbului comercial între cele două țări 
și pentru îmbunătățirea conținutului Iui. S-a liotărît 
ca tratativele în vederea încheierii acordului să fie 
continuate în primul trimestru al anului 1966 la 
Budapesta.

După vizita lui Schroder
la Londra

• Consultări mult mai frecvente, la nivel minis
terial, între Bonn și Londra, în vederea întăririi 
cooperării dintre Anglia și Germania federală, acesta 
se pare că este rezultatul întrevederilor pe care mi
nistrul vest-german al afacerilor externe, Gerhard 
Schroder, le-a avut vineri la Londra cu colegul său 
britanic, Michael Stewart. După' cum subliniază co
tidianul francez ,,Combat", ,,Schroder a dat,. într-o 
manieră indirectă, lovitura de * grație tratatului bi
lateral'franco—Vest-german. Hotărînd la Londra,*de 
acord ,cu ministrul britanic al afacerilor externe,. 
Stewart, de a face mai frecvente întrevederile la 
nivel ministerial între Bonn și Londra, el a deschis 
poarta unui bilateralism care nu va fi institutiona
lized, dar care ia „prieteniei, speciale" franco—vest- 
germanc caracterul său strîns".

• AGENȚIA B.T.A. anunță că. la Sofia, a fost 
semnat documentul cu privire la colaborarea .dintre 
Bulgaria și Turcia, privind folosirea apelor rîurîlor 
Marita și Tundja.

Orașul vest-german 
Gdttingen, străveche ci
tadelă a culturii umanis
te a poporului german, 
continuă să fie și azi un 
important centru cultu
ral. Intrucît n-a suferit 
distrugeri în timpul răz
boiului el și-a păstrat 
aspectul de orășel uni
versitar medieval și ii 
atrage pe turiști. Proba
bil că unii dintre aceștia 
se vor fi mirat și vor fi 
fost contrariați frunză
rind ghidul intitulat 
„Gloria Gottingenului" 
editat la începutul anu
lui în curs și destinat 
vizitatorilor străini.

Iată ce se poate citi 
în acest ghid . „Oricine 
vrea, desigur, să știe ce 
fruntași ai vieții publice, 
ce valori alp Germaniei 
au devenit în diferite 
perioade cetățeni de o- 
noare ai orașului nostru. 
La 19 aprilie 1933 — 
fuhrerul, la 19 octombrie 
1934 — Bernard Rust, 
ministrul cultelor în pri
mul guvern Hitlei, ulte
rior Rudolf Haase, 
fruntaș al mișcării 
N.S.D.A.P. (naziste — 
n.n.) la Gottingen, apoi, 
cu prilejul jubileului 
Universității — Viktor 
Lutze și dr. Frick, mi

niștri ai luhrerului".
Evocarea acelei ruși

noase perioade din isto
ria Gottingenului cînd 
căpeteniilor naziste li se 
decerna, acolo titlul de 
„cetățeni de onoare" a 
stirnit indignarea opini
ei publice și a unei 
părți a presei vest-ger- 
mane. Atunci autoritățile 
locale au încercat „s-o 
dreagă". Ele au afirmat 
că fragmentul respectiv 
n-ar reprezenta decîtun 
extras dintr-un ziar apă
rut în 1938 pe care re
dactorii ghidului l-au 
„reprodus pur și simplu" 
punîndu-1 la început în 
ghilimele; din motive 
necunoscute aceste ghi
limele ar fi . dispărut, 
chipurile. într-un cuvînt, 
totul nu s-ar datora de- 
cît unei greșeli de tipar.

Referindu-se la această 
așa-zisă explicație, re
vista hamburgheză DER 
STERN remarca nu fără 
ironie amară : „în toată 
istoria cu ghilimele din 
Gdttingen singurul lucru 
foarte evident este că 
trebuie pusă între ghili
mele însăși noțiunea de 
bună credință a respec
tivelor autorități".

Concluzie judicioasă, 
fără îndoială.

Lupul,
pașnic la oi

In Marea-Caraibilor, nu,departe de.Porto-Rico,: se 
află: trei mici petice de uscat. Sînt insulele Virginia 
de sub administrația S.U.A. Cu o populație de circa 
50 000 de locuitori, aceste insulițe sînt conduse de 
un, guvernator numit de Washington. In ,urrna de
cesului vechiului guvernator, acum două luni, lo
cuitorii insulelor au așteptat cu interes numirea 
noului guvernator, și nu clin simplă curiozitate: ,

Principala îndeletnicire a populației insulelor Vir
ginia este cultivarea trestiei de zahăr. Melasa fabri
cată din trestie e cumpărată de fabricile de rom la 
prețuri stabilite de o organizație de stat numită 
„Corporația insulelor Virginia“. Potrivit tradiției, 
în fruntea corporației se află guvernatorul; pentru 
fermieri este foarte important ca acesta să stabi
lească, prețuri echitabile și să nu permită fabricanți
lor de rom să-i jecmănească.

