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• Hunedoara • Tg. Mureș • Timișoara
în noul oraș munci

toresc al siderurgiștilor 
din Hunedoara s-au re
cepționat și predat zi
lele acestea două 
blocuri cu 270 de apar
tamente. Cu acestea, 
numărul apartamente
lor construite în 1965 
a ajuns la 1 066, cu 36 
mai multe decît preve
deau sarcinile de plan.

în anii șesenalului în 
Hunedoara au fost con
struite peste 6 000 de 
apartamente, 4 școli cu 
16 săli de clasă.

După Uzinele de fier 
Vlăhița Nouă, exploată
rile miniere Bălan, 
Harghita, Lueta, între
prinderile forestiere O- 
dorhei, Miercurea Ciuc 
și Gheorghieni, a anun
țat îndeplinirea planu
lui anual înainte de ter
men încă o unitate in
dustrială din regiune 
— Fabrica de geamuri 
din Tîrnăveni. Colec
tivul de aici a produs 
peste prevederile pla
nului aproape 300 000 
mc geam tras și turnat

Ultimele cantități de 
minereu pe acest an au 
fost extrase de minerii 
de la exploatarea Boc
șa, in cursul zilei de 
luni. Ei și-au îndepli
nit sarcinile planului 
anual la producția glo
bală și marfă, precum 
și la indicatorii de cali
tate, datorită exploată
rii cu randament sporit 
a mașinilor și utilajelor 
cu care a fost înzestrată 
această întreprindere în 
ultimii ani.

® Deva
îndeplinind planul a- 

nual, fabrica veche de 
aglomerare a minereu
rilor de fier de la Com
binatul siderurgic Hu
nedoara care asigură o 
mare parte din încărcă
tura furnalelor, a pro
dus peste prevederi o 
cantitate de minereu a- 
glomerat din care se 
pot scoate peste 20 000 
tone de fontă. Calita
tea aglomeratului a fost 
ridicată cu 2 la sută 
față de normele stabi
lite.

tineretului
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La S. M. T. Castelu

S-au termmat 
reparațiile și revizia 
parcului de mașini
Tractoriștii de la S.M.T. Cas- 

telu, regiunea Dobrogea, au ter
minat reparațiile și revizia la în
tregul parc de 120 de tractoare, 
precum și la mașinile agricole 
cu care vor lucra în campania 
agricolă de primăvară. Succesul 
se datorește desființării așa-zisei 
campanii de reparații de iarnă și 
efectuării acestor lucrări în tot 
timpul anului, pe măsură ce ma
șinile ies dintr-o campanie de 
producție.

Experiența bună în această 
privință a mecanizatorilor de la 
Castelu se extinde în alte 
S.M.T.-uri din regiune. Ca ur
mare, în Dobrogea s-a intrat în 
iarnă cu peste 500 de tractoare 
gata reparate și cu aproape 1 000 
semănători, pluguri, grape, sape 
rotative și alte mașini agricole 
pregătite din timp pentru lucru. 
Mai multe S.M.T., printre care 
Pantelimon, Mircea Vodă, 23 
August, Ceamurlia etc. au în 
prezent gata de lucru pentru vii
toarea campanie între 40-50 la 
sută din numărul tractoarelor, 
precum și un număr mare de 
mașini agricole.

(Agerpres)

CE CE EXPERIENȚA 
PĂȘIȚI IN CINCINAL?

Perspectivele
unui dialog

eși se află la sute de kilometri 
unii de alții, constructorii mari
lor obiective ale siderurgiei de la 
Galați și Hunedoara și-au trans
mis în nenumărate rînduri — 
folosind diferite modalități — 
cea mai bună experiență, au fă
cut să circule în ambele sensuri 
metode și procedee valoroase, 

care i-au ajutat să rezolve cu succes impor
tante probleme de ordin tehnic.

Se poate extinde acest dialog și la nivelul 
organizațiilor U.T.C. ? De curînd, în interval 
de numai o săptămînă, interlocutorii noștri 
au fost pe rînd atît tinerii de la Combinatul 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ — 
Galați, cît și cei de Ia întreprinderea de con
strucții siderurgice — Hunedoara. Tema dis
cuției — „Cu ce experiență pășiți în cinci-

HUNEDOARA vistă 
U.T.C.

Silueta noilor 
construcții din 
cartierul Nord-

Ploiești

Teren fertil

GALATI

nai 7“ — a prilejuit o amplă trecere în re- 
a inițiativelor acestor organizații 
Valoarea lor este confirmată de re

zultatele obținute în producție sau în cele
lalte activități organizate pe șantiere sau lo
turi.

In acest articol ne propunem să demons
trăm, nu atît importanța fiecărei inițiative 
în parte, ci — folosind cîteva exemple — u- 
tilitatea unui schimb de experiență între or
ganizațiile U.T.C., pe traseul Galați — Hu
nedoara. Ce inițiative pot pleca de Ia Galați 
spre Hunedoara 
„orașul de

și de la Hunedoara spre 
la Dunăre“ ?

• GALAȚI
lucrări noi
demonstrații 
practice"

înainte dea apărut inițiativa ca, 
începerea unei lucrări noi, să ii se 
spună oamenilor ce vor face, ce 
importanță prezintă obiectul care 
trebuie construit sau montat, cum 
trebuie executat, cărei faze de e- 
xecuție trebuie să 1 se dea atenție 
mai mare, La început a mers mai 
gretr, dar îrt prezent — după'cîteva 
luni de la aplicare — a intrat în 
obișnuința șefilor de loturi și a 
maiștrilor. Pe parcurs, la propune
rile inițiale au fost adăugate „din 
mers" și alte acțiuni care au dat 
naștere la noi forme atractive și 
interesante de pregătire a munci
torilor. Organizația de bază U.T.C. 
de la laboratorul central a propus 
organizarea consfătuirilor despre 
calitatea betoanelor turnate. Din 
acestea sînt luate mostre suplimen
tare, li se face analiza, după care 
tinerii specialiști ai laboratorului 
vin în mijlocul muncitorilor și le 
arată care betoane au fost bine 
turnate și care nu, se stabilesc pe 
loc, împreună cu maiștrii și șefii 
de echipe ■— în prezența construc
torilor — măsuri pentru preîntîm- 
pinarea defectelor de turnare.

Aplicate cu regularitate la u- 
nele dintre cele mai importante lu
crări subterane de pe șantierul 
combinatului gălățean (tunelul ma
gistralei Nord-Sud, la montajul 
cuptoarelor adinei), demonstrațiile 
practice și consfătuirile despre ca- 
iitate au contribuit la executarea 
ritmică a lucrărilor asigurînd tot
odată o calitate bună a construc
ției și montajului. Ideea demon-

strării „pe viu" a tuturor expune
rilor și instructajelor, a cîștigat te
ren. Conferința de dare de seamă 
și alegeri a comitetului U.T.C., a- 
nalizînd felul în care s-a desfășu
rat procesul de pregătire a tineri
lor, a desprins concluzia că expu
nerile prezentate la lectoratele teh
nice nu au putut avea eficiența 
dorită tocmai pentru că au fost pur 
teoretice, fără a fi argumentate 
practic. Comitetul U.T.C. a luat 
măsuri pentru a sprijini conduce
rea tehnică a I.C.M.S. Galați în 
organizarea unor conferințe tehnice 
care să fie urmate de demonstra
ții și aplicații practice.

Iată o experiență de 
rezultate pot beneficia și 
torii furnalului nr. 8 de
și laminorului de 800 mm de la 
Hunedoara sau ai fabricii de do- 
lomită metalurgică de la Zlaști — 
Hunedoara. Cu atît mai mult cu 
cît secretarul comitetului U.T.C. de 
Ia I.C.S.H., tovarășul Ion Catană, 
ne relata că în acest an cursurile 
de ridicare a calificării și lectora
tele tehnice au fost organizate mai 
greu. Cursurile au început în oc
tombrie. Dar totul s-a oprit aici. 
Firește, cursurile sînt folositoare, 
ajută la cimentarea cunoștințelor 
de bază ale muncitorilor. Experien
ța gălățenilor arată însă că proce
sul de ridicare a calificării devine 
și mai util, dacă pregătirea de ba-

Georgeta Moise va ii peste 
puțin timp o bună țesătoare. 
Se poate spune aceasta du
pă o privire in catalog: no
tele sînt bune, iar orele de 
practică ia Fabrica de pos
tav „Partizanul Roșu" — 
Brașov sint folosite din plin.

Foto: N. STELORIAN

Ideea a pornit dintr-o adunare 
generală U.T.C. Tinerii betoniști 
din echipa lui Teodor Bulai, de la 
lotul I al Șantierului nr. 2 construc
ții, erau criticați pentru că execu
taseră betoane de slabă calitate 
la fundații. „Iată, le reproșau ute- 
ciștii, echipa vecină cu voi, a lui 
Popa David, a turnat niște betoane 
de ți-e mai mare dragul să le pri
vești. Voi nu puteați să faceți la 
fel?".

— Dar a fost o lucrare nouă și 
nu prea ni s-a acordat asistență 
tehnică — s-au apărat betoniștii lui' 
Bulai.

Inginerul Victor Schill de la Șan
tierul nr. 2, a confirmat nemulțu
mirea tinerilor : „în general, a spus 
el, pe șantierele noastre se mani
festă inconsecvență în acordarea a- 
sistsnței tehnice. Părerea mea este 
că nu putem rezolva doar cu cri
tica o problemă atît de importantă 
cum este calitatea fundațiilor". Din 
discuții a rezultat o propunere care 
a fost adusă la cunoștința comite
tului U.T.C., iar acesta a transmis-o 
ca pe o ștafetă conducerilor tu
turor șantierelor și loturilor. Așa
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nportan- fi 
de timp I

11 nr-zi

pentru agricultura
modernă

mii ani producțiile 
planificate. în 1965, 
de exemplu, am rea
lizat în medie la 
hectar, 2 800 kg grîu, 
aproape 3 600 kg po
rumb boabe, peste 
1800 kg floarea- 
soarelui, iar de la 
fiecare vacă furajată 
am obținut în plus 
cîte 200 litri de lap
te. Sint argumente 
puternice care i-au 
convins pe membrii 
cooperativei noastre 
agricole de necesi
tatea și utilitatea

trefurilor. Toate a- 
cestea au creat po
sibilitatea creșterii 
productivității mun
cii îngrijitorilor de 
tanimale, au redus 
simțitor eforturile fi
zice depuse de ei, 
au dus la importan
te economii < 
și de zile-muncă.

Este numai un în- H 
ceput, care relevă I 
marile rezerve pe 
care le avem pentru 
a moderniza proce
sul de producție în 
unitatea noastră.

ale cărei 
construc- 
1 000 mc

Ing. ARTUR IOAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului Uniunii

Sovietice
Marți, 14 decembrie 1965, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, a 
primit pe ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al U.R.S.S. la București, I. K. Je- 
galin, care, din partea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a Guvernului Sovietic, a predat 
Comitetului Central al P.C.R. și Guvernului 
Republicii Socialiste România filmul docu
mentar „Prietenie, solidaritate, unitate“ des
pre vizita, din luna septembrie 1965, a dele
gației de partid și guvernamentale a țării 
noastre în Uniunea Sovietică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
călduros pentru filmul primit.

aceste 
docu- 

Plenarei 
P.C.R. din 
noiembrie 

măsuri 
impor-

în dezbatere,

Agricultura noas
tră cooperatistă o- 
feră un cîmp vast 
pentru aplicarea în 
toate sectoarele sale 
a cuceririlor agro
tehnicii și zootehniei 
moderne. Specialiștii 
au multiple posibi
lități pentru a pune 
în practică cunoștin
țele lor profesiona
le, pentru a-i ajuta 
pe țăranii coopera
tori să valorifice 
mult mai bine expe
riența acumulată, să 
folosească rațional 
tehnica cu care sta
tul înzestrează agri
cultura.

Subliniind 
posibilități, 
mentele 
C.C. al 
11—12 
stabilesc
deosebit de 
tante, a căror înfăp
tuire va determina 
cu certitudine creș
terea simțitoare a 
producției vegetale 
și animale.

Sintetizînd experi
ența practică și fi
nind seama de eta
pa și de gradul ac
tual de dezvoltare a 
cooperativelor agri
cole, proiectul nou- 
mi statut stabilește 
„introducerea și ex- 
linderea celor mai 
avansate metode a- 
grozootehnice în 
toate sectoarele de 
activitate", relevînd 
in același timp în
datorirea țăranilor 
cooperatori de a-și 
însuși cunoștințele 
agrozootehnice și 
de a le aplica în 
producție.

Importanta și ne
cesitatea acestor pre
vederi ne-o dovedeș
te limpede experi
ența noastră practi
că. Prin extinderea 
mecanizării și chi
mizării, prin buna 
pregătire profesio
nală a țăranilor co
operatori am reușit 
să depășim în ulti-

Proiectul tie statut ai
cooperativei agricole 

de producție

cunoașlerii și folosi
rii metodelor științi
fice de lucru.

