
i Șibl'otecaiGentiBlâ j I
i iRegională ■

ÎN

ÎNTRECEREA

SOCIALISTA

Proletari din toate țările, uniti-văi

fScînteia 
tineretului w

Organ Central al Uniunii Tineretului Munciter

In pag. a II-a
• Centenarul 
U n i v ersității 

bucureștene
— Ne vorbesc 

oaspeți din
U.R.S.S., Ma
roc și Italia.
• Olimpiada 

Corespon
dență primită 
prin telex de la 
trimisul nos
tru special Ilie 
Purcaru.
In pag. a IlI-a :
• Din agenda 

școlară.
— Clasa a 

Xl-a își pro
pune.
— Cicluri de 

conferințe.
• Carnet ci

nematografic,
— Hatari
— Accattone

Anul XX, Seria II, nr 4798 4 PAGINI — 20 BANI Marți 20 octombrie 1964

Delegația R. P. Romine 
s-a înapoiat in Capitală

mai bine ca ieri.

Duminică s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Cairo, 
delegația R. P. Romîne în 
frunte cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, care la invitația C.C. 
al P.C. Chinez și a Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze a par
ticipat la sărbătorirea celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chi
neze. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
Paul Niculescu-Mizil și Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Pekin.

După încheierea vizitei în 
Republica Populară Chineză, 
delegația Republicii Populare 
Romîne a făcut, în drum spre 
patrie, vizite de prietenie în 
Uniunea Birmană, Pakistan și 
Republica Arabă Unită, ca ur
mare a înțelegerii cu guverne
le acestor țări.

Pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Nicol ae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Bîrlădeanu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai 
Dalea, Avram Bunaciu, Gheor
ghe Gaston Marin, Gogu Ră- 
dulescu, Constantin Tuzu, de 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești.

Au fost de față I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, K.R.F. 
Khilnani, ambasadorul Indiei 
la București, Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Mahmoud Badawi, . în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.A.U. la București, și 
membri ai acestor ambasade.

(Agerpres)
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Studenților Institutului politeh
nic din Galați le-au fost puse anul 
acesta Ia dispoziție noi cursuri 
alcătuite pe baza celor mai re
cente realizări in domeniile in 
care sînt pregătiți viitorii ingi
neri: „Calculul în construcția na
vei*, „Exploatarea navelor și por
turilor*, „Tehnica fabricării unel
telor pescărești*, ' „Construcții 
piscicole și stuficole* etc. De ase
menea, ei vor avea la dispoziție 
un laborator nou pentru secțiile 
frigotehnice și tehnica construcții
lor de mașini.

(Agerpres)

u cîteva zile în 
urmă, deși mai e- 
ra vreme pînă la 
începerea 
lui, sudorii 
chip a lui 
Oprea erau 

zenți în secția montaj, 
întîlnit să discute munca^ fie
căruia, să stabilească măsuri 
concrete care să asigure în
deplinirea angajamentelor lu
ate în întrecerea socialistă.

Asemenea discuții au Ioc 
deseori în echipa lui Oprea 
Voica. In cadrul lor se anali
zează rezultatele, se hotărăsc 
posibilitățile de sporire a lor, 
se iau măsuri. Am putea spu
ne, că într-un sens, discuțiile 
înlesnesc, în același timp, un 
rodnic schimb de experiență 
atît de necesar fiecăruia în 
îndeplinirea angajamentelor, 
îndrumați îndeaproape, tinerii 
s-au obișnuit să-și organizeze 
mai bjne. munca, sa folosească 
cu ușurință documentația teh
nică.

Ne propunem în rîndurile 
de față să prezentăm cîteva 
secvențe din întrecerea socia
listă, încercînd să ilustrăm 
prin ele pasiunea și spiritul 
gospodăresc cu care colectivul 
nostru participă la îndeplini
rea planului de producție.

...Și în echipa lui Zoltan 
Halasz intîlnești aceeași at
mosferă de întrecere și ajutor 
reciproc. Convinși că ridicarea 
continuă a calificării este una 
din condițiile esențiale de ca
re depinde îmbunătățirea 
muncii, tinerii din echipă sînt 
cititori pasionați ai literaturii 
tehnice. Unii urmează cursu
rile organizate în uzină, alții 
au terminat școala medie, al
ții s-au înscris anul acesta în 
clasa a VIII-a. Peste tot întîl- 
nești același interes pentru 
studiu. Tinerii Ioan Filip și 
Teofil Crișan, care cu cîteva 
luni în urmă abia reușeau 
să-și realizeze planul, antre
nați în întrecerea socialistă, 
primind un ajutor substanțial

din partea celorlalți munci
tori, studiind continuu au ob
ținut luna trecută titlul de 
evidențiați. De fapt din cei 270 
de tineri care lucrau în sec
ție la sfîrșitul lunii trecute 
150 au fost evidențiați în în
trecerea socialistă.

Muncind cu însuflețire, a- 
jutîndu-se reciproc, membrii 
echipei lui Zoltan au obținut 
cele mai bune rezultate. loan 
Pin tea, Vasile Mureșan. loan 
Pop sînt doar cîțiva dintre ti
nerii din echipă care au aju
tat din plin la realizarea an
gajamentelor luate.

Ar trebui să vorbim și des
pre succesele obținute în în
trecere de echipele conduse 
de Gheorghe Porumbescu. 
Ambroze Corddi — secția 
montaj — sau de echipele 
conduse de Vasile Poștaș 
Vereș Andrei —» secția vagi 
naj — care se află pe prime 
locuri în întrecerea socialistă.: 
Peste tot, în toate secțiile Uzi
nei „Unio‘;-Satu Mare, îfltîl- 
nești același avint, aceeași pa
siune în realizarea angaja
mentelor luate. Membrii echi
pelor se ajută între ei, munca 
tuturor se îmbunătățește 
zi ce trece.

întrecerea socialistă îi 
mulează pe țineri să-și -ridice 
calificarea, sa muncească me-
reu mai bine pentru a ajunge 
la nivelul fruntașilor. Efortu
rile lor se concretize 
realizările obținute pe 
ga uzuiă, în acest an ; 
peste plan in valoare
1 800 000. 1 100 000 lei ec 
peste plan la prețul di

FRANCISC BARTH 
!ur al comitetului U.T
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(Continuare în pag. a Ii-a)

Inițiativa

poate fi
e la Herja— una din ex
ploatările miniere maramu
reșene — a pornit la înce
putul anului o prețioasă ini
țiativă : „Toate echipele ele 
mineri — cu planul zilnic 
depășit".

Sub această chemare se propunea, de 
fapt, o adevărată competiție minerească 
în care rezultatele să se măsoare nu nu
mai la sfîrșitul lunii, ci la sfîrșitul fiecărei 
zile; nu numai ale unei echipe sau al
teia, ci ale tuturor. O competiție în care 
să se întreacă deopotrivă priceperea de a 
organiza mai bine fiecare loc de muncă 
cu preocuparea de a promova pe larg 
metodele cele mai înaintate.
In această competiție, 

minerii de pe malul 
Spsarului au intrat 
printre primii. Rezulta
tele pe care le obținu
seră pură atunci îi re
comandau chiar f ado
ri ți ai acestei întreceri. 
Exploatarea minieră Să- 
sar depășea în fiecare 
lună sarcinile de plan. 
„Să nu uitați, li s-a 
spus de la trust, că re
zultatele voastre nu 
oglindesc deopotrivă 
echipelor. Voi aveți un

extinsă

O competiție

minerească

Dialog

Herja — Sasar
eforturile tuturor 

___r___ _ _____ f. număr de echipe 
bune care trag după ele — prin rezulta
tele pe care le obțin — și pe cele rămase 
sub plan*.

Era o remarcă justă de care conduce
rea exploatării miniere Săsar și-a propus 
să țină seama. „Trebuie să omogenizăm 
echipele, a spus inginerul Ștefan Crăciu
nică, șeful exploatării. Altfel nu vom avea 
șanse de izbîndă. Noi trebuie să ne folo
sim de inițiativa celor de la Herja*.

$i, în toate sectoarele, s-a trecut la re- 
orzanizarea echipelor. Reorganizarea a 
iolidtat desigur eforturi deosebite. Dar 
<-a dovedit foarte necesară pentru că în 

ce în unele sectoare — 3 și 4, de 
— echipele erau alcătuite în cea 
tre parte din mineri cu o calificare 

oare — 1 și 2 — situația

de 3 luni a 14 echipe în rîndul celor mai 
bune punea pe ordinea de zi mai mult, 
însușirea inițiativei de către toate echi
pele. „Se remarcă în mod deosebit — ne 
mărturisește tovarășul secretar al comi
tetului de partid — acțiunile inițiate de 
organizația U.T.M*.

„Ne-am-glndit — ne spune secretarul 
comitetului U.T.M. că cel mai bine ini
țiativa poate fi cunoscută la locul de mun
că al inițiatorilor ei. Și, într-o zi, la ie
șirea din șut, 14 tineri maiștri, mineri, 
ajutori de mineri — au urcat într-o ma
șină și au pornit spre Herja. Au văzut cu 
ochii lor cym sînt organizate abatajele, 
echipele, cum se face aprovizionarea, tot 
ce-i interesa. S-au întors acasă și au po

vestit cele văzute echi
pelor din care făceau 
parte*.

După modelul celor 
de la Herja s-a trecut 
la aplicarea plății echi
pelor în funcție de can
titatea de minereu ex
tras pe gura de sorto- 
gol. „La noi pînă a- 
tunci — spune tovară
șul Ștefan Crăciunică 
— plata se făcea după 

minereu extras din abataj

Minele din bazi
nul carbonifer al 
Văii Jiului au fost 
dotate anul acesta 
cu numeroase ma
șini și utilaje de 
mare productivita
te. Drept urmare, 
volumul încărcărilor 
mecanice în galerii 
a crescut cu peste 
20 la sută față de 
plan. Productivitatea 
muncii pe bazinul

carbonifer a crescut 
față de plan cu 3,3 la 
sută. Colectivul ex
ploatării miniere U- 
ricani, unitate frun
tașă pe bazin, a ridi
cat indicele de pro
ductivitate cu 6,9 la 
sută.

Și la Combinatul 
siderurgic Hune
doara, prin utiliza
rea mai rațională a 
agregatelor, produc
tivitatea muncii

fost mai mare cu 
4.4 la sută față de 
plan. Acest indice a 
fost depășit de ma
joritatea întreprin
derilor din regiune. 
Ca urmare, pe în
treaga industrie a 
regiunii s-a realizat 
în 9 luni o producti
vitate medie mai 
mare cu peste 3 la 
sută declt cea pla
nificată.

(Agerpres)

echipelor a impus insă și 
tiștrilor pe 

ie de specificul lucrâ- 
u dovedit, tn prov
ii bună. S-au creat 
im condițiile nece- 
unei productivități 
i rxrclelă între tri-

piicat snițiatica. 
ttcare. In biro'll

ila care rg- 
olan se ri- 
■fă. Aceeași

ttit aceasta o perfor
manță. Dimpotrivă, reintrarea tn decurs

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
.czretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chi- 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer a condus personal delegația de partid și de 

a R. P. Romîne în țara noastră pentru a participa la festivitățile consacrate 
■zz aniversări și a adus mesajul dv. de felicitări de caldă prietenie. In numele 
ziuiui Comunist Chinez, al guvernului R. P. Chineze și al poporului chinez vă 

exprimăm dv, și prin dv. Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, și poporului frate romîn mulțu
mirile noastre cordiale.

In lupta revoluționară proletară și^în lupta pentru construcția socialistă 
s-a închegat o prietenie adîncă și de nezdruncinat între popoarele chinez și romîn. 
Sîntem profund convinși că această prietenie se va consolida și dezvolta pe mai de- 
parte pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.

Urăm poporului romîn să obțină noi și mai mari succese în opera de construire 
a socialismului.

