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CU PLANUL ANUAL

La nivelul
anului viitor

în dezbatere, Proiectul de statut

Poto : AGERPRES
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tranzistorizat

indicator fidel

I
in acest dome-

Nicolae Foia — sudor tn secția a Il-a 
montaj a Uzinelor Grivița Roșie din 
Capitală — s-a evidențiat In Întrece
rea socialistă prin calitatea lucrărilor 
efectuate și disciplină. El este elev In 
clasa a IX-a la cursurile serale ale 
Scolii „Dr. Petru Groza' și va sărbă

tori peste citeva zile majoratul ÎNDEPLINIT!
Proletari din toate

©24 DE ÎNTREPRINDERI 
DIN REGIUNEA OLTENIA
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tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

g! cooperativei agricole de producție

Fondul de acumulare
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Releu de distanță

CRAIOVA (de la 
corespondentul nos- 
stru). — In ziua de 
16 decembrie 24 de 
întreprinderi din re
giunea Oltenia 
raportat 
planului 
ție pe 
Printre 
numără 
minier Oltenia. Aici 
productivitatea mun
cii a crescut în a- 
cest an față de 1964 
cu 35 kg. cărbune 
pe post, iar econo
miile obținute la 
prețul de cost peste 
prevederile planului 
pe primele 10 luni 
depășesc 2.000.000 lei. 
în cele 11 luni ale 
anului minerii au 
economisit 6,4 metri 
cubi lemn de mină 
per 1000 tone de 
cărbuni, ceea ce re
prezintă 5.000 

cantitate

au 
îndeplinirea 
de produc
ane 1965. 
acestea se 
și Trustul

cubi,
metri

care

echivalează cu o pă
dure întinsă pe 15 
ha. și formată în cel 
puțin 40 de ani.

Petroliștii, ținind 
cadența succeselor cu 
minerii, raportează 
pe lingă îndeplinirea 
planului anual: vi
teza de foraj a cres
cut de Ia 700 metri 
granic în anul trecut 
la 844 în acest an ; 
productivitatea mun
cii a crescut față de 
plan cu 8 la sută iar 
economiile la prețul 
de cost se cifrează la 
2.000.000 Iei. Rezul
tate bune Ia toți in
dicatorii prezintă și 
alte întreprinderi san 
cooperative mește
șugărești din Olte
nia, care și-au înde
plinit planul anual 
printre care Uzinele 
mecanice Turnu Se- 
verin.
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DIN

ÎNTREPRINDERI
REGIUNEA MUREȘ 

AUTONOMĂ MAGHIARĂ

al puterii economice

La exploatarea minieră Teliuc, 
unde planul anual a fost îndepli
nit cu 42 de zile înainte de ter
men, s-a obținut de pe acum o 
productivitate pe post la nivelul 
sarcinilor primului trimestru al 
anului viitor. Acest succes, Ia 
care se adaugă și creșterea în 
acest an a calității minereului 
cu peste 3 la sută față de plan, 
are la bază mecanizarea com
plexă a lucrărilor principale de 
extracție a minereului în carieră, 
sistematizarea exploatării fîșiilor 
de zăcămînt prin tăierea lor 
dirijată etc. n

n satul nostru, cooperativa agricolă 
de producție își face tot mai mult 
simțită prezența pe multiple laturi 
ale vieții și activității țăranilor. 
Această formă superioară de coo
perare în muncă își manifestă me
reu mai puternic influența atît a- 
supra concepțiilor despre muncă 
și despre viață ale oamenilor,

cit și asupra arhitectonicii satului. Tn ansam
blul clădirilor noi se înscriu și modernele con
strucții ale sectorului zootehnic. Țoate aceste 
bunuri își au izvorul în puterea economică a 
cooperativei agricole. Unitatea noastră este re
lativ mică și averea ei este pe măsura mări
mii ei. Este evidentă însă preocuparea țărani
lor cooperatori pentru creșterea neîncetată a 
fondurilor fixe, care au ajuns la 1 650 000 lei 
față de aproximativ 500 000 lei cit fuseseră 
cu patru ani în urmă.

Reținerilor anuale pentru fondul de acumu
lare noi ne-am străduit să le dăm o întrebuin
țare cît mai productivă. în consecință, am in
vestit banii în construcția a 3 grajduri cu o 
capacitate de 270 capete bovine, o materni
tate pentru 120 scroafe, o hală pentru păsări,

o magazie pentru 20 vagoane de cereale, apoi 
ateliere, saivane, pătule. Important este însă 
nu numai să orientezi investițiile spre obiec
tive care influențează cel mai mult producția, 
ci, în același timp, fiecare ban să-1 folosești 
cît mai gospodărește. La o serie întreagă de lu
crări puteam să facem economii și le-am făcut. 
Confecționarea cărămizilor, scoaterea din ba
lastiere a nisipului și pietrișului, săparea fun
dațiilor, tăiatul și fasonatul lemnului provenit 
din defrișări — toate acestea s-au făcut prin 
contribuția țăranilor cooperatori. Merită evi
dențiate aici inițiativele, activitatea bună des
fășurată de organizația U.T.C. Receptivă la ce
rințele cooperativei, organizația U.T.C. a ex
plicat tinerilor ce au de făcut, ce valoare are 
contribuția lor la întărirea puterii economice 
a unității. La asemenea lucrări au fost pre- 
zenți mereu atîți tineri citi erau necesari pen
tru ca munca să se desfășoare într-un ritm 
rapid.

MANEA TOVICĂ 
președintele cooperativei agricole de producție 

din comuna Boz. raionul Uia

(Agerpres)

la schelele
petroliere

(Continuare în pag. a ll-a)

(Agerpres)

Grupul școlar minier Baia Mare. Lecție despre cristalografia hexagonală a rocilor
Foto: AGERPRES

submersibile

La schela Ciurești din regiu
nea Argeș se montează 20 de 
pompe submersibile de mare 
productivitate. Aceste lucrări fac 
parte dintr-o acțiune mai largă 
de modernizare a procedeelor 
de extracție a petrolului în re
giunea Argeș. Cele 10 sonde care 
au fost echipate pînă acum cu 
asemenea pompe dau o produc
ție de 2-3 ori mai mare la un 
preț de cost pe tona de țiței cu 38 
de lei mai redus. Noile utilaje 
sînt avantajoase și pentru că au 
un consum mai mic de energie 
electrică, datorită funcționării 
lor intermitente: ele se opresc 
și repomesc automat în funcție 
de nivelul de țiței din strat.

Numărul

viitor

al rubricii

va apare

vacanța
școlară

de iarnă

Un colectiv al catedrei de auto
matică de la Institutul politehnic 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
București, sub conducerea prof, 
univ. Corneliu Penescu, membru 
corespondent al Academiei, a rea
lizat releul de distantă complet 
tranzistorizat R.D.T.-l. Destinat 
să înlocuiască releele electrome
canice obișnuite, noul tip consti
tuie o modalitate nouă, automată, 
în protejarea rețelelor electrice 
de înaltă tensiune, împotriva con
secințelor anumitor defecțiuni : 
scurt circuite. suprasarcini etc.

Prezentată în cadrul unei Intil- 
niri a Comitetului international 
..Protecție și relee", care a avut 
loc în prima parte a acestui an 
la București, invenția oamenilor 
de știință români a stîrnit inte
resul specialiștilor din diferite țări 
unde există preocupări similare. 
Prof. irig. F. L. Hamilton, director 
adjunct la Departamentul de cer
cetări si omologări al companiei 
..Revrolle" din Anglia, remarca 
intre altele că : ..Releul de dis
tantă complet tranzistorizat con- 
SrtliiW realizarea 'cea mai valoroa
să de pină acum 
mu".

Recent, releul a 
invenție. El va fi 
rimentat in rețea, in paralel cil 
un releu de tip obișnuit, după 
care va fi fabricat pentru nevoile 
industriei energiei electrice.

TG. MUREȘ (de la 
corespondentul nos
tru).

Pînă la 15 decem
brie, potrivit date
lor Direcției Genera
le de Statistică, 19 
întreprinderi din re
giunea Mureș-Auto
nomă Maghiară și-au 
îndeplinit planul a- 
nual, 1 
globală, 
termen, 
ccstea 
Uzinele 
Vlăhița,

la producția 
. înainte de 

Printre a- 
se numără 
de fier din 

, Fabrica de

• UZINELE

fost brevetat ca 
în curind expe- Aspect al noii instalații de reformare! catalitică 

a Raiinăriei din Orașul Gheorghe Gheorghiu-
Dej intrată de curind in funcțiune

Foto: AGERPRES
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Uzina crește.
Dar viitorii
ei muncitori

L a conferința orășenească U.T.C.-Craiova, dele
gatul organizației din Combinatul chimic spunea 
printre altele: „Datorită slabei pregătiri profe
sionale a unor tineri, s-au produs sute de ore de 
întreruperi care au afectat simțitor realizarea 
planului de producție. O bună parte din acești 
tineri sînt proaspeți absolvenți ai Grupului școlar 
chimie, de pe lingă combinat. Va trebui să se 
acorde mai multă atenție practicii în producție a

elevilor, care sînt în fond viitorii muncitori ai combinatului".
Am pornit pe urmele acestei aprecieri, însoțind ucenicii chi- 

miști la practică, în noul combinat de la marginea Craiovei.

înainte de a merge în fabricile 
combinatului, am făcut o vizită 
la școală.

— Anul trecut, ne spune tov. 
ing. Ion Ivănescu, director ad
junct, existau, într-adevăr, multe 
deficiențe în organizarea practi
cii în producție a elevilor noștri.

într-o ședință comună cu con
ducerea combinatului s-au sta
bilit mai multe măsuri menite să 
ducă la înlăturarea lipsurilor. 
Acum treburile merg bine.

Așadar, aceasta e părerea con
ducerii școlii. Care este însă rea-

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI-
Comuna Istria, din raionul 

dobrogean cu același nume, nu 
se deosebește prea mult de ce
lelalte. In peisajul; ei se simt în
noirile anilor din urmă : două 
școli noi în care învață peste 600 
de copii, două cămine culturale 
trainice și spațioase. Mai mult 
de un sfert din numărul total de 
familii și-au construit case noi, 
confortabile. T oate acestea, dar 
mai ales, cifrele care atestă ve
niturile (în hani și produse) 
țăranilor cooperatori (numai ca 
avans s-au împărțit pînă acum 
1200000 lei), îndreptățesc co
munei Istria calificativul de co
mună în care înflorește bună
starea.

Imaginea ne este, tuturor, fa
miliară : condițiile materiale 
asigură, in majoritatea satelor 
noastre, terenul pentru creșterea 
numărului de familii, pentru 
consolidarea familiei tinere. C’ a 
se explică, totuși, faptul că multe 
din tinerele căsnicii nu sînt 
trainice ?

Cei doi președinți ai coopera-

tivelor agricole din satele Istria 
fi Nuntași, care alcătuiesc co
muna, au răspuns fără preget: 
„Avem tineri buni, harnici, bă
ieți și fete care știu să munceas
că. Dar preocupările organizației

U.T.C. privind educația pentru 
viața familială a tinerilor, ca și, 
în genere, preocuparea pentru 
ca tinerii să învețe să trăiască 
pe măsura posibilităților mate
riale pe care le au, au fost mi
nime în ultimii ani“. Așa se face 
că în riadul băieților și fetelor 
din Istria și-a făcut loc, printre 
altele, o concepție lipsită de răs
pundere față de viața de fami
lie, căsătoria a devenit fără exa-

?
S-o

gerare, un fel de joc al întâmplă
rii, un fel de... distracție.

Iată un caz. Un tînăr, proas
păt însurat, povestește că o săptă- 
mină înaintea nunții știa că soția 
lui va fi o anumită fată. Pregă
tiseră totul — bucate, vin din

belșug etc., etc., — dar, cind 
se ducă s-o ia cu lăutarii, 
„fugise“ cu altul. A bătut și 
la altă poartă, a cerut altă fată... 
Acum este căsătorit cu aceasta.

„Doar nu era, zice el, să lă
săm să se strice degeaba bună
tatea de bucate I Hotărisem să 
mă însor, m-am însurat... „O 
cunoștea bine pe noua aleasă ? 
O iubea ? Se vor înțelege ? La 
aceste întrebări n-au căutat răs-

să
ea 
el

puns, nici el, nici fata care, ime
diat, a zis „da“ și a îmbrăcat ro
chia de mireasă în locul celei
lalte. Și în alte cazuri, „motivele" 
căsătoriei sînt... „întrecerile" re
ciproce în „furtul“ de logodnice, 
sau întrecerea la cîștigul realizat

la nunta cu „dar“, faptul cel 
mai de neînțeles fiind sprijinul 
pe care chiar părinții unor tineri 
îl dau fiilor și fiicelor lor în în
cheierea cu mare ușurință a fa
miliilor.