Această convin
gere s-a manifestat 
prin interesul depus 
pentru modernizarea 
procesului de pro
ducție în zootehnie, 
pentru procurarea și 
folosirea rațională a 
unor cantități spori
te de îngrășăminte 
chimice la culturile 

■ de ci mp, pentru în
sușirea noțiunilor 
predate la cursurile 
învătămîntului a- 
grozootehnic. A fost 
introdusă, de pildă, 
încălzirea cu raze 
infraroșii în boxele 
pentru vitei și în 
ferma de păsări, s-a 
asigurat alimentarea 
cu apă prin conduc
te, a sectorului zoo
tehnic, s-a mecani
zat prepararea nu-

Modernizările nece 
sită însă
De aceea, prevede
rea din proiectul 
noului statut de a 
se aloca fondului de 
acumulare 18—25 la 
sulă din valoarea 
producției nete a 
fost primită cu viu 
interes și cu deplină 
adeziune de către 
membrii cooperati
vei 
S-a 
fel, 
din 
locăm la fondul de

investiții.

noastre agricole, 
manifestat ast- 
intenția ca încă 
acest an să a-

Inginer VASILE 
COPĂCEANU 
vicepreședinte 
al cooperativei 

agricole de producție 
Straja, 

regiunea Dobrogea

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Magazinele din Capitală și-au amenajat vitrine în vederea săr
bătorilor de iarnă. In fotografie: vitrina magazinului 

„București"
foio : AGERPRES

NOU APARAT MEDICAL
ROMANESC

,,Poli-kineto-recuperator" este nu
mele unui nou aparat medical ro
mânesc destinat recuperării func
ționale a deficiențelor aparatului 
locomotor. Aparatul, realizat de 
dr. I. Stroescu. de la Centrul me
todologic de reumatologie — 
București, este deosebit de util 
pentru clinicile de reumatologie, 
neurologie și ortopedie, pentru sa
natoriile balneare de specialitate, 
centrele de cultură fizică medica
lă și pentru sportivi.

Așa cum indică și denumirea 
sa, aparatul contribuie Ia reedu
carea funcțională a mușchilor prin 
imprimarea unor diverse mișcări. 
Principiul său funcțional se bazea
ză pe un sistem de scripeți, ca
bluri și greutăți diferite care per
mit o fină individualizare și do
zare a efortului bolnavului de la 
caz la caz.

(Agerpres)

CUM SE CÎȘTIGĂ

Șl CUM SE PIERDE

TIMPUL WER
Preocuparea Comitetului o- 

rășenesc U.T.C. Cluj pentru 
organizarea timpului liber al 
tinerilor s-a materializat în 
primă fază în propuneri con
semnate în planul de muncă. 
Acest plan conține acțiuni la 
nivelul orașului, organizate de 
comjtet și acțiuni ale organi
zațiilor U.T.C. la nivelul 
treprinderilor.

Majoritatea acțiunilor 
nivelul întreprinderilor au 
la cluburile acestora.

in

Din raidul nostru aveam să 
aflăm că la un singur club se 
■știe că SAPTĂMÎNA 
7 ZILE.

Clubul „Victoria“ este 
de întîlnire al celor 
2 000 de tineri lucrători din 
întreprinderile comerțului de 
stat și cooperatist. Atenția cu 
care comitetul U.T.C. și con
ducerea clubului se îngrijesc

ARE

locul 
peste

Ia 
loc 
Pe 

timp de iarnă, organizarea în 
mod plăcut, educativ a timpu
lui liber este în bună măsură 
în funcție de felul în care sînt 
utilizate bazele cultural-artis- 
tice și sportive existente în 
oraș, dat fiind faptul că ser
bările cîmpenești, duminicile 
cultural-sportive nu pot fi or
ganizate acum.

Activitățile cluburilor sînt 
deci acelea care polarizează 
atenția tinerilor. La o par
curgere atentă atît a planului 
de muncă al comitetului oră
șenesc cît și, mai ales, a pla
nurilor cluburilor se observă 
lipsa de diversitate a acțiuni
lor, mai exact cîteva acțiuni 
se repetă, aveam să consta
tăm mai tîrziu, pînă la șablon.

Raid
prin cluburile
orașului Cluj

ca timpul liber al tinerilor să 
cuprindă acțiuni variate, in
structive de ținută, este evi
dentă. Aici acțiunile sînt bine 
gîndite, sînt cerute părerile 
tinerilor înaintea întocmirii 
planului de activitate, acțiu
nile au loc și dimineața și 
după-amiaza, ținîndu-se cont

de programul de lucru al ti
nerilor. Spicuim din progra
mul clubului pe ultimele două 
luni:

14 noiembrie — vizitarea 
muzeului etnografic Cluj. Au 
participat 70 de tineri. în ace
eași zi conferința „România 
socialistă — patria tuturor 
celor ce muncesc“. Au audiat 
conferința peste 300 de tineri. 
A urmat apoi vizionarea la 
televizor a emisiunii „Dialog 
la distanță“.

17 noiembrie — Audiție mu
zicală pe discuri, „Arii din 
opere“, precedată de o prele
gere la obiect, ținută de un 
profesor de specialitate.

21 noiembrie (duminică — 
dimineața: program de fil
me de desene animate pentru 
copiii salariaților din comerț. 
Ora 19 — seară distractivă.

26 noiembrie — simpozion 
„Aspecte din viața și opera 
lui Mihail Sadoveanu, 
Rebreanu, Alexandru 
donski, N. D. Cocea", organi
zat împreună cu studenții fa
cultății de filologie.

i, Liviu 
Mace-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a lî-a)

In probe
TEHNOLOGICE
CLUJ (de la cores

pondentul nostru).
La complexul de mo- 

rărit și panificație de 
la Baciu-Cluj. a intrat 
astăzi în probe tehno
logice moara cu o ca
pacitate de 220 tone în 
24 ore. Acest important 
obiectiv al complexului 
a început să macine 
primele tone de gnu cu 
15 zile înainte de data 
planificată. întregul 
proces de producție 
este mecanizat și au
tomatizat începînd cu 
operațiunile de depozi
tare a griului în siloz 
și pînă la măcinare și 
depozitarea făinii.

Intrarea în funcțiune 
a obiectivului amintit 
va contribui la o mai 
bună păstrare a unor 
însemnate cantități de 
grîu.

Institutul de cercetare și pro
iectare pentru industria electro
tehnică, efectuează o vastă ga
mă de cercetări legate de teh
nica tensiunilor înalte, mașini 
transformatoare și aparataj e- 
lectric, acționări electrice, ma
teriale noi electroizolante etc. în 
fotografie : Pregătirea stației de 
înaltă tensiune pentru probe

Foto AGERPRES



® Povestea Detunatelor
• O cetate pentru un soț

sau cum a fost retezat

Aspect din secția preparație a 
Întreprinderii textile „Ardelean
ca" din Satu Mare, care a fost 
dotată de curind cu utilaje de 

înaltă tehnicitate
Foto: AGERPRES
—•--Plecarea reprezentantului P.C.R. la primul Congres al P.S.I.U.P.

Marți dimineața a plecat 
spre Roma tovarășul Mihail Sion 
Bujor, membiv supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, la invitația 
Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare, va participa 
la lucrările primului Congres al 
P.S.I.U.P.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, a fost condus de tovarășii 
Andrei Păcuraru și GhiZela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., Ion 
Uiescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

vîrful unui munte
Se povestește că țara aceasta 

ar fi fost, cîndva, toată numai 
o grădină ou flori, deasupra că
rora zumzăiau neîncetat roiuri 
de albine harnice, culegînd nec
tarul parfumat și se legănau flu
turi, ca niște petale vii. Păsăre
lele aveau culori nemaivăzute. 
Undele rîurilor erau pretutindeni 
clare, ca și izvoarele din care se 
născuseră, fără nici un strop de 
tină. Iarnă nu se afla, ci numai 
vară. O vară nici prea toropitoa
re, nici răcoroasă, mai mult un 
fel de veșnic sfîrșit de primăvară. 
Iar zînele cele bune sălășluiau 
prin livezi și poieni, cîntînd cu 
glasurile lor minunate, binecuvîn- 
tînd pămîntul și umplîndu-l 
rodnicie.

Pe neașteptate însă cerul 
făcut plumburiu, vînturi reci

In grădinile 
pătruns uriașii.

de

s-a
mi

început să sufle, 
înmirezmate au 
Caii lor au călcat florile. Apele 
n-au mai fost atît de limpezi. 
Glasurile zînelor au amuțit.

Uriașii și-au durat apoi cetăfi 
semețe pe înălțimile munților, lu- 
îndu-și numele de stăpînitori ai 
acestor locuri, așa cum ni-i evocă, 
urmînd legendele, George Coșhuc:

Ici pe munte cute unul,
Altu colo-n pisc era,
Cînd vorbea, urla ca tunul : 
Cînd fugea pe culmi nebunul, 
Sub el locul tremura.

Noi le știm, românii, toate 
Că trăiam și-atunci pe-aici. 
N-aveam grija lor, nepoate. 
Le păream prin vale, poate, 
Niște biete de furnici.

O ceată dintre acești uriași s-a 
așezat, zice o legendă, în Munții 
Apuseni, cam pe locul unde se 
întinde astăzi satul Lupșa. Zîne- 
le s-au ascuns în pădurile de la 
miazănoapte de satul Bucium.

într-o zi, fiul căpeteniei uria
șilor a plecat la vînătoare. Rătă- 
cindu-se prin desișul pădurilor, a 
văzut, într-o poiană, o zînă. Unii 
spun că ar fi fost copila reginei 
zînelor.

Zîna, vitează, a vrut să se a- 
pere, dar tînărul uriaș i-a vorbit 
cu blîndețe. Curînd s-au simțit 
atrași unul spre celălalt. Dragos
tea și-a țesut repede, în sufle
tele lor. firele ei de aur. Și tînă
rul uriaș i-a făgăduit zînei, în 
seara aceea, că nu va mai în-

gădui să fie călcate în picioare 
florile, tulburate apele și amuți
te cìntecele.

Aflînd de făgăduiala făcută, 
turbat de supărare, căpetenia u- 
riașilor, însoțit de războinicii săi, 
a căutat-o pe zînă. Sîngele ei și 
al altor surate a înroșit poienile 
munților.

Pămîntul nostru n-a putut în
dura această nelegiuire și s-a 
cutremurat. Trăznete au început 
să cadă din văzduh. Uriașii au 
împietrit, prefăcîndu-se în stân
cile Detunate. Tînărul uriaș în
drăgostit de zînă, sosind prea 
tîrziu, a împietrit și el de durere, 
schimbîndu-se în Stâlpul Detu
natei.

Un flăcău și două fete, 
Nimeni altu-n lung și-n lat. 
Ele-umblau nemîngîiete 
Și-ntre ele o ceartă dete, 
Cui să-i fie el bărbat.

Prețul fu ca-n vremi trecute 
O cetate-n munți, la nori: 
Care-o va clădi mai iute.
Deci dădură pe-ntrecute 
Mintoasele surori.

DIN
LEGENDELE

Șl TRADIȚIILE

Cea mai mică dintre fete, 
prinsă de dragoste, își încordea
ză puterile și reușește să clă
dească prima acea cetate, al că
rei preț era chipeșul flăcău, atît 
de dorit ca soț de amîndouă, 
Cealaltă, înfuriată, de gelozie, 
azvîrle atunci — prababil chiar 
în ceasid nunții — cu un fier 
de plug către fericita pereche.

Fierul de plug urieșesc, arun
cat cu atâta necaz, spulberă ce
tatea și pe miri, scurtând toto
dată vîrful muntelui, ce capătă 
din acea clipă numele, de Rete
zatul. Răzbunătoarea uriașă plea
că, după aceea, spre alte zări. $i 
poetul încheie ':

agricultura modernă

Cinematografe

Noi românii știm aceste, 
Că pe-aici ne-ai'urSm rost...

POPORULUI

NOSTRU
de Alexandru Miftru

Alt sălaș șt-! duraseră uriașii 
în muntele Jidovina. Insă dorind 
să ia stăpîniri și în cer, au gră
mădit munții unul peste altul, 
întocmai ca giganții cînd au hotă- 
rît să urce în Olimpul lui Zeus. 
Numai că, tot ca ei, s-au prăvă
lit din înalt, oasele lor preschim- 
bîndu-se în stâncile de pe coaste.

După multe întâmplări, uriașii 
s-au risipit, cu toată voinicia lor, 
căci pămîntul pe care-l calci cu 
de-a sila nu-ți este niciodată pri
elnic.
trei în 
gului. 
poetul
met, mai departe, în varianta le
gendei povestită de el în versuri:

Nu mai rămăseseră decît 
preamîndra Țară a Hațe- 
Despre acești trei uriași, 

„Baladelor" ne scrie glu-

versuri care nu sînt fifi simplu 
adaos cărturăresc, ci se bazează 
pe un adevăr incontestabil, săpat 
adine în memoria colectivă și 
prezent în creațiile populare care 
l-au inspirat pe poet.

In ce-i privește pe uriași și fap
tele lor. din legende ca acelea 
de mai sus și din alte variante, 
pare să închipuie fenomenele 
geologice, din perioada cînd pă
mîntul încă se zguduia, cutremu- 
rîndu-se, azvîrlind lavă, ridjeîn- 
du-se aicea sau prăbușindu-se 
dincolo. Și pot să mai fie, după 
unele păreri, și o reprezentare ale
gorică a acelei tălăzuiri de popu
lații, în căutare de noi teritorii, 
pe care Dacia romană a cunos
cut-o încă din secolul al -IH-lea. 
Fiindcă, așa cum spune Engels, 
figurile fantastice au reflectat la 
început numai forțele neînțelese 
ale naturii, însă ou vremea, aces
tea au căpătat atribute sociale 
și au devenit reprezentante ale 
unor forțe istorice.