Fie ca prietenia dintre poporul chinez și poporul romîn să trăiască în veci

LIU ȘAO-ȚI
Președintele Republicii Populare 

Chineze

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat al 

R. P. Chineze

cantitatea de ____ _____
intre două măsurători. Erau mineri care, 
lucrînd după acest sistem, puneau accen
tul mai mult pe cantitate. Acum, cantita
tea și calitatea merg mină în mină. Oame
nii sînt interesați să nu aibă penalizări 
pentru diluație in minereu*.

Iată ce spun acum faptele : să privim 
din nou pe graficul de care aminteam. In 
trimestrul III nu.mai 14 la sută din echi
pe se mai află sub plan. In curînd vor 
fi Și mai puține. Pe același grafic 
linia care arată „puterea inițiativei* — 
cum se exprimă tovarășul inginer șef — 
se deplasează mereu spre punctul zero, 
indicînd ziua apropiată cînd nici o echipă 
nu se ta mai afla cu rezultate sub plan. 
In luna septembrie această performanță 
a fost inaugurată de sectorul 1. Din cele 
14 echipe ale minei nici una nu a rămas 
sub planul zilnic. De la începutul aplică
rii inițiativei și pînă astăzi 64 de echipe 
și-au depășit constant, in fiecare zi, sar
cinile de plan. Lista este lungă. Reținem 
tnsâ dintre acestea pe cele conduse de 
tinerii Iustin Chețan, Ion Petrovan, Au
gustin Mureșan. care obțin zilnic depă
șiri între 10—20 la sută.

Inițiativa a dat noi puteri oamenilor, 
formele, randamentele și timpul se con
duc acum după un nou grafic — graficul 
inițiativei. Înseamnă că, în curînd, în 

Săsar, toate echipele 
pasul ritmic al frun-

FLOAREA M1HĂILĂ

Fruntași

în

abatajele miniere 
vor păși ferm, m 
iașilor.

C. PRIESCU
I. BODEA

Magistrala de termoficare
La Brașov s-a dat în folosință noua magis

trală de termoficare pentru alimentarea Uzinei 
„Hidromecanica- și a noilor blocuri de locu
ințe situate în junii acestei uzine.

Prin darea în exploatare a noii magistrale 
se asigură o folosire mai rațională a aburului 
de la turbinele prevăzute cu prize de termofi- 
care, iar consumul specific de combustibil pe 
kWh se reduce cu circa 3 la sută. Ca urmare 
se realizează anual o economie de 100 tone 
combustibil convențional.

(Agerpres)

Luna viitoare pe ecrane
Agenda cinemato- 

graiică a lunii viitoare 
anunță spectatorilor 
citeva producții demne 
de reținut. In primul 
rlnd premiera noii e- 
cranizări realizate de 
studioul Lenfilm a ne
muritoarei tragedii 
shakespeariene „Ham
let*, film distins cu 
premiul special al ju
riului Ia Festivalul in
ternațional de artă 
cinematografică de 
la Veneția. In luna 
noiembrie, publicul 
bucureștean va mai 
putea urmări acți
unea unui alt film pre
miat, de data aceasta 
cu premiul special al 
juriului la Festivalul

internațional de la 
Karlovy Vary 1964 — 
producția maghiară 
„In viitoare*. „30 de 
ani de veselie* — sub 
acest titlu regizorul 
Robert Youngson pre
zintă publicului o cu
legere de comedii ci
nematografice cu Char
lie Chaplin, 
Keaton, Stan 
Oliver Hardy, 
Langdon etc.

Alte două producții 
sovietice — „S-a în- 
tîmplat Ia miliție* și 
„Ziua fericirii* — vor 
figura pe calendarul 
cinematografic al lunii 
viitoare.

Buster 
Laurel, 
Hany

(Agerpres)

munca
patriotică

Zilele trecute pe pieptu
rile a 20 de tineri de la 
șantierul 4 al întreprinderii 
de construcții montaje nr. J 
din București au fost prin
se insigne pentru succese 
deosebite în munca patrio
tică. De profesii direct 
legate de construcția noi
lor cartiere și orașe 
ale țării, tinerii mun
citori de la această între
prindere au desfășurat, pa
ralel cu munca în produc
ție, și o permanentă activi
tate de înfrumusețare a 
cartierului Balta Albă unde 
muncesc.

Mai întîi, ei și-au propus 
ca la locurile lor de mun
că, în blocuri sau în jurul 
blocurilor să fie gospodărite 
cit se poate de bine mate
rialele de construcție, să 
păstreze în șantier ordinea 
și curățenia. De la începu
tul anului ay. recuperat ast
fel și stivuit peste 5 000 de 
cărămizi provenite din de
molări, au adunat și recu
perat seînduri de la vechile 
și noile construcții, au re
cuperat cîteva sute de kilo
grame de bitum, au adunat 
și predat la I.C.M. 13 000 de 
kilograme de fier vechi. O 
foarte mare atenție au dat 
curățeniei și îngrijirii șan
tierului făcînd ca la blocu
rile M 9, M 10, M 31 și 
altele munca lor și a 
altor constructori să se des
fășoare în cele mai bune 
condiții. La adunarea gene
rală U.T.M. cu ocazia că
reia celor mai harnici li 
s-au decernat insigne, in
ginerul șef al întreprin
derii le-a mulțumit și 
i-a felicitat pe tineri pentru 
spiritul lor gospodăresc.^

In fotografiile de sus' 
— trei dintre tinerii care au 
primit insigne.

E. F.
Foto : I. CUCU



Un remarcabil eveniment TELEGRAMĂ

E BtAMIL
UNIVERSITĂȚII 

BUCUREȘTENE
VALERIU BULARCA ION TRIPȘA

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Chi
neze, tovarășul Cen I, a trimis 
tovarășului Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne, o 
telegramă prin care mulțu
mește pentru felicitările ce

i-au fost adresate cu prilejul 
celei de-a XV-a aniversări a 
proclamării Republicii Popu
lare Chineze și urează poporu
lui romîn noi succese în con
struirea socialismului și în 
lupta pentru apărarea păcii în 
Europa și în lumea întreagă.

Vizitele delegației P. C. Francez

Ne vorbesc oaspeți
din U. R. S. S., Maroc 

și Italia
Alți cînd olimpici romîni

Cu ocazia Centenarului Universității din București au sosit 
‘ în țara noastră reprezentanți de frunte ai unor instituții 

de învățămînt superior din numeroase țări ale lumii. 
Colaboratorul nostru Costin Nastac, a solicitat pentru „Scînteia 
tineretului" declarații unor oaspeți din U.R.S.S., Maroc și 
Italia.

V. F. BARABANOV - 
rectorii/ Universității din 

Leningrad

Cred că numărul mare de per
sonalități, de oameni de știință 
si savanți străini care au venit la 
sărbătorirea Centenarului demon
strează prestigiul Universității 
din București, faptul că ea este 
prețuită datorită meritelor dobîn- 
dite pe tărîmul științei și culturii. 
Poporul romîn a obținut mari 
realizări în construirea socialis
mului și ele ne bucură sincer.

Studenții și profesorii Univer
sității din Leningrad unde a stu
diat V. I. Lenin, care a avut 
printre studenți pe Mendeleev, 
Timiriazev și Turgheniev, unde 
N. S. Cemîșevski și-a susținut 
dizertația „Relațiile dintre artă 
și realitate*', aduc Universității 
din București un călduros salut. 
Sîntem bucuroși să transmitem 
cu ocazia acestui remarcabil eve
niment studenților și profesorilor 
romîni urările de noi succese din 
f>artea universității de care-și 
eagă numele cunoscuți oameni 
de știință ca fizicianuȚV. A. Fok, 
specialistul în limbi romanice 
V. E. Sismațiov, academicienii 
matematicieni V. I. Smimov și 
A. D. Alexandrov, lingvistul V. 
V. Struve, geochimistul Veraad- 
ski, A. A. Lebedev, S. E. Frisch 
— creatorul spectroscopiei sovie
tice etc. în țara noastră se dă o 
înaltă prețuire realizărilor științei 
și culturii romînești. Lucrările 
unor oameni de știință și cultură 
romîni — B. P. Hașdeu, Den- 
sușianu, Iorgu Iordan, Al. Ro- 
setti, Al. Graur, sau lucrările lui 
Tudor Vianu sînt binecunoscute 
și apreciate la noi. Numele ar
heologului Pîrvan și istoricului 
N. Iorga, ale lui C. I. Parhon, 
Horia Hulubei și ale altor oa
meni de știință romîni apreciați 
în lumea întreagă sînt binecunos
cute și de către studenții și pro
fesorii Universității din Lenin
grad. Literatura romînă se bucu
ră astăzi de tiraje mari, transmi- 
țînd mesajul unui minunat po
por. Operele lui Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Coșbuc și 
ale scriitorilor contemporani Tu
dor Arghezi, G. Călinescu, M. 
Beniuc, M. Preda, Titus Po- 
povici etc. sînt prețuite în cercu
rile largi ale cititorilor sovietici. 
Cît privește muzica, este greu de 
presupus ca un popor să fie mai 
bine surprins în toate frământă
rile sale decît de muzică lui 
Enescu pe care noi o apreciem 
în mod cu totul deosebit.

Consider Centenarul o sărbă
toare a Universității din Bucu
rești și a poporului romîn, dar și 
a universităților de pretutindeni 
ale căror legături de colaborare 
trebuie mereu întărite pentru 
binele și progresul umanității.

universitate tânără. Nu are 
vechimea și nici experiența Uni
versității din București, a cărei 
organizare o consider drept un 
model pentru universitățile afri
cane. Impresionat de numărul 
mare de studenți bursieri și de 
condițiile excelente în care înva
ță aceștia duc cu mine speranța 
că intr-o vreme scurtă și Ia Ra
bat vom avea rezultate ca ale dv.

Lumii întregi ii este cunoscută 
bogata tradiție a invățăxmntuhii 
marocan de altă dată. Nume cum 
sînt cele ale lui Averroes, Avi- 
cena, Ibn Khadoun, vor mai fi 
întâlnite la tânăra universitate din 
Maroc. Această universitate care 
a fost înființată în 1957 va avea 
în anul 1967 mai multe mii de 
studenți care în anii care vin vor 
face ca Marocul să devină o țară 
bine dezvoltată așa cum 
Romînia. Universitățile din 
bat, Casablanca și Fez se 
împărtăși din experiența Univer
sității dv. centenară care vreme 
de 100 de ani a dat figuri de 
notorietate mondială.

MAHOMED EL FASSI — 
rectorul Universității din 

Rabat (Maroc)

Am marea plăcere să particip 
la Centenarul Universității din 
București căreia îi transmit toate 
felicitările mele în numele celei 
mai vechi universități din lume 
— „La Quaraouiyine“ și în nu
mele celei mai tinere universități 
din lume — Universitatea Maho
med al V-lea din Rabat. Ca 
membru al Academiei arabe din 
Cairo, al Academiei din Bagdad, 
în numele tuturor universităților 
africane, po care am marea cin
ste de a le reprezenta, transmit 
universității centenare, urările 
mele cele mai sincere de prospe
ritate, asociate cu dorința strîn- 
gerii tot mai mult a legăturilor 
dintre universitatea bucureșteană 
și universitățile africane.

Universitatea din Rabat este o

------

ARTIȘTI AMATORI
IN TURNEU

In faza finală a celui de al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori, brigada 
artistică de agitație a căminu
lui cultural din comuna Bolin- 
tin Vale a obținut premiul II. 
Ea a devenit cunoscută în în
treg raionul.

Zilele trecute, membrii bri
găzii artistice de agitație au 
fost oaspeții colectiviștilor din 
comuna Muntenii-Buzău, raio
nul Slobozia. Spectacolul „Pe 
la noi prin Bolintin" s-a bucu
rat de un succes binemeritat. 
Interpreții, printre care Petre 
Ar sene, Armand Ștefănescu, 
Valentina Popescu — Arsene, 
Dumitru Zamfir și Constantin 
Mănolache au fost de nenu
mărate ori bisați la scenă des
chisă.