In registrul de evidență a co
misiei de împăciuire aflat la sfa
tul popular citim: „In ziua de 
duminică, 5 decembrie a.c., 10 
perechi de tineri au solicitat des
facerea căsătoriei... In medie in 
această comună circa 5 familii ti-

nere fac săptămînal cereri de di
vorț...

Firesc, situația aceasta neobiș
nuită trebuie să facă să se aprin
dă undeva semnalele atenției, 
trebuie să determine la luarea 
unor măsuri. In primul rînd, lo
cul acesta trebuia să fie Comi
tetul raional U.T.C. Istria, care 
cunoaște situația și care — prin 
instructorul său — trebuia să 
ajute organizația U.T.C. din co
mună în munca educativă de 
formare a unor concepții serioa
se despre viața de familie, să 
îndrume și să ajute comitetul 
U.T.C. comunal în organizarea 
unor discuții cu tinerii, ca și cu 
acei părinți care au băieți și 
fete de vîrsta căsătoriei.

Esențial este în 
munca de durată, 
un ajutor deosebit 
rea tuturor acestor
buind căutat la intelectualii sa
tului, la conducerile celor două 
cămine culturale, la conducerea

acest sens 
perseverentă, 
la organiza- 
acțiuni tre-

BORIS DUNÄREANU

(Continuale tn pag. a Ii-a)
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geamuri din Tîrnă- 
veni, întreprinderea 
minieră „Harghita“, 
întreprinderile fo
restiere din Odorhci. 
Gheorghieni, Reghin 
și Miercurea Ciuc. 
Pînă la 1 decem
brie colectivul de 
muncă de la I.R.U.M. 
Reghin a realizat 
peste plan o pro
ducție 
valoare 
lei și 
marfă 
lei.

globală în 
de 2.408.000 

o producție 
de 1.633.000

CONSTRUCTOARE
DE MAȘINI DIN REȘIȚA

Uzinele construc
toare de mașini din 
Reșița și-au îndepli
nit, cu 15 zile înain
te de termen planul 
anual de producție. 
Așa după cum ne-a 
informat ing. Iosif 
Opriș, director gene
ral al uzinelor, con
structorii de mașini 
din Reșița și-au rea
lizat o dată cu a- 
ceasta și sarcinile de 
export, precum și 
cele de livrare a pie
selor de schimb pen
tru utilaje energeti
ce și de material 
rulant. Cea mai mare 
parte a sporului de 
producție a fost ob
ținut datorită crește
rii productivității 
muncii, indice care a

fost depășit cu 2 Ia 
sută față de plan. 
Prin reducerea con
sumului de metale, 
energie etc. valoarea 
economiilor realizate 
pînă acum la 
de cost trece 
milioane lei.

Pînă acum 
îndeplinit planul a- 
nual de producție un 
număr de 20 de în
treprinderi industria
le din regiunea Ba
nat printre care în
treprinderea de uti
laje construcții „6 
Martie“ Timișoara, 
întreprinderea mi
nieră Orșova, între
prinderea poligrafi
că din Timișoara și 
altele.

(Agerpres)

prețul 
de 6

și-au

vedem la fata Io-litatea ? 
oului...

O zi 
a elevilor din anul 
care vor deveni i_ 
miști. Ne îndreptăm spre fabri
ca de butanol, unde sînt repar
tizați elevii acestei clase. Fa
brica se află în faza montării. 
Intîlnim astfel, alături de meca
nicii montori, constructori care 
execută ultimele „retușuri“. Spre 
surprinderea noastră, cei 31 de 
elevi ai anului II A nu sînt însă 
primiți să intre în fabrică. Tova
rășul Dan Papa, șeful fabricii, 
ne spune deschis : „Nu am un
de să-i primesc. Nu dispun nici 
de o sală măcar, pentru ca ele
vii să nu stea afară în ploaie și 
frig. Această situație va dura cel 
puțin pînă la 1 ianuarie. Ori 
cită bunăvoință aș avea nu pot 
face nimic. Montorii nu-i pri
mesc pe elevi pe lingă ei de 
teama accidentelor".

obișnuită de practică
1 II À, elevi 
operatori chi-

Cei 31 de elevi, rămîn așadar, 
afară, așteptînd de la ora 8 pînă 
la ora... 13 cînd au mijloc de 
transport, înapoi, la școală. Și a- 
ceastă situație se menține de la 
începutul anului școlar.

— Programa școlară prevede 
încă din prima oră de practică, 
noțiuni asupra normelor de teh
nica securității, obiectăm noi. 
Presupunem că după 3 luni, ele
vii au reușit să-și însușească cîte 
ceva în această direcție. Și apoi, 
nu credeți că ar fi foarte nece
sar, pentru viitoarea lor profe
sie, ca elevii să cunoască de pe 
acum, din timpul montajului, 
instalațiile la care vor lucra ?

Cazul nu este, cum s-ar spune, 
unic. Aproximativ la fel se pe
trec lucrurile și cu alți elevi 
care fac practică la fabricile de 
uree, acetilenă, aflate, de 
tiea. în faza de montaj.

Pe ce se întemeiau 
mirile pe care le afirma 
șui director Ivănescu ?

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare in pag. a Il-a)

aseme-

•mulțu- 
tovară-

TELEGRAMA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Centrai 

al Partidului Comunist Roman
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
București

In numele poporului albanez, al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Popu
lare, al Consiliului de Miniștri, precum și în numele nostru 
personal, vă adresăm dv. și poporului frate român mulțumirile 
noastre cordiale pentru felicitările trimise cu ocazia celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării Albaniei.

Dorim ca poporul frate român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, să obțină noi succese în construcția socia
listă a țării și ca prietenia strînsă dintre cele două popoare 
frățești ale noastre să se întărească tot mai mult.

ENVER HODJA HADJI LLESHI
Prim secretar al Comitetului Președintele Prezidiului
Central al Partidului Muncii Adunării Populare a Repu- 

din Albania blicii Populare Albania
MEHMET SHEHU 

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Albania



Aspect Industrial ? Comple

xul de răsadnițe al G.A.S.

INFORMAȚII
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Petre Blajovici, a pri
mit joi după-amiază pe Son 
Sann, al doilea vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru 
coordonator al problemelor eco
nomice, financiare și de planifi
care, consilier permanent al 
prințului Norodom Sianuk, îm
preună cu persoanele care îl în
soțesc.

A luat parte Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

A fost de față Measketh Cai- 
merom, ambasadorul Cambod- 
giei în Republica Socialistă Ro
mânia.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

★
In aceeași zi Son Sann a fă

cut vizite ministrului afacerilor 
externe, Comeliu Mănescu, mi
nistrului comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară și ministrului 
învățămîntului, Ștefan Bălan.

★
Seara, Petre Blajovici a oferit 

un dineu în cinstea lui Son Sann. 
La dineu, care a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate, au 
luat parte Comeliu Mănescu,

Ștefan Bălan și alte persoane ofi
ciale.

A participat ambasadorul 
Cambodgiei în țara noastră.

★
La Invitația conducerii orga

nizației „Timpul nostru liber“ 
(„Nos Loisirs“), care activează 
pe lingă sindicatele salariaților 
din serviciul public și transpor
tul în comun din Elveția, Con
siliul Central al Sindicatelor a 
selecționat un număr de 44 lu
crări de artă plastică și fotogra
fică ale artiștilor amatori pe 
care le-a trimis la cea de-a 
Il-a expoziție internațională a 
personalului din întreprinderile 
de transport în comun, al cărui 
vernisaj are loc la Muzeul de 
artă și istorie din Geneva la 17 
decembrie. (Agerpres)

★
Editura Meridiane și Centrul 

de librării București organi
zează duminică 19 decembrie 
a.c., orele 12, în colaborare cu 
Muzeul Satului, o consfătuire cu 
cititorii lucrărilor inspirate din 
arta populară românească.

Consfătuirea va avea loc în 
sala de expoziții a Muzeului Sa
tului din Șos. Kiseleff nr. 28.

Primire
la Consiliul de Stat
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a pri
mit la 16 decembrie în au
diență pe Liu Fan, ambasado
rul Republicii Populare Chi
neze la București, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
România. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Primire 
la Consiliul de Miniștri

La 16 decembrie, Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a primit în audiență pe Liu 
Fan, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la Bucu
rești, în legătură cu plecarea 
sa definitivă de Ia post. Cu a- 
cest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Statelor Unite ale Americii

Președintele Consiliului de 
de Stat al Republicii Socialis
te România, Chivu Stoica, a 
primit joi la amiază pe Ri- 
chard H. Davis, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Statelor Uni
te ale Americii în Republica 
Socialistă România.

Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii, Richard H. 
Davis. A răspuns președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, șl 
ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii, Richard H. Da
vis, a avut loc apoi o convor
bire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul Statelor Ur.i-- 
te ale Americii a fost însoțit 
de membrii ambasadei, in 
frunte cu Joseph Neubert, 
consilier.

Tot mai multe școli noi
In actualul an școlar, clopoțe

lul a răsunat înlîia oară în sute 
de școli noi, totalizînd mai mult 
de 4 000 săli de clasă.

Anii șesenalului au adăugat 
rețelei de unități școlare 24 500 
săli de clasă, depășindu-se cu 
aproximativ 1000 prevederile in 
acest domeniu din directivele 
celui de-al Vlll-lea Congres al 
partidului. Transformînd în școli

generale numărul sălilor de 
clasă construite în ultimii 6 ani, 
constatăm că ele echivalează cti 
3 062 astfel de construcții. Cifra 
obținută înseamnă de 4 ori mai 
mult decît totalul școlilor echi
valente cu școlile generale exis
tente în România anilor 1938— 
1939.

(Agerpres)

Sabarul — București produ

ce legume timpurii pentru 

aprovizionarea Capitalei

Foto: AGERPRES

„Cupa campionilor europeni“ la fotbal

Dinamo
s-a comportat meritoriu

și la Milano
MILANO 16 (Agerpres). — 

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit ieri, pe stadionul „San 
Siro“ din Milano, întîlnirea re
tur din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni“ la fotbal dintre echipele 
Internazionale Milano și Dinamo 
București După o partidă dina
mică fotbaliștii italieni au obți
nut victoria cu scorul de 2—0 
(0—0), reușind astfel grație go
laverajului superior să se califice 
pentru sferturile de finală ale 
competiției (fp tu' Dinanjo în
vinsese cu 2-^-7),

Jocul a început rapid cu ac
țiuni periculoase purtate cînd la 
o poartă, cînd la alta. După ce 
Datcu în minutul 11 plonjează 
la picioarele lui Mazzola, la nu
mai trei minute Pîrcălab trimite 
balonul cu capul peste poarta 
lui Sorti, dintr-o poziție favora
bilă. Beneficiind de avantajul 
terenului și aportul lut Burgnich, 
Fachetti, Mazzola și Suarez — 
absenți în partida de la Bucu
rești — gazdele preiau treptat 
inițiativa. Acțiunilor lor rapide, 
inițiate mai ales pe partea 
dreaptă unde Jab se arată foarte 
periculos, dinamoviștii le răs
pund printr-o apărare bine orga
nizată în care se remarcă prin 
intervenții sigure portarul Datcu. 
După ce în minutul 35 Ivan 
salvează în extremis, trimițînd 
în corner un șut ă lui Domen- 
ghini, portarul bucureștean blo
chează cu promptitudine la două 
șuturi ale lui Jab în minutele 40 
și 43, astfel că prima repriză se 
încheie cu un scor alb.

Amenințați de un eventual 
eșec, fotbaliștii milanezi pornesc 
și mai deciși în repriza secundă. 
Totuși cei care ratează deschide
rea scorului sînt oaspeții. In mi
nutul 65 Ene scapă pe contra
atac — împreună cu alți trei 
coechipieri — și deși nu aveau 
în față decît pe Sării nw reușesc 
să înscrie — Frățilă trăgînd pe 
lingă poartă. Peste două minute 
arbitrul austriac Mayer acordă o 
lovitură de la 11 metri în favoa

rea gazdelor, ca urmare a unei 
deposedări prin alunecare efec
tuată de Popa asupra lui Suarez. 
Mazzola execută penalty-ul și 
transformă 1—0 pentru Interna- 
zionale. Golul care le-a adus ca
lificarea în sferturile de finală 
ide competiției a fost înscris, de 
milanezi cu două minute înainte 
de fluierul final, de către Fa
chetti, care a reluat cu capul în 
plasă o centrare a lui Jab.