Demne de admirat rămîn, în 
primul rînd, fantezia și puterea 
de transfigurare, poetică de care 
dispune poporul, imaginea sa lu
minoasă despre o țară a bucurii
lor — așa cum și-o făurește, de 
altfel, prin hărnicia lui, astăzi.

studentul Diaconescu Mircea, 
anul V electromecanică — 
Institutul Politehnic Iași, a- 
samblind un potențiometru 
electronic tranzistorizat au
tomat, care a fost conceput 
și realizai în cadrul labora
torului. Acesta va deveni 

' proiectul său de diplomă
Foto : AGERPRESINFORMAȚII

De,legația de activiști ai P.C.R. 
condusă de tovarășul Ion Teo- 
reanu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care la invitația C.C. 
al---------
R. .... _______ , . .,
marți la amiază în Capitală.

La sosire, pe peronul Gării 
de Nord, membrii delegației au 
fost întâmpinați de tovarășii 
Ștefan Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, Ilie Dicu- 
lescu, Ion Savu, membri suple- 
anți ai C.C. al P.C.R., de acti
viști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Siegfried 
Bock, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Germane la 
București, 
sadei.

P.S.U.G. a făcut o., vizită în 
D. Germană, s-a înapoiat

al R. D. Germane 
și membri ai amba-

★
prînz s-a întors în 
venind de la Sofia, 
Uniunii Titeretului

Ieri la 
Capitală, 
delegația 
Comunist, condusă de. tovarășa 
Elena Poparad, secretar al 
C.C. al U.T.C. care, la invi
tația Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist, a făcut o 
vizită în Republica Populară 
Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

A fost de față, de asemenea 
Ivan Mangov, consilier al Am
basadei R. P. Bulgaria 
București.

(Urmare 
din pag. I)

acumulare 22 la sută 
din valoarea pro
ducției nete. Este o 
prevedere gospodă
rească, justă, care o- 
feră posibilitatea ca 
în anul viitor să 
mecanizăm mulsul 
vacilor și evacuarea 
gunoiului și să in
troducem apa în 
grajduri pentru adă
parea la iesle.

Noile instalații 
impun insă o preqă- 
tire de specialitate a 
celor 
și le 
ceea, 
ca în
mintului 
tehnic să organizăm 
cursuri speciale de 
mecanică și electri
citate.

Aceeași problemă, 
a pregătirii profe
sionale corespunză
toare etapei actuale 
ne preocupă și în 
ceea ce-i privește 
pe cooperatorii din 
brigăzile de cîmp. 
Industria noastră so
cialistă va trimite

ce le mîntiiesc 
intretin De a- 

ne-am gîndil 
cadrul învăță- 

agrozoo-

spre ogoare canti
tăți sporite de îngră
șăminte, mașini noi; 
vom primi apoi și 
vom introduce în 
cultură noi soiuri de 
semințe, mai pro
ductive. Pentru ca 
toate acestea să fie 
folosite rațional, ști
ințific, ne-am propus 
să orientăm activi
tatea cercurilor de 
fnvățămînt agrozoo
tehnic spre cunoaș
terea lor cit mai te
meinică. Este un 
proces important și 
destul de complex 
la desfășurarea că
ruia. ca și pină a- 
cum. organizația de 
bază U.T.C. din co
operativa noastră va 
aduce o însemnată 
contribuție, pentru 
că tinerii formează 
marea majoritate a 
celor ce studiază a- 
grotehnica și zoo
tehnia în aceste zile 
de iarnă și tot ei 
vor fi cei cărora ii 
se va încredința mî- 
nuirea noilor insta
lații.

Consider însă că, 
cu toate rezultatele 
bune pe care în mod ! 
sigur le vom obține . 
pe linia pregătirii 
profesionale a țâra- | 
nilor cooperatori, 
vor rămîne încă | 
probleme pe care 
numai cu forțe pro
prii nu le vom pu
tea rezolva în mo
dul cel mai cores
punzător. Mă refer 
ta școlarizarea me
canicilor și electri
cienilor necesari co
operativelor aprico-: 
le. a țăranilor coo
peratori care se vor 
ocupa de păstrarea 
și administrarea pe 
baze științifice a fnr 
grășămintelor chimi- \ 

a substanțelor 
combaterea 

Un 
prețios în a-

ce. 
pentru 
dăunătorilor, 
sprijin 
ceasta 
putem 
partèa
Superior al Agricul-

SPORT
• Fotbaliștii romàni 

susțin astăzi ultimele 
jocuri oficiale inter
naționale ale anului. 
In „Cupa campionilor 
europeni", Dinamo 
București întîlnește Ia 
Milano, în meci retur, 
echipa Internazionale, 
deținătoarea „Cupei 
intercontinentale". Di-

va face pe programul 
I, începînd cu ora 
20,15.

la ora 19 în sala de 
Ia Giulești.

î

• La Madrid, în 
„Cupa Cupelor", Ști
ința Cluj susține o di
ficilă partidă cu Atle- 
tico Madrid, lidera 
clasamentului spaniol. 
După cum se știe, în 
meciul tur, desfășurat 
la Cluj, 
revenit 
spanioli 
2—0.

• în sala sporturi
lor din Timișoara s-a 
disputat dubla întîlni- 
re internațională de 
baschet dintre echipe
le orașelor Timișoara

victoria a 
fotbaliștilor 

cu scorul de

namoviștii, sosiți Ia 
Milano, au efectuat 
luni după-amiază un 
antrenament de aco
modare pe stadionul 
„San Siro". După toa
te probabilitățile, Di
namo va utiliza forma
ția care a cîștigat 
2—1 meciul de
București.

Internazionale a 
nunțat următoarea for
mație probabilă : Sar- 
ti-Burgnich. Fachetti, 
Bedin, Guarnieri, Pic- 
chi, Jair, 
Domenghini, 
Corso.

Meciul va 
mis în întregime 
posturile noastre 
radio. Transmisia

fost stabilite 
campio- 

de 
echipe care 
loc sîmbătă

® Au 
semifinalele 
natului republican 
box pe 
vor avea 
18 decembrie. Meciul 
Steaua — Muscelul va 

loc la Brașov.

Mazzola, 
Suarez,

fi trans- 
de 
de 
se

iar întîlnirea dintre 
campioana țării, Dina- 
mo București, și Farul 
Constanta se va desfă
șura în Capitală. întîl
nirea ya avea Ioc de

și Budapesta (tineret). 
Oaspeții au cîștigat 
ambele partide : la 
masculin scorul a fost 
de 73—54 (29—28) iar 
la feminin 
(33—14).

de 59-—45

rundă îna- 
terminarea

• Cu o 
inte de 
campionatului republi
can de șah, marele 
maestru Florin Gheor
ghiu rămîne neînvins 
și este virtual cam
pion, avînd un avans 
de 3 puncte fată de 
Victor Ciocîltea, al 
doilea clasat. în run
da de aseară Gheor
ghiu a cîștigat la Bon
doc. Drozd la Ungu-

reanu, 
negrele a 
Nacht, iar 
l-a învins 
lescu.

• Reprezentativa mas
culină de handbal a 
tării noastre, campioa-

ale R. P.

mondială, întîlneș- 
mîine de la ora 19 
sala Floreasca din

O partidă de șah la clubul Grupului școlar profesional de pe 
Ungă Uzina mecanică—Sinaia

nă
te 
în 
Capitală echipa R. F. 
Germane.

Ciocîltea 
pierdut la 
Rădulescu 

pe Voicu-

• Peste citeva 
va începe o nouă edi
ție a „Cupei campio
nilor europeni" la 
polo pe apă. Echipa 
Dinamo București va 
evolua în grupa din 
orașul cehoslovac Zili- 
na, alături de echipele 
campioane 
Ungare, R. S. Cehoslo
vace, R. P Bulqaria și 
R. P Polone.

(Agerpres)

Perspectivele unui dialog:

HUNEDOARA-GALAȚI
(Urmare din pag I)

diferite 
cunoș-

ză este completată cu 
forme de îmbogățire a 
țintelor profesionale legate de 
rezolvarea imediată a proble
melor ridicate de producție.

• HUNEDOARA: „In 
fiecare

V ff V -* Vsaptamina — 
o zi ciștigatâ"

Constructorii „cetății de 
scaun“ a siderurgiei românești 
au lăsat în urma lor peste 15 
ani de intensă și rodnică acti
vitate. Este și normal ca, în 
anumite domenii, ei să se pre
zinte la acest dialog al experi
enței înaintate cu fapte intere-

sânte, cu metode avansate de 
organizare a producției, cu o 
mulțime de „chei" ale ritmu
rilor sporite și calității superi
oare.

Pe șantierele furnalului de
1 000 mc și la laminorul de 800 
mm, reține atenția o chemare 
înscrisă pe nenumărate pano
uri : „Să îndeplinim în cinci 
zile sarcinile de producție ale 
fiecărei săptămîni I"

— Este vorba în fond de 
realizarea ritmică a unei pro
ductivități sporite cu 20 la sută 
— ne explică locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C., Mi- 
hai Schneider. $i aceasta poate 
fi obținută prin respectarea ri
guroasă a trei condiții : 1. — 
organizarea temeinică a loturi
lor, care include și aprovizio
narea cu materialele necesare
2 — stabilirea unor angajamen
te mobilizatoare ; 3. — analiza 
minuțioasă, la intervale scurte, 
a stadiilor de execuție conform 
graficelor fizice.

Cum sprijină organizațiile 
U.T.C. îndeplinirea acestor 
condiții ? în primul rînd, aju- 
tîndu-i pe tinerii constructori 
și montori să-și stabilească an
gajamentele lunare în întrece
rea socialistă. Pentru aceasta, 
activele U.T.C. ale șantierelor 
participă la prezentarea planu
rilor de producție trimestriale 
și lunare. Apoi, Ia adunările 
generale U.T.C. sînt invitați 
șefii de loturi care precizează 
direcțiile în care aportul tine
rilor poate fi mai mare. Biro
urile organizațiilor de bază 
U.T.C pe schimburi, cunoscînd 
sarcinile — defalcate pină la 
nivel de echipă sau brigadă 
— discută cu șefii de brigăzi 
(majoritatea sînt tineri) 
angajamente pot fi luate 
luna respectivă. Pe șantierele 
hunedorene, comitetul U.T.C. 
extinde în prezent metoda folo
sită de secretarul organizației 
de bază U.T.C. de la lotul II — 
instalații, Nicolae Trocan care.

ce 
pe

OLD SATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9;
11.30, 14: 16,30; 19; 21,30).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la București (orele 
9,15: 11.30, 13,45: 16,30:
18,45: 21 — Completare — 
„Revelion") Excelsior (ore
le 9.15; 11,30; 13.45, 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 
9: 11: 13. 15; 17; 19; 21), 
Feroviar (orele 8, 10,15; 
12,30; 14,45: 17, 19,15:
21.30)

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Republica (orele 
IO, 12, 14. 17; 19, 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Luceafărul (orele 
9,15; 11,30: 13,45; 16: 18.15;
20.30) . Flamura
11.30, 13.45:
20.30)

COMPANIA
LINDER

rulează la Capitol 
11,15: 13,30, 16, 18,30

Floreasca (orele 10;
16- 18.15: 20 301.4
PARIS — MCN- h 

Completare „Tot

(orele 9,15:
16, 18.15;

LUI MAX

(orele

I
I
I
I
I
I
I
I
I

repus in a- » 
privință îl I 
primi din "

I
primi __

Consiliului

Cum se ciștigă și cum
se pierde TIMPUL LIBER

(Urmare din pag. I)

14, 
EXPRESUL 
CHEN — 

sus“ 
rulează 
9,45: 12; 14,15, 16,30; 18,45;
21) Grivita (orele 10, 12, 
14: 16; 18,15: 20,30), Modern 
(orele 10, 12, 14.15, 
18.45, 21)

CINEVA ACOLO SUS 
IUBEȘTE

rulează la Victoria
10; 12.30; 15, 17.45;

la Festival (orele

16.30:

MÄ

(orele
20,30). 

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează la Central (orele 
9.45: 13 16.15; 19 30)

DE-AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Lumina (orele 10;
12, 14, 16, 18,15: 20,30),
Giulești (orele 14,30. 16.30, 
18.30; 20,301 Bucegi (orele 
10; 12: 14; 16, 18.15; 20,30), 
Melodia (orele 9,15. 11,30. 
13.45, 16; 18,15; 20.30'
Lira (orele 10,30; 15: 17* 
19; 21 — Completale „Pio- 

_ nieria").
CARTIERUL VESELIEI 

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

DE LEGHE PE AMAZOA-800 
NE

rulează 
11,30; 
20,30), 
18, 20).

WINNETOU — cinemascop — 
rulează Ia Crîngași (orele 
16; 18,15; 20,30).

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10: 12; 14> 
16; 18; 20), Arta (orele 10; 
12,15; 16: 18,15, 20,30).

la Doina (orele 
13,45, 16: 18,15,
Cosmos (orele 16;

Pentru luna decembrie sînt 
prevăzute întâlniri cu scriito
rii clujeni, vizitarea muzeului 
„Transilvaniei", 
„Femeia — erou 
cenzii,concurs de 
grame artistice 
echipele artistice 
și de colective 
amatori, o expoziție de cărți 
politice, o seară de poezii în
chinată zilei de 30 decembrie. 
Directorul clubului, tovară
șul Alexandru Walter ne- 
explică că la întocmirea pla
nului clubului s-o avut în ve
dere pe lingă joile tineretului 
și activitățile duminicale. 
Programe artistice întâlniri 
cu vechi activiști de partid, 
întâlniri cu actori de la Tea
trul Național și de la Operă, 
discuții pe teme educative, 
toate acestea au loc înaintea 
serilor de dans. Dacă la clu
bul „Victoria" se muncește cu 
spirit de răspundere, dacă aici 
s-a înțeles că timpul liber nu 
înseamnă numai jocul de șu- 
bah sau dans, dacă aici se 
știe că în zilele de duminică 
sînt posibile și realizabile vi
zionări la spectacole teatrale, 
vizite la muzee, excursii la 
locurile istorice din împreju
rimile Clujului, nu 
lucruri se pot spune 
celelalte cluburi unde 
că întreaga activitate 

dans și 
Și

simpozionul 
literar'1, ré- 

recitări, pro- 
sustinute de 
de amatori 

artistice de

aceleași 
despre 

se pari 
se re

ca 
se termi-

Foto: N. STELOR1AN

zumă la seri de 
săptămînă începe 
nă joi seara.