Programul a fost continuat 
de taraful Casei de cultură din 
raionul Slobozia și formația de 
Călușari de la Căminul cultu
ral din comuna Frumoasa, ra
ionul Zimnicea.

IONEL PROTOPOPESCU 
NICOLAE MEHEDINȚU 

corespondenți voluntari

pe podiumul învingătorilor

TOKY01964

Corespondență

primită

prin telex

de la trimisul
special

ILIE PLRCARU

g+c^aie simplă și tandră : „in 
fiecare ci se face tot mai frig 
aici, in Japonia. Vă rog să vă 
îngrijiți...*

Cred că 
prietenia <
lungat, azi, 19 
și ploaia care 
ieri.

O medalie 
public.

este 
Ra-
vor

GIORGIO CENCETTI — 
profesor la Universitatea 

din Roma

între Romînia și Italia sînt le
gături vechi, pe care veacurile 
le-au solidificat creînd o bogată 
tradiție. Nu o dată universitățile 
italiene au numărat în rîndul stu
denților și chiar al profesorilor 
oameni din țara dv. Respectul 
pe care-1 avem față de poporul 
romîn își are explicația, desigur, 
și în realizările importante ale 
oamenilor de știință și cultură 
romîni, puternic legați de civili
zația Italiei. Am avut marea fe
ricire de a-1 cunoaște personal în 
1936 la un congres de istorie de 
la Veneția, pe unul dintre marii 
dv. istorici — Nicolae Iprga- 
Susținea atunci o comunicare 
despre risorgimentul italian, fă- 
cînd o paralelă bine argumen
tată cu Unirea principatelor ro- 
mînești. Am avut posibilitatea să 
cunosc și să urmăresc îndeaproape 
și activitatea unui alt om de sea
mă al Romîniei — pe Nicolae 
Titulescu, cunoscut și venerat 
între cele două războaie mon
diale de cele mai distinse per
sonalități ale vieții diplomatice și 
politice. Sînt doi romîni pentru 
care am avut întotdeauna o mare 
venerație. In aceste zile cînd 
Universitatea serbează centenarul 
său, poporul romîn își amintește 
desigur și de iluștrii săi studenți 
și profesori între care Hașdeu, 
Pîrvan, Marinescu, Iorga, Țițeica 
și alții care au făcut glorie aces
tui înalt institut și for de cultură 
și știință. Bogatele realizări pe 
care le-am întîlnit în Universita
tea sărbătorită, în frumoasa dv. 
capitală, se datoresc prefacerilor 
importante survenite în viața in
dustrială și social-politică a Ro
mîniei. Voi părăsi această minu
nată țară cu gîndul neabătut de 
a reveni cît mai curînd pentru 
a-i cunoaște mai profund oame
nii, frumusețile și realizările

La Tokio, viața se desfășoa
ră normal, la fel ca ieri, ca 
alaltăieri, ca totdeauna.

Orașul iyi trăiește viața de 
totdeauna, și totuși, pretutin
deni, in toate clipele, prezența 
J.O. e marcată, vizibil, impri
mată adînc. „Există o nedrep
tate flagrantă la această Olim
piadă — glumea un ziarist 
francez. Singuri sportivii sînt 
răsplătiți, primesc medalii, e- 
logii... dar publicul ? El de ce 
e uitat ?" Am zîmbit, dar glu
ma îmbrăca un adevăr. Cei 
200 000 care umplu, în fiecare 
zi a olimpiadei, tribunele sta
dioanelor, ringurilor, bazine
lor, sălilor de gimnastică, a- 
plaudînd, scandînd numele fa- 
voriților, bătîndu-se pentru 
autograful lui Hayes sau foto
grafia Iolandei, nu se ostenesc 
mai puțin, nu depun — vă rog 
să mă credeți — mai puțină 
înflăcărare și energie decît 
atîția dintre olimpici.

Nu numai orice victorie, dar 
orice făză frWhoasă, orice cli
pă de sport veritabil, e salu
tată de publicul japonez cu a- 
plauze furtunoase.

S-ar putea spune, ca răs
puns că publicul japonez este 
un public prin excelență spor
tiv. Public care întîrziind, 
pînă seara tîrziu, lîngă poarta 
satului olimpic Yoyogi trimite 
celor dinăuntru mesaje pline 
de simplitate; daruri sau (cînd 
punga e săracă) grațioase su
veniruri de cîteva rînduri, ca
ligrafiate pe o foaie de hîrtie. 
Faptele, simple emoționează 
tocmai prin această simplitate.

Pe o hîrtie filigranată 
cu siluiete de flori, mem
brele clubului horticol al 

școlii medii superioare de fete 
din Minatogawa adresează 
sportivilor noștri urări de suc
cese, cum și rugămintea de a 
le indica „floarea specifică 
Romîniei, ca s-o punem în al
bumul școlii". O altă școală, 
din' prefectura Achita, trimite 
un desen-afiș, o adevărată 
broderie de artă, prin care u- 
rează „șanse bune sportivilor 
romîni". O elevă din Tokio, 
Michico Aoki, dorește delega
ției noastre „multe izbînzi" în- 
soțindu-le cu un sfat, cu o ru-

urisul japonezilor 
căldura lor, au a- 

octombrie, nori 
ne intristaseri

de aur acestui

★

în minte urarea 
„de multe

Îmi revine 
elevei din Tokio, 
izbînzi", adresată sportivilor 
noștri. O urare de bun augur, 
fiindcă ieri lotul nostru a săr
bătorit o zi plină. Cinci meda
lii, două de argint și trei de 
bronz aveau să încununeze 
cinci victorii romînești de 
prestigiu în această Olimpiadă 
de un atît de înalt nivel com- 
petițional. Punîndu-și în între-

Campioni
Tir

diferență de primul clasat — 
medalia de argint la J.O. re- 
trecir.d cu 4 puncte rechini 
record olimpic al Romei. L-am 
căutat firește pentru un inter-

Interviul s-a desfășurat chiar 
acolo, in parcul Hezu, lingă 
muu dintre cele mai modeme 
poligoane de tir complet ale 
orientului. Dar intr-un fel, in
terviul se desenase, urmărind 
epica unor mișcări. 11 văzusem 
pe Tripșa intrind tn concurs. 
II văzusem măsurind din ochi, 
eu atenție și ambiție, distanța 
care-', despărțea de țintă (dis
tanța care-’ despărțea de me- 
dalie) și îl văzusem, după cîte
va clipe, doborind-o fulgeră
tor. Ce s-ar mai putea adăuga?

Să-i dăm cuvintul:
— Am intrat in concurs li

niștit, cu o liniște care, sincer 
vorbind, mă mira. Cu cîteva 
zile in urmă, chiar și ieri, în 
cjunul concursului, eram, agi
tat și neliniștit. Mă măsurăm 
cu adversari redutabili, verita
bili ași ai pistolului: Pentti 
Linnosvuo, campionul mondial 
de ia Cairo, americanul Mcmil- 
lan, campion olimpic al Ro
mei...
- Și?
— Am reușit 591 puncte 

dar m-a învins Linnosvuo, în 
ultima serie cu 592 puncte.

— Așa cum Lia Manoliu, la 
disc, a fost depășită tot azi cu 
numai 30 cm, după ce condu-

olimpici

PENTTI LJNNOSVUO (Finlanda) — Pistol viteză : 592 pct.

Atletism

TAMARA PRESS (U.R.S.S.) — disc : 57,27 m.
MIKE LARABEE (S.U.A.) — 400 m plat: 45“1,10.
EDDITH Mc. GUIRE (S.U.A.) — 8o m garduri : 23*

Călărie

MAURO CHECCOLI (Italia) — proba „completă" : 64,40 pct. 
ITALIA — proba pe echipe.

Scrimă

GRIGORI KRISS (U.R.S.S.) — spadă.
Ciclism

GIOVANI PETTENELLA (Italia) — viteză.

cere pasiunea și talentul, ani
mați de răspundere pentru 
prestigiul sportului nostru, 
cinci sportivi romîni au urcat 
pe podiumul învingătorilor O- 
limpiadei. O dată cu aplauzele 
tribunelor, ale coprponenților 
lotului nostru olimpic, le adre
săm din toată inima felicitări. 
La Tokio, ieri am sărbătorit 
cinci victorii. Ele ne-au fost 
aduse de Valeria Bularca, Lia 
Manoliu, Dumitru Pîrvulescu, 
Ion Cernea și Ion Tripșa.

Ultimul din cei citați, Ion 
Tripșa, ieri după-masă, pe te
renul de tir din Asaka, a 
cucerit la pistol viteză cu 
591 puncte la numai un punct

sese în primele 5 aruncări... 
Tripșa suride:

— Nu uitați că sîntem la 
J.O. Lupta, aici este cit se poa-

Echipele

ale R.P.R.

ION CERNEA

DUMITRU PÎRVULESCU
In ziua a 9-a a întrecerilor 

Olimpiadei, sportivii romi ni 
an avut în ansamblu o com
portare bună, numărîndu-se 
printre protagoniștii concursu
rilor de tir, atletism și ai 
turneului de lupte clasice. La 
Gimnaziul Komazawa, luptă
torii au obținut o medalie de 
argint prin V. Bularca (70 
kg) și două medalii de bronz 
prin D. Pîrvulescu (muscă) și 
Ion Cernea (cocoș), la stadio
nul Național, Lia Manoliu a 
confirmat încă o dată clasa sa 
internațională, cîștigînd me
dalia de bronz la aruncarea 
discului, iar la poligonul de 
tir, Asaka, țintașul Ion Tripșa 
a intrat în posesia medaliei de 
argint în proba de pistol vite
ză. Numeroși spectatori au 
aplaudat frumoasa comportare 
a sportivilor romîni cîștigă- 
tori ai medaliilor olimpice, cu 
rezultate remarcabile.

te de strînsă, partenerii sînt de 
forțe aproape egale.

— Anul acesta, după cîte 
știm ați avut performanțe mai 
ridicate: 593 puncte în mai, la 
Veneția — record pe care l-ați 
egalat, în lună următoare, la 
Moscova — iar în august și 
septembrie, la campionatele 
nordului 592 puncte.

Din nou un surîs :
— Și aici, la Tokio, în zilele 

de antrenament, am obținut 
cîte 594—596 puncte... dar, cum 
spuneam, nu uitați că sîntem 
la J. O.

— Aveți ceva de transmis în 
țară ? Mesajul dvs. va ajunge 
prin telex. Cei interesați îl vor 
citi în ziarul nostru.

— Vă rog să transmiteți tu
turor iubitorilor tirului că 
Tripșa, prietenul lor, e bucu
ros de victorie și decis sli ob
țină mai mult la viitoarele 
competiții. Alături de ceilalți 
(și cînd zic „ceilalți" mă refer 
la Dumitrescu clasat al șase
lea, dar întrecînd și el recor
dul olimpic al Romei) mă voi 
strădui să duc mai departe, în- 
tregindu-le, succesele de pînă 
acum. Și mai transmiteți dacă 
se poate ceva. Transmiteți so
ției mele la Uzina „Semănătoa
rea" (m-am căsătorit cu o lună 
înaintea Olimpiadei) că sînt să
nătos, mulțumit de mine, că 
aștept cu nerăbdare s-o văd".

Și după cum vedeți i-am în
deplinit dorința.

de volei

învingătoare
Selecționata masculină a R. P. Romîne a obținut un nou succes în 

turneul de volei învingînd cu scorul de 3—1 (15—6; 12—15; 15—10; 
16—14) echipa R. P. Ungare. Acum, voleibaliștii romîni se află la 
egalitate de puncte (11) cu echipele U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace. O 
surpriză a furnizat echipa Japoniei care a învins cu 3—1 echipa 
U.R.S.S. Alte rezultate : R. P. Bulgaria — S.U.A. 3—0 ; Olanda —• 
Coreea do sud 3—1 ; R. S. Cehoslovacă — Brazilia 3—0. Astăzi este 
zi de odihnă la volei. La 21 octombrie echipa țării noastre susține un 
meci decisiv în compania echipei R. S. Cehoslovace.