Cu toate că n-a obținut cali
ficarea, Dinamo București a avut 
o comportare mețitoție în dubla 
confruntare cu Internazionale, 
cea mai bună echipă de club 
din lume, demonstrînd că victo
ria de Ia București n-a fost în- 
tîmplătoare.

Au jucat formațiile: Interna- 
zionale: Sării —• Burgnich. Fa
chetti, Bedin, Guarnie'i, Picchi, 
Jair, Mazzola, Peiro, Suarez, Do- 
menghihi. Dinamo București: 
Datcu — Popa, Nunweiller III, 
Nunweiller IV, Ivan, Ghergheli, 
Ștefan, Pîrcălab, Frățilă, Ene, 
Haidu.

Jr
Comentînd meciul de fotbal 

Internazionale Milano — Dinamo 
București (2—0) din cadrul „Ca
pei campionilor europeni“ cores
pondentul agenției „FRANCE 
PRESSE“ scrie printre altele : 
„Internazionale a obținut o di
ficilă victorie, însă meritată în 
fața campioanei României. În
tâlnirea a fost marcată de o lun
gă dominare, dar sterilă, a echi
pei italiene care a încercat să 
revanșeze insuccesul de la Bucu
rești (1—2). Fotbaliștii italieni 
s-au lovit însă de apărarea soli
dă a echipei românești Gazdele 
au putut deschide scorul numai 
dintr-o lovitură de la 11 m. Apoi 
ei au încercat deseori să stră
pungă apărarea echipei Dinamo, 
întotdeauna la post. Numai cu 
două minute înainte de fluierul 
final, italienii au marcat punctul 
calificării, evitând astfel un al 
treilea meci pe teren neutru".

SPORT
• In ziua a doua a campionatu

lui balcanic masculin de baschet 
de la Tirana, echipa României a 
învins cu scorul de 77-56 (33-27) 
selecționata de tineret a Albaniei. 
Astăzi echipa română întîlnește 
formația R.P. Bulgaria.

• Noul sezon 
internațional de 
schi a început cu 
tradiționalul con
curs inaugural : 
„Criteriul primei 
zăpezi", care se 
desfășoară în lo
calitatea de spor-
turi de iarnă Val d'lseie. Proba 
de slalom uriaș a fost cîștigată 
de francezul Jean Claude Killy 
cronometrat în 1'37” 18/100. El a
fost urmat în clasament de Leo 
Lacroix (Franța) r38“81/100, Geor
ges Mauduit (Franța) l'39"64/100; 
Guy Perillat. (Franța) l'39"87/100 
etc.

• Noua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" la polo pe apă 
va începe la 19 decembrie. Echipe-

P E S C U R T

La handbal

România-R. £ Germană 22-17
treia lntîlnire dintre hand
baliștii români și vest-ger- 
mani disputată aseară în 

sala Floreasca, a înscris o nouă 
victorie a echipei noastre, dețină
toarea titlului de campioană 
mondiala (in primele două me
ciuri, victoriile au fost împărțite). 
Dorind parcă să demonstreze fru
musețea acestui sport, handba
liștii români și germani s-au Între
cut în execuții tehnice subtile, in 
folosirea unei game variate de 
procedee tehnice, de aruncare la 
poartă de la distantă sau de pe 
semicerc și in a aplica combina
ții tactice în atac alternate cir 
contraatacuri fulgerătoare.

...Echipa noastră inițiază din 
primele momente atacuri specta
culoase. Aplicind o circulație ra
pidă cu numeroase pătrunderi spre 
semicerc și schimburi de direcție 
a mingii obligă iotmafia oaspete 
să-și părăsească dispozitivul și 
să creeze multe breșe în apărare. 
Ea nu reușește însă să înscrie de- 
cit după introducerea în formație 
a lui Moser, care se va dovedi pe 
parcursul meciului toarte inspirat. 
Handbaliștii noștri acționează mai 
clar, reușesc cîteva acțiuni spec
taculoase care pun în derută apă
rarea adversă și preiau condu
cerea pe care o vor păstra pînă 
la terminarea primei reprize. Pau
za folosește echipei germane care 
apare pe teren cu un nou sistem 
de apărare (4 + 2, alternat cu 
3 + 3) sistem care ridică proble
me jucătorilor noștri. Acfionînd 
mai departe cu un singur pivot, 
în condițiile unei slabe pregătiri 
fizice, echipa noastră cedează și 
inițiativa trece de partea jucători
lor germani. Reușind repetate con-

în biblioteca clubului Uzinelor „1 Mai" — Ploiești
Foto: S. VIOREL

traatacuri alternate cu atacuri po
ziționale, din care ob)in cîteva go
luri, oaspeții egalează în minutul 
49 (16—16). Numai forma excep
țională a tînărului portar Penu, 
care a apărat mingi excepțional 
de dificile, a făcut ca echipa noa
stră să nu fie condusă. în această 
parte a jocului au ieșit la iveală 
carențe existente, Ia ora actuală, 
în pregătirea echipei și anume : 
insuficientă pregătire fizică din 
care cauză jucătorii români n-au 
putut acționa pe parcursul Între
gului meci în același ritm, n-au 
reușit să se apere eficace, depla- 
sîndu-se greoi, întîrziind să ata
ce „omul cu mingea', primind în 
felul acesta multe goluri parabile. 
De asemenea din punct de vedere 
tactic, în atac, pregătirea echipei 
ni s-a părut oarecum limitată.

EUGEN TROFIN „Meciul s-a jucat deschis și a pasionat prin 
spectacol și evoluția scorului. Handbaliștii oaspeți au evoluat bine 
preferind jocul ofensiv. In formația de acum, mult întinerită, se află 
jucători cu mare forță de aruncare, ceea ce le-a permis să înscrie 
multe goluri de la 9 metri. Băieții noștri au jucat bine, aproape de 
nivelul care i-a consacrat pe plan mondial. A surprins neplăcut in
constanța dovedită pe parcursul meciului, unele greșeli nepermise în 
pasarea mingc-i. In viitor, va trebui să lucrăm mai mult la îmbu
nătățirea pregătirii fizice, ceea ce va permite jucătorilor noștri să 
folosească eficient arma de bază, contraatacul“.

WERNER FICK: „Victoria a revenit pe merit handbaliștilor 
români. Iu special în prima repriză gazdele au acționat mai incisiv, 
ceea ce le-a permis un avans consistent. In repriza a doua am avut 
senzația că echipa României a căzut din punct de vedere fizic, și 
de aceea jucătorii noștri au realizat contraatacuri soldate cu goluri. 
O remarcă specială pentru obiectivitatea și competența publicului 
bucureștean".

VIOREL PĂUNESCU
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SUMAR :

Evident, timpul rămas pînă la 
viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale, este suficient pentru 
remedierea acestor lacune. Antre
norilor și jucătorilor le revine 
sarcina ridicării valorii echipei la 
nivelul cerințelor impuse de 
păstrarea titlului suprem. Compor
tarea debutantului Cornel Pena 
trebuie să stimuleze preocuparea 
conducerii tehnice a echipei, a fe
derației de specialitate în depista
rea și promovarea elementelor ti
nere de certă perspectivă.

Echipa reprezentativă a R. F. 
Germane, o formație masivă, cu 
o puternică tortă de aruncare Ia 
poartă de Ia distantă, beneficiază 
și de un bun contraatac, de o 
concepție tactică modernă.

La siîrșitul partidei am solicitat 
părerile celor doi antrenori ai for
mațiilor.

Momenl din montajul de versuri „Alecsandri* * prezentat pe 
cena bienalei de formația de teatru a Casei de Cultură din 

Botoșani, în regia tindrului actor Stelian Preda

le campioane ale diferitelor țări 
participante au fost repartizate în 
4 grupe după cum urmează : gru
pa A . Iugoslavia, Grecia, Franța, 
Spania, Austria, Portugalia, Malta, 
Albania. Grupa B : Italia. R. F. 
Germană, Olanda, Belgia, Anglia, 
Elveția, Danemarca, Luxemburg. 
Grupa C : U.R.S.S., Suedia. Norve
gia, . Finlanda, Islanda, Irlanda, 
R. D. Germană. Grupa D : Unga
ria, România, Bulgaria, Polonia, 
Cehoslovacia, Turcia. România va 
fi reprezentată de echipa Dinamo 
București. Meciurile acestei gru
pe se vor juca în orașul cehoslo
vac Zilina.

® In prima semifinală a campio
natului republican de box pe echi
pe, sîmbătă, la Brașov, echipa 
Steaua va primi replica formației 
Muscelul Cîmpulung. A doua se
mifinală Dinamo București — Farul 
Constanta va avea loc duminică 
de la orele 18 în sala sporturilor 
de la Floreasca.

® Cunoscuta echipă sovietică de 
hochei pe gheață „Sibir" Novosi- 
birsk va susține două întîlniri pe 
patinoarul artificial din parcul 
„23 August". Sîmbătă de la ora 
19 hocheiștii sovietici vor iuca în 
compania echipei orașului Bucu
rești. Revanșa va avea loc dumi
nică de la ora 18,30 pe același 
patinoar.

• Pentru a doua oară în decurs 
de cîteva zile atletul Jurgen May 
(R. D. Germană) a reușit să-1 în
vingă pe recordmanul mondial 
Kipchoge Keino (Kenia). In con
cursul disputat la Auckland Jur
gen May a cîștigat proba de 1 
milă realizînd timpul de 3'54" 1/10. 
Pe locul doi s-a clasat Keino cu 
rezultatul de 3'54"4/10. Recordul 
mondial al probei este de 3’53"6/10 
și aparține francezului Michel 
Jazy.

(Agerpres)

Foto : EMIL COJOCARU

A APĂRUT:
LUPTA DE CLASÀ

Organ teoretic și politic al C. C. al P. C. R.

NICOLAE GIOSAN : Probleme ac
tuale ale conducerii și planificării 
agriculturii , ILEANA MĂRCULES- 
CU, ION ȘERBĂNESCU : Fred- 
rich Engels — titan al gîndirii și 
acțiunii revoluționare ; GH. $1- 
CLOVAN, H. FALCON: Calitate 
și eficientă economică ; ANDREI 
OȚETEA : Nicolae Iorga — per
sonalitate eminentă a culturii ro
mânești , MIHAIL CERNEA : As
pecte ale dezvoltării conștiinței 
socialiste , VASILE TONOIU : Po
ziții în raționalismul științific con
temporan.

Cercetarea științifică și cerințele 
practicii

IOSIF TRIPȘA : Cu privire la or
ganizarea activității de cercetare ; 
FLORIN IORGULESCU : Cerceta
rea, proiectarea și baza lor mate
rială.

Perspectivele învățămîntului supe
rior

VASILE JURUBESCU: Pregătirea 
specialiștilor în creșterea anima
lelor ; GHEORGHE HASAN : Re
profilarea învățămîntului pedago
gic superior.

Consultație

ERVIN HUTIRA, ION DINU : In
dustrializarea socialistă — obiec

tiv central al politicii economice a 
partidului.

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE

Studii de istorie literară :

ȘERBAN CIOCULESCU : „Alte 
mențiuni de istoriografie literară 
și folclor" (II) de Perpessicius ; 
VALERIU RlPEANU : „Panait Is- 
trati" de Al. Oprea ; DUMITRU 
MAZILU . Publicațiile juridice uni
versitare.

NOTE

PETRE BERARU : Clasici ai filo
zofiei universale în limba româ
nă ; CONSTANTIN LĂZĂRESCU : 
Filmul românesc și exigentele cri
ticii.

CUV1NTUL CITITORULUI

însemnătatea calității griului pen
tru panificație (Florian Crisanl ; 
Despre școlile profesionale (Ioan 
Nistor).

Poșta redacției

Articole publicate în revista 
„Lupta de clasă" in anul 1965

Uzina crește. 