La comitetul 
U.T.C. ni s-a spus 
activitatea clubului 
tea" a fost discutată, rezulta
tele sînt în continuare nemul
țumitoare, tinerii nu sînt a- 
trași, nu se realizează acțiuni 
care să placă". Apoi : „Ne 
gîndim că pe viitor... vom or
ganiza etc.“.

Discutăm cu tovarășul Mu- 
reșan Petru, directorul clubu
lui „Libertatea".

orășenesc 
c.ă „deși 
„Liberta-

creale.

oa- 
vor-

să oferim momen- 
tinerilor. Vin

Sadru din filmul „ A fost o- 
dată un moș și o babă“

Foto AGERPRES

„Căutăm 
te plăcute 
meni mai glumeți care 
besc, apoi urmează dans. Un 
interes deosebit prezintă tom
bola. Sîmbăta și duminica a- 
vem dans“.

Aici, ,dș,ci,,tțirppul liber este 
sinonim cu dansul. Există o 
oarecare variație: seară de 
dans, seară distractivă, seară 
pentru tineret, variație pri
vind numai felul în care este
intitulată seara. Uneori se 
prezintă și conferințe care se 
citesc în 10—15 minute pentru 
a nu-i plictisi pe tineri (or, se 
știe că nu lungimea, ci calita
tea expunerii este hotărîtoare 
în stimularea interesului ti
nerilor). In programul activi
tăților mai apare și un con
curs „Cine știe, răspunde" pe 
tema „Folosirea aerului com
primat ca sursă de energie 
mecanică în industria lemnu
lui" și o acțiune pentru ma
jorat.

La clubul „Metalul" 
za este de altă natură: 
reparația 
terminat 
tembrie, 
brie, deci 
șura nici

La „Clujeana", una din cele 
mai mari întreprinderi 
oraș, o dată trimestrial 
organizează duminica 
ral-distractivă".

Lucrurile acestea sînt știu
te, dar deocamdată nu se iau 
măsuri. Organizarea timpului 
liber al tinerilor trebuie să 
constituie o problemă princi
pală pentru Comitetul orășe
nesc U.T.C. Cluj, 
mai multă ( 
modul cum își alcătuiesc pro
gramele unele cluburi, mai 
mare preocupare pentru mo
dul cum se ocupă organiza
țiile U.T.C. din i 
de organizarea, timpului liber 
al tineretului.

după ce tinerii își stabilesc an
gajamentele, se duc la maiștrii 
sau la șeful de lot cu care mai 
verifică o dată dacă nu cumva 
obiectivele propuse sînt sub 
posibilitățile oamenilor sau, 
dimpotrivă, dacă prevederile lor 
nu sînt cumva prea mari sau 
condiționate de anumite situa
ții pe care tinerii nu le-au a- 
vut în vedere.

De obicei, graficele fizice de 
execuție erau analizate pe lo
turi, o dată pe săptămînă. Se
cretarul comitetului organiza
ției de bază U.T.C, a șantieru
lui montaj I, Vasile Murin, a 
venit cu ideea ca aceste consfă
tuiri să aibă Ioc mai des — 
la 2—3 zile — și nu pe lot, ci 
pe echipe. El a argumentat că 
numai așa poate fi îndeplinit 
angajamentul de a economisi o 
zi pe săptămînă. Conducerea 
șantierului a fost de acord cu 
această propunere și în pre
zent ea este aplicată de toate 
echipele de montori de la fur
nalul nr. 8 și de la laminorul 
de 800 mm. în felul acesta, 
muncitorii știu cît anume au 
realizat din plan și ce mai au 
de făcut.

La Galați, toate eforturile 
sînt îndreptate acum spre defi
nitivarea lucrărilor la lamino
rul de tablă groasă, care trebu
ie să între în rodaj în primul 
trimestru al anului viitor, în

timp ce se lucrează intens Ia 
furnalele de 1 700 m c, la oțe- 
lărie, la turnătoria mixtă. Aici 
experiența organizațiilor U.T.C. 
de la I.C.S Hunedoara poate 
găsi teren, fertil. Completate 
cu interesul pe care f] acordă 
membrii comitetelor și birouri
lor organizațiilor de bază 
U.T.C. desfășurării în ritm sus
ținut a lucrărilor la lamino
rul de tablă groasă, metodele 
hunedorenilor pot da și la Ga
lați rezultate foarte bune.

• GALAȚI : Ce
urmări

poate avea
inconsecvența

Tovarășul Stere Dima, șeful 
comisiei tineret muncitoresc 
Comitetului regional Galați al 
U.T.C., ne spunea că principala 
abâțere de la disciplină pe 
șantierul combinatului siderur
gic o constituie absentele ne
motivate, fluctuația muncitori
lor. „Această situație — ne

a

dînsul — se datorește 
măsură și comitetului 
care a „pierdut pe 
inițiativă foarte bună.

spunea 
în bună 
U.T.C., 
drum" o 
în conferința de alegeri comi
tetul U.T.C. a fost aspru criti
cat pentru acest lucru".

La comitetul U.T.C. am aflat 
că o dată cu prima serie de 
muncitori care vor sosi pe șan
tier (sînt așteptați cîteva mii 
de oameni) inițiativa va fi re
luată. Iată în ce constă și con
siderăm că poate fi preluată de 
toate organizațiile U T C 
pe marile șantiere Din prima 
zi, încă de la gară.
U.T.C organiza, cu ajutorul ac
tivului UTC.. discuții cu tinerii 
nou veniți pe șantier. îi con
duceau la punctele sanitare si 
îi ajutau să se orienteze mai 
ușor de la un cabinet la altul; 
vizitau în grup șantierul și le 
explicau cum se muncește pe 
șantier, ce importantă va avea 
obiectivul construit ; . îi condu
ceau la cămine și îi ajutau să 
se aranjeze în dormitoare. 
La cămine au fost organizate 
discuții colective și informări 
politice cu muncitori din ace
leași loturi, au fost invitate ta
rafuri și brigăzi artistice de a- 
gitație de pe șantier.

„Noi nu i-am mai înconjurat 
pe tineri, în ultimul timp, cu

ete

comitetul
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surpri- 
aici 

localului nu s-a 
încă. In lunile sep- 
octombrie, noiem- 
nu s-a putut desfă- 
o acțiune

BOCCELUȚA
rulează îă Cultural (orele 
10,30: 16; 18.15, 20,30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează la Dacia (orele 9,30; 
—14 (în continuare) 16,15; 
18.45: 21).

DUMINICĂ LA NEW YORK
rulează la Buzești (orele 9; 
11,15;
20.30).
15.30:

din 
se 

cultu-

13,30: 16, 18.15,
Viitorul (orele 11: 

18, 20.301
FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează 
15.30; 
(orele !
18 45. :

VESELIE
rulează la Vitan torele li
te, 18,t5; 20,30)

SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ 
rulează la Munca (orele 
10.30; 16.30; 18 30, 20.30).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Unirea (orele 16; 
18.15; 20,30).

MISTERELE PARISULUI 
rulează la Popula: (orele
10.30, 16; 18,15: 20.30)

LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează Ia Colentina (orele
15.30, 17.45, 20).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop —

rulează la Volqa (orele 10; 
12, 14,15; 16,30; 18,45, 21), 
Pacea (orele 11« 14« 16: 18.‘ 
20).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ
Moșilor (orele 
18; 20,30). Dru- 

(orele 11t 15:

A 
O

UN

UN

î la. Flacăra (orele
17 45: 201 Miorița

9,30: 11.45, 14 16.15, 
211
LA ACAPULCO

aceeași dragoste" — ne spune 
tovarășul Marian Coman, secre
tarul comitetului U.T C. Acum 
știm că vor sosi, în serii, cîteva 
sute de tineri la gara Bărboși. 
Vom merge acolo și îi vom lua 
cu autobuzele. Să simtă că au 
intrat într-o mare familie. Bi
roul comitetului U.T.C. a ho- 
tărît să se ocupe mai atent și 
de calificarea tinerilor, să-i 
permanentizăm pe șantier pe 
cei mai destoinici și mai meri
tuoși Cum pentru calificare e- 
xistă un plan de școlarizare .-— 
în care nu pot fi cuprinși toți 
— am stabilit împreună cu con
ducerea ca numai tinerii care 
vor primi recomandarea orga
nizației U T C. să fie incluși în 
planul de școlarizare. Asta nu 
înseamnă că pe ceilalți nu-i 
vom ajuta să deprindă a b c.-ul 
activității pe un șantier de 
proporțiile acestuia

Deci, o inițiativă valoroasă 
care va reintra în rîndul prin
cipalelor acțiuni ale organiza
țiilor U.T.C. de pe șantierul 
Combinatului din Galați. Firește, 
exemplele pot continua pe 
itinerariul direct Galați — Hu
nedoara și poate că, în curînd, 
constructorii reșițeni vor înche
ia t 
teii tineretului" stau la dispozi
ția tuturor celor care pot reda | 
alte experiențe valoroase. ■

rulează la 
11: 15,30; 
mul Sării 
17,30, 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la Rahova 
15,30; 19).

FURTUNĂ DEASUPRA
EI

(orele

ASI-

(orelerulează la Cotroceni 
14; 16.15: 18,30: 20.45).

RUNDA 6
rulează la Ferentari (orele 
15.30: 18, 20,30).

I CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE — cine
mascop —

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

, DIAVOLII — SURORILE 
PRESS — NĂICĂ - PIONIE-

1 RIA — DE LA PESCARI 
\DUNATE. PLANTE ACVA
TICE

rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 10—21 în continuare).

Televiziune
MIERCURI 15 DECEMBRIE

19,00 : Jurnalul televiziunii (I) ; 
19,15 : Emisiune pentru pionieri 

- „Știți să socotiți 
Pentru cei mici — filmă! „Fetița 
și soarele“ ; 20,00 : Seară de tea
tru — „Răzbunarea sufleurului“ 
de Victor Ion Popa. în pauză —» 
Poșta televiziunii ; 22,45 : Jurna
lul televiziunii (II). Buletinul me
teorologic.



SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
«

Elevii mei din clasa a Xl-a mi-au 
irăspunsîn scris la cîteva întrebări. Mă 
gîndeam, citindu-le răspunsurile, cît 
de simplificatoare este părerea că 
„probleme“ ridică aproape numai ele
vii care nu învață bine ori au o com
portare nedisciplinată. Cel mai adesea 
(și lucrul este, într-o anumită măsură, 
explicabil) profesorii diriginți sînt 
preocupați tocmai de asemenea elevi : 
o notă proastă, un act de indisciplină 
atrag repede atenția. Aproape de la 
sine, elevii ceilalți cad în categoria : 
„buni". Prin extinderea sferei noțiunii 
„bun“ devine „fără probleme“. Rezol
vat. Parafat.

Dar iată-l pe N., sincer, modest, de
votat științei : „Perspectiva de a lua 
parte la un zbor cosmic mă uimește, 
scrie -el. Aș vrea să devin savant. Aș 
zbura în Cosmos. Chiar dacă reîntoar
cerea nu-mi va fi asigurată“. Să 
spicuim cîte ceva și din alte răspunsuri 
date de N. „Privirea mea se îndreaptă 
spre o meserie ușoară și dacă nu bă
noasă, cel puțin rentabilă“. „îmi doresc 
mașină, 'pentru cp, orice, om tinde spre 
fericire“. „Căminul e un loc de refu
giu“. „Picturile sau sculpturile pe care 
nu le înțeleg imediat mă indispun și 
chiar mă enervează“.

Nu există «ici o îndoială că elevul 
respectiv (disciplinat, cu note destul de 
bune) își dezvăluie cu sinceritate gân
durile.

Am avut numeroase ocazii să mă 
Conving, în școlile unde am lucrat, că 
în direcția educării unui anumit fel de 
romantism ăl elevilor (năzuința de a 
cutioăște cît mai mult, mergind pînă la 
zborul în Cosrrujs, alegerea, de meserii 
cît mai-interesante, noi, cu unele laturi 
aventuroase ehiăr), profesorii și organi
zațiile U.T.C. au făcut și fac lucruri de 
seamă. E bine că N. visează să ajungă 
savant ; ce poate fi mai firesc, la 17 
ani, decît să urèi să devii un om de 
seamă ! In realitate, însă, drumul spre 
cele mai mari înălțimi presupune o 
forță de' muncă 'puțin obișnuită, dărui
re totală, talent. Va reuși N., care do
rește o meserie ușoară și dacă nu bă
noasă, cel puțin rentabilă ?

M-am gîndit adesea, discutând cu 
profesorii diriginți sau luînd parte la 
ședințe ale U.T.C., cît de firesc e ca 
preocuparea de a le insufla elevi
lor năzuința 
nare să fie 
unor idealuri 
în realitate 
munci cu 
cepere, idealul de 
profesiunea pe care ți-ai ales-0 ca pe o 
misiune de onoare și de a face totul ca 
să îndeplinești această misiune, idealul 
de azi,: întotdeauna gata 
acolo unde e nevoie de 
p răspunde la chemările colectivi
tății. Mi se pare, că există - -x 
legătură între dorința de 
onest, cu pricepere, și dăruire de sine,

spre lucruri extraordi- 
îmbinată cu formarea 
aparent mai modeste, 

nobile: idealul de a 
conștiinciozitate și pri- 

a-ți considera

să te afli 
tine, de

o strînsă 
a munci

și năzuința spre mari realizări perso
nale, că fără cea dintîi nu se poate 
ajunge nicăieri.