Reprezentativa feminină a țării noastre a întrecut cu 3—0 (15—10; 
15—9; 15—6) echipa Coreei de sud. La 22 octombrie echipa R. P. 
Romîne va juca cu R. P. Polonă. Echipa învingătoare din acest joc, 
va cuceri medalia de bronz.

(Urmare din pag. I)

la caiac-ca 
cu 
Și 

participa la pro- 
liberă calibru re-

• Astăzi in concursul 
atletism evoluează Ana 
lăgean la aruncarea greutății. 
Sînt programate primele pro
be preliminarii 
noe. Fotbaliștii vor juca 
Ghana. Țintașii Olărescu 
Rotaru vor 
ba de armă 
dus.

• Tntr-o 
reprezentanților presei 
tive internaționale, 
tele C.I.O„ Avery 
a spus că pentru excepționa
lele eforturi d ganiza în

Angajamentele prind viață

Indicele planificat de creștere 
a productivității muncii a fost 
depășit cu 1,5 la sută.

Pentru a sprijini din plin 
realizarea angajamentelor lu
ate, conducerea uzinei acordă 
o atenție deosebită introduce
rii unor procedee noi de lu
cru. De exemplu, la remorca 
basculantă de 4 tone s-a in
trodus, la sfîrșitul lunii au
gust, sudura în mediu de bio
xid de carbon, procedeu care 
asigură creșterea productivi
tății muncii la această opera
ție cu 50 la sută. Folosind 
craițuirea electropneumatică

Acum, in 
fac intense pregătiri pentru 
producția anului viitor. Co
mitetul U.TAL și-a propus să 
rezolve o seamă de obiective 
care să asigure o mai mare 
contribuție a tinerilor la rea
lizarea tuturor indicilor de 
plan. Așa de exemplu, se fo
losesc cu mai multă eficacitate 
formele prin care se generali
zează experiența înaintată,

îndrum 
fiecare 
manența 
trecere, 
forțele 1; 
jamentelor 
noastră. campionatelor mondial» de

nerfecte condiții cea de-a le-a
I ediție a Jocurilor Olimpice.
1 forul internațional a decer

nat orașului Toido -Cupa O-

de lună an- i imM wwiinț» rrtr*ort!:nare

bateri de la C_LO. wCupa Olimpică* a fost

i Coubertin, fondatorul Jocu-
! rilor Olimpice. -Cupa Olunpi-

.a co., u p-r ^--ț-urate. or-
sau rar» contri-

inerii incit bule la cauza sportului ama-

1 dat in in-
tor și a ideii olimpice.

pe cu toate • In cadrul congresului te-
lirea anga- 1 derației internaționale de tir

de uzma s-a stabilit ca întrecerile

talere să se desfășoare în a- 
nul 1965 in Chile. In 1966, 
campionatele mondiale de tir 
și talere vor avea loc în R.F. 
Germană.

preșeat:• Primo Nevic 
tele Federației i 
a sportului 
(F.I.S.U.) a anunțat în cursul 
unei co resă. ca-

rtadionui

îiversitai

declarație făcută 
spor- 

președin- 
Brundage.

întru medali- 
egoriile res- 
interes este 

a campionu- 
mondial Anton Geesink 

(Olanda), care în primul tur 
se va întîlni cu japonezul A- 
kio Kaminaga. Printre favo- 
riți se mai numără și engle
zul Porthebridge.

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Francois Billoux, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, însoțită de tovarășul 
Comei Onescu, membru al C.C. 
al P.M.R., și-a continuat vizitele 
prin țară.

In cursul zilei de sîmbătă, 
membrii delegației au fost oas
peții regiunii Brașov, unde au vi

zitat gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Hălchiu, raionul Sf. 
Gheorghe, și Uzinele de tractoa
re din Brașov.

Luni, oaspeții francezi au sosit 
în regiunea Hunedoara, unde au 
vizitat Combinatul siderurgic și 
instituții social-culturale din Hu
nedoara și noul centru al orașu
lui Deva.

(Agerpres)

INFOR
Artista poporului Zenaida Palii, 

prira-solistâ a Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, a plecat 
intr-un turneu în R.S.F. Iugoslavia. 
Ea va cinta în „Don Carlos“ Ja 
Novi Sad și Sarajevo și în ,,Tru- 
badurur* la Belgrad.★

Luni seara. în sala mare a Casei 
Universitarilor din Cluf, colectivul 
Filarmonicii de stat din Ostrava

MÂȚII
(R. S. Cehoslovacă), a prezentat 
un concert simfonic care a cu
prins : concertul brandenburgic nr. 
3 de Bach, concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de Prokofiev și 
simfonia a 5-a în mi minor „Din 
lumea nouă" de Dvorak.

Concertul, dirijat de Josef Dani
el, a avut ca solistă pe pianista 
Mirka Pokorna.

(Agerpres)

Pregătiri pentru iarnă 

la Grădina botanneă din Cluj
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Grădina botanică din Cluj, 

care în vară și-a etalat frumu
sețile celor 11 000 de specii 
pentru mai bine de 250 000 de 
turiști din țară și străini, 
se pregătește acum pentru a- 
notimpul rece. Plantele, obiș
nuite cu pustiurile Saharei, A- 
fricii sau Mexicului sînt trans
ferate în sere, unde au create 
condiții asemănătoare cu cele 
din locurile de origină. Plan
telor care vor rămîne afară li 
se taie ramurile uscate, altele

sînt acoperite cu globuri de sti
clă. In același timp se colec
tează sămînța plantelor pentru 
întocmirea catalogului de se
mințe pe anul 1964 care va cu
prinde circa 3 000 denumiri de 
specii. Schimbul de semințe se 
va efectua cu peste 500 insti
tute și grădini botanice din 
lume de ia care Clujul a primit 
peste 8 000 probe. Grădina bo
tanică din Cluj a trimis în df 
ferite părți ale globului în acest 
an 12 000 probe de semințe și 
plante vii.

George Niculescu Basu
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă, Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. și 
Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale, anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață, după 
o lungă și grea suferință, în 
ziua de 19 octombrie 1964, a 
artistului poporului George 
Niculescu-Basu.

Născut în anul 1882, George 
Niculescu-Basu a simțit încă 
de mic copil o atracție deose
bită pentru muzică. Dotat cu 
o voce de o rară forță și fru
musețe și cu un mare talent 
actoricesc, el a fost ani de-a 
rîndul un strălucit interpret 
al primei noastre scene lirice 
ca și al unor teatre muzicale 
și săli de concert din. Italia, 
Franța, Austria.

Neuitate vor rămîne în a- 
mintirea iubitorilor de muzi
că din țara noastră creațiile 
sale în operele „Faust“, 
„Bărbierul din Sevilla", „Bo
ris Godunov", „Cavalerul 
rozelor", „Mireasa vîndută", 
„Povestirile lui Hoffmann" și 
multe altele.

După eliberarea patriei noa
stre, în ciuda vîrstei sale îna
intate, George Niculescu-Ba
su și-a pus cu entuziasm ta
lentul și experiența în slujba 
răspîndirii muzicii de operă în 
masele largi de oameni ai 
muncii, precum și a formării 
și educării noilor generații’ de 
artiști lirici.

înțelegînd să participe attiv 
la făurirea vieții ndi a po
porului nostru, el a intrat în 
rîndurile Partidului Muncito
resc Romîn.

Pentru meritele sale deose
bite în domeniul artei inter
pretative, George Niculescu- 
Basu a fost distins cu înaltul L 
titlu de artist al poporului și 
decorat cu mai multe ordine 
și medalii.

George Niculescu-Basu ră
mîne una din figurile cele mai 
reprezentative ale artei lirice 
romînești, iar amintirea sa va 
dăinui în inimile tuturor iubi
torilor de muzică din patria 
noastră.

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
Teatrul de Operă și Balet al R.P.R.

Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale

DISCURI ROMÎNEȘTI 
CERUTE PESTE HOTARE

Muzica populară și simfonică to- 
mînească, pagini din literatura 
muzicală mondială, imprimate pe 
discuri în interpretarea unor for
mații și soliști romîni se bucură 
de o tot mai mare atenție peste 
hotare.

Opera „Bărbierul din Sevilla" 
în interpretarea unui colectiv al 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, dirijor Mihai Brediceanu, 
soliști: Nicolae Herlea, Magda 
Ianculescu, Valentin Teodorian și 
alții, rapsodiile lui Enescu, în in
terpretarea Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijor George 
Georgescu, un recitai de vioară al 
lui Ion Voicu cuprinzînd balada" 

j de Ciprian Porumbescu și „Melodii 
] lăutărești" de Sarasate, precum și 

alte bucăți din muzica populară și 
i simfonică rominească in interpre- 
I tarea unor formații și soliști ro- 
| mini, au fost solicitate în 15 țări 

ale lumii, situate In cele mai dife

rite puncte geografice : Australia, 
Anglia, Cipru, R. F. Germană', Ca
nada, Honk Kong, Insulele Canare 
etc.

Casa franceză de discuri „Le 
chant du monde" a editat, nu de
mult, discuri cuprinzînd 8 melodii 
populare romînești în interpreta
rea regretatei cîntărețe Maria Tă- 
nase. Ascultătorii francezi pot au
dia cunoscutele cîntece populare 
romînești „Doină din Maramureș", 
„Lung e drumul Gorjului", „Asea
ră vîntul batea", „Bun îi vinul 
ghiurghîuliu" etc.

Alte melodii populare romînești 
în interpretarea orchestrei de mu
zică populară a Radioteleviziunii, 
dirijată de Ionel Budișteanu, Vic
tor Predescu și Nicu Stănescu, au 
iost imprimate, după benzile romî
nești. de către casa de discuri 
Decca din Anglia.

(Agerpres)

O nouă posibilitate de a-și procura discurile preferate ofe
ră oamenilor muncii de la sate

LIBRĂRIA «CARTEA PRIN POȘTĂ» din București 
str. Biserica Enei nr. 16

care expediază Ia cerere, prin poștă, ultimele noutăți de mu
zică populară, ușoară și simfonică, precum și piese de teatru, 

basme etc. înregistrate pe discuri.
Plata se face la primirea coletului.
La cerere, doritorii pot obține GRATUIT cataloage cu lis

ta discurilor imprimate de „Electrecord" precum și prospec
tul cuprinzînd condițiile de expediere a discurilor.



DIN AGENDA ȘCOLARĂ
întem la începutul 
unui nou an șco
lar — pentru noi, 
cei dintr-a Xl-a, 
ultimul din viața 
de elev. Am, por
nit la drum cu

gindul să învățăm mai mult și 
mai bine decit în anul școlar 
trecut. Îmbunătățirea calității 
studiului va fi, de-a lungul ce
lor trei trimestre, principalul 
obiectiv în activitatea organi
zației U.T.M. din clasa noastră.