Dar viitorii 
ei muncitori ?
Conducerea școlii are, după 

cum e știut, un mare rol în or
ganizarea practicii. Ea trebuie, 
cu ajutorul maiștrilor instructori 
și al altor cadre didactice să ur
mărească zi de zi, la fiecare loc 
de muncă, în ce măsură își în
sușesc elevii deprinderile în vii
toarea meserie, să sesizeze con
ducerea întreprinderii de defi
ciențele întîlnite și să propună 
măsuri. Acest lucru nu se în- 
tîmplă însă întotdeauna la Grupul 
școlar chimie. Conducerea școlii 
nici nu e măcar informată des
pre tot ce se petrece în realitate, 
creîndu-și o imagine eronată a- 
supra desfășurării practicii.

In discuție s-a amintit și de 
unele măsuri luate în comun cu 
conducerea combinatului. Aflăm 
astfel că una din ele se referă 
la recrutarea maiștrilor instruc
tori care au un rol important în 
îndrumarea elevilor pe timpul 
efectuării practicii în producție.

Dar ce fel de măsuri s-au luat 
în această privință ? In școală 
sînt 10 maiștri-instructori din 
care numai 2 au calificarea 
necesară, șase au fost nu
miți instructori la 15 sep
tembrie a.c. și ca atare sînt foar

te tineri, lipsiți de experiență. 
Alți tovarăși care au primit o 
asemenea atribuție au pregătire 
într-un domeniu care nu prea 
are tangență cu menirea lor de 
maiștri-instructori. Luăm doar 
un singur exemplu: tovarășa 
Elena Velișcu a absolvit o școală 
tehnică de... filatură și, ca și cole
ga sa, Ioana Barbu a fost numită 
în această muncă împotriva vo
inței sale.

Toți tovarășii cu care am dis
cutat, atît în școală cît și în 
combinat, au subliniat cît de im
portant este ca de elevi să se 
ocupe maiștri cu o bună expe
riență în producție. în condițiile 
specifice ale combinatului craio- 
vean, condiții în care multe sec
ții și fabrici sînt în faza de mon
taj, maistrul are datoria să ur
mărească, pas cu pas, practica 
elevilor, să-i repartizeze pe lîngă 
muncitori în echipe, să se îngri
jească de rotația lor la diferite 
locuri de muncă Așa după cum 
am văzut însă, pe de o parte, nu 
toți elevii sînt lăsați să intre în 
secții, invocîndu-se fel de fel de 
motive. Practica de producție 
devine pentru o parte din elevi 
un fel de trambalare pe par
cursul a 10 kilometri : școală — 
combinat și invers. Pe de altă 
parte însă, nici maiștrii reparti
zați să se ocupe de organizarea 
practicii elevilor nu sînt cei mai 
corespunzători. Ni s-a relatat, de 
pildă, că trei maiștri-instructori 
foarte buni, care erau numiți să 
se ocupe de practica elevilor, au 
fost anul acesta luați de la școa
lă și repartizați să lucreze în fa-

URMĂRI DIN PAQ. I
bricile Combinatului. Producția 
avea, firește, nevoie de ajutorul 
lor. In loc au fost numiți oa
meni mai tineri. Desigur că și 
aceștia pot căpăta experiență. 
Dar cu o condiție : să fie îndru
mați și ajutați îndeaproape. Or, 
de ei nu se ocupă nici școala 
(„sînt salariați ai combinatului“, 
ni s-a spus) și nici combinatul 
care motivează că nu răspunde 
de ei, întrucît au fost puși la 
dispoziția școlii.

„Nu-mi pot permite — ne spu
ne tovarășul Gh. Pria, director 
general al combinatului — 
să las acolo oamenii cei mai 
buni. Am nevoie de ei în pro
ducție“. Rineînțeles, conducerea 
combinatului are latitudinea să 
procedeze cum crede că e mai 
bine. Ne-am permite totuși să 
reamintim că elevii de azi sînt 
muncitorii de mîine ai aceluiași 
combinat, că pe mîna lor urmează 
să se dea fabricile, instalațiile, 
producția !

Conducerea Combinatului care 
răspunde în aceeași -măsură cu 
școala de buna pregătire a vii
torilor muncitori, trebuie să obli
ge șefii de secție să se îngri
jească personal de practica viito
rilor muncitori, să considere pe
rioada de montare a utilajelor cel 

mai bun prilej pentru ca elevii 
să-și însușească tainele meseriei.

Am vrut, firește, să aflăm și în 
ce măsură se ocupă comitetul 
U.T.C. din combinat de practica 
ucenicilor.

— S-a alcătuit un colectiv din 
rîndul membrilor comitetului, 
ne-a spus tovarășul Constantin 
Cotoi, secretar al comitetului 
U.T.C. Dar rezultatele practicii 
nu le-am analizat pînă acum.

De fapt nici nu avea ce să se 
analizeze. Este mai întîi necesar 
ca fiecare organizație U.T.C. din 
Combinat, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.C. din școală, să 
urmărească modul în care folo
sesc elevii timpul afectat prac
ticii, să stabilească în ce măsu
ră își însușesc ei meseria, ș.a.m.d. 
De-abia după aceea, comitetul 
U.T.C. să analizeze rezultatele pe 
care le-a obținut, să adopte mă
suri de natură să înlăture defi
ciențele.

Este în afara oricărei îndoieli 
că sarcinile mari de producție 
ale noului combinat, dotat cu 
utilaje și aparate moderne de 
mare productivitate, vor putea 
fi îndeplinite numai pe baza 
unei înalte calificări a fiecărui 
muncitor. Grupul școlar-profesio- 
nal este pepiniera de cadre a 

combinatului și el nu poate fi 
considerat ca o unitate aparte, cu 
scopuri și necesități diferite de 
cele ale combinatului.

Fondul 
de acumulare- 

indicator fidel 
al puterii 
economice

Astfel, am cheltuit cu peste 
275 000 de lei mai puțin decît 
prevedea devizul. Cu aceste 
fonduri economisite am extins 
instalațiile de apă, am prelun
git rețeaua de curent electric 
pînă la agregatele de irigat ale 
grădinii de legume, am săpat 
fîntîni pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă în diferite 
sectoare etc. Deci, cu aceleași 

■urne prevăzute inițial, am pu
tut realiza mult mai multe o- 
biective de mare interes 
pentru producție. Eficacitatea 
acestor investiții s-a relevat 
în scurt timp. In sectorul 
zootehnic, de pildă, datori
tă adăpostirii animalelor in 
condiții corespunzătoare, da
torită adăpării la timp (la 
care se adaugă, bineînțeles, și 
o furajare mai bună), am rea
lizat evidente sporuri de pro
ducție. Față de 1964, în 1965 de 
la fiecare vacă am obținut cu 
Dește 300 litri de lapte mai 
mult, iar sporul mediu zilnic 
în greutate la viței a crescut 
cu 320 de grame. Sînt argu
mente puternice care pledează 
pentru dezvoltarea într-un 
ritm mai accentuat a fondului 
de acumulare și folosirea cît 
mai chibzuită a fondurilor pen
tru investiții.

Conștienți fiind de această 
necesitate, ne-am gîndit ca în 
anul viitor să orientăm inves
tițiile spre extinderea amena
jărilor pentru irigații pe încă 
10 hectare, să facem un dig de 
2 kilometri pentru protejarea de 
inundații a 30-40 hectare de te
ren arabil, să continuăm me
canizarea unor operațiuni din 
sectorul zootehnic. Toate aces
tea cer fonduri importante. 
De aceea, țăranii noștri coope
ratori au primit cu viu interes 
și cu deplină adeziune preve
derea din proiectul noului sta
tut de a se aloca la fondul de 

acumulare 18-25 la sută din 
valoarea producției nete.

Este o prevedere care cores
punde dezvoltării actuale a 
cooperativelor agricole de 
producție și cerințelor de pers
pectivă. Consider insă că, pen
tru a se asigura folosirea cît 
mai economică a acestor fon
duri, este bine ca în proiectul 
de statut să se prevadă ca 
planificarea investițiilor din 
fondul de acumulare să se 
facă avîndu-se în vedere rea
lizările din anul precedent la 
acest capitol și să se stabileas
că totodată obligativitatea în
deplinirii ritmice a planului de 
investiții.

Neobișnuite nunți

sfatului popular și, în mod deo
sebit, la organizația de partid 
din comună.

... Numărul de familii tinere 
care se întemeiază și se desfac 
cu ușurință în comuna Istria este 
neobișnuit. Și mai neobișnuită 
mi se pare însă neglijarea, aici, 
a muncii educative. Iată de ce 
este necesar ca membrii comi
tetului raional U.T.C. Istria, ai 
comitetului U.T.C. comunal și, 
în general, ca toți factorii de 
răspundere din comună să-i aju
te pe băieți și fete să învețe a 
trăi, într-adevăr, pe măsura con
dițiilor deosebit de bune de 
care se bucură în satele lor. Fascinația vitrinei



Ce li se oferă
elevilor bucureșteni

în vacanță
n febrilitatea ultimelor zile de 

I școală cînd se dau rezultatele
tezelor, se încheie mediile care 
vor oglindi munca școlară a fie
cărui elev în acest prim trimes
tru, ca în fiecare an, organizato
rii vacanțelor — școlile, organi
zațiile U.T.C., în colaborare cu 
O.N.T. — U.C.F.S., instituțiile 

culturale — pregătesc elevilor surprize pentru
vacanța care îi așteaptă.

Și în această vacanță elevi din licee, școli pro
fesionale și tehnice din Capitală vor pleca în 
execursii și drumeții de scurtă durată. S-au sta
bilit itinerarii interesante, pe parcursul cărora 
vor putea să cunoască locuri și monumente isto
rice, marile realizări ale poporului nostru din 
anii care au trecut de la eliberare. îmbrăcate în 
haina pitorească a iernii, cîmpiile, munții, văile, 
orașele și satele patriei vor oferi privirilor elevi
lor o nouă față a frumuseții lor, necunoscută 
multora dintre ei. Paralel cu excursiile inițiate 
de școli, împreună cu secția de învățămînt a sfa
tului popular, organizăm excursii de 6 zile pen
tru 1 400 elevi la Sinaia, Bușteni, Predeal, Brașov.

In numeroase școli, unde există o bază mate
rială corespunzătoare se vor organiza cluburi. 
Aici vor avea prilejul să se întîlnească cu acti
viști de partid și de stat, ou oameni de știință, 
cultură și artă. Tot la cluburi se vor organiza 
întreceri sportive, matinee literare, simpozioane, 
seri distractive, audiții muzicale, reuniuni.

Programe și manifestări speciale pentru elevi 
pregătesc în zilele vacanței și casele de cultură 
din Capitală. Menționăm cîteva din manifestări: 
o întîlnire între cadre didactice din conducerea 
unor facultăți cu elevi din clasele a Xl-a pe 
tema: „Să discutăm despre viitoarea noastră 
profesie"; simpozionul „Tehnică modernă — 
profesiuni complexe“, adresat elevilor școlilor pro
fesionale ; expunerea „145 de ani de la răscoala 
poporului, condusă de Tudor Vladimirescu" ; o 
întîlnire a elevilor cu un cercetător de la Institu
tul de istorie a partidului care le va vorbi des
pre cîteva momente din lupta revoluționară a 
U.T.C.; festivalul de poezie „Odă republicii“; 
seri de întrebări și răspunsuri pe teme ale poli
ticii externe a statului nostru yi evenimentelor 
din viața internațională. De asemenea se vor or
ganiza întîlniri cu actori îndrăgiți, cu realizatori 
ai filmelor românești, cu sportivi fruntași.

Elevii așteaptă zilele vacanței pentru a viziona 
mai multe filme și spectacole de teatru. Pentru

a-i ajuta în acest sens, teatrele din Capitală au 
programat mai des în această perioadă piese po
trivite cu vîrsta elevilor, au cedat școlilor anu
mite spectacole. Astfel, Teatrul Național va da 3 
spectacole pentru elevi cu piesa „Doamna lui 
leremia" care vor fi vizionate de aproape 3 400 
de elevi, Teatrul „C. Nottara" 2 spectacole cu 
piesele „Medeea" și „Antigona" pentru 1 000 de 
elevi, Teatrul Țăndărică a prevăzut spectacole 
speciale pentru școlari. Artiștii Teatrului „C. Tu
nase“ au pregătit un spectacol de varietăți des
tinat elevilor, iar ansamblul „Perinița“ va pre
zenta pentru elevi un spectacol muzical coregra
fic. Teatrul „Ion Creangă" va prezenta la casele 
de cultură ale tineretului 9 spectacole pentru 
5 300 pionieri ou „Cocoșelul neascultător", 9 spec
tacole pentru 6300 elevi și pionieri cu „Mușche
tarii măgăriei sale", 12 spectacole pentru 7 200 
elevi și pionieri cu piesa „V. Alecsandri".