Am asistat nu de mult la următoarea 
scenă. O cofetărie. La etaj (un etaj in
terior, ca un fel de balcon), multe mese 
la care ședeau oameni tineri. Se ri
dicau, se așezau: cîte un băiat cu pan
talonii bătuți în ținte, cîte o fată cu 
părul înfoiat. La o masă, patru tineri. 
Fum. Stăteau calmi, rezemați de spa
tele scaunelor, și beau bitter. Adică 
lichior amar, cum le-a atras atenția 
ospătarul. In mijlocul mesei se afla un 
aparat minuscul care părea să fie un 
radio cu tranzistori. Dar nu era radio, 
ci magnetofon, pentru că — după ce 
unul dintre cei patru a ridicat un ca
pac și a apăsat pe un buton — a în
ceput să se învîrtească o rolă de metal 
strălucitor. Erau la fel de serioși, pă- . 
reau cu fiecare clipă mai îndepărtați 
de sine, beau bitter și — rezemați de

DELA
SINE

LNJELES ?
spătarele scaunelor — ascultau înregis
trate pe bandă de magnetofon -— rîsete.

Era printre ei și N., cu dorința lui de 
a trăi ușor (izvor nesecat de plictis) ? 
Nu știu.

...Citeam răspunsurile. In dorința de 
a-mi cunoaște cît mai bine elevii 
și de a putea duce o muncă 
nuanțată cu fiecare în parte, le-am pus 
și o întrebare mai deosebită.

„Cred îmi răspunde C.D. la întreba
rea respectivă („Cum ai vrea să fie so
ția, soțul cînd te vei căsători ?“) că 
rareori te gîndești: „vreau să am o 
soție așa și așa“. Poate doar în compa
rație cu alte persoane cunoscute, să 
stabilești calități și defecte pe care le 
dorești sau nu: „soția mea aș vrea să 
fie ca persoana X și să nu fie ca per
soana Y“. Atunci cînd întîlnești un om 
de care te îndrăgostești și care te iu
bește și se pune problema căsătoriei, îl 
poți compara totuși eu un ideal uman 
existent în mintea ta- Se spune eă este

o căsătorie adevărată aceea în care îți 
descoperi soția în fiecare zi“.

Dar iată și altfel de răspunsuri la 
aceeași întrebare :

„înainte de orice să fie ascultătoare“ 
(V.P.).

„Să nu-mi dea bătaie de cap, (L.R.).
„Aș vrea ca soția să fie în primul 

rînd bună gospodină. Aș vrea, 
menea, tot în primul rîiîd, să 
tă“ (O.E.).

Il cunosc bine și pe V. P. și 
și pe O.E. își respectă colegele, 
poartă camaraderește cu ele, ba chiar, 
sînt sigur, nutresc o sinceră prețuire 
pentru cele mai inteligente dintre ele. 
Oricare dintre ei s-ar supăra dacă 
cinevq. i-ar jigni colegele spunînd că 
nu sînt bune decît „să fie ascultătoa
re“, »să nu dea bătaie de cap“. 
Și totuși iată-i stăpîniți de vechea 
prejudecată a inferiorității femeii. De 
unde această prejudecată 7 Din ce di
recție vine ? Să fie vinovată familia ? 
O anumită înfumurare ? Ideile preluate 
fără spirit critic din cărți ? Nu cumva 
faptul că asemenea prejudecăți se men
țin se datorește și credinței greșite a 
unora dintre educatorii cu care au 
avut de-a face — și a unor cadre ale 
U.T.C. din școli — că viața noastră 
face singură, de la sine, ca asemenea 
concepții să dispară ?

Realitatea cotidiană m-a obligat să-i 
cunosc bine pe oamenii de 16—17 ani. 
Am verificat cu tulburare un adevăr 
pe care îl intuisem : că sînt stupide 
teoriile după care tinerii aceștia ar fi 
superficiali, răsfățați, săraci sufletește, 
întîlnești la ei sete de cultură adevăra
tă, nevoia de demnitate, inteligență 
ascuțită, calități pe care le-a educat 
întreaga noastră societate, familia, 
școala. E un univers zguduitor — cu 
bărbii hotărîte, cuvinte puternice — și 
de pretutindeni, ca în tablourile lui 
Țuculescu, ești pîndit, măsurat, cercetat 
pînă în inima sentimentelor și pînă în 
memorie, de ochi, de zeci și sute de 
ochi atenți, concentrați, , atît de fier
binți că ți-ar arde mina dacă ai încerca 
să-i oprești să vadă. Există însă chiar 
la tineri cu sufletul curat, plini de 
avînturi generoase, concepții false, pri
mejdioase, care pot întuneca o Viață și 
strica un caracter. Aceste concepții nu 
sînt întotdeauna combătute din cauza 
ideii greșite despre care am vorbit, că 
viața le înlătură de la sine. Experiența 
pozitivă a celor mai bune cadre ale 
U.T.C. din școli și a multor educatori 
înzestrați dovedește că trebuie ocolite 
automulțumirea idilică și comoditatea 
care te determină să lași la o parte 
probleme importante de educație. In 
formarea unui 
lăsat la voia 
poate fi de la

Pădure de macarale în portul Gonstanta

„Amănunte ?“

om, nimic nu trebuie, 
întîmplării, nimic nu 

sine înțeles.

FLORIN MUGUR

ÎNTRECEREA TALENTELOR

Cei 2 000 artiști a- 
matori selecționați din
tre membrii celor 11 000 
formații de teatru pen
tru faza finală a celui 
de al IV-lea Festival 
bienal de teatru ..I. L. 
Caragiale" evoluează 
cu succes pe scenele 
care găzduiesc cunoscu
ta întrecere artistică, 
meritînd cu prisosință, 
pentru talentul și 
siunea pusă în 
pretare, aplauzele

realizatorii 
dove- 
a pă- 
exact 
de a 

cit 
reali
care

Formația Casei de cultură 
din Caracal, este prezentă pe 
scena bienalei cu „D'ale 

carnavalului

s-au 
juriilor 

literare, 
caracterizate de o ținu
tă artistică relevabilă, 
păpușarii — aducînd cu 
ei o tradiție străveche 
a artei noastre popu
lare — și, in deosebi, 
interpretii unor piese 
de teatru, însumînd o 
qamă diversă de autori 
din dramaturgia clasi
că romanească și uni
versală, din drama
turgia 
Fie că și-au pus talen-

aceste zile 
atenției 
montaje

din
contemporană.

unui text 
un opti
ca acel 
comediei 

dramaturg 
fie că 

cu înte- 
de textul ire

zistibil al piesei ,,D-ale 
carnavalului" a mare
lui Caragiale sau

Artiști amatori ai1 teatrului popular din Tr. Se
verin' interpretând o scena din „Rața sălbatică"

Intr-o dimineață frumoasă de 
noiembrie, împreună cu maior 
ing. Ioan Georgescu de la 
D.M.R. Brașov — serviciul in
specției auto și circulației, am 
descins, în curtea Autobazei 1 
marfă Brașov. Ne interesăm cum 
își fac practica absolvenții șco
lii de șoferi profesioniști din 
Turnișor-Sibiu repartizați la a- 
ceastă unitate. La rugămintea 
noastră inginerul Dan Geor
gescu, șeful au
tobazei, ne-a vor
bit pe larg des
pre ajutorii de 
șoferi, zugrăvind 
un tablou vast 
și trandafiriu. 
Practica era or
ganizată impe
cabil, admirabil, 
ireproșabil, se
riile de ajutori 
de șoferi intrau 
bine dispuși în 
autobază și du
pă puțin timp 
ieșeau șoferi de
plini, impecabili, 
admirabili, ire
proșabili etc., 
etc. și ca un mic 
exemplu din cele 
spuse, am reți
nut ca aici în loc 
de 240 de ore, 
fiecare ajutor de 
șofer făcea 300-
320 de ore practică pe mașină.

Pînă aici totul se prezenta 
frumos. Am avut însă nefericita 
inspirație să-l rugăm pe șeful 
autobazei să ne spună cine se 
ocupă de tinerii practicanți.

— Tehnicianul 
circulației, Moise Szocs ■— a răs
puns dumnealui. Dar, 
cate, e la spital.

— Și cine e în locul lui ?
— Inginerul stagiar Ion Pas- 

cu. Dar, din păcate, e la Bucu
rești.

— Și în locul 
•— Din păcate 
— Păcat —

Atunci cine ține 
ticanților plecați

— Șeful de garaj Gheorghe 
Lovin. Dar, din păcate, e plecat 
la București.

— Cîți ajutori de șoferi aveți 
în practică ?

— Exact 39. E o parte din- 
tr-un lot mai mare. Băieții au 
venit la 1 noiembrie.

— Și unde se află ?
— Pe șantiere. Noi ne-am 

gîndit să nu-i trimitem pe dru
muri interurbane ci să-i folosim

Intilnesc cîteodată ti
neri care cred că vîrsta 
lor, tinerețea, ii scutește 
să fie foarte serioși, foar
te conștiincioși, foarte 
calificați. Am surprins 
pe cîțiva „la lucru“.

Pleci la drum cu acce
leratul 203. Vrei să mergi 
la vagonul restaurant. 
Dar nu poți trece. La 
mijlocul garniturii, ca un 
spin în ochi, e un vagon 
de marfă. „Cum vine as
ta ?“ — îl întrebi pe con
ductor, băiat tînăr de alt
fel, și simpatic. „Cobo- 
rîți la Ploiești și acolo 
urcați la vagonul restau
rant". „Și înapoi ? Cum 
vin „La Cimpină“. 
Mă uit lung la conduc
tor, are ochi vii, inteli- 
genți, și el nu înțelege 
de ce-1 privesc cu atita 
îndurerare: mă supără
faptul că un om tînăr se 
împacă, atît de ușor cu 
nepăsarea, cu neglijența, 
cu lipsa de respect față 
de ceilalți oameni — că
lătorii în cazul respec
tiv.

Mergi pe stradă. Cineva 
te-a lovit din greșeală, 
tot un tînăr, (și bă
gați de seamă, pe 
străzi, cit de des se 
întimplă asta). Aștepți, in 
mod subconștient, să ți 
se spună măcar din mers 
un „mă iertați". Nimic. 
Efectiv mă doare (nu lo
vitura) ci sufletul: tână
rul nici n-a simțit că s-a 
ciocnit cu cineva. Cu al-

ceput că sînt plecați în curse in
terurbane (???). Celelalte serii 
le-am trimis pe șantiere...

Unde e trandafiriul, unde e 
rozul, unde e tabloul vast ?

— Și pe ce mașini se află ?
— Șeful de garaj Lovin are 

lista lor, dar din păcate, cum 
v-.am spus, e plecat la Bucu
rești.

La insistențele noastre ingine
rul Georgescu ne-a dus la dis

pecerat. Aici ni 
se arată că 136 
de mașini sînt 
plecate în cursă 
în țară, iar cei 
39 de ajutori sînt 
absolut sigur pe 
aceste mașini 
și poate chiar în 
această 
conduc 
autocamioanele, 
sub îndrumările 
părintești ale șo
ferilor mai vechi. 

A doua zi to
varășul Gheorghe 
Lovin s-a întors 
în sfîrșit de la 
București și a- 
flăm că de fapt 
la autobază e- 
xistă 33 de aju
tori și nu 39 ! Și 
în sfîrșit, s-au 
întors din cursă 
cîțiva ajutori de 
și am putut sta

rul Georgescu

Disparifia
celor 39

ajutori
de șoferi

cu siguranța

din pă-

lui P
nimeni.
am remarcat, 
evidența prac- 
în cursă ?

clipă 
fericiți

mă lovește (din greșeală) 
și tot el imi contestă e-
xistența. 
mult ?

Nu-i prea

Vrei să cumperi O jU’
carie la ■„Romarta copi-
Hor". La raionul de jacă-
rii mecanice nu e ni
meni. Alături se vind 
papuci. O întreb pe tină- 
ra vînzătoare de-alături 
unde e colega ei. Ești 
fulgerat din priviri: „Aș
teptați dacă vreți să cum
părați !“. Răspunsa! te 
irită, așa că „intri“ în di
alog : „Normal e să fiu 
eu — clientul — așteptat 
la raion și nu invers". 
O ridicare din' umeri, 
ce-i drept, destul de gra
țioasă : „Dumneata ai 
chef de vorbă ?" După 
un sfert de oră de. inutilă 
așteptare (pe ceas) mergi 
Ia responsabil, „Absen
ta" de la raion este invi
tată prîh radio să se ’pte- 
zinte la direcție. ‘Apare. 
£ tinără. „Ce s-a întim- 
plat I se explică. Ea 
ți se uită drept în ochi 
și clipește cu o candoare 
îngerească : „Cum, dom
nule, n-am părăsit raio
nul nici o Clipă". Intri 
ia idei (poate că sînt do
uă raioane de aceiași 
fel). întrebi timid: „Lin
gă raionul dumneavoas
tră se vind papuci ?“■ 
„Da“. Pleci fără să mai 
spui nimic. Un om tînăr, 
pus să facă o muncă 
destul de ușoară, într-un 
cadru elegant, plăcut,t să 
te poată privi chiar atît 
de „sincer" In ochi cînd 
iți spune un neadevăr e- 
vident ? Trist 1 Ar plinge 
pînă și jucăria rpecăpicâ 
dac-ai cumpăra-o - din 
miinlle ei.