De fapt, nu o luăm de la ca
păt. Preocuparea pentru un 
studiu de călitate a început la 
noi în clasă încă din anul șco
lar trecut. La sfirșitul primu
lui trimestru am constatat că 
nu toți elevii obținuseră rezul
tate la nivelul posibilităților 
lor. O parte din ei aveau note 
slabe și mediocre. Dar erau în 
clasă 14 elevi cu note bune și 
foarte bune, deci un număr 
mare de fruntași. Aceștia au 
înțeles că ei au datoria (și po- 
slbiliîated) să 
sprijine biroul 
U.T.M. în ac
tivitatea pe 
care o înce
puse în clasă 
pentru ridica
rea nivelului 
la învățătură 
al tuturor ele
vilor. La rugă
mintea tovară
șei diriginte, 
aproape toți 
tovarășii pro
fesori care pre
dau la clasa noastră ău mers 
în vizită acasă la elevii 
care aveau lipsuri la în
vățătură. La. aceste vizite au 
participat și membri ai birou
lui, elevi fruntași la învățătu
ră. Se purtau discuții cu pă
rinții, cu elevii, se urmărea 
cum învață elevii vizitați, cite 
ore pe zi studiază, cum își pe
trec timpul liber: de aseme
nea, i se comunica fiecărui pă
rinte situația școlară a fiului 
său. La unii elevi (unde situa
ția o cerea) făceam în fiecare 
săptămînă asemenea vizite. 
Tovarășa dirigintă, tovarășii 
profesori și membrii biroului 
U.T.M. discutau și la școală cu 
elevii care dovedeau delăsare 
la învățătură sau aveau Greu
tăți. Asemenea discuții indivi
duale au avut eficacitatea aș
teptată asupra muncii perso
nale a fiecărui elev. Știam a- 
cum precis care sînt cauzele 
rezultatelor slabe- ale fiecă-

Cinematografe DESENE
STRĂINUL — cinemascop (ambe

le serii) rulează la Patria (orele 10; 
13,30; 17; 20,30). Grivița (orele
9,30? 13; 16,30; 20), Melodia (orele 
9,30; 13; 16,30; 20). CARL VON 

j OSSIETZKY" rulează Ia Republica 
f (orele 9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 

21,15). GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Luceafă
rul (orele 10; 13,30; 17; 20,30), Vic
toria (orelo 9,15; 12,45; 16,15;
19,45), Flamura (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). HAT ARI (ambele serii) 
rulează la București (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Giulești (orele 9,30; 13; 
16,30; 20). COMISARUL MAIGRET 
SE ÎNFURIE rulează la Capitol 
(orele 9,30; 11.45; 14; 16.30; 18.45; 
21), Excelsior (orele 10; 12.15; 
15,30; 18; 20,30), Modem (ore’e 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
ACCATTONE rulează la Festival 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Dacia (orele 9,45; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Rahova (orele

P. NIȚĂ

ION SIMION

k «Sadoef
Metre

cele mai 
expoziții 

ultimul

Pînă la 1250, și după aceea!

10,30; 15,30; 17,45; 20)( Volga (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). CIO- 
CIARA rulează la Central (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 

’ Arta (orei© 15,30; 18; 20,30). CO
LABORATORUL CEKA rulează la 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45; 
20^0), Tomîs (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,"15l 20,30), Aurora 
(orele 10- 12,30-, 15,45; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII rulează Ja Union (orele 
16, 18,15; 20,30). JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 (pro
gram pentru copii dimineața ora 
10), Vitan (orele 16; Î8,15; 20,30), 
Colentina (orele 16; 18,15; 20,30). 
ȘOFERII IADULUI rulează la în
frățirea între popoare (orele 10; 
15,30; 18; 20,30). BRAȚUL NE
DREPT AL LEGII rulează la Cultu
ral (orele 15; 17; 19; 21). VIAȚĂ 
PARTICULARĂ rulează la Fero
viar (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). DRAGOSTE LA
ZERO GRADE rulează la Buzești 
(orele 14,15; 16,30, 18,45; 21), Popu
lar (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Pacea (orele 11; 16; 18; 20). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; .20,30). REZERVAT PENTRU 
MOARTE rulează la Bucegi (orele 
10; 12; 16; 18.15; 20,30), Miorița 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20). 
SINGURĂTATEA ALERGĂTORU
LUI DE CURSĂ LUNGĂ rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15; 20,30). RE
BELUL MAGNIFIC rulează la Fla
căra (orele 14; 16; 18,15; 20,30). 
MORAL '63 rulează la Munca 
(orele 16; 18,15; 20,30), Ferentari 
(orele 14, 16; 18,15; 20,30). VÎNĂ- 
TOAREA — cinemascop rulează la 
Moșilor (orei© 15,30; 18; 20,30). AL 
NOUĂLEA NUME rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20). LOCOTE
NENT CRISTINA rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). DOMNUL 
TOPAZE — cinemascop rulează la 
Viitorul (orele 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45). COMOARA DIN LACUL 
DE ARGINT — cinemascop rulează 
la Progresul (orele 14; 16,30; 19; 
21,15). SECHESTRATUL DIN AL
TONA rulează la Cotroceni (orele 
14; 16,15; 18,30; 20,45). PAGINI 
DE ISTORIE — ROMÎNIA, ORI
ZONT '64 rulează la Floreasca 
(orele 16; 19). ASALTUL CERULUI, 
FLĂCĂUL ȘI FOCUL, MICUL 
MAMUT, AKVOBELY HEMIN
GWAY, SOFIA ÎNFLOREȘTE, PO
LITICĂ CU... DELICATESE rulează 
la Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare).

rula. Apoi, elevii fruntași își 
schimbaseră atitudinea față de 
colegii lor slabi la învățătură, 
în pauze se purtau discuții a- 
prinse pentru fiecare notă sla
bă, pentru fiecare absență ne
motivată. In asemenea condiții 
am convocat adunarea gene
rală. Scopul adunării era să 
discutăm ce trebuie să facem, 
cum să punem capăt notelor 
slabe și mediocre.

Nu-i vorbă, posesorii acestor 
note au fost zdravăn scuturați. 
Mulți dintre vorbitori au pre
zentat concluziile desprinse în 
urma discuțiilor fi a vizitelor 
făcute acasă la elevi. S-a ară
tat concret cum învață acasă 
atit elevii fruntași cit și cei 
slabi la învățătură, cum își 
planifică timpul, ce atenție a- 
cordă fiecărei materii, cum își 
fac temele și ce rezultate ob
țin. Și cum rezultatele erau tn 
funcție de felul cum fiecare 
elev se pregătea acasă, de a- 
tenția cu care asculta explica-

CLASA Xl-a
ÎȘI PROPUNE

țiile tovarășilor profesori și își 
lua notițe, de sirguința fiecă
ruia — adunarea generală a 
hbtărit ca asupra acestor fac
tori să fie îndreptată atenția 
întregului colectiv al clasei.

De acum se putea vorbi la 
noi in clasă despre un colectiv 
puternic sudat. Prezența lui 
(promptă și intransigentă) se 
simțea de cite ori vreun elev 
lua o notă slabă sau absenta 
nemolivat de la școală ; cel in 
cauză era mustrat de colegii 
săi, obligat să arate motivul 
pentru care nu s-a pregătit sau 
a absentat nemotivat. Totoda
tă, urmăream elevii cum își 
iau notițe, cum se pregătesc 
acasă pentru fiecare materie. 
Era un control colectiv al stu
diului individual.

Sfirșitul trimestrului II ne-a 
adus primul succes: in clasa 
noastră nici un elev n-a ră
mas corijent. Firește, bucuria

ÎN METAL

interesante 
deschise în 
timp este aceea de lu
crări din metal, bătut 
și patinat în culori a- 
parținînd pictoriței 
Mayer Edith.

Vizitatorul va avea 
surpriza unor expona
te care atrag atenția 
în primul rînd, prin 
materialul cu care ar
tista lucrează metalul. 
Izvorul inspirației este 
creația populară din

care se 
s trădam 
artistice câpedarf ăr ta 
bun început un suport 
aalerial și spiritual 
consistent. In poiiăa 
tehnicii atit de rigide, 
liniile au suplețe chiar 
alunei cînd sînt dure, 
conturul vine să îm
plinească armonia for
melor bine proporțio
nale. Plastica simboli
că din „Pace — pline", 
emană lumină, dînd 
senzația de liniște.

1 250. Cifra reprezintă tota
lul tinerilor purtători ai in
signei „Prieten al cărții" (din 
cei aproximativ 1 300 cîți nu
mără Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad).

7 100 de cărți au fost împru
mutate de la biblioteca clu
bului numai de la începutul 
anului și pînă acum,

1 300 — reprezintă numărul 
de tineri care posedă biblio
teci personale,

iar 100 000 lei 
aproximativă a 
părate de tineri 
fabricii.

Transformate
pagini, nume de autori, sau 
ore petrecute, pînă tîrziu sea
ra, deasupra rîndurilor tipă
rite, cifrele acestea reprezin
tă o secvență din filmul acti
vității culturale desfășurate în 
fabrică.

este valoarea 
cărților cum- 
de la standul 

în număr de

Un prieten, 

dar nu numai al cărții

Intr-un timp Vasile Grăj
deanu nu înțelegea pasiunea 
pentru lectură a celorlalți ti
neri, negăsind nimic atrăgător

a fost generală. Succesul ne-a 
încurajat și ne-a ambiționat 
pe toți. Ne-am propus ca în 
trimestrul următor să obți
nem rezultate și mai bune. 
Trebuiau acum lichidate notele 
de 5 și 6. Așa a început lupta 
pentru ridicarea calității stu
diului. Foloseam des schim
burile de experiență, ' fiecare 
metodă bună de studiu la ma
tematică, romină sau limbi 
străine, era popularizată în în
treaga clasă.

Sfirșitul anului ne-a confir
mat că am procedat bine. Din 
nou nici un corijent. Au dis
părut insă și mediile de 5 și 6.

.._4cum, ia începutul noului 
an școlar, am pornit la drum 
cu gindul să învățăm mai. 
mult și mai bine decit in anul 
școlar trecut. Metodele folo
site anul trecut, care au dus 
la îmbunătățirea situației la 
învățătură, ie-am luat cu noi 
in clasa a Xl-a : am început 
să le aplicăm chiar din pri

mele zile de 
școală. De data 
aceasta nu vom 
mai aștepta 
trimestrul II.

Ne-am gîn- 
dit însă și la 
unele acțiuni 
noi. Vom căuta 
— cu sprijinul 
tovarășei diri
ginte și al to
varășilor pro
fesori — să-i 
determinăm pe 
top elevii să-și 
de pe acum 

Firește, 
itătîle. de 

fcce 
stea.

încăaleagă 
rLitoarea profesiune. 
în funcție de positri* 1. 
aptitudinile lor. Si vom 
totul să le trezim drago: 
pășunea pentru această 
fesiune : discuții despre diferi
tele profesiuni. întilniri cu spe
cialiști din producție, vizite la 
întreprinderi. Sîntem convinși 
că avind in față perspectiva 
realizării unei dorinți, elevii 
vor învăța cu mai multă pa
siune. Un lucru insă rom aven 
in vedere in tot cursul cnulu»- 
ca toți elevii să acorde aceeași 
atenție tuturor materiilor, 
numai acelora care le vor 
losi în vederea admiterii 
tr-o facultate sau alta.

Pentru elevii școlii tehnice 
de radio-televiziune din Bucu
rești a fost dat recent în folo
sință un nou cămin. Acesta 
este prevăzut cu o cantină și 
spălătorie modernă, dormitoa
re confortabile, săli de studiu 
special amenajate etc. Cei 220 
de elevi ai școlii s-au mutat 
de curînd în noua clădire.

ghezL Mihai Beai
Cassiaa, Alexandru Andri^oru, 
Nich-.ta Szăaeseu. sau Hie 
OMttBBtfs. Ib sală u recu- 
noașîem pe ttii din cei mai 
asidit: cititori ai bibliotecii : 
Grigori# Nicolte, Mihai Ar- 

Ion Ceapă și alții. La 
șfîrșiinl lecturii, numeroși 
s»at cei care solicită bibliote
carei vc.^mele autorilor din 
care aa fost selectate versu
rile clzîte. Acasă. în liniște,
vor sc. recizeascâ un vers care 
i-a inerntat, să cunoască mai 
inne și mai profund opera 
poetului cu care, poate, a fă
cut abia acum adevărata pri
mă cunoștință.

...Prezentările de cărți teh
nice, recenziile organizate de 
cititori fruntași, serile literare, 
diminețile de poezie sau ex
pozițiile pe teme ca „Satul 
nou in literatura contempo
rană" sau „Cărți despre insu
recția de la 23 August" Sînt 
doar citeva exemple de acți
uni interesante organizate la 
biblioteca Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad.