Ca și în anii trecuți, elevii așteaptă ou nerăb
dare și se pregătesc intens pentru seara de reve
lion. Există de acum frumoase tradiții în organi
zarea unor petreceri tinerești în noaptea Anului 
Nou în numeroase școli. Se pregătesc plugușoare, 
scenete, concursuri, jocuri distractive și fel de fel 
de surprize. Un număr mare de elevi vor fi in
vitați în noaptea Anului Nou la casele de cultură 
ale tineretului și la carnavalul de la Sala Palatu
lui Republicii.

La fel de așteptate, de astă dată de școlarii 
mai mici, Sînt serbările pomului de iarnă, vizita
rea orășelelor copiilor, carnavalurile. In afara 
carnavalului organizat la Palatul pionierilor co
piii vor participa la carnavalurile caselor de cul
tură, iar 3 000 de pionieri și școlari sînt invitați 
în ziua de 1 ianuarie la un frumos carnaval or
ganizat în sălile Palatului Republicii.

Tabloul activităților de vacanță ai fi incom
plet dacă nu ne-am referi și la manifestările 
sportive. Cu schiurile, cu săniuțele și patinele 
elevii de toate vîrstele vor petrece o bună parte 
din timpul lor liber afară, în aer curat. Patinoa
rele și-au stabilit un orar adecvat, parcurile, 
pîrtiile, pădurile din jurul Bucureștiului îi aș
teaptă pe elevi. Cu sprijinul U.C.F.S., se vor 
pune la dispoziția elevilor bilete cu preț redus 
la toate manifestările sportive care vor avea loo 
în Capitală în zilele, vacanței

In așteptarea zilei de 22 decembrie să le 
urăm tuturor elevilor vacanță plăcută.

EUGENIA MÂNDIȚA
secretar al Comitetului orășenesc V.T.C.

TOT PE DRUM...

și nu ne

pus o în- 
secretaru-

Nu de mult, în comuna Pucheni 
din raionul Muscel am purtat o 
discuție foarte interesantă mai în- 
tîi cu directorul căminului cultu
ral și apoi cu secretarul comite
tului comunal U.T.C. Tema con
vorbirii : activitatea culturală in 
perioada de iarnă, colaborarea în
tre cei doi factori ai comunei.

L-am întrebat mai întîi pe di
rectorul de cămin cum colabo
rează cu secretarul, dacă' 'cunoaște 
preocupările comitetului comunal 
în ceea ce privește activitatea 
culturală.

— Dacă cunosc ? a întrebat di
rectorul de cămin puțin mirat. 
Cunosc nu numai activitatea, ci 
și pe secretarul comitetului comu
nal îl cunosc foarte bine. Sîntem 
prieteni din copilărie 
facem noi greutăți.

Ceva mai tîrziu, am 
trebare asemănătoare
lui comitetului comunal U.T.C- 
Răspunsul a fost surprinzător de 
exact :

— Dacă cunoscl Cunosc nu 
numai activitatea, ci și pe directo
rul căminului foarte bine. Sîntem 
prieteni din copilărie, nu ne fa
cem noi greutăți.

Consultînd însă planurile lor 
de muncă, am avut impresia că 
cei doi oameni care le-au întoc
mit sînt doi străini care nu se 
cunosc deloc. în planul căminu
lui cultural se spune, referitor la 
activitatea tineretului, numai că 
se vor organiza joi ale tineretu
lui variate și atractive, adică 
exact ceea ce ar fi spus și un 
altul care n-ar fi cunoscut mare 
lucru. Iar în planul trimestrial al 
comitetului comunal U.T.C., la 
punctul „munca culturală”, citim 
că organizațiile U.T.C. vor mobili
za tinerii să participe la forma
țiile artistice ale căminului, adi
că exact ceea ce ar fi spus și 
cineva care n-avea nici o legă
tură cu căminul cultural.

De felul cum este realizat mă
car acest aspect al colaborării 
mi-am dat seama din darea de 
seamă la adunarea generală de 
alegeri. în care se spunea textual: 
„Organizațiile de bază U.T.C. 
s-au străduit. într-o oarecare mă
sură, să trimită o serie de tineri 
la căminul cultural pentru a par
ticipa la formațiile artistice".

S-au străduit — bun 1 Dar, au a- 
juns tinerii pînă la cămin ? Asta 
nu se mai spune. De asemenea, 
cu același prilej, secretarul co
mitetului comunal U.T.C. spunea, 
de la masa prezidiului, printre 
altele : ,,E bine ca pe viitor 
care tînăr să participe la o 
mape artistică”.

Rezultatul unui asemenea 
demn binevoitor și care nu 6bli- 

‘ țjă la nimic l-am văzut direct în 
activitatea căminului , la data 
cînd am fost în comună, corul 
nu exista, iar în ceea ce privește 
brigada de agitație, în planul de 
măsuri pentru perioada de iarnă
se vorbea despre înliințareal!) a 
două brigăzi, „deoarece în anul
trecut brigada artistică a fost
foarte anemică din punct de
vedere al creării textului și al 
interpretării”, adică din toate 
punctele de vedere de fapt 1).

Despre celelalte activități ale 
căminului cultural u-am reușit 
să-mi dau seama. Directorul că
minului plecase acasă și trebuia 
să plece devreme, pentru că 
nu locuiește în Pucheni, ci In
tr-un sat component, la cîtiva 
kilometri. Vîrfureni. Si atunci, în 
mod firesc, mi-am pus următoa
rea întrebare : cum își poate a- 
chita îndatoririle de director de 
cămin, care seara nu are cum să 
stea la activitățile culturale, pen
tru că trebuie să plece în alt 
Sau, dacă stă, e nevoit să 
acest drum la cine știe ce 
din noapte ?

Ca și cum mi-ar fl ghicit 
durile, directorul mi-a răspuns :

— Să știți că nu mi-e așa de 
greu, fiindcă nu mă duc singur, ci 
împreună cu secretarul comitetu- 

mergemIui U.T.C. întotdeauna 
împreună.

Cuvintele acestea mi-au trezit 
alte nedumeriri, pe care n-am 
mai avut timp să mi Ie explic, 
fiindcă am aflat un alt amănunt: 
cei doi buni prieteni se numesc, 
amîndoi, Gheorghe Stăncescu. 
Dar nu sînt nici frați, nici rude 
mai depărtate. Sînt una și aceeași 
persoană, care între 
e tot pe drum, pe

noi fie vorba, 
drum...

D. MATALÄ

CRONICA FILMULUI

c ontinuînd ofensiva 
pe frontul ecrani
zărilor, studioul ci
nematografic Bucu
rești prezintă în a- 
ceste zile pe ecra
ne filmul „Amintiri 
din copilărie", a- 
daptare cinemato

grafică a regizoarei Elisabeta 
Bostan după opera marelui no
stru povestitor Ion Creangă.

Dacă uneori mai punem sub 
semnul întrebării oportunitatea 
unei ecranizări sau a alteia, 
transpunerea pe ecran a clasicilor 
trebuie s-o salutăm în unanimi
tate. Asupra necesității însușirii 
moștenirii lăsate de clasicii lite
raturii române ziarul nostru a or
ganizat o amplă anchetă în care 
și-au spus cuvîntul cadre didac
tice din învățămîntul mediu și 
superior, subliniind marea impor
tanță a acestei probleme. Știm 
că studioul București și-a alcă
tuit un plan de perspectivă pri
vind realizarea epopeii naționale 
cinematografice a poporului ro
mân. Credeam că un plan asemă-

Ord de lucrări practice la Facultatea de științe naturale a Institutului pedagogia de 3 ani din Pitești
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Expoziție a inovatorilor
Sala gării fluviale din Ga

lați găzduiește in aceste zile 
expoziția inovatorilor din în
treprinderile orașului. Sînt 
prezentate aici 150 de exponate 
înfățișînd cele mai semnifi
cative propuneri de inovații 
realizate de 16 întreprinderi 
gălățene. Expoziția a fost ini
țiată cu scopul de a populari
za preocuparea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
pentru mișcarea de inovații, 
în acest an în oraș s-au înre
gistrat 1 200 propuneri dintre 
care 583 
eficacitate 
lată de

s-au aplicat, cu o 
anuală antecalcu- 

peste 4 700 000 lei.
M. CRISTEA

Prin muncă patriotică
co-In cursul anului 1965, în 

muna Deleni, raionul Vaslui, au 
fost organizate importante 
țiuni de muncă patriotică.

Astfel, s-a construit un drum 
de 1 km între satele Zizinca și 
Zincuța, s-a pietruit 2 km șosea 
de la Secuia la Bulboaca, s-au 
reparat 49 fîntîni, s-au curățat 
166 ha islaz și 33 ha pădure co
munală. în centrul comunei se 
ridică un frumos local, în parte 
construit și prin muncă patrio
tică, destinat bibliotecii comu
nale și stației de radioficare. In 
total, valoarea economiilor reali
zate în acest fel este de 452 170 
lei.

La obținerea realizărilor au

ac-

contribuit și tinerii Maftei Necu- 
lai, Donose Mihai, Condurache 
Elena, Crăciun Lica, Pălalac Ni- 
culae și mulți alții.

VICTOR VASILIU
funcționar

La 18 ani

Galâ de fdmt pentru siderurgicii

După o activitate de peste 5 ani, membrii cine- 
clubului Uzinei „Oțelul roșu" — regiunea Banat 
— au organizat prima gală de filme de scurt me
traj la care au fost prezenți aproape 700 de spec
tatori. Au fost prezentate 15 spectacole socotite 
cele mai bune.

Cu acest prilej filmele „Tăticul meu", 
nute", „Despre o mireasă“ și „Protecția 
au fost premiate.

Pentru realizarea filmelor „Tăticul
„Despre o mireasă", Comitetul regional
decernat realizatorilor „Diploma de onoare a Co
mitetului regional U.T.C.“.

In prezent, membrii cineclubului lucrează în 
colaborare cu cineamatorii „Casei Scînteii" la 
realizarea unui nou film intitulat „Drumuri“ 
(foto nr. 1). Fotografiile alăturate redau aspecte 
din filmele „Despărțire" (foto nr. 2) yi „Cicatri
cea" (foto nr. 3).

Emoționați erau nu numai 
cei care își sărbătoreau în a- 
cea zi majoratul, ci și colegii 
lor mai mici sau mai mari, 
cadrele didactice care au ve
nit să-i felicite.

Ing. Constanta Marinescu, 
profesor emerit, Dr. Alexandru 
Pascu au vorbit celor pre- 
zenfi despre condițiile minu
nate create tinerilor din pa
tria noastră socialistă, pentru 
a-și îndeplini visurile.

Au luat cuvîntul și sărbă
toriții : Vintilă Lizica (care 
în acea zi împlinea 18 ani), a 
vorbit despre realizările ei de 
pînă acum, despre gîndurile 
de viitor. Pe elevii Centrului 
școlar agricol Dragomirești 
Vale, care acum își sărbăto
resc majoratul, îi vom reve
dea peste cîțiva ani pe ogoa
rele nesfîrșite ale gospodării
lor de stat și cooperativelor 
agricole, aplicînd în viață cele 
învățate pe băncile școlii.

EMIL DUMITRESCU 
profesor

După eforturile unei zile 
muncă, 2—3 ore petrecute 
căminul cultural sînt bineve
nite. Dar acest timp liber 
trebuie organizat cît mai plă
cut, cit mai atractiv. Proble
ma petrecerii 
stat și 1 
U.T.C. din comuna Valea Lar
gă, raionul Luduș. Astfel, în 
această perioadă s-a organi 
zat un ciclu de conferințe

de 
la
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Cinematografe
OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9i 
11,30, 14» 16.30, 19, 21,30).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la București (orele 
8» 10,15» 12,30» 14,45» 17»
19,15» 21,15), Luceafărul
(orele 11,15, 13,30» 15,45» 
18, 20,15).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

rulează la 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) . Miorița (orele 10»
12, 14).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 
rulează la Republica (orele 
10» 12» 14, 17, 19, 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria (orele 
9,45» 11,45» 14» 
20,45), Flamura 
11,30 » 13,45 »
20.30) .