Amănunte? Nu, nu sint 
niște simple amănunte...

MIHAI STOIAN

pe autocamioanele de pe șan
tiere. Aici posibilitatea de a co
mite accident e mai mică decît 
pe drumurile publice și în ace
lași timp învață mai bine mese
rie, deoarece au manevre 
complicate de executat.

— Ideea este minunată — am 
recunoscut.

Șeful autobazei ne-a recoman
dat pe tov. Constantin Șagu, se
cretarul comitetului U.T.C., pen
tru a ne da informațiile necesare, 
pentru a ne conduce pe șantiere, 
să-i putem admira pe tinerii a- 
jutori de șoferi la locurile lor de 
muncă.

Mașina oprește la Șantierul 
„Warthe“. Aici, cînd a auzit de 
ajutori de șoferi aflați în prac
tică, șeful de coloană Hiibner a 
făcut ochii mari.

— Care ajutori de șoferi ? Și 
ne aduce la cunoștință apoi că 
n-are nici cea mai mică urmă 
de ajutor de șofer pe șantier.

Întoarcem mașina și pornim 
spre cel de-al doilea șantier: 
„Tractorul“. Și aici îl găsim re
pede pe șeful de coloană, Va
sile Stoicea. 11 întrebăm de aju
torii de șoferi. Ne răspunde ca
tegoric că nici nu poate fi vorba 
de așa ceva, nu numai pe șan
tierul acesta, dar nici pe șantie
rul „Rulmentul“ de care tot el 
răspunde.

Cercetările continuă. Pornim 
spre șantierul T.R.C.L. Aici fa
cem cunoștință cu tov. Berta 
Dombi, impiegat de mișcare. Ea 
află cu stupoare că noi putem 
bănui că pe șantier s-ar afla vre
un ajutor de șofer. Nu, nici 
vorbă de așa ceva I

O nouă întoarcere și mașina 
pornește spre o carieră de pia
tră. Aici cercetările au fost mult 
ușurate de faptul că nu se afla 
absolut nimic, nici măcar o ma
șină. Am pornit apoi spre auto
bază.

Tovarășul ing. Dan Georges
cu ne spune nervos:

— Eu v-am spus de la în-

mai

șoferi autentici 
de vorbă cu ei.

Tinerii au început practica de 
o săptămînă. Iată care e situa
ția : n-am găsit nici un ajutor 
de șofer avînd carnetul de prac
tică pus la punct. Ajutorul de 
șofer Vasile Mălăiescu a făcut 
într-o săptămînă trei ore de 
practică. Rolf Zirikus n-a con
dus nici o secundă. Se întorsese 
tocmai dintr-o cursă efectuată la 
București. Șoferul Gheorghe 

Dobra, care are sarcina să-l 
învețe nu i-a încredințat vola
nul nici măcar pentru un minut. 
Mircea Părădian, un tînăr mo
dest și sîrguincios, mi-a întins 
carnetul de practică pregătit, li
niat, dar în care nu era trecut 
nimic. Părădian a fost repartizat 
pe o mașină... plecată în cursă. 
Și-a așteptat „maistrul“ o săptă
mână, a venit chiar și duminica 
la autobază. In sfîrșit, șoferul a 
sosit luni. I s-a spus că trebuie 
să ia un ajutor de șofer. A ple
cat în cursă iar pe ajutor l-a lă
sat la autobază.

Realitatea, neiertătoarea reali
tate e precisă și crudă : la Au
tobaza 1 marfă Brașov se lăfăie 
o totală și crasă indiferență față 
de practica ajutorilor de șoferi. 
Nu se cunoaște nici măcar nu
mărul exact al practicanților. Nu 
se știe nici pe unde lucrează, pe 
ce mașini se află ajutorii de șo
feri.

Și vorba inginerului Dan Geor
gescu : păcat! Păcat, fiindcă 
după cele trei luni de practică, 
ajutorii de șoferi vor deveni șo
feri și toți, pînă la unul, vor ră- 
mîne la autobază. Ce garanții 
prezintă acești tineri, după mo
dul în care și-au efectuat prac
tica, cum vor munci ei, cum își 
vor conduce mașinile pe drumu
rile țării? .

Probabil așa cum au fost în- 
vățați la Autobaza 1 marfă 
Brașov. Păcat 1

pa- 
inter- 
spec-

ȘTEFAN HARALAMB

teatrul maj puțin jucat 
în ultimul timp al Iui 
Vasile Alecsandri, fie 
că s-au. îndreptat, spre 
piesele atît de origina
lului ' și1 zbuciumatului 
Ibsen sau ale altor dra
maturgi,
spectacolelor au 
dit dorința lor de 
trunde cit mai 
mesajul pieselor, 
realiza o viziune 
mai aproape de- 
tatea epocii pe.
o îmbrățișează fiecare 
text dramatic, de a da 
viată unor personaje 
care să trăiască în me
moria spectatorilor și 
după ultima cădere de 
cortină.

Au fost firește și stîn- 
qăcii, unele dintre ele 
datorate emoției,, altele 
poate insuficientei în
drumări regizorale. Dar 
s-a impus dorința ușor 
depistabilă de a ajunge 
la împliniri interpreta
tive cit mai aproape de 
adevărata fată a perso
najelor, așa cum 
gîndit-o creatorii 
Pentru asemenea 
turi și aspirații, pentru 
momentele de aprecia
bil nivel artistic se cer 
acordate fără 
cele mai 
plauze.

Publicăm 
imagini de 
întrecere asupra căreia 
vom reveni.

s
reținere 

sincere

astăzi
la această

crisul lui 
rrenmatt atestă 
vizibil dezacor
dul unui artist 
lucid și sensibil 
față de rânduie
lile și practicile 
lumii burgheze. 
In mod consec

vent operele lui dramatice sau e- 
pice posedă o amprentă polemică 
evidentă. Dürrenmatt observă cu 
ironie amară, străbătută de fior 
tragic, realitățile odioase inu
mane în mijlocul cărora trăiește 
și le denunță cu un patos neobiș
nuit. Satira lui corosivă vizează 
eșafodajul diform al societății 
capitaliste contemporane și — 
implicit — alienarea înfiorătoa
re a omului. în această societate. 
Pentru a-și exprima cugetările, 
scriitorul înzestrat cu apreciabile 
resurse satirice apelează, la farsa 
tragică, la parabola grotescă, la 
absurd. Esențializarea, abstrac
țiunile, situațiile de maximă în
cordare — rămîn consecințe fi
rești, inerente metodei preferate. 
Dürrenmatt urmărește — după 
propriile-i mărturisiri ■—■ să ex
tindă sfera generalizărilor sale 
asupra oricărei orînduiri funda
mentate pe injustiție și tiranie. 
Dar — așa cum spuneam și 
mai sus — materialul oferit de 
literatura lui conține numeroase 
referiri la evenimente și aspecte 
sociale strict contemporane, a- 
dînci implicații legate de actuali
tate. Violentarea inimaginabilă 
pe care o suferă normele de con-

duită morală în zona dominată 
de codul etic imperialist trans
pare sugestiv în piesele lui Dür
renmatt. Actul de aparentă 
„dreptate“ — care ar urma să 
sancționeze o ultragiere a dem
nității — se însoțește cu necesi
tatea feroce a crimei, cu dezu
manizarea generală. Orășelul 
Güllen reproduce — în microcos
mosul existenței sale cotidiene —

litatea imediată, abordînd acum 
problema răspunderii omului 
de știință față de semenii săi. 
Intr-un prolog denumit „21 de 
puncte“ scriitorul notează cîteva 
opinii revelatorii: „Conținutul 
fizicii — scrie el — îi privește
pe fizicieni, efectele, pe toți oa
menii. Ceea ce îi privește pe toți 
poate fi rezolvat numai de toți“. 
Iată, deci, o adresă directă, o 
dorință generoasă de a stimula 
atenția colectivității, invitînd-o 
la dezbatere, la acțiune. Pentru 
că, adaugă concludent dramatur- 

încercare a unui 
a rezolva pentru 

îi privește pe toți

(țul — „l 
ins izolat 
sine ceea

, orice 
de 
ce

sanatoriu de nevropați. 
am măcar siguranța că nu voi 
deveni o unealtă în mâna politi
cienilor“ ■— declară savantul iri
tat. „Sînt riscuri pe care nu ne 
este îngăduit să le asumăm nici
odată. Un asemenea risc este 
distrugerea omenirii. Ce-a făcut 
omenirea cu armele de care a 
dispus pînă acum, o știm prea 
bine; ce va face cu cele pe care t le pune la dispoziție descope
rirea mea, ne putem, lesne închi
pui“. Numai că izolarea lui Mo- 
bius rămâne iluzorie. Aceleași 
tentacule devoratoare îl încon
joară. Trimișii unor servicii 
secrete. — cei care, simulînd

a înrobi țări și popoare. Mobius 
nu și-a putut salva descoperirile, 
cu toate sacrificiile făcute. El 
și-a sugrumat pînă și iubita, pe 
sora Mărie Stetten, singura fiin
ță care iradia — în acel mediu 
tenebros — căldură și umanitate. 
Insă ea îi aflase tainele și tre
buia să dispară. (Așa procedase
ră și cei doi spioni cu surorile 
care i-au îngrijit). Ideea enun
țată de autor în prolog se con
firmă și „încercarea insului izo
lat“ este sortită iremediabil eșe
cului. Piesa aceasta .— ca și . alte 
scrieri ale lui Durrenmatt — de
gajă totodată o anume doză de 
scepticism, transmite un protest

Fr. Dürrenmatt:
însemnele „junglei" imperialiste 
din zilele noastre (Vizita bătrînei 
doamne). Banca inițiată și stă
pânită de gangsteri, în frunte cu 
Frank al V-lea întruchipează 
imaginea infernului poleit, su- 
praintitulat „democrația bur- 
ghează“ colcăind de patimi 
imunde, populat de afaceriști, 
asasini, șantagișți etc.
cuvânt, o faună dezagreabilă, 
care afișează masca onorabilită- 
tății, (Frank al V-lea). Unui a- 
semenea univers sufocant, isto
ria nu-i mai promite nimic și 
Romuls cel Mare rostește — în 
parodia tragică, purtînd acest 
titlu — cuvinte sceptice privind 
viitorul.

Cu Fizicienii, Dürrenmatt pă
trunde și mai palpabil în actua-

Intr-un

la

! I F
Teatrul

este sortită eșecului“. Acest afo
rism sclipitor constituie — după 
părerea mea — ideea centrală a 
comediei Fizicienii. Încercarea 
„insului izolat“ se concretizează 
în dilema chinuitoare a neliniști
tului savant Mobius, descoperi
torul unor teorii științifice valo
roase, dar înspăimântat de efec
tele pe care descoperirile sale 
le-ar putea produce, acum în era 
atomică. Mobius refuză să-și 
vîndă invențiile politicienilor ve- 
roși, care le-ar folosi împotriva 
omenirii — și de aceea adoptă 
hotărârea de se retrage într-un

izicienii
de Comedie
nebunia, se dau drept Newton 
și Einstein — plănuiesc să-i 
smulgă secretele descoperite de 
el. Mai abilă și mai tenace, 
domnișoara bătrînă și incovoiată 
Mathilde von Zahnd, patroana 
clinicii, reușește să intre în po
sesia manuscriselor lui Mobius 
și să le folosească în interesul 
trustului care-i aparține. Presu
pusul sanatoriu se dovedește a 
fi o „cetate blindată“, unde in
firmierii robuști sînt polițiștii 
trușțmenUor. D-ra von Zahnd 
proclamă simbolic intenția trus
tului ei de a cuceri lumea, de

i f

sumbru, cu iz negativist. Scrii
torul nu întrezărește nicăieri 
vreo rază de lumină, orizonturile 
rămîn înnegurate în fața privi
rilor lui. Piesele lui Dürrenmatt 
ascund în țesătura lor intimă 
drama artistului solitar și trist, 
care nu izbutește încă să înțe
leagă adevăratele căi de trans
formare a lumii.

★

La Teatrul de Comedie, piesa 
Fizicienii cunoaște o versiune sce
nică de hună calitate. Meritul 
este în primul rînd al regizorului

Lucian Giurchescu. înțelesurile 
textului reies cu limpezime —■ 
receptate de pe o poziție lucidă, 
net detașată. Accentele specifice 
parabolei grotești fuzionează fi
resc cu notele gravă, totul fiind 
subordonat unei viziuni unitare. 
Ca și în celelalte montări ale 
sale, Giurchescu nu : s-a lăsat is
pitit de tentații facile, de „gă
selnițe“ gratuite. Măsura, armo
nia, simplitatea (bogăția în sen
suri) rămîn definitorii pentru ar
ta sa regizorală. Trioletul „fizi
cienilor“ capătă în interpretarea 
lui Florin Scărlătescu (Mobius), 
Mircea Șeptilici (Newton) și 
Mihai Pălădescu (Einstein) întru
chipări adecvate. Semnalez nuan
țele diverse, reliefate cu finețe, 
cu care și-a executat partitura 
dificilă interpretul lui Mobius. Aș 
fi dorit să descopăr în jocul Ni- 
netei Guști (deși viu, cu alter
nanță bine marcată) o obiectiva
re mai accentuată față de rol, 
care să puncteze pregnant auten
tica natură a personajului. Lilia- 
na Țicău compune, în,tonuri po
trivite, imaginea candidă a șorei 
Monica. Apariții notabilă, inte
grate organic în ambianța spec
tacolului, a>u avut Mircea Bala- 
ban (misionarul Rose) și Ștefan 
Tăpălagă (Inspectorul de poliție). 
Au evoluat corect, dar fără stră
lucire Dorina Done (sora șefă) și 
Tilda Radovici (Lina Rose). Bun 
colaborator al regizorului, sceno
graful Dan Nemțeanu a găsit — 
și cu acest prilej — rezolvări 
plastice inspirate.