VICTOR MAȘEK

nu 
fo- 
în-

ALEXANDRU LUPU 
secretarul biroului U.T.M. 

al clasei a Xl-a C de la Școala 
medie nr. 1 Hunedoara

Sînt alăturate două 
simboluri a căror puri
tate reliefează rațiu
nea existenței omului : 
un porumbel și un spic 
de griu, într-o sime
trie firească, primul 
pe un suport, al doilea 
izbucnit parcă din pro- 
pria-i rădăcină, ca o 
continuare a mi ini lor 
unei femei. Tabloul 
este excelent, de pro
funzimea unei statui a 
libertății. „Punguța cu 
doi baiu". ,Jăt-Frumos 
din Tei", ilustrează, 
cu un respect iată de 
viziunea și îdeea ope
relor. pe cită coordo
nată. BK>-lhre cte Ințe- 

urui p iubirii o- 
> <Ln popor. Suita 
ihamtii ta . Făf 

âm. Tei" kxre-

sta cu „nasu-n carte*. 
muncitor priceput, ii Izp-

în a 
Deși . . .
sea formarea deprinderii de c 
se instrui, pierduse obișnuința 
lecturii continue, neconcepind 
aceasta ca o necesitate și vn 
folos pentru sine.

— Mi-ar trebui o vară s-o 
citesc... răspundea el, cînd ci
neva îl îmbia să citească vre
un roman

In aceeași secție — recr 
eare bile — lucra șt Ștefan 
Alcaza, pasionat cititor, unu’, 
dintre primii purtători ai in
signei „Prieten al cărții" di*: 
secție. A simțit de dator.: 
lui să intervină, să-i stârnească 
interesul, să-i stimuleze dorin
ța de informare lui Vasile 
Grăjdeanu. Faptul că erau și 
vecini i-a fost un ajutor. A 
început să-l viziteze mai 
des: și niciodată nu uita 
să aducă cu el și o carte. 
Începu să citească împre
ună, cu prietenul 
nile savuroase ale 
rului humuleștean, 
și momentele" lui 
sau versurile lui Eminescu. A- 
ceste lecturi în comun i-au 
redeschis lui Grăjdeanu gustul 
pentru citit.

său pagi- 
povestito- 
„Schițele 

Caragiale

de conferințe
entru elevii fostei 
clase a IX-a de la 
Școala medie nr. 
2 din Tg. Mureș 
au rămas memo
rabile citeva din 
expunerile și sim- 
organizate anul 

cadrul ciclului de 
între acestea ?i 

simpozionul:

pozioanele 
trecut în 
conferințe, 
menționează 
,.Forța adevăratei colegiali
tăți". Atît prin conținutul de 
idei, cît și prin modul de or
ganizare. simpozionul a avut 
un puternic efect educativ a- 
supra elevilor. Un prim refe
rat a lămurit raporturile de 
colegialitate. Alt referat era 
alcătuit pe baza părerilor u- 
nor mari personalități des
pre colegialitate. A ur
mat proiecția unui număr de 
secvențe dintr-un film dedicat 
vieții școlare. Apoi au fost su
puse dezbaterii diverse feno
mene din școală. Simpozionul 
li s-a întipărit în memorie 
elevilor ca un eveniment deo
sebit și prin faptul că l-au 
pregătit, l-au organizat ei în
șiși. cu ajutorul tovarășului 
profesor Clementis Ioan.

Expuneri, simpozioane, dez
bateri interesante au fost și la 
celelal'e clase, trezind și sti- 
mulînd interesul elevilor pen
tru însușirea cunoștințelor po
litice și ideologice. Din expe
riența activității desfășurată 
anul trecut, comitetul U.T.M. 
a tras numeroase învățăminte.

în primul rînd, comitetul a 
socotit că eficacitatea ciclului 
de conferințe depinde direct 
de măsura în care el răspunde 
cerințelor elevilor. De aceea 
comitetul U.T.M., pregătind 
organizarea și desfășurarea 
ciclului de conferințe pentru 
anul 
largă consultare a elevilor 
încă 
deschiderea cursurilor școlare. 
Comitetul U.T.M. a prezentat 
recomandările făcute de Bi
roul C.C. al U.T.M. în legătu
ră cu această problemă — 
dînd totodată explicații în le
gătură cu problemele pe care 
urmează să le trateze fie
care expunere. Astfel, s-a 
ajuns la stabilirea următoare
lor teme pentru elevii cla
selor a IX-a: „Partidul Mun
citoresc Romîn — conducăto
rul iubit al tineretului", „Mo
mente din lupta U.T.C., sub 
conducerea partidului", „Noi 
obiective industriale pe harta 
patriei", „Munca — o chesti
une de glorie și eroism", „Pa
trie și patriotism", „Internațio
nalismul proletar", „Cum ne

1964—1965 a inițiat o

din primele zile după

ie.

Pe piepturile a numeroși 
tineri din fabrică strălucește 
alături de insigna .Prieten al 
cărții' și cec de ^inora'or-. 
Aparev.:, intre ele nu există 
nici o lepâtură. Aparent, pen
tru că, de fapt, in cele mai 
multe din cazuri ele se presu
pun și se explică reciproc. Iată 
cum, devenind cititori activi și 
că păți nd deprinderea unei lec
turi susținute, mulți tineri au 
început să studieze cu pasi
une și literatura tehnică de 
specialitate. Problema înar
mării tinerilor cu cele mai a- 
vansate metode tehnice de fa
bricație a rulmenților a ocu
pat un rol important în acti
vitatea susținută pe care co
mitetul U.T.M. a desfășurat-o 
in domeniul muncii cu cartea. 
Și aici cifrele pot exprima

Semnarea unui protocol privind colaborarea

Cicluri
economică și livrările reciproce

între R. P. Romină și R. S. Cehoslovacă

comportăm în școală și socie
tate". ..Forța adevăratei cole
gialități".

Ținind seama de părerile 
exprimate de elevi, comitetul 
U.T.M. a hotărît să continue 
consultarea, cerînd acestora 
să comunice problemele la 
care vor să primească răs
puns în cadrul fiecărei teme.

Asemănător a decurs consul
tarea și cu elevii clasei a X-a.

O altă concluzie importantă 
inspirată din analiza activită
ții din anul trecut a fost aceea 
că eficacitatea expunerilor de
pinde în mare măsură de lec
tor și de forma de prezentare 
a acestora. în ceea ce privește 
forma expunerii, experiența 
anului trecut a relevat succe
sul simpozioanelor. întîlnirile 
cu tema ..Tinerii întreabă — 
specialiștii răspund" pe cele 
mai diverse probleme, o dată 
cu acela al conferințelor.

Alegerea formelor de expu
nere s-a făcut însă ținînd sea
ma de măsura în care ele se 
adecvează conținutului teme
lor. Pentru u^ele expuneri 
(caracterul științific al politi
cii partidului, noi obiective in
dustriale pe harta patriei, 
munca — o chestiune de glo
rie și eroism) s-a adoptat for
ma conferinței în cadrul căreia 
să se 
tente 
elevi.
forța
— la clasa a IX-a ; sau frumo
sul în artă și viață, despre 
prietenie și dragoste — la cla
sa a X-a) se pretează la dez
batere și s-a adoptat forma 
simpozionului etc.

în plus, comitetul U.T.M. 
pregătește materiale intuitive 
și demonstrative pentru fie
care temă. Școala dispune de 
o colecție de diafilme în legă
tură cu realizările poporului 
nostru pe tărîm economic, 
științific, cultural-artistic. Vor 
fi utilizate grafice, diagrame, 
planșe etc.

Comitetul U.T.M. de la Școa
la medie nr. 2 Tg. Mureș a 
pregătit cu grijă deschiderea 
ciclului de conferințe pentru 
elevii claselor a IX-a și a X-a, 
acordînd atenția corespunză
toare conținutului și formelor 
acestuia. îndeplinirea cu per
severență a măsurilor stabilite 
va contribui la buna desfășu
rare a fiecărei conferințe, va 
ajuta la clarificarea probleme
lor abordate, la educarea poli
tică a elevilor.

dea răspunsuri compe
ls întrebările puse ae 
Alte teme (lupta U.T.C., 
adevăratei colegialități

concludent rezultate îmbucu
rătoare : fișele bibliotecii in
dică peste 600 de tineri ce 
consultă regulat liieransrs 
tehnică de specialitate. Dintre 
aceștia numai in 1963 aproepe 
100 au făcut propuneri de i«o- 
rajii, iar 53 au primit insigva 
de inovator. La răspindirea 
interesului pentru cartea teh
nică au contribuit ți concursu
rile pe meserii cu teme ca: „Ve- 
n ficați-vă cunoștințele tehni
ce" sau „In pas cu tehnica 
nouă" ce presupuneau pentru 
participant parcurgerea nne: 
bogate bibliografii. Peste 450 
de tinerf au luat parte la a- 
ceste concursuri.

Inventivitate și interes

Deși e dimineață, sala clu
bului Fabricii de rulmenți 
din Bîrlad e arhiplina. Pen
tru tinerii din schimbul de 
după-amiază a fost organizată 
o... „dimineață de poezie". își 
dau concursul cîțiva tineri ac
tori de la Teatrul de Stat „V. I. 
Popa" din Bîrlad. Rînd pe 
rind prind viață datorită meș- 
teșugitei interpretări, imagini 
din versurile lui Tudor Ar-

Luni după-amiază a avut 
loc încheierea discuțiilor și 
semnarea unui protocol pri
vind colaborarea economică și 
livrările reciproce la princi
palele produse, între R. P. 
Romină și R. S. Cehoslovacă 
pentru perioada 1966—1970.

Din partea romină a sem
nat Iov. Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, și din partea ce
hoslovacă tov. Oldrich Cer- 
nik, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a 
Planificării.

*
în cursul aceleiași zile dele- (Agerpres)

Foto: O. PLEC AN

Hatari‘Un nou cămin

Trei elevi fruntași la învăță
tură Doboș Alexandru, StoL 
covici Romela și Dorziu 
Ileana de la Școala medie 
nr. 4 din Tg. Mureș, sur
prinși într-o oră de anato

mie 

iL

i

gația cehoslovacă a părăsit Ca
pitala.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost 
conduși de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, Sergiu Bulgakoff, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Mauriciu Novac, vicepreședin
te, Mihail Petri, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, funcționari superiori ai 
C.S.P., Ministerului Afacerilor 
Externe și ai unor ministere 
economice.

Au fost de față Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R.S. Ce- 

n strigăt de pri
mejdie al anima
lului încolțit, îna
inte de a îngenun
chea în fața omu
lui, de a se supune 
voinței, forței lui

unite cu inteligența, dibăcia, 
iată ce înseamnă acest „ha- 
tari" cu rezonanțe sălbatice, a- 
cest film al curajului și în
fruntării pasionante, într-o 
natură pasionantă. Că vînatul 
nu poate „striga" și vînătorul 
îl răpune în tăcere, parcă sub 
semnul unei fatalități tragice, 
e un fel de-a spune. Mărturia 
filmată a lui Howard Hawks 
surprinde graiul — nearticulat 
— al sălbăticiunii luptând a- 
cerb să-și păstreze libertatea 
și, înainte de a fi învinsă cu
tremură pelicula cu acea pri
vire simplă, rugătoare, nedu
merită, ce solicită parcă nu 
mila ci rațiunea dușmanului 
înarmat.