COMPANIA

16,15» 18,30»
(orele 9,15»
16 » 18,15 I

LUIÎN
LINDER

rulează la Floreasca 
9,30» 11,45» 14» 16,15» 
20,45).

EXPRESUL
CHEN —
mai

MAX

(orele
18,30»

PARIS — MÜN- 
Completare „Tot

sus" 
rulează
9,45» 12» 14,15» 16,30» 18,45» 
21). Grivlța (orele 10» 12» 
14» 16, 18,15» 20,30), Modern 
(orele 10, 12» 14,15» 16,30» 
18,45» 21).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează la Central (orele 
9.45, 13, 16.15, 19.30).

CREDEȚI-MĂ OAMENI!
rulează la Capitol (orele 9» 
1M5» 13,30» 16» 18,30» 21).

DE-AȘ Fl... HARAP ALB 
rulează la Lumina (orele 10» 
12, 14» 16, 18,15»
Giulești (orele 14,30» 
18,30» 20,30), Bucegl 
10» 12, 14, 16, 18,15» 
Melodia (orele 9,15, 
13,45» 16, 18,15»
Lira (orele 10,30» 15» 17, 
19, 21 — Completare „Pio- 
nleria”).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Union (orele 
15,30» 18, 20,30).

DE LEGHE PE AMAZOA-

la Festival (orele

20,30), 
16,30» 
(orele

20,30),
11,30»

20,30),I
recerii timpului liber a I 
în atenția comitetului I

IJrn r»rsorno/ an n ITnlnn T./»«•_. “ 
în |
i-1 
țe. ■ 

agrozootehnice ținut de către n 
inginerul agronom M. Farcaș Q

ă cîntece I 
populare |

___ ițiile la 
,Mîntuleț în B 
rumarea tov. |

I
8
8
I

I
I 
I 
I

loc o I 
J stu- R

I
rute au n 
stațiune H 
stive tu- S

I

și profesorul E. Vlasa. In fie
care marți se învață 
patriotice, dansuri i 
locale, au loc repetițiile 
piesa de teatru „7“ 
paradis“, sub îndrumarea 
P. Gherman. Miercuri se or
ganizează seri de calcul pe di
ferite teme. Urmează film. 
Joi : seară de întrebări și 
răspunsuri. In cadrul dumini
cilor culturale a avut loc un 
simpozion dedicat în întregi
me fetelor, care au fost invi
tate împreună cu părinții lor.

Caracterul organizat al 
timpului liber, tematica ins
tructivă și educativă, fac ca 
în fiecare seară să vină nu
meroși tineri la căminul cul
tural.

PA VEL CENAN 
secretar al comitetului U.T.C.

al cooperativei agricole 
de producție

800 
NE

la Doina
13,45, 16,

Crîngași

rulează
11,30» 
20,30), 
16 » 18,15 , 20,30).

DINCOLO DE BARIERA 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10» 12, 14» 
16» 18» 20). Arta (orele 10, 
12,15 » 16 , 18,15 » 20,30).
Cosmos (orele 16» 18 » 20).

BOCCELUȚA
rulează la 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 “ ’------------------
rulează
11,15» 
20,30), 
15,30» 18, 20.30).

FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează 
15,30» 17,45» 20). Miorița
(orele

VESELIE
rulează la Vitan (orele 11, 
16» 18.15, 20,30).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 
10,30» 14,30). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ (orele 
16,30» 18,30» 20,30).

ULTIMA VACANȚĂ 
rulează la Unirea (orele 16» 
18,15» 20.30).

CĂPITANUL ZERO
rulează la Popular (orele 
16» 18,15, 20,30).

LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Colentlna (orele 
15,30, 17.45 , 20).

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN

(orele 
18,15» 
(orele

In drumeție

UN

A 
O

LIA BRADU
studentă

meu și
U.T.C. a

întîlnit cu un

„8 mi- 
muncii",

FRANCISC WOLNER 
tehnician

la Flacăra (orele
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13
Cotrocenl (orele

LA NEW YORK 
la Buzești (orele 9i 
13,30» 16, 18,15»
Viitorul (orele 11»

16,15» 18,30» 20,45).
LA ACAPULCO

Rahova (orele

— cinemascop —
rulează la Volga (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 11. 15,

Casa Tineretului și 
Studenților din Iași a 
organizat o excursie 
pentru membrii for
mațiilor artistice și ai 
cercurilor tehnice. Ex
cursioniștii au vizitat 
orașele Tîrgu Neamț 
(Casa memorials „Ion 
Creangă"), Piatra 
Neamț, mănăstirile A-

gapia și Văratec, ba
rajul de la Bicaz și 
stațiunea balneară 
Lacul Roșu. La poale
le muntelui Suhard, 
pe malul vestitului 
lac, studenții ieșeni 
s-au 
grup de oțelari din 
Hunedoara, porniți ?’ 
ei în drumeție.

Seara, a avut l 
reuniune dată de__
denți și oțelari, iar în 
dimineața zilei urmă
toare autocarele au 
plecat din i 
spre alte obiective ...

:,'fice ale Moldovei.

; : • ■■ J

rulează la 
11» 15,30» 
mul Sării
17.30, 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la
15.30, 19)

NEVASTA NR.
rulează la
14, 16.15, 18.30, 20.45).

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

Televiziune

nător s-ar putea face pentru 
transpunerea pe ecran a celor 
mai reprezentative opere ale lite
raturii noastre, evitîndu-se astfel 
excesul de ecranizări nesemnifi-

scriitor și învățător Ion Creangă, 
dar și să ne introducă în lumea 
literaturii acestuia. Spunem acea
sta nu numai pentru că regizoa
rea a intercalat în „Amintiri“ 
personaje din alte povestiri (Moș 
Nichifor Coțcarul de pildă) sau 
pentru că la un moment dat ni-l 
sugerează pe Setilă (la iarmaroc 
Nică se oprește mirat în fața unui 
personaj care înghite setos lichi
de ca o butie fără fund) ci și pen
tru că amintirile lui Creangă 
sînt, dincolo de ineditul lor auto-

mentele de nepăsătoare bucurie 
ale copilăriei colorate yi lipsite 
de griji, montate alături de exi
stența mai mult decît modestă 
în bojdeuca din Țicău realizează 
o adevărată idee contrapunctică. 
Acest procedeu de organizare a 
episoadelor filmului servește evo
cării copilăriei lui Creangă, dîn- 
du-i un ritm inedit, subliniind 
tragismul existenței scriitorului a- 
juns la anii maturității. Legată 
de această intenție este și reali-

Creangă într-o organizare care să 
țină seama de legile filmului, 
dar în care autorul să nu fie tra
dus ci transpus și trebuie să sub
liniem ca pozitivă această grijă. 
Ce păcat însă că evlavia față de 
autor s-a tradus adeseori în teamă 
și atunci filmul n-a mai reușit 
să facă altceva decît să se con
stituie în ilustrații, adeseori de 
suprafață la proza marelui scrii
tor. Intr-adevăr, dacă este să-i 
reproșăm ceva acestui film corect

„Amintiri din copilărie
cative („Dincolo de barieră", 
„Calea Victoriei“ etc.)

La mai puțin de o lună de la 
premiera unui alt film inspirat 
din opera lui Creangă („De-ași 
fi... Harap alb“ de Gopo) „A- 
mintiri din copilărie" completea
ză prezenta pe ecrane a marelui 
povestitor. Filmul și-a propus o 
dublă sarcină : să evoce copilă
ria fermecătoare a lui Nică a lui 
Ștefan a Petrei în contrapunct 
cu existența întunecară de priva
țiuni materiale a eminentului

bucată

✓ ✓

biografic, o admirabilă 
de proză.

Contopite, cele două 
mau să ne arate nu numai pă
țaniile năstrușnicului Nică, dai 
mai ales să ne aducă în fața o- 
chilor atmosfera de vrajă a co
pilăriei marelui povestitor, satul 
românesc din Moldova începu
tului veacului al nouăsprezecelea, 
obiceiurile tradițiile care i-au le
gănat primii ani ai vieții și care, 
în ultimă instanță, i-au fosț cea 
mai bună și adevărată școală. Mo-

linii ur-

zarea imaginilor care evocă anii 
maturității în alb-negru, spre 
deosebire de culorile vesele din 
secvențele copilăriei. Trecerile de 
la secvențele copilăriei la cele ale 
maturității se fac lin, adeseori cu 
adevărate virtuozități de regie și 
imagine.

Ceea ce se degajă cu pregnan
ță din filmul Elisabetei Bostan 
este dragostea și venerația ace
steia față de opera și personali
tatea lui Creangă. Regizoarea s-a 
străduit să ne ofere amintirile lui

în liniile sale cele mai generale, 
este tocmai teama de a intra în 
adincimea evenimentelor narate 
în amintirile lui Creangă. Sigur, 
toate episoadele filmului au via
tă, mișcare, ritm, recunoșteai în 
ele cutare sau cutare întimplare 
din povestirea lui Creangă, dar de 
fiecare dată ele se consumă și noi 
parcă am mai dori ceva. Acea
sta pentru că filmul este lipsit 
de forța interioară, de vitalitatea 
țărănească a textului. Filmul face

uneori impresia unei caligrafii 
corecte în care cel care scrie 
e atent mai mult la înfloriturile 
literelor decît la cuvintele pe care 
le exprimă. De asemenea, stilul 
lirico-narativ al scurt-metrajului 
realizat anterior de regizoare 
(„Naică" care s-a bucurat de un 
meritat succes în țară și peste ho
tare) a trecut prea evident și în 
acest film care cerea o cu totul 
altă manieră decît cea a unei des
crieri, chiar dacă aceasta este 
făcută cu sensibilitate. Se vede 
astfel că nu este suficientă nu
mai redarea fidelă a evenimente
lor operei primare ci că acestea 
trebuie repovestite pe ecran dină
untrul lor. Doar așa se poate vorbi 
cu adevărat de fidelitate față de 
opera literară ce stă la baza u- 
nui film.

Pare paradoxal, dar secvențele 
maturității, deși sînt reconstituite 
fără ajutorul textului amintirilor 
ce se opresc la vîrsta adolescen
ței, sînt povestite pe ecran mult 
mai din interior decît cele ale 
copilăriei. Astfel, acolo unde re
gizoarea nu mai era legată de un 
text devenit clasic, fantezia aces
teia a lucrat leier fără timorarea 
de care a dat dovadă în cele
lalte cazuri. Ea a dovedit astfel 
că este capabilă să dea o inter
pretare creatoare și inventivă a-

tund cînd respectul yi evlavia nu 
se confundă cu teama față de o 
personalitate atît de marcantă ca 
acea a lui Creangă.

Filmul a avut de cîștigat prin 
excelenta apariție a lui Ștefan 
Ciubotărașu (Ion Creangă) și prin 
prezența plină de farmec a copi
lului Ion Bocancea (Nică a lui 
Ștefan a Petrei).

I
I
I
I

19,00 : Jurnalul televiziunii (I) ;
19.15 : Emisiune pentru copii și
tineretul școlar : București, anul 
1821 — în vizită la Muzeul de 
istorie a orașului București. Pen
tru cei mici : „Zgribulici" — 
film realizat de Studioul Bucu
rești ; 20,00 : Săptămîna ; 21,00 : 
Avanpremieră ; 21,15 : Parada
vedetelor — Dalida ; 21,35 : Te
lefilatelia ; 21,55 : Primele iubiri 
(din versurile lui Nicolae Labiș) ;
22.15 : Dansuri inspirate de pic
turi celebre (montaj muzical-co- 
regrafic) ; 22,45 : Jurnalul televi
ziunii (II). Buletinul meteorolo-

ATANASIE TOMA

Nicd la procitanie



propus de România
și alte opt tari europene

efor-

Alte cinci state africane au rupt

între 
toate

0. N. U.

Criza rhodesiana

Proiectul de rezoluție

Plenara conducerii nationale
a U. T. C. din Cuba

HARAD: Republicani

mai 
în-

• LA 15 decembrie a fost semnat la Londra pro
tocolul privitor la colaborarea tehnico-științifică 
dintre Anglia și Bulgaria. Se prevede schimbul de 
oameni de știință și informații din diferite ramuri 
ale științei și tehnicii.

• LA 16 decembrie la Moscova au început lu
crările sesiunii Sovietului Suprem al Federației 
Ruse. La aceste lucrări participă L. Brejnev, A. 
Kosîghin, N. Podgornîi și alți conducători de 
partid și de stat. La sesiune vor fi discutate pla
nul de stat de dezvoltare a economiei naționale a 
republicii pe anul 1966 și bugetul federației pe 
anul 1966.