MIHAI BOTEZ



CIPRU. — După cum s-a a- 
nunțat, la Famagusta au În
ceput demolările unor forti
ficații care separă cele două 
comunități. In fotografie : 
Aspect de la demolarea unei 
fortificații, sub supraveghe

rea trupelor O.N.U.

Tineretul trebuie să devină
conștient de problemele

epocii noastre
NEW YORK 14. — Trimisul

special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite: Declarația 
cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, 
adoptată în unanimitate de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
continuă să fie salutată de 
numeroase delegații.

Delegația sovietică dorește să folosească 
acest prilej pentru a felicita delegația Repu
blicii Socialiste România frățești — care a fost 
inițiatoarea prezentării acestei propuneri în 
Organizația Națiunilor Unite — pentru în
cheierea cu succes a luptei duse timp de cin
ci ani de forțele democratice și progresiste 
în cadrul O.N.U., pentru elaborarea Declara
ției cu privire la promovarea în rîndurile ti
neretului a idealurilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare, a declarat 
ambasadorul N. T. Fedorenko, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la O.N.U.

Răspîndirea în rîn
durile tineretului a _______________
idealurilor păcii, res
pectului reciproc și 
înțelegerii între po
poare este o proble
mă de o importanță 
primordială, întrucît 
aceste idealuri sînt 
îndreptate spre men
ținerea păcii 
popoare, 
păcii pe _ . . ,
ale viitorului întregii 
omeniri depind în ______ _______ ______
mare măsură de felul 
în care va fi educat 
tineretul din diferite țări ale lumii, de idealu
rile după care el se va conduce în viața și ac
tivitatea sa, de ideile care vor fi sădite și răs- 
pîndite în rîndurile tineretului —■ ideile pă
cii, prieteniei și colaborării între popoare sau 
ideile urii față de om, discordiei și ostilității, 
ideile războiului.

Trebuie acționat împotriva răspîndirii urii 
între popoare, trebuie întărite sentimentele 
de prietenie și umanitarism în rîndurile tine
retului care trebuie să-și aducă contri
buția prețioasă la construcția pașnică 
spre binele progresului omenirii — ceea 
ce corespunde intereselor păcii între po
poare, principiilor fundamentale care stau 
la baza Cartei Organizației Națiunilor Unite.

Tineretul trebuie ferit de tot ceea ce este 
dăunător și apropiat de ideile vătămătoare 
ale rasismului și neofascismului, de ideile de 
propagandă a războiului 
care subminează pacea și 
poare.

După părerea noastră, 
conține toate principiile 
bază care contribuie la răspîndirea în rîndu
rile tineretului a idealurilor păcii. Traduce
rea în viață de către toate statele a prevede
rilor de bază și principiilor acestei declarații 
va contribui la menținerea păcii și securității 
generale, la consolidarea coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri politice diferite.

Intr-o declarație a delegației Statelor Uni
te la O.N.U. se spune : Statele Unite sînt în- 
cintate că Declarația privind promovarea în 
rîndurile tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere între popoare

între 
Destinele 

pămînt și

leagă idealurile tineretului de pretutindeni 
de scopurile Națiunilor Unite. Este, de ase
menea, un motiv de mare satisfacție pentru 
Statele Unite faptul că această declarație 
scoate în evidență rolul important pe care îl 
joacă familia în dezvoltarea facultăților tine
rilor, instruirii lor pentru dobîndirea înalte
lor calități morale, care sînt legate de idea
lurile nobile de pace, libertate și demnitate, 
de calitățile tuturor oamenilor, idealuri pline 
de respect și dragoste pentru omenire și pen
tru realizările sale creatoare. Statele Unite 
consideră că declarația poate ajuta în mare 
măsură la stimularea de programe practice 
și raționale pentru tineretul de pretutindeni 
și că, în concordanță cu principiile libertății, 
organizațiile de tineret trebuie să ajute la 
promovarea schimbului liber de păreri.

Felicităm delegația României pentru că a 
luat inițiativa prezentării acestei declarații 
și pentru insistența sa asupra acestui punct, 
a declarat reprezentantul permanent al Gre
ciei la Națiunile Unite, Alexis Liatis. Sîntem 
convinși că educarea tinerei generații și în
dreptarea activității

Opinii ale unor delegații

după adoptarea la O. N. U.

a Declarației privind tine

retul, inițiată de România

sale în lumina princi
piilor și recomandări
lor cuprinse in acest 
important document 
al Națiunilor Unite 
vor contribui în mod 
eficace la aspirațiile 
și eforturile Națiuni
lor Unite pentru 
crearea unei noi con
științe mondiale ba
zate pe idealurile pă
cii, înțelegerii reci
proce și colaborării 
între popoare.

Adoptarea în una
nimitate, de către A- 
dunarea Generală a 
Declarației cu pri- 
în rîndurile tine- 

păcii, respectului

și colonialismului 
a.țîță ura între po-

această declarație 
și prevederile de

Națiunilor Unite, a 
vire la promovarea 
retului a idealurilor 
reciproc și înțelegerii între popoare capătă 
o importanță cu atît mai mare cu cît ea 
coincide cu cea de-a 20-a aniversare a or
ganizației noastre, a declarat reprezentantul 
permanent al Algeriei la O.N.U., ambasado
rul Tewfik Bouattoura.

Delegația algeriană este convinsă că aceas
tă declarație exprimă sentimentul și voința 
profundă de luptă a tineretului algerian, a 
cărei acțiune este inseparabilă de cea dusă 
de popoarele oprimate din Africa și Asia 
pentru eliberarea lor națională.

Tineretul trebuie să devină și mai con
știent de problemele epocii noastre pentru a 
exprima, cu o forță din ce în ce mai mare, 
dorințele sale cele mai profunde de a trăi in 
pace, înțelegere reciprocă și colaborare in
ternațională.

Organizația Națiunilor Unite, a declarat 
ambasadorul Jamil Baroody, reprezentantul 
permanent al Arabiei Saudite la O.N.U., tre
buie să fie recunoscătoare României pentru 
că a prezentat în urmă cu cîțiva ani proiec
tul acestei declarații care atrage atenția asu
pra necesității educării tineretului în spiritul 
idealurilor de înțelegere reciprocă, pace, pre
țuire a valorilor materiale și spirituale ale 
omenirii. De asemenea, ambasadorul saudit 
a ținut să adauge că inițiativa României 
atestă năzuința sa nobilă ca omenirea să tră
iască în pace nu numai în cursul vieții ac
tualei generații, ci și în decursul vieții gene
rațiilor viitoare.

Pe scurt
Dezvoltarea 

economici poloneze 
in anul 1906

• LA 14 decembrie, agenția TASS a dat publi
cității un comunicat în care se anunță că în pe
rioada 16 decembrie — 1 iunie 1966, în Uniunea 
Sovietică va fi experimentată una din variantele 
sistemului de aterizare a aparatelor cosmice. în 
comunicat sînt specificate coordonatele regiunii 
din Oceanul Pacific unde vor cădea unele ele
mente ale rachetelor-purtătoare.

Pentru asigurarea securității, guvernul Uniunii 
Sovietice cere guvernelor celorlalte țări, care 
folosesc căile maritime și aeriene din Oceanul Pa
cific, să dea dispoziții organelor corespunzătoare, 
ca navele și avioanele să nu pătrundă în regiunile 

anunțate între ora zero și ora 12 (ora locală),

• „STAREA de urgență" instituită în Uruguay 
acum o săptămînă ca urmare a agitațiilor sociale 
care au loc, „nu va fi ridicată pentru moment", se 
anunță din Montevideo. Consiliul Național de gu- 
vernămînt din Uruguay a dat marți publicității un 
comunicat în care se apreciază că „în prezent nu 
sînt întrunite condițiile pentru a se reveni la o 
situație normală“,-

• NU se întrevede întoarcerea la putere în urmă
torii cinci ani a ex-președintelui Joseph Kasavubu 
și a fostului premier congolez Moise Chombe. a de
clarat generalul Mobutu, actualul președinie al 
Congoului. Președintele Mobutu a arătat că guver
nul său intenționează să conducă tara în spirit mi
litar.

Președintele Mobutu, relatează agenția A. P., a 
menționat în cuvîntarea sa că intenționează să ră- 
mină Ia conducerea statului pînă la 24 noiembrie 
1970, dată Ia care se împlinesc cinci ani de Ia lovi
tura de stat după care s-a autoproclamat președinte 
al tării.

• O DELEGAȚIE de ziariști români din domeniul 
economic, condusă de Constantin Amarițeî, redactor

șef-adjunct al ziarului „România liberă“, a vizitat 
o serie de obiective economice din R. P. Polonă 
printre care Combinatul petrochimic de la Plock, 
Combinatul de produse azotoase de Ia Pulawy, șan
tierele navale din Gdansfc.

• AGENȚIA B.T.A. relatează că la 13 decembrie, 
la Paris a fost semnată una din cele mai importanțe 
tranzacții comerciale din ultimii ani între Bulgaria 
si Franța, în valoare de 15 milioane dolari, cu un 
credit pe șapte ani, potrivit căreia organizația fran
ceză pentru proiectarea și construirea întreprinde
rilor industriale „Ensa“ din grupul „Schneider 
et Co" va construi în Bulgaria, în apropiere de 
Burgas, o uzină chimică pentru producția de fibre 
sintetice.

Pe scurt

VARȘOVIA — 14.
Corespondentul Ager
pres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : La 14 de
cembrie s-au încheiat la 
Varșovia lucrările se
siunii de toamnă a Sei
mului R.P. Polone. Au 
fost dezbătute și apro
bate proiectul planului 
de dezvoltare a econo
miei naționale și buge
tul pe anul 1966, pre
cum și prevederile de 
bază ale planului eco
nomic pe 1967.

Planul economiei na

ționale pe anul 1966 
prevede, printre altele, 
creșterea în 1966 a pro
ducției industriale glo
bale cu 6,5 la sută față 
de 1965. Cel mai înalt 
ritm de creștere se pre
vede în industria chi
mică, industria con
structoare de mașini și 
industria de energie 
electrică.

Cheltuielile pentru 
investiții pe anul 1966 
se cifrează Ia 145 mi
liarde zloți, ceea ce re
prezintă o creștere de 
5,7 la sută față de anul 
trecut.

SESIUNE CONTROVERSATĂ

IA PORTE UAUPHWE
Marți s-a deschis la Palatul Porte Dauphine din Paris se

siunea anuală a Consiliului ministerial al N.A.T.O. Printre 
principalele puncte înscrise pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează analizarea situației internaționale, și în acest con
text, problema relațiilor Est-Vest, situația din Vietnam 
precum și starea Alianței.

Deschizînd dezbaterile, mi
nistrul de externe al Canadei, 
Paul Martin, președintele în 
exercițiu al Consiliului a ară
tat că membrii Alianței tre
buie să-și îmbunătățească con
sultările lor în problema rela
țiilor Est-Vest.

Reluînd problema relațiilor 
Est-Vest, ministrul britanic 
al apărării, Denis Healey, s-a 
pronunțat în favoarea men
ținerii de contacte cu Uniu
nea Sovietică și Europa răsă
riteană.

A luat apoi cuvîntul secre
tarul de stat american, Dean 
Rusk, care a făcut o lungă 
expunere asupra poziției Sta
telor Unite în problema viet
nameză. Rusk a lăsat să se 
înțeleagă că Statele Unite ar 
putea să se dezintereseze de 
Europa, dacă aceasta dorește 
să se abandoneze Vietnamul

Intervenind în dezbaterile 
de după-amiază, privind ra
portul lui Manlio Brosio asu
pra creării așa-numitului „Co
mitet special“ însărcinat cu 
problemele nucleare ale A-

lianței, ministrul de externe 
francez, Couve de Murville, a 
declarat că Franța (care se 
opune creării acestui comi
tet), dorește ca el să aibă un 
mandat temporar și consulta
tiv. El a precizat că, după în
tocmirea raportului definitiv 
privind lucrările acestui co
mitet și remiterea sa în luna 
iunie a anului viitor miniștri
lor apărării ai N.A.T.O., co
mitetul trebuie să-și termine 
sarcina sa. Couve de Murvil
le a arătat că poziția Franței 
față de acest comitet este că 
el nu poate fi considerat ca 
un organ permanent, format 
în urma hotărîrii tuturor 
membrilor N.A.T.O. Ministrul 
francez a atras apoi atenția 
că formarea comitetului și a 
grupurilor sale de lucru este 
în contradicție cu principiul 
unanimității, care stă la baza 
N.A.T.O.

Declarația lui Couve de 
Murville a reafirmat astfel 
opoziția Franței față de în
cercările de a se acorda Ger
maniei occidentale accesul la 
arma nucleară.

Lupte violente în provincia
Binh Duong

Corespondentul a- 
gențfei U.P.I. anun
ță că marți, la sud- 
vest de Safgon au 
avut loc lupte vio
lente între detașa
mente ale armatei 
de eliberare națio
nală și unități gu
vernamentale.

Tot în apropiere ele capitală, 
numai la 20 km nord, respectiv 
în provincia Binh Duong, au a- 
vut loc, de asemenea, lupte de 
mare anvergură. Agenția France 
Presse relatează că în provincia 
Phu Ten, la peste 300 km nord- 
est de Saigon, patrioții au ata
cat prin surprindere o companie 
guvernamentală care a fost ne
voită să ceară ajutoare.