Trebuie să relevăm c.ă pe insulele Virginia ope
rează firma milionarului Ralph Paiewonski. El-și fa
milia lui posedă fabrici care dau jumătate din pro
ducția de rom a insulelor, precum și o bancă, o so
cietate de asigurare, magazine, cinemdtograie. Pâie- 
wonsjri.a instituit un adevărat monopol asupra achi
ziționării melasti și este direct interesat în stabili
rea. prețurilor de către „corporație"'.

După această scurtă incursiune în realitățile insu
lelor Virginia nu ne rămîne decit, să .adăugăm o 
ultimă informație : la slirșitul lunii octombrie a fost 
anunțată numirea noului guvernator. El se numește... 
Ralph Paiewonshi..
. Cupi s-ar spune, oile au fost date în paza lupului...

EM. RUCAR

Rhpdesia <lc sud: Mii de alricarti care au participat la.acini itile antirasiste 
au fost internati în așa numitele „lagăre sper tale" de către autoritățile de 

la Salisbury. In lotogralie, aspect de la unul din aceste lagăre

Criza rhodesiana
în timp ce la Salisbury situația continuă să ra

mina încordată, implicațiile proclamării unilate
rale a independenței Rhodesiei de sud — acest 
act provocator al rasiștilor sud-rhodesieni — ră- 
mîn în atenția observatorilor vieții politice inter
naționale.

Consiliul de Securitate 
s-a întrunit pentru a 
continua dezbaterile în 
problema Rhodesiei de 
sud. Reprezentanții Boli- 
viei și Uruguayului au 
prezentat un proiect de 
rezoluție care cere guver
nului britanic să pună ca
păt. rebeliunii minorității 
rasiste din Rhodesia de 
sud și să întreprindă toa
te măsurile eficiente pen
tru a desființa imediat re
gimul ilegal. Toate statele 
sînt chemate să se ab
țină de la orice acțiuni 
care ar putea stimula re
gimul ilegal. în special de 
la livrările de arme și ma
terial militar, să rupă re
lațiile economice cu Rho
desia de sud și să intro
ducă embargoul asupra 
livrărilor de țiței. Marea 
Britanie este chemată să 
adopte măsurile necesare 
pentru aplicarea prevede-

rilor Cartei O.N.U. în ce 
privește declararea inde
pendenței Rhodesiei de 
sud cu participarea tu
turor elementelor popu
lației.

La O.N.U., proiectul de 
rezoluție al celor două 
țări latino-americane este 
considerat cairn compro
mis între proiectele bri
tanic și african, prezenta
te anterior.

între timp la Dar Es 
Salam se desfășoară sesiu
nea Comitetului celor 
cinci al O.U.A. (Comite
tul apărării), consacrată 
studierii situației ce s-a 
creat după proclamarea 
unilaterală a independen
ței Rhodesiei de sud. Po
trivit unor surse O.U.A., 
în cadrul lucrărilor sesiu
nii, Comitetul „celor cinci“ 
va trebui să elabore
ze măsurile politice și 
militare concrete, pe care 
O.U.A. va trebui să le 
aplice împotriva regimu- ■

lui rasist al lui Smith- La 
lucrări participă repre
zentanți ai Tanzaniei, Ke- 
nyei, R.A.U., Zambiei și 
Nigeriei — țări membre 
ale Comitetului — și 
Diallo Telli, secretar ge
neral al O.U.A.

După cum remarcă nu
meroși observatori, pozi
ția britanică în problema 
rhodesiariă nu a cunos
cut în ultimele zile o evo
luție substanțială. Există 
chiar indicii că guvernul 
britanic este nemulțumit 
de acțiunile pe care alte 
state — africane îndeo
sebi — le-au luat sau do
resc să le ia împotriva 
Rhodesiei. Astfel, Minis
terul de Externe englez a 
făcut cunoscut că nu poa
te accepta măsura adop
tată de guvernul^ R.A.U. 
de interzicere a trecerii 
prin Canalul ide Suez a 
transporturilor provenite 
din Rhodesia.

Inscenare judiciară împotriva

P.C. din S.UA
WASHINGTON 20 (Ager

pres). — Curtea cu juri din 
districtul Columbia a pronun
țat vineri seara verdictul in 
noul proces înscenat Partidu
lui Comunist din S.U.A. Mem
brii juriului au reținut toate 
cele 23 capete de acuzare îm
potriva partidului, printre 
care refuzul de a-și înregistra 
membri ca „agenți ai unei 
puteri străine“, de a declara 
resursele sale financiare și de 
a depune lista organelor și 
publicațiilor de partid. Sen
tința dată de judecătorul 
William Jones condamnă par
tidul comunist la plata unei 
amenzi de 230 000 dolari, adi
că cîte 10 000 de dolari pentru 
fiecare cap de acuzare.