Surprinși sub acest unghi 
„umanizat", ancestralul bizon 
și înfricoșătorul rinocer devin 
eroii unui sublim poem al 
preeriilor, poem sălbatec și 
inedit, poem hemingway-an al 
morții și curajului, al demni- 

Accattone“
vitelloni- 

lor", acei pierde 
vară ce-și omoară 
timpul punind la 
cale farse nătânge 
sau pline de cru
zime, provocînd or 

devenind pînă la urmă ei în
șiși victime — temă lansată 
ce neorealism cu unul dintre 
primele filme ale lui Fellini și 
reluate apoi de Bardem („Stra
da Mare") sau de către cineaș
tii francezi și japonezi — re- 
epere, modificată în „Accatto- 
r.e^, lucrare a unui reputat tâ
năr regizor italian contempo
ran. Pier Paolo Pasolini inter
ceptează de data aceasta un 
mediu sordid — cel al cartie
relor mărginașe ale Romei — 
în care se manifestă cinismul 
și ignoranța amestecată cu 
violența acestor tineri ce pre
feră muncii trindăvia, hoția, 
proxenetismul.

Filmul e tabloul degradării 
fizice și morale a unui tip ca 
Accattone („accattone" în ita
liană înseamnă vagabond, hoi
nar), care disprețuiește mun
ca pentru că nu e capabil să 
facă nimic, disprețuiește dra
gostea dar profită de ea jucînd 
comedia îndrăgostirii, pînă în 
clipa cînd își pune nenorocita 
victimă să „lucreze" pentru 
el.

„Criza" lui Accattone — 
criza unor tineri deveniți șo
meri prin forța împrejurărilor 
sau rezultanta — și ea social
mente determinată — a men
talității ostile muncii cinstite, 
e atent analizată în interesan
tul studiu contemporan al lui 
Pasolini. Cauzele sociale, ră
mase în afara cadrului, expli
că însă subtextul acestei dra
me, acestor drame generatoa
re de altele, ca reacția în lanț. 
Accattone, tânăr dezabuzat 
înainte de a întreprinde ceva, 
moștenește — cine știe ? — 

hoslovace la București șî 
membri ai ambasadei.

★
în cursul zilei de duminică, 

delegația R.S. Cehoslovace 
condusă de Oldrich Cernik, 
însoțită de Sergiu Bulgakoff 
și Mauriciu Novac, a vizitat 
Uzinele „Steagul Roșu" din 
Brașov. Oaspeții au fost în
tâmpinați de Virgil Actarian, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
și de conducători ai acestei 
uzine. Apoi membrii delegați
ei au vizitat complexul turis
tic Poiana Brașov.

Luni dimineața au fost vizi
tate Uzinele de utilaj petroli
er „1 Mai" din Ploiești și Ra
finăria Brazi.

tații și setei de libertate. Mica 
rezervație de animale captive, 
ținute o vreme și îmblînzite 
înainte de a fi expediate 
parcurilor zoologice, e un fel 
de bizară arcă' a lui Noe, în 
care circulă nestînjenită, în 
budoarul fetelor, pantera cu 
mișcări lascive sau puii de ele
fanți crescuți cu biberonul.

Sprijinit pe canavaua unei 
istorioare comico-sentimentale 
(mai reușite în partea sa haz
lie, mai stângace în partea sa 
lirică) filmul ce însoțește în 
cîmpia sălbatică curajoasa ex
pediție specializată în prinde
rea animalelor rare, ne vor
bește cu căldură, sinceritate, 
naturalețe despre prietenie, 
devotament, dragoste. Dialo
gul are spontaneitate și nerv, 
intriga — simplă — e abil a- 
daptată caracterului quasi-do- 
cumentar al filmului. Filmă
rile spectaculoase „pe viu" 
(inedite și atrăgătoare, păcat 
că nu sînt pe ecran lat), nu 
sînt contrazise de interioarele 
în care se desfășoară „partea 
artistică" a acțiunii. Trecerea 
e armonioasă, elegantă, dis
creta.

trista experiență a unei fami
lii distruse de mizerie, de ne
putință. Cinismul lui, poate 
cindva o armă de apărare în 
acest mediu imund, abrutizat, 
a devenit cu timpul ofensiv, 
criminal; „patetismul" pe 
care-l joacă astăzi, cabotin, ca 
să-și impresioneze victimele, 
avea poate la origină o since
ritate dureroasă, o dorință de 
comunicare treptat atrofiată, 
preschimbată într-o cursă 
perfida. Regizorul (totodată 
scenarist) lasă discret să se 
întrevadă în citeva priviri 
„furate" eroului, moment de in
tim colocviu, umanitatea uci
să, inteligența devenită abili
tate odioasă, energia mascată 
sub apatie. Fără a-și consola 
personajul, cineastul îi lumi
nează, ca și Fellini în „La 
strada" sau „Excrocii", Vis
conti în „Rocco", zonele de 
obscură inconștiență sau for
țată adaptare la mediu, vulne
rabilă și ea în clipa în care un 
dram de luciditate străfulgera 
această masă, inertă acționînd 
doar după legile egoismului 
primitiv, biologic. Mai tragică 
decit „La strada" în care be
stia se ridică chiar numai pen
tru o clipă deasupra condiției 
sale mizere — inutila încer
care a lui Accattone de a se 
redresa capătă drept unică 
„ieșire", moartea. Aici consider 
că filmul tânărului Pasolini 
eșuiază, preluînd tema neo
realismului dar înăbușind-o, 
pînă la urmă, într-un șoi de 
simbolistică mistică, fatalitate 
dezarmantă, cu accente pateti
ce ca visul „prevestitor" dina
intea finalului.

Regizorul italian creează fil
mului o tensiune nu atât a 
momentelor dramatice cit a 
tipologiei acestei faune ce 
populează mizerele cartiere 
(„bidonne-ville-urile", cum li 
se spune).

ALICE MĂNOIU
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Moscova a primit cu căldură PE SCURT
Din viata tineretului lumii ITALIA înaintea

pe cei trei cosmonauți
19 (Agerpres) —■ 
la Moscova cos-

MOSCOVA
Luni au sosit 
monauțli sovietici V. Komarov, 
K. Feoktistov și B. Egorov, care 
au întreprins un zbor cosmic pe 
nava „Voshod". Avionul care i-a 
adus pe cosmonauți în capitala 
Uniunii Sovietice a fost escortat 
de șase avioane de vînătoarc. 
La fcoborîrea din aeronavă cos- 
monauții au fost întâmpinați cu 
ovații furtunoase.

Apoi, eroii cosmosului s-au 
urcat la tribună, unde au pre
zentat raportul Comitetului Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliului de Miniștri.

Pe întreg traseul de la aero
port pînă la Piața Roșie din Mos
cova, cortegiul de mașini, avînd 
în frunte automobilul deschis 
în care se aflau cei trei cosmo
nauți, a fost întâmpinat cu ova
ții de zeci de mii de moscoviți.

In Piața Roșie din Moscova a
. avut loc un miting.

Mitingul a fost deschis de Ni
kolai Podgomîi, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Au luat cuvîntul Vla
dimir Komarov, Konstantin Feok
tistov și Boris Egorov.

In numele C.C. al P.C.U.S., al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernului sovietic, 
Leonid Brejnev a felicitat cu căl
dură -pe eroii cosmonauți, oame
nii de știință, proiectanții, ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii, pe 
toți cei care au pregătit și au 
înfăptuit acest zbor istoric în 
cosmos al oamenilor sovietici.

Noi, oamenii sovietici, nu con
siderăm cercetările noastre cos
mice ca un scop în sine, o „cursă" 
oarecare. Ne este cu totul străin 
spiritul jocurilor de hazard în 
marea și serioasa cauză a cerce
tării și cuceririi spațiului cosmic. 
Studierea cosmosului este o com
ponentă a uriașei 
toare în numele 
omului.

Linia generală 
nostru, a spus

activități crea
și spre binele

a partidului 
____ , _ _r__ în continuare 
L. Brejnev, elaborată la congre
sele XX, XXI și XXII a fost, este 
și va fi unică și de nezdruncinat 
în întreaga politică internă și ex
ternă a partidului comunist 
guvernului sovietic. C.C. 
P.C.U.S., întregul partid, a subli
niat L. Brejnev, sînt ferm hotăriți 
să aplice neabătut în viață prin
cipiile leniniste ale conducerii 
vieții de partid și de stat

Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice privește cu îndâzneală 
înainte. Ne bucură succesele rea
lizate, dar ne dăm bine seama și 
de greutățile reale aflate în calea 
noastră. în fața noastră se află 
un drum lung care reclamă de la 
poporul nostru, de la fiecare om 
sovietic muncă creatoare și cel 
mai înalt spirit de organizare, 
unitate și coeziune în jurul măre
țului partid al lui Lenin.

După ee a subliniat că baza de 
neclintit a politicii externe a U- 
niunii Sovietice o constituie prin
cipiile leniniste ale coexistenței 
pașnice a statelor cu orinduiri 
sociale diferite, lupta neobosită 
pentru consolidarea păcii, pentru 
prietenie și colaborare între po
poare, pentru destinderea conti
nuă a încordării internaționale, 
L. Brejnev a spus : dacă guver
nele celorlalte state vor manifesta 
la riadul lor năzuința spre pace, 
dacă va fi respectat dreptul su
veran al fiecărui popor — fie el 
mare sau mic — de a-și hotărî 
singur destinele, munca pașnică 
a oamenilor și progresul vor fi 
asigurate.

Partidul nostru va lupta pentru 
întărirea unității marii comunități 
a țărilor socialiste frățești, pe

Și 
al

Cei trei cosmonauți salută pe moscoviți

HANOI 19 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație referitoare la atacu
rile aeriene efectuate în zilele 
de 14 octombrie și 17 octombrie 
de avioane ale S.U.A. asupra 
părții de nord' a zonei demilita
rizate. Aceste' acte, care au cau
zat populației locale pierderi de 
vieți omenești și de bunuri, se 
spune în declarație, constituie o 
violare gravă a acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Vietnam și în special a clauzelor 
privind zona demilitarizată.

DECLARAȚIA COMUNĂ 
POLONO-UNGARĂ

VARȘOVIA. — Luni a fost 
dată publicității declarația co
mună semnată cu prilejul vizitei 
în R. P. Polonă a delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Ungare, condusă de Janos Ra
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernului 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc.

ULAN-BATOR. — Potrivit re
latărilor agenției mongole Mort- 
țame, pe baza unui acord între 
guvernele R. P. Mongole și Re
publicii Austria, misiunile diplo
matice existente în aceste țări au 
fost ridicate la rangul de amba
sade.

Malawi
Vacanță

I n Malawi, 350 stu
denți au intrat în- 
tr-o vacanță forțată. 
In fața lor porțile 
institutului din Blan- 
tyre s-au închis. 
Numai temporar ? 

trebui să decidă asu-

fo a
alegerilor comunale

baza deplinei egalități în drep
turi și îmbinării juste a interese
lor generale ale comunității so
cialiste cu interesele poporului 
fiecărei țări, pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale a state
lor socialiste în lupta noastră co
mună pentru pace și socialism.

P.C.U.S., a spus în continuare

vorbitorul, va apăra linia gene
rală a mișcării comuniste mon
diale, va căuta să obțină înlătu
rarea dificultăților în rindurile 
acesteia, coeziunea tuturor parti
delor frățești pe baza principială 
a marxism-leninismului. interna
ționalismului proletar, declarații
lor consfătuirilor de la Moscova.

PRAGA. — Cu prilejul ce
lei de-a 20-a aniversări a for
țelor armate ale R. P. Romî- 
ne, lt. col. Petre Constantin, 
atașatul militar al R. P. Ro- 
mîne la Praga, a organizat 
luni dimineață o conferință 
de presă la sediul Ambasadei 
Romîne din Praga. Cu același 
prilej, lt. col. Petre Constantin 
a depus coroane de flori la ci
mitirele și monumentele osta
șilor romîni căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslova-: 
ciei.