Agenția de presă „Eliberarea" 
a transmis un reportaj în legă
tură cu atacul lansat de patrioți 
asupra orașului Tam Ky, din 
provincia Quang Nam. Patrioții

au ocupat sediul administrației 
locale, precum și clădirea în care 
se aflau consilierii militari ame
ricani. Au fost uciși sau răniți 
peste 100 de soldați guverna
mentali, precum și numeroși 
americani. Au fost capturate 
arme și muniții.

Agențiile de presă semnalează 
că în cursul zilei de marți, bom
bardierele americane de tipul 
„B-52“ au efectuat, pentru a 
treia zi consecutiv, bombarda
mente asupra regiunii situate la 
sudul bazei de la Da Nang. 
Bombardamentele însoțesc ope
rațiunea pe care o desfășoară 
pușcașii marini americani in ul
timele zile în jurul bazelor de la 
Da Nang și Chu Lai îndreptîn- 
du-se spre regiunea muntoasă.

Situația

din Indonezia
DJAKARTA 14 (Agerpres). 

— Președintele Sukarno l-a 
eliberat pe prim viceprim-mi- 
nistrul Subandrio din funcția 
de locțiitor al președintelui 
Comandamentului suprem 
pentru operațiuni (KOTI). Ge
neralul Suharto, șeful statu
lui major al armatei indone
ziene, a declarat în urma 
unei convorbiri cu președin
tele Sukarno că a numit în 
locul lui Subandrio trei loc
țiitori ai președintelui KOTI.

Cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a agenției indone
ziene de presă Antara, pre
ședintele Sukarno a rostit un 
discurs în care s-a pronunțat 
din nou împotriva poziției pe 
care o iau unele organe de 
presă față de evenimentele 
din Indonezia. „Informațiile 
nereale și clevetirile, a spus 
el, nu pot să ducă decît la 
extinderea luptei interne, care 
subminează revoluția indone
ziana“.

ecenta hotărîre a cercurilor bancare americane privind 
ridicarea taxei de scont de la 4 la 4,5 la sută a provocat 
vii dispute atît în cercurile oficiale din Washington cît și 
în alte țări occidentale.

Primită cu interes de cercurile bancare, ridicarea 
taxei de scont, după părerea inițiatorilor, va permite aces
tora să-și sporească depozitele de capitaluri, încercînd 
în acest mod, după spusele unui reprezentant al Băncii 
„First Național“ din Chicago, „să încetinească ritmul

inflației și să ducă Ia o reducere a deficitului balanței de plăți“.
Dar, potrivit agențiilor de presă, măsura anunțată de „The Fede

ral Rezerve Board“ (Banca federală de rezerve) a stîmit nemulțumiri 
în rîndul congresmanilor americani. Mulți senatori se îndoiesc că re
zultatele urmărite vor fi atinse ; ci afirmă că, dimpotrivă, majorarea 
taxei de scont riscă să ducă la încetinirea activității economice — în
deosebi la construcțiile de clădiri și de imobile pentru folosința colec
tivă — datorită majorării corespunzătoare a dobînzilor. La numai o 
săptămînă, urmările creșterii taxei de scont s-au și făcut simțite. Ast
fel, la bursa new-yorkeză, cotele acțiunilor unui însemnat număr de 
societăți aparținînd industriei construcțiilor au înregistrat importante 
scăderi.

Comisia economică mixtă a Congresului S.U.A. a anunțat că a 
deschis o anchetă în problema ridicării taxei de scont cu 0,5 la sută. 
Cei șapte membri ai Consiliului guvernatorilor al Băncii federale au 
fost citați. în fața Comisiei parlamentare, fiind acuzați că au luat 
o măsură care contravine „politicii economice a guvernului.“ într-o 
cuvîntare ținută la New-York, William Mc Chesney Martin, președin
tele Consiliului guvernatorilor băncilor americane, 
organismul condus 
misiei parlamen
tare, să-și men
țină independen
ta hotărîrilor 
sale în proble
mele bancare, 
deci și în cele 
privind taxa de 
scont. în cadrul 
primei audieri 
de luni, el a res
pins acuzațiile 
aduse și a făcut 
cunoscut că „în
tre oficialitățile 
a existat un continuu și deschis schimb de vederi“.

Președintele Johnson, pe de altă parte nemulțumit de majorarea 
taxei a declarat că „regretă orice acțiune care duce la creșterea cos
tului creditelor“, mai ales în condițiile prezente, cînd Statele Unite 
trebuie să facă față „cheltuielilor războiului din Vietnam“ și altor 
programe economice interne. După cum menționează agenția Associa- 
ted Press, măsura luată de Consiliul federal de rezerve, care benefi
ciază de oarecare autonomie în problemele financiare „a făcut să fie 
scoase la lumină divergențele îndelungate existente între membrii a- 
cestui consiliu și administrația Johnson cu privire la căile de urmat 
pentru dezvoltarea economiei“.

într-un comentariu consacrat repercusiunilor sporirii taxei de 
scont pentru economia altor țări occidentale, France Presse relata că 
există posibilitatea ca de pe urma măsurii anunțate la New-York să 
sufere în primul rînd lira sterlină. După cum se știe, datorită dificul
tăților economice britanice, Banca Angliei a ridicat taxa de scont la 
6 la sută, pentru a păstra în depozitele sale capitalurile flotante“. Or, 
majorarea taxei de scont americane amenință ca o parte a acestor 
capitaluri să treacă acum peste ocean. Se pare că această chestiune 
va fi una din problemele principale ale discuțiilor ce vor fi purtate 
de lordul Cromer, guvernatorul Băncii Angliei, cu prilejul apropiatei 
vizite a acestuia la Washington. îngrijorare privind aceeași problemă, 
a fost exprimată și la Tokio ca urmare a marelui volum de tranzacții 
financiare japono-americane. în Canada, pentru a opri „fuga" capi
talurilor spre S.U.A. s-a anunțat sporirea taxei de scont la nivelul a- 
merican.

Observatorii apreciază că disputa dintre Administrația Johnson și 
cercurile bancare americane în privința majorării taxei de scont, poate 
avea implicații multiple asupra încercărilor de „atenuare“ a crizei 
monetare și de „redresare“ a balanței de plăți a Statelor Unite.

, a declarat că 
de el intenționează, în ciuda citării în fața co-

S.U.A. : Taxa de scont

administrației băncii federale

IOAN TIMOFTE

Criza rhodesiana • Noì incìdente 
la Salisbury

• In capitala Rhodesiei au avut Ioc luni noi acțiuni ale 
africanilor împotriva rasiștilor albi. Citind informații ale poli
tiei din Salisbury, agenția France Presse anunță că asupra 
unor clădiri din cartierul albilor au fost aruncate substanțe 
explozive, provocînd izbucnirea incendiilor. Corespondentul 
agenției Reuter, confirmînd știrea, relata că începind din 
11 noiembrie, de cînd s-a produs ruptura cu Londra, la Salis
bury au avut Ioc în repetate rînduri asemenea acțiuni.

• Revista americană ,,U. S. 
News and World Report' arată în- 
tr-unul din articolele sale privind 
situația din Rhodesia că în pre
zent există un pericol crescînd de 
declanșare a unui conflict major

pe continentul african între popu
lația băștinașă și albi. „La 10 ani 
după începerea procesului de 
transformare a coloniilor africane 
în națiuni independente, continen
tul este mai unit decît oricînd", 
scrie revista. Articolul subliniază 
că sporește teama că guvernul ra
sist al albilor din Rhodesia, prin 
politica pe care o duce, neținînd 
seama de interesele majorității 
populației băștinașe, ar putea să 
ducă la un război.

• Președintele Guineei, Seku 
Ture, a adresat împăratului Etio
piei, Haile Selassie I, o telegramă 
cerîndu-i să depună toate efortu
rile în vederea traducerii in via
ță a rezoluției reuniunii extraor
dinare a Consiliului Ministerial al 
O.U.A. de la Addis Abeba. După 
cum se știe, întrunit recent la 
Addis Abeba la cererea unui grup 
de țări africane, Consiliul Ministe
rial a recomandat tarilor membre 
să rupă relațiile diplomatice cu 
Anglia, în cazul în care aceasta 
nu va adopta pînă Ia 15 decem
brie măsuri energice în vederea 
înlăturării guvernului rasist al 
lui Smith, instituit după proclama
rea unilaterală a independentei.

Potrivit agențiilor de presă, o 
telegramă similară a fost adresată 
de Seku Ture și președintelui 
R.A.U.. Gamal Abdel Nasser.

R. P. UNGARA. 
Vedere a podu
lui Elisabeta din 

Budapesta

R. D. VIETNAM. — Aspect de la instruirea militară a unui grup de tineri 
din provincia Thanh Uoa

I

Atragerea Angliei devine din ce în ce mai 
evident un obiect al disputei dintre diferite
le puteri occidentale. în timp ce guvernul 
Wilson caută să-și reafirme poziția de „se
condant principal“ al politicii S.U.A., căreia 
pretinde să-i imprime anumite nuanțe con
forme cu interesele insulare, puterile vest-e
uropene au pornit o aprigă concurență pen
tru a-și asigura sprijinul englez. Fenomenul 
acesta se manifestă din plin în actualul 
„sezon“ de tratative interoccidentale, in
clusiv la sesiunea Consiliului Ministerial al 
N.A.T.O., care are loc acum la Paris.

E
dispuși în tratativele purtate la 
Londra la anumite concesii față

delegația engleză la tratativele 
pentru apropierea Angliei de Pia
ța comună — aceeași „ușă“ i-a 
fost trîntită în nas. După primi
rea la palatul Elysee a lui Heath, 
generalul de Gaulle a declarat : 
„Există indicii că ceea ce con
stituia odinioară un obstacol în 
calea apropierii Angliei de Eu
ropa continentală este pe cale să 
se atenueze. Problema pare să se 
maturizeze lent într-un sens po
zitiv. Această evoluție, dacă se 
va preciza, va fi luată în con
siderare de Franța cu simpatie“. 
Comentînd punctul de vedere al 
șefului statului francez, ziarul

țările vest-europene și față de 
Commonwealth ; 2. — Anglia s-a 
manifestat împotriva orientării 
Spre un control supranațional în 
diverse probleme, adoptînd un 
punct de vedere mai apropiat de 
cel francez. Se vede deci, că 
tocmai eventualitatea promovării 
unei politici de sine stătătoare 
dezvoltă noi posibilități de afir
mare a Angliei în jocul politic 
occidental.

Precizarea noii orientări fran
ceze a avut imediat implicații în 
viața politică engleză. Nevrînd să 
lase exclusiv pe seama conserva
torilor privilegiul de a se lăuda

Cursa intereselor

ste vorba în primul 
rînd, de acțiunea 
diplomației vest- 
germane care a se
sizat că, în condi
țiile opoziției Fran
ței față de proiec
tele nucleare ale 
N.A.T.O. și a refu

zului S.U.A. de a consimți la 
crearea unei forțe nucleare 
bilaterale americano-—vest-germa- 
ne, Anglia devine cheia de boltă 
pentru realizarea obiectivelor 
nucleare ale Bonnului. Dacă gu
vernul englez va fi de acord ca 
R.F.G. să aibă un rol mare în 
stabilirea politicii nucleare occi
dentale, atunci ezitările ameri
cane — datorate dorinței de a 
păstra exclusiv controlul S.U.A. 
și asupra armamentului nuclear 
existent pe teritoriile vest-euro- 
pene — vor putea fi mai lesne 
depășite.

Ministrul de externe, Gerhard 
Schrbder, și ministrul apărării, 
Kai Uwe von Hassel, s-au arătat

de Anglia, în speranța că vor ob
ține consimțămîntul englez pen
tru unul din planurile care ar 
apropia accesul Bonnului la arma 
nucleară.

Dar nu numai diplomația vest- 
germană consideră că pentru a- 
tingerea obiectivelor sale actuale 
drumul trece prin Londra. La 
rîndul ei, diplomația franceză a 
procedat — după expresia ziaru
lui „New York Herald Tribune“
— la întredeschiderea ușii spre 
Europa pentru Anglia". Prilejul 
l-a constituit vizita la Paris a 
liderului opoziției conservatoare, 
Edward Heath, căruia în 1963
— pe vremea cînd conducea

„Les Echos“ scria : „După în
trevederea ou generalul de Gaulle 
și cu primul ministru Pompidou, 
dl Heath este optimist asupra 
șanselor de aderare a Angliei în- 
tr-o zi — fără a se putea preci
za exact termenul —■ la Piața co
mună“.

Comentariile apărute în presa 
franceză, confirmă că Franța con
tează, într-o măsură tot mai ma
re, pe o apropiere de Anglia din 
următoarele considerente : 1. — 
Piața comună a încheiat anumite 
acorduri de asociere cu țări mem
bre ale Commonweallhului, ceea 
ce înlesnește „adaptarea“ politi
cii economice engleze față de

că acționează în favoarea unei 
„apropieri de continent“, labu
riștii și-au precizat intenția de a 
acționa în aceeași direcție. în 
ultimele dezbateri de politică 
externă din Camera Comunelor, 
rilinistrul de externe M. Stewart 
a declarat că guvernul englez 
este „gata" să adere la Piața co
mună la momentul oportun „cu 
condiția ca interesele esențiale 
ale Marii Britanii să fie respec
tate“.

Este de așteptat deci o nouă 
evoluție în regruparea tendințelor 
în politica occidentală.
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