Secretarul general al P.C. 
din S.U.A., Gus'Hall, a făcut

cunoscut, imediat după pro
nunțarea sentinței, că parti
dul va face recurs în fața 
unei instanțe superioare.

Se știe că un proces simi
lar a fost înscenat partidului 
comunist și în 1962, cînd. a 
fost pronunțată o sentință de 
același gen, - care însă a. fost 
anulată de Curtea de apel. 
Sentința din actualul proces 
este cu latît mai surprinzătoa
re cu cit ea intervine la nu
mai cîteva zile după ce Curtea 
Supremă a S.U.A. .— .cea mai 
înaltă instanță americană — 
a calificat drept neconstitu
țională prevederea cuprinsă 
în legea McCarran, adoptată 
în 1950, care îi obligă pe 
membrii partidului comunist 
să se înregistreze ca „agenți 
ai unei puteri străine“.

Numerosi tineri americani 
împotriva războiului din Vietnam

p entagonul dă semne vădite de ne
liniște. Tineretul american pare
prea puțin dispus să servească în 
forțele armate destinate agresiunii 
din Vietnamul de sud. Campania 
propagandistică întreprinsă în ulti
mele luni în scopul înrolării „vo
luntare“ a tinerilor în armată a avut 
un ecou de-a dreptul decepționau?,

în fața acestei realități, cercurile militare din 
Washington și-au pus speranțe mai mari în „va
rianta a doua“ care consta în trimiterea ordine
lor de încorporare unor categorii de tineri scu
tiți, pe perioada studiilor universitare, de efec
tuarea serviciului militar. Din nou decepție to
tală. „Pe măsură ce sporește numărul ordinelor 
de încorporare, crește și numărul studenților ce 
folosesc mijloace tot mai perfecționate pentru a 
nu intra în armată“ — consemnează ziarul „NEW 
YORK TIMES“.

„O anchetă întreprinsă în universitățile de pe 
coasta răsăriteană a Statelor Unite — scrie zia
rul newyorkez —■ a arătat că obligațiile militare 
au devenit în prezent principala sursă de îngri
jorare a majorității studenților“. Este o reacție 
firească. Opoziția tineretului american față de or
dinele emise de birourile de recrutare crește în- 
tr-un raport direct proporțional cu intensificarea 
amestecului S.U.A. în Vietnam.

Pentru a se interesa de starea de spirit a stu
denților, un. reporter al ziarului „NEW YORK 
TIMES“ a vizitat cîteva universități. Peste tot a 
întîlnit numai îngrijorare și nemulțumire. „Stu- 
dențl și oficiali universitari — scrie „NEW 
YORK TIMES“ — au declarat că starea de ne
liniște a început să crească luna trecută, cînd 
birourile de recrutare au trimis ordine de încor
porare“. Reacția tinerilor trimiși să moară depar
te de hotarele țării, pentru o cauză ce nu este a 
lor, a fost promptă. „Mulți studenți — arată zia
rul citat — caută mijloace din cele mai bizare 
pentru a scăpa de încorporare : pretextează boli, 
își procură certificate false, simulează stări de 
alienare mintală“. Acest lucru a fost recunoscut
de altfel într-o convorbire cu reporterul ameri
can de John D. Galhart, membru a) consiliului 
de conducere a Universității Harvard.

Nemulțumirea cercurilor oficiale din Washing
ton pare să fi fost amplificată și de faptul că în 
universități circulă în prezent, în mii de exem
plare, „instrucțiuni“ privind mijloacele prin care 
tinerii pot scăpa de încorporare și să evite, ast
fel, să fie trimiși în Vietnamul de sud. „A.B.C.-ul 
învârtelii“ —- astfel a calificat, cuprins de mînie, 
senatorul Thomas Kuchell aceste „instrucțiuni“ 
elaborate, după cum au recunoscut singuri, de 
studențiiuniversităților din California.

După cum se vede, refuzul de a sprijini o ac
țiune militară extrem de nepopulară, s-a trans- 
fprmat într-o acțiune de mare amploare a tine
retului american. Consemnînd aceasta, ziarul 
„NEW YORK TIMES“ reproduce declarația fă
cută de Howard Moffett, o oficialitate de la Uni
versitatea Yale și președintele Consiliului de con
ducere al ziarului „Yale Daily News“ care a 
spus : „Tot mai mulți tineri din universități au 
ajuns să vadă războiul, așa cum este în realitate. 
Gloria și parăzile militare aparțin istoriei trecute. 
Știrile din Vietnam i-au făcut să fie conștienți de 
efectele războiului Am ajuns să înțelegem ce în
seamnă cu adevărat războiul, bombardamentele 
cu napalrn“.