PARIS: Politica agrară

în atenția parlamentului

Marți, Adunarea Națională 
Franceză reia discuta
rea bugetului, începută 

săptămîna trecută prin dis
cursul ministrului de finanțe. 
Giscard d’ Estaing. Tot marți. 
Edgar Pisani, ministrul agri
culturii, va dezvolta în fața 
senatorilor reuniți la Palatul 
Luxembourg, liniile politicii 
agrare a guvernului, spre a 
răspunde întrebărilor ridicate 
de către senatori în legătură 
cu prețurile produselor agri
cole.

O altă problemă care va 
constitui o preocupare a de- 
putaților este legată de moțiu
nea de neîncredere în guvern 
pe care conducătorii Federa
ției naționale a sindicatelor 
agricole au cerut deputaților 
necomuniști s-o depună pe 
Biroul Adunării Naționale. în 
momentul de față, opoziția 
necomunistă din Parlament 
studiază această problemă. în 
legătură cu care Guy Mollet, 
secretar general al Partidului 
Socialist, a declarat într-un 
discurs ținut duminică la Va
lence, că partidul său nu este 
de acord cu depunerea acestei 
moțiuni de cenzură. Pentru 
ca moțiunea să fie luată în 
discuție, ea trebuie să fie 
semnată de cel puțin 10 la su
tă din numărul deputaților 
înscriși, adică de 49 deputați. 
Pe de altă parte, Federația 
națională a sindicatelor agri
cole va convoca Consiliul său 
național, pentru a stabili mo
dalitățile organizării unor

manifestații țărănești în spri
jinul moțiunii de cenzura, da
că ea va fi depusă ia Parla
ment.

Cu privire la această pro
blemă, opoziția nu poate spe-

SOFIA. — La Ambasada 
R. P. Romîne a avut loc o con
ferință de presă consacrată 
celei de-a XX-a aniversări a 
forțelor armate ale R. P. Ro
mîne. Luni seara lt. col. Du
mitru Apostol a oferit în sa
loanele Casei Centrale a Ar
matei Bulgare din Sofia o

PRAGA. — La Praga a so
sit o delegație culturală belgi
ană în vederea unor convor-

opo;

a220 ce voii 
țiunii sale 
mai puțin decit majoritatea, 
care este de 242 voturi. Cu 
toate acestea, dacă grupurile 
parlamentar S.F.I.O., Radi
cali și M.R.P. vor cădea de a- 
cord asupra acestei moțiuni 
de cenzură, vor provoca o se
rioasă încurcătură pentru cei 
35 de deputați independenți, 
membri ai majorității guver
namentale și colegi de concep
ții politice cu dl. Giscard 
d’ Estaing. ei fiind semnatarii 
manifestului Federației națio
nale a sindicatelor agricole, 
care critică politica agrară a 
guvernului.

între timp, la Bruxelles. în 
prezenta lui Pisani, ministrul 
agriculturii al Franței, au fost 
reluate discuțiile asupra pro
blemei armonizării prețurilor 
produselor agricole, în special 
a prețului cerealelor în țările 
Pieței comune.

GEORGES DASCAL
Corespondent al Agerpres la 

Paris

Bc.g.

TRATATIVE COMERCI ALE 
SOVIETO JAPONEZE

TOKIO 19 (Agerpres). — La 
Tokio s-au încheiat tratativele 
între organizația de comerț 
exterior „Promsirioimport" din 
Uniunea Sovietică și o serie 
de firme japoneze în legătură 
cu livrarea către Uniunea So
vietică a țevilor de oțel de 
precizie. In urma contractelor 
încheiate, partea japoneză va 
livra în Uniunea Sovietică a- 
nul viitor peste 3 milioane 
metri țevi.

Unele firme japoneze și-au 
exprimat dorința de a livra 
comenzi suplimentare de țevi 
de precizie în Uniunea Sovie
tică în 1965.

PE SCURT

La Tirgul de la Tunis

Președinții Tunisiei și Mauritaniei 
au vizitat

TUNIS 19 (Agerpres). — La
17 octombrie s-a deschis la 
Tunis al VII-lea Tîrg inter
național.

Cu această ocazie oficiul co
mercial romîn a fost vizitat 
de președintele Tunisiei, Ha
bib Burghiba, însoțit de pre
ședintele Moktar Ould Daddah 
al Mauritaniei.

împreună cu înalții oaspeți 
au venit ministrul de stat

comercial romin 
pentru plan și finanțe, preșe
dintele Camerei de Comerț și 
membri ai corpului diplomatic.

Delegația romînă la tîrg 
condusă de inginerul Petre 
Turcu a dat explicațiile nece
sare, subliniind realizările din 
industrializarea țării noastre.

Oaspeții au apreciat partici
parea R. P. Romine la tîrg, 
precum și forma de prezen
tare a exponatelor.

Definitiv ? 
Poliția va 
pra acestei probleme universi
tare. O vacanță neplanificată în 
programele dinainte stabilite și 
— cert — nedorită a fost im
pusă și în unele școli secundare 
și colegii, mai ales în nordul ță
rii. Sălile de clasă s-au golit. 
Lacăte grele au apărut pe uși. 
Aceeași poliție a dictat întreru
perea cursurilor.

Fenomenul vacanței silite este 
în strînsă legătură cu evenimen
tele furtunoase care se petrec 
de mai multă vreme în Malawi. 
Premierul Hastings Banda pe 
care „CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR" îl descria drept 
„un bărbat scund, cu părul ar
gintat, tuns scurt și cu tempera
ment de foc", constată accentu
area opoziției față de politica 
sa. Oponenții lui Banda îi repro
șează șefului guvernului o atitu
dine lipsită de intransigență față 
de moștenirea colonială și, pe 
planul relațiilor externe, o pozi
ție conciliantă față de dușmanii 
Africii negre — diriguitorii por
tughezi și cei ai Rhodesiei de 
sud. Nemulțumirile s-au resimțit 
și în sfera guvernamentală. O 
parte din membrii guvernului au 
fost demiși, alții au demisionat. 
Partizanii lor au provocat tulbu
rări pe care autoritățile cu greu 
le-au putut potoli. Mai mulți mi
niștri căzuți în dizgrație s-au re
fugiat în Tanganica.

Banda, pe care prietenii săi po
litici îl numesc „părintele nați
unii și salvator al poporului", a

anunțat „măsuri drastice". El 
refuză să admită orice opoziție, 
față de politica sa de conservare 
a urmărilor anilor de dominație 
colonială. Constituția a fost a- 
daptată nevoilor represive pînă 
la legalizarea detențiunii fără a 
fi nevoie nici măcar de un simu
lacru de judecată. Cele trei mo
dificări din constituție duc la 
situația greu imaginabilă că 
membrii parlamentului pot fi... 
demiși.

Autoritățile din Malawi au pro
cedat la închiderea unor școli, 
au exmatriculat studenți, dar ordi
nea este departe de a fi reîntro- 
nată. In mod deosebit, remarca 
ziarul „DIE PRESSE", tinere
tul din Blantyre și Zomba in
spiră neliniște oficialităților. El 
a adoptat „o atitudine dușmă
noasă" față de politica lui Ban
da, deși s-au înăsprit represiunile.

„Poliția și armata sînt stăpîne 
pe situație — constată „DIE 
PRESSE". Se pune numai între
barea : cît timp ?“.

M. RAMURĂ

La o lună înainte de alege
rile pentru consiliile co
munale și provinciale din 

Italia, campania electorală s-a 
intensificat. In ultimele zile au 
avut loc în numeroase orașe ita
liene întruniri la care au luat cu
vîntul fruntași ai diferitelor par
tide politice.

Vorbind la Torino, Francesco 
de Martino, secretarul Partidului 
Socialist Italian, a arătat că „so
cialiștii nu pot forma consilii de 
centru-stînga acolo unde organi
zațiile democrat-creștine sînt 
conduse de membri ai aripei de 
dreapta". Ca urmare a acestui 
fapt socialiștii au declarat că în 
funcție de condițiile locale, vor 
realiza o „alianță administrativă" 
cu celelalte partide din coaliția 
guvernamentală de centru-stînga 
(partidul democrat-creștin, parti
dul social-democrat și partidul 
republican) și cu comuniștii.

Tot la Torino a vorbit și Tu- 
lio Vecchietti, secretarul Partidu
lui socialist italian al unității pro
letare, care a afirmat necesitatea 
înfăptuirii unei politici „care să 
îndeplinească, fără nici o discri
minare față dc grupările de stîn-

A

In Belgradul de astăzi

Rene Maheu despre 
Conferința Generală 

a U.N.E.S.C.O.
PARIS 19 (Agerpres). — Di

rectorul general al UN.E.S.CV., 
Kme Maheu, a declarat luni in
tr-o am*eri.nfă de preM că prin
cipalele pmete de pe ordinea de 

wtti Conferință Gene- 
_\ E-S-CjO. ce te des

chide marți unt contocrate a- 
probârii proiectului de buget pe 
anul 1965—1966, proiectului
programului de activitate pe a- 
ceeași perioadă, precum și pri
mirii de noi membri.

Maheu a subliniat în conferin
ța sa de presă creșterea nume
rică a membrilor U.N.E.S.C.O., 
mai ales in legătură cu apariția 
noilor state independente din 
Africa. In ultimii zece ani, a 
spus el, numărul membrilor 
U.N.ES.C.O. a crescut de la 76 
la 115. In urma acestui fapt, bu
getul organizației urmează să 
crească, ajungind in anul 1965— 
1966 la aproape 100 milioane do
lari.

Directorul general al UNESCO 
a subliniat că organizația acor
dă o importanță deosebită nu 
•numai problemelor învățământu
lui, ci și dezvoltării științei și 
folosirii realizărilor științifice 
pentru dezvoltarea țărilor care 
și-au cucerit recent indepen
dența.

O modernă construcție din Noul Belgrad

LQNDRJL Probleme economice
pe agenda noului guvern

Catastrofă aviatică lingă Belgrad
MOSCOVA 19 (Agerpres).— 

După cum transmite agenția 
TASS, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, Prezidiul Sovie
tului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. anunță cu 
adîncă durere că membrii de
legației militare sovietice care 
se îndrepta spre Belgrad pen
tru a participa la a 20-a ani
versare a eliberării capitalei 
Iugoslaviei de sub jugul fas
cist au murit în mod tragic 
în urma unei catastrofe avia
tice.

Din delegația condusă de 
mareșalul Serghei Biriuzov, 
prim-locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S., șeful ma
relui stat major al Forțelor 
Armate Sovietice, făceau parte 
general maior Nikolai Miro-

nov, șef de secție la C. C. al 
P.C.U.S., și alți generali.

Agenția Taniug a transmis 
comunicatul Direcției pentru 
navigație aeriană civilă a Ve- 
cei Executive Federale în care 
se arată că avionul militar 
sovietic s-a prăbușit luni, pu
țin după orele 11,30, izbin- 
du-se de colina Avala în ne
mijlocită apropiere de monu
mentul eroului necunoscut, de 
lingă Belgrad.

Nimeni dintre călători și 
membrii echipajului nu a su
praviețuit.

Președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, și pre
ședintele Skupștinei federale, 
E. Kardeli, au adresat tele
grame de condoleanțe condu
cătorilor sovietici.

îmbăta, noul 
mier britanic, 
rold Wilson, 
luat în primire'func
țiile. Observatorii 

’ diii eapităla brita
nică au semnalat 

faptul că una din primele luări 
de contact ale șefului guvernului 
laburist a fost cea consacrată 
măsurilor urgente ce trebuie luate 
într-o serie de probleme impor
tante. In legătură cu aceasta a- 
gențiile de presă.se. referă--la di
ficultățile economice engleze, la 
greaua situație a finanțelor bri
tanice moștenită de noua admi
nistrație.

Chiar a doua zi după alege
rile parlamentare, ziarele britani
ce publicau, alături. de rezulta
tele votului care indicau victoria 
laburistă, o serie de noi date pri
vitoare la situația nefavorabilă a 
balanței comerciale a Angliei. Co- 
mentînd, în ceeași zi, rezultatele 
alegerilor și perspectivele noului 
cabinet ziarul „