• ÎN PALATUL congreselor de la Eur 
deschis joi dimineață lucrările Congresului Parti
dului Socialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.). Din partea Partidului Comunist Român 
participă tov. Mihail Sion Bujor, membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

urmează
aceeași regiune

Gemini-6" a amerizat

Kot
la Harad

In legătură cu problema Înscrisă pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale O.N.U. de către delegația 
română: „Acțiuni pe plan regional in ve
derea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între statele europene, apar
ținînd unor sisteme social-politice dife
rite“, delegația Republicii Socialiste Ro
mânia a depus un proiect de rezoluție, 
ai cărui coautori sînt delegațiile Austriei, 
Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Finlan
dei, Iugoslaviei, Suediei și Ungariei.

Proiectul a fost diiuzat în vederea a- 
propiatei discutări a acestei probleme 
în Comitetul Politic.

Pe scurt

Harad, așezare de dimen
siuni reduse situată destul de 
aproape de frontiera Arabiei 
Saudite, va dispare iarăși din 
paginile ziarelor. Se preconi
zează ca două luni să dureze 
întreruperea conferinței ye- 
menite. Două luni în care pes
te acest orășel cu fizionomie 
rurală se așterne liniștea. De
legațiile vor părăsi corturile 
pe care șl le-au amenajat șl 
o dată cu ele se va stinge ani
mația din

In proiect se arată: „Adunarea Generală, avînd în vedere 
prevederile Cartei Organizației Națiunilor Unite prin care sta
tele membre și-au afirmat hotărîrea de a trăi în pace unul cu 
celălalt într-un spirit de bună vecinătate și de a dezvolta între 
națiuni relații amicale în vederea consolidării păcii,

Reamintind rezoluțiile 1236 (XII) și 1301 (XIII) care Invită 
statele „să depună toate eforturile pentru consolidarea păcii 
internaționale, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
și să ia măsuri eficace pentru aplicarea principiilor relațiilor 
pașnice și de bună vecinătate“,

Conștientă de răspunderea care incumbă astăzi tuturor ță
rilor, mari sau mici, pentru asigurarea unui climat de colabo
rare și securitate în lume și de aportul pe care îl constituie, 
în vederea atingerii acestui țel, existența și dezvoltarea unor 
legături bilaterale de bună vecinătate și înțelegere între state,

Luind notă cu satisfacție de preocuparea crescîndă pentru 
dezvoltarea relațiilor reciproce de cooperare în diverse domenii 
între state europene aparținînd unor sisteme social-politice di
ferite, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului și 
avantajului reciproc,

Convinsă că orice îmbunătățire a relațiilor pe plan european, 
răspunzînd intereselor statelor din această regiune a lumii, 
exercită în același timp o influență pozitivă asupra ansamblu
lui relațiilor statelor și contribuie la crearea unei atmosfere 
favorabile cauzei păcii și securității internaționale și soluționă
rii marilor probleme încă nerezolvate :

1. Salută interesul crescînd pentru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare între statele europene aparținînd 
unor sisteme social-politice diferite, în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii;

2. Subliniază importanța menținerii și extinderii contactelor 
între aceste state pentru dezvoltarea colaborării pașnice 
popoarele continentului european, în vederea întăririi pe 
căile a păcii și securității în Europa ;

3. Cheamă guvernele statelor europene să-și intensifice 
turile îndreptate spre îmbunătățirea relațiilor reciproce în ve
derea creării unui climat de încredere favorabil unei abordări 
eficiente a problemelor care frînează în prezent destinderea în 
Europa și în întreaga lume ;

i. Hotărăște să continue a acorda atenție măsurilor și acțiu
nilor de natură să promoveze relațiile de bună vecinătate și de 
cooperare în Europa".

• NAVA. COSMICĂ „Gemini-6" cu Walter 
Schirra și Thomas Stafford la bord și-a încheiat 
joi zborul amerizînd la ora 15,29 (G.M.T.) în 
apele Oceanului Atlantic la 630 mile sud de Insu
lele Bermude. „Gemini-6" a zburat în spațiu peste 
25 de ore înconjurînd de 16 ori Pămîntul. Ieri, 
după manevre complicate, cei doi cosmonauti s-au 
apropiat de „Gemini-7" realizînd un „rendez-vous 
spațial". Timp de mai multe ore cele două nave 
au zburat în formație. In unele momente distanta 
dintre ele nu era decît de 1,20—1,50 m.

Intre timp, „Gemini-7" își continuă zborul. Joi, 
la. 16,54 (G.M.T.) nava a început a 179-a revo
luție în jurul globului. „Gemini-71 
amerizeze sîmbătă în 
„Gemini-6".

• LA PARIS s-a încheiat sesiunea Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. Sesiunea nu a adoptat hotă- 
rîri importante în legătură cu problemele care în 
momentul de față îi preocupă pe partenerii N.A.T.O. 
în comunicatul final dat publicității la încheierea 
sesiunii se relevă, printre altele, că membrii Con
siliului ministerial al blocului Atlanticului de nord 
au examinat relațiile Est-Vest. Comunicatul susține 
că „membrii N.A.T.O. vor continua îmbunătățirea 
relațiilor lor cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări ale Europei răsăritene".

Ocupîndu-se de situația din Vietnam,. comunica
tul se mărginește să scoată în evidentă intervenția 
Secretarului de Stat, Dean Rusk, făcută în cadrul 
dezbaterilor, arătînd că „țările membre ale N.A.T.O. 
vor continua consultările asupra problemelor care 
se pun în afara zonei pactului Atlanticului de nord".

întreruperii 
conferinței de la Harad 
nu provine numai din 
calendarul religios. Li
derii republicani și mo- 
narhiști din Yemen nu 
au găsit încă drumul 
înțelegerii. Firește, ni
meni nu putea să crea
dă că dialogul de la 
Harad ar fi lesnicios. 
Cele două tabere sînt 
despărțite printr-o pră
pastie amplificată de 
un sîngeros război ci
vil. Dar nu este vorba 
doar de conturile tre
cutului. Trecutul — 
s-ar părea — preocu
pă mai puțin. Fruntașii 
politici yemeniți se 
gîndesc la viitor. La 
Sanaa, guvernul repu
blican atrage atenția 
că reconcilierea națio
nală nu înseamnă și 
nu poate să. însemne 
abandonarea cuceriri
lor populare și reveni
rea la regalitate. Pen
tru republicani nu se 
pune problema schim
bării regimului, ci a 
desemnării acelor per-

ultimele săptămînl.
tru cele două tabere 
părea a realiza progre
se. Din nefericire dru
mul spre înțelegere« 
este lung, obositor, 
presărat cu destule ob
stacole. Reluarea dis
cuțiilor s-a petrecut 
într-o ambianță mai 
favorabilă însă un a- 
cord spectaculos (cum 
prevedeau unii, excesiv 
de optimiști) s-a do
vedit imposibil. Soluția 
unei noi amînări a fost 
luată în discuție și 
urmează să fie supusă 
comitetului de pregăti
re a conferinței precum 
și Republicii Arabe U- 
nite și Arabiei Saudi
te, semnatarele acor
dului de la Djeddah 
care a deschis calea 
actualelor tratative.

Unele forțe politice 
yemenite atribuie difi
cultățile de la Harad 
unei interpretări diferi
te a înțelegerii de la 
Djeddah. La Cairo și 
la Ryad s-au făcut 
precizări suplimentare 
de natură să elimine

și regaliști, împreună

LONDRA 16 (Agerpres). — 
După ce la 15 decembrie 
Guineea și Tanzania au rupt 
relațiile diplomatice cu Marea 
Britanie deoarece aceasta nu 
a întreprins măsuri eficiente 
pentru a înlătura regimul ra
sist de la Salisbury, la 16 de
cembrie alte țări au urmat a- 
cest exemplu. Agențiile de 
presă au transmis în tot 
cursul zilei de joi telegrame 
anunțind că alte state afri
cane R.A.V., Mali, Mauritania, 
Ghana, Congo (Brazaville) au 
rupt relațiile diplomatice cu 
Marea Britanie, iar Somalia 
care anunțase anterior că 
relua relațiile diplomatice 
Londra a declarat că nu 
face acest lucru.

Totodată, numeroși șefi 
state și guverne africane
făcut declarații în care arată 
că sprijină hotărîrile sesiunii 
ministeriale a O.U.A. de la 
Addis Abeba, prevăzînd rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
Marea Britanie și luarea unor 
măsuri severe împotriva gu
vernului rasist de la Salis
bury care constituie un ade
vărat focar al neocolonialis- 
mului pe teritoriul african. 
Primul ministru al Nigeriei, 
Abubakar Tafawa 
înapoiat miercuri seara de la 
Londra unde a cerut premie
rului britanic Wilson să con
voace la 10 ianuarie o confe-

rință a Commonwealth-ului 1 
s-a pronunțat de asemenea 
pentru măsuri drastice împo
triva guvernului lui lan Smith. 
Guvernul Marocului a dat 
publicității o declarație în 
care arată că este gata să par
ticipe la măsuri împotriva ra
siștilor de la Salisbury.

R. P. POLONA. — Căminul stu-

dentesc „Riveira" din Varșovia

în plin centrul
va 
cu 
va

de 
au

Balewa,

Saigonului...
SAIGON 16 (Agerpres). — 

La cazarma centrului de in
formații al trupelor americane 
din Vietnamul de sud, situată 
în plin centrul Saigonului, a 
explodat joi o bombă care a 
rănit trei soldați și un ofițer 
american. Potrivit agenției 
Associated Press, partizanul 
sud-vietnamez care a instalat 
bomba s-a făcut nevăzut. A- 
ceeași agenție menționează că 
este pentru prima dată cînd 
partizanii sud-vietnamezi ata
că cu succes centrul de infor
mații american. Orașul Saigon 
a căpătat aspectul unui oraș 
.asediat. Pe măsură ce se apro
pie data de 20 decembrie, cînd 
va avea loc cea de-a cincea

aniversare a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud, măsurile excep
ționale se intensifică în Sai- 
gon, adaugă agenția U.P.I.

Pentru a-și asigura o secu
ritate cît de cit stabilă, Co
mandamentul american din 
Vietnamul de sud recurge la 
intimidarea populației civile, 
relatează postul de radio Eli
berarea. La începutul lunii 
decembrie, autoritățile mili
tare americano-saigoneze i-au 
forțat pe locuitorii din centrul 
Fulak să se mute în centrul 
districtual, Binh Khe. Dar în 
timp ce aceștia traversau un 
rîu, avioane americane i-au 
mitraliat.

LONDRA 16. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Miercuri au avut loc fune
raliile lui George Constantinescu, 
cunoscut inventator, creator al 
științei sonicității, membru de 
onoare al Academiei Republicii 
Socialiste România. De la locu
ința defunctului, aflată pe ma
lul lacului Coniston, procesiunea 
s-a îndreptat spre mica localitate 
Sowick, unde a avut loc înhuma
rea. Au asistat soția defunctului 
și alți membri ai familiei, acad. 
Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei Republicii So
cialiste România, Al. Lăzăreanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, membri ai 
Ambasadei, precum, și numeroși 
localnici care l-au cunoscut și a- 
preciat pe George Constantinescu 
și au ținut să-l conducă pe ulti
mul său drum.

-------

încheierea vizitei

lui A. Oromîho

în Cehoslovacia

LA MOSCOVA. Studenții cinstesc aniversarea a '200 de ani de la Înființarea primului Institut 
de medicină din (ară

PRAGA 16 (Agerpres). — In 
urma vizitei oficiale a lui 
A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., în 
R. S. Cehoslovacă, a fost dat 
publicității un comunicat în 
care se arată că între V. Da- 
vid, ministrul de externe al 
R.S. Cehoslovace, și ministrul 
de externe sovietic a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale si
tuației internaționale actuale 
și dezvoltării colaborării so- 
vieto-cehoslovace.

Miniștrii au subliniat că 
„agresiunea S.U.A. în Viet
nam care se întețește, implică 
un pericol pentru pace și 
securitate în întreaga lume. 
Ei au exprimat hotărîrea fer
mă a guvernelor lor de a 
acorda și pe viitor R. D. Viet
nam un ajutor multilateral în 
lupta împotriva agresorilor 
americani“.