P. NICOARÄ

uit așteptata 
M „declarație , de

război" a deve
nit publică. 
După dueluri de 
culise, Chombe 
a decis să-și a- 
firme în public 
adversitatea în

verșunată față de Kasavubu. 
Ex-prenrierul a afirmat că nu 
va mai lua loc intr-un foto
liu ministerial „atîta timp 
cit președintele Joseph Ka
savubu este șeful statului". 
Ostilitatea față de Kasavubu 
era de mult cunoscută. Ca 
atare violența atacului'lui 
nu a mai surprins. în 
schimb, observatorii au fost 
mirați de faptul că Chombe 
a refuzat o ofertă... care nu 
i-a fost făcută. Doar se știe 
că grija nr. 1 a lui Kasavu
bu este aceea de a-1 ține pe 
Chombe cit mai departe de 
funcțiile ministeriale.

Liderul katanghez pare 
doritor în acest moment să 
nu rupă toate punțile cu de
ținătorii puterii. El a afirmat 
că „este posibil ca partidul 
Conaco să fie reprezentat în 
viitorul guvern al premieru
lui Kimba“. Declarația, în 
ansamblul ei, oarecum ne
clară, s-ar putea să fie desti
nată preîntîmpinării unor 
scontate dezertări din parti
dul său. Sau mai există o 
variantă pe care observato
rii o iau în evidentă: lui 
Chombe nu-i priește aerul 
de pe băncile opoziției și; ar 
dori să devină o „opoziție'în 
guvern" ca să evite previzi
bile represiuni din partea 
adversarilor săi. Oricum, a- 
sistăm la manevre care' se 
consumă departe de văzul 
opiniei publice și cele mai 
surprinzătoare tranzacții sînt 
posibile. Kimba încearcă să 
înjghebeze un guvern. Con
sultările sale nu au iuat 
sfîrșit. S-au citat mai multe 
nume de oameni politici ale 
căror opinii au fost solicita
te. Printre ei, Justin Bombo- 
ko, personaj cu influență la 
Leopoldville ca și la Bruxel
les.

Criza guvernamentală co
incide cu un moment politic 
important: depunerea candi
daturilor in alegerile prezi
dențiale. Registrele de în
scrieri s-au deschis la 19 
noiembrie și se vor închide 
exact după o lună, la 20 de
cembrie. Actul final al com
petiției prezidențiale se va 
desfășura la 20 martie 1966. 
Protagoniștii bătăliei electo
rale sînt de pe acum cunos- 
cuți: Kasavubu și Chombe. 
Vor mai fi poate și alții care 
se vor avînta în cursă, dar 
șansele lor sînt egale cu 
zero.

Pregătind bătălia decisivă, 
Chombe își adună apropiă- 
ții săi. Kasavubu nu așteaptă 
nici el cu indiferență votul 
din martie. O știre proaspă
tă anunță descoperirea unui 
complot la Leopoldville. Mi
nistrul de interne Nendaka, 
'cunoscut ca sprijinitor al lui 
Kasavubu, a calificat com
plotul drept „o adevărata a- 
gresiune împotriva republi
cii“. Arestații sînt persoane 
care pînă recent au avut 
poziții privilegiate : membri 
ai „misiunii belgiene de a- 
sistență militară și tehnică", 
mercenari 
și aviatori 
înșiruirea 
că aceștia 
anturajul 
în orice caz, se numărau 
printre favoriții fostului pre
mier. Descoperirea complo
tului înseamnă un atu supli
mentar pentru Kasavubu.

Reacția lui Chombe, pro
babil violentă, contează mai 
puțin. Importantă va fi pen
tru evoluția viitoare reacția 
Bruxellesului și poate și a 
altor capitale ce influențea
ză direct 
Congoului.

străini, misionari 
congolezi. Din 

arestaților reiese 
făceau parte din 
lui Chombe sau, 

caz,

viața politică a

M. RAMURĂ

știri sosite la 
ediției, informează

Ultimele 
închiderea 
despre comportarea nervoasă a 
Bruxelles-ului fată de acuzații
le emise la Leopoldville la a- 
dresa unor consilieri belgieni 
trimiși în Congo cu titlu ■ ofi
cial. Acuzații, contra-acuzații, 
demersuri diplomatice, desmin- 
țiri și semi-retractări au marcat 
o zi agitată în cele două capi
tale. Iese în evidență, la ora 
aceasta, intenția Bruxelles-ului 
de a miza în continuare pe 
Chombe.

M. R.

«.

R. S. F. Iugoslavia : Vedere din centrul Belgradului

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii".

S.UA