Au fost discutate, de ase
menea, problemele securității 
europene, constatîndu-se că 
politica R. F. Germane și în
deosebi încercările cercurilor 
conducătoare de la Bonn de 
a obține acces la arma nu
cleară implică o amenințare 
la adresa păcii în Europa și 
în întreaga lume.

suprafață 
de 712 249 km p 
Franța, Austria, Belgia, 
veția și Luxemburgul 
ate la un loc). Cea 
mare parte a acestei 
tinderi este însă ocupată de 
deșertul Kalahari. Din loc în 
loc există unele fîșii de pămînt 
fertil și inai ales aici s-au dez
voltat unele așezări, locuite 
în cea mai mare parte de 
păstori. (Creșterea animalelor 
formează principala ocupație 
a celor 642 000 de locuitori, 
din care 99 la sută băștinași
— negri bantu, boșimani, 
hotentoți). Densitatea scăzu
tă a populației se explică și 
prin faptul că în 1910 partea 
cea mai importantă din punct 
de vedere economic a țării a 
fost încorporată Republicii 
Sud-Africane -(pe atunci Uni
unea Sud-Africană). Cu acest 
prilej sute de mii de locuitori 
au căzut sub dominația sud- 
africană. In sfîrșit, numeroși 
africani din Becnuanaland 
sînt nevoiți să emigreze mai 
ales din cauza lipsei de pă
șuni și apă. Așa se explică de 
ce acest teritoriu, care dispu
ne de mari resurse naturale
— aur, cărbune, azbest, mag
neziu — este slab populat.

Bechuanalandul a devenit 
protectorat britanic în 1885. 
Imediat după aceasta cele mai 
fertile fîșii de teren, în spe
cial cele din lungul fluviului 
Linpopo („Fluviul crocodili
lor“) au fost însușite de co
loniștii albi. Ceea ce a rămas 
băștinașilor au fost întinde
rile aproape deșerte care nu 
permiteau decît creșterea ani
malelor, și aceasta la o scară 
redusă.
100 000 
nașilor, 
nirea 
străine.
tare a țării se evidențiază cu 
deosebire în domeniul urba
nistic. Orașe în adevăratul 
înțeles al cuvîntului aproape 
că nu există. Din această cau
ză centrul administrativ al 
Bechuanalandului a fost sta
bilit într-un oraș din afa
ra granițelor teritoriului, 
și anume în orașul Makefing 
din Republica Sud Africană. 
Abia la începutul acestui an 
s-a hotărît mutarea capitalei 
în interiorul țării — la Gabe- 
rones.

In 1964, ca urmare a luptei 
susținute a populației, Be
chuanalandul și-a cucerit 
dreptul la autoguvernare in
ternă. Totodată, guvernul 
britanic a fost de acord cu 
organizarea de alegeri parla
mentare, alegeri care — ți
nute în martie a.c. — au dat 
cîștig de cauză Partidului 
democratic Bechuana. Lide
rul acestui partid, Seretse 
Khama. a devenit șeful gu
vernului.

Potrivit declarațiilor lui 
Khama, la 30 septembrie 1966 
Bechuanalandul — sub nu
mele de Botswana — va de
veni republică în cadrul 
Commonwealthului.

ION CODRU

In prezent doar 
km p aparțin băști- 
restul fiind în stăpî- 
diferitelor companii 
Starea de subdezvol-

• LA HAVANA a avut loo Plenara conduce
rii naționale a Uniunii Tinerilor Comuniști din 
Cuba. Plenara a analizat activitatea organizațiilor 
uniunii și a adoptat planul de activitate pe anul 
1966, care prevede desfășurarea unor acțiuni mul
tilaterale în rîndurile tineretului în scopul pregă
tirii sale ideologice, culturale, științifice și teh
nice, precum și participarea la activitatea de pro
ducție, îndeosebi la sate. La ședința de închidere 
a plenarei a rostit o cuvîntare Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Cuban.

• AGENȚIA China Nouă anunță că la 15 decem
brie a avut loc la Varșovia o întîlnire Intre am
basadorii R. P. Chineze și S.U.A., acreditat! în 
R. P. Polonă. întîlnirea a durat două ore și 55 mi
nute. Următoarea întîlnire va avea Ioc la 16 mar
tie 1966.

• IN URMA grevei marinarilor, declarată la 27 
noiembrie, în 52 de porturi din Japonia au fost 
imobilizate 1 500 de vase. Greva, care la început 
a cuprins tancurile petroliere și vasele de transpor
tat peste s-a extins asupra întregului transport na
val. Sindicatul marinarilor revendică majorarea sa
lariilor. Pînă în prezent, 
conflict nu au ajuns la 
reglementarea lui.

cele două părți aflate în 
nici o înțelegere privind

presei ceyloneze, orășelul• POTRIVIT relatărilor .
studențesc al universității din Ceylon, ocupat de 
politie, pare o tabără militară. Poliția operează 
percheziții pentru a descoperi pe studenții care „se 
fac vinovați" de incidentele din 11 decembrie Intre 
studenții greviști și politie. în cadrul unei reuniuni 
a Asociației studenților de la universitatea din Cey
lon, relatează presa, au fost adoptate o serie de 
rezoluții care condamnă acțiunile poliției și ale con
ducerii universității.

• DE LA începutul lunii decembrie, la Rio de 
Janeiro s-au înregistrat nenumărate cazuri de des
hidratare și insolatie datorite căldurilor excesive. 
Deși acest sezon este Întotdeauna mai dificil In 
zona tropicală din emisfera sudică, temperaturile 
de anul acesta sînt aici mai ridicate ca deobicei. 
Maxima a înregistrat marți plus 39,2 grade la 
umbră și plus 50 grade la Soare, provocînd numai 
în Rio 100 de cazuri de deshidratare, din care 20 
grave, în afară de insolații la copii și adultt

Pe scurt
Comunicatul dat pu

blicității la Începutul 
săptămînil de către jun
ta militară boliviană a- 
nuntase: a fost desco
perit un complot menit 
a „substitui prin forță 
actualul regim". După 
autorități, complotiștii 
intenționau de a organi
za o grevă generală 
regiunea minieră a 
liviei. Insolită de o 
sureefie armată.

Comunicatul apărut In 
La Paz și reluat de pre
sa sud-americană 
buie conducerea 
rii „subversive" 
lui președinte

în 
Bo
ia-

atri- 
mișcă- 
fostu- 
Victor 

Paz Estenssoro aflat In 
exil Ia Lima după „pro
nunciamento" din no
iembrie anul trecut.

Comentatorii aprecia
ză Insă, că este vorba 
de un complot imaginar, 
demascarea lui fiind un 
pretext pentru ca junta 
să amine din nou ale
gerile de mult promise. 
Această părere pare a 
fi Întemeiată dacă se 
amintesc argumentele 
care au servit pentru a- 
mînările precedente. Du
pă cum se știe, alegeri
le prezidențiale, Ia care 

candidează Barrientos.

ar fi urmat să se desfă
șoare In cursul acestei 
luni. Drept urmare a 
„complotului" (după cele 
spuse 
vando. 
juntei) 
starea 
nu fie

de generalul O- 
copreședinte 
s-ar putea 
de urgentă 

ridicată pînă

al 
ca 
să 
la

soane care se bucură 
de încrederea poporu
lui, capabile să reali
zeze reformele necesa
re pentru a aduce Ye
menul în a doua jumă
tate a secolului XX. 
Iar concomitent cu a- 
ceasta republicanii se 
arată dispuși să acorde 
garanția de securitate 
adversarilor lor, mai 
ales acelor triburi care 
s-au raliat monarhiei. 
Unele știri arată că, 
punînd capăt divergen
țelor dintre ei, oame
nii politici republicani 
au semnat o înțelegere 
care stipulează că nici- 
unul nu va abandona 
principiul apărării re
publicii.

Regaliști! își apără 
ultima șansă. Indîrjirea 
lor se datorește faptu
lui că perspectivele de 
viitor le sînt întuneca
te. Ei cer mereu maxi
mum în speranța că 
vor obține totuși ceva. 
Exponenții monarhiei 
pun în discuție însăși 
structura regimului. A- 
cesta este punctul nr. 1 
al divergențelor cu re
publicanii. De aci de
curge și cealaltă pro
blemă : a compoziției 
guvernului provizoriu 
care să organizeze con
sultarea populară. Du
pă unele știri, se ajun
sese la o formulă de 
compromis în privința 
aceasta (doi republi
cani, doi regaliști, doi 
independenți precum 
și un reprezentant al 
președintelui Sallal). 
Optimismul a fost grab- 
nio risipit : la sfîrșitul 
lunii noiembrie confe
rința a intrat într-un 
impas pentru depăși
rea căruia au fost ne
cesare aproape două 
săptămîni de tratative 
în culise. Căutarea unei 
soluții acceptabile pen-

versiunile contradicto
rii. Dar pe lîngă efor
turile comune pe care 
cele două țări le de
pun pentru apropierea 
republicanilor și mo- 
narhiștilor yemeniți, se 
mai înregistrează și fe
nomene cu repercusi
uni negative. Intîm- 
plări, în aparență neîn
semnate, au înveninat 
atmosfera. Revista „Je- 
une Afrique“ relata că 
vaporul care a trans
portat o imitate saudi- 
tă în Yemen a arborat 
la intrarea în portul 
Hodeida, pavilionul di
nastiei alungate. Inci
dentul, bineînțeles, nu 
a contribuit la îmbună
tățirea climatului.

Mai rămîne o pro
blemă : rolul acelor 
forțe politice yemenite 
care se consideră neu
tre, dar pe care atît 
republicanii cît și mo- 
narhiștii le contestă. 
Observatorii 
că 
că 
că 
va 
na

constată 
influența lor politi- 
este limitată și cred 
„a treia forță“ nu 
putea domina sce- 

politică yemenită.
Republica Arabă U- 

nită și Arabia saudită 
reafirmă dorința lor 
de a sprijini reinstau- 
rarea păcii în Yemen. 
Pauza de la Harad — 
care ar urma să dure
ze pînă în a doua ju
mătate a lui februarie 
1966 — ar putea să 
faciliteze contacte neo
ficiale, schimburi de 
păreri care să apropie 
pozițiile aflate încă la 
distanțe considerabile. 
Dialogul yemenit rămî
ne, deocamdată, sub 
semnul incertitudinilor 
și evoluții neașteptate 
nu trebuie eliminate 
din calcule.

EUGENIU OBREA

Barrientos a tinut să 
precizeze recent în ca
drul unei adunări la 
Cochabamba că „în 
cazul cirtd M.N.R. ar 
cîștiga alegerile, nu-i va 
fi Încredințată puterea, 
întrucît tortele armate 
se opun acestui lucru".

de pretexte

stîrșitul acestei săptă- 
mini.

Principalul partid de 
opoziție M.N.R., (Mișca
rea națională revoluțio
nară condus de Paz Es- 
tenssoro) pare a ii cel 
mai organizat In even
tualitatea unor alegeri. 
Ar fi posibil ca acest 
partid, să obțină multe 
voturi. Dar generalul

In realitate, junta ar 
avea de Înfruntat în 
cazul unui scrutin pre
zidențial mai multe par
tide de opoziție, de di
ferite orientări. In afa
ra partidului M.N.R., ale 
cărui forte politice au 
devenit mai puternice, 
există Partidul national 
revoluționar de stingă 
(condus de Jüan Lechin

aliat și el In exil) care 
are o puternică influen
tă asupra populației din 
zona minieră Catavi- 
Siglo Viente. Principalul 
adversar in eventualita
tea organizării alegeri
lor —• ca o părere una
nimă — rămlne însă... 
impopularitatea actualu
lui regim din La Paz 
care, după 13 luni de la 
preluarea puterii, men
ține tara intr-o criză 
permanentă. Reformele 
„promise" cu un an în 
urmă nu au fost înfăp
tuite. Multe din sectoa
rele economiei bolivie- 
ne au înregistrat pași 
Înapoi. Producția indus
triei extractive, ca ur
mare a numeroaselor 
greve și conflicte, ca 
cele din primăvara aces
tui an, a scăzut simți
tor.

Politica antipopulară a 
juntei, nesocotirea re
vendicărilor majore ale 
minerilor, era să împin
gă tara într-un război 
civil. Calmul aparent 
care a cuprins în ulti
mele luni Bolivia pre
vestește mai curind fe
bra unor noi frămîntări 
politice și sociale.

IOAN TIMOFTE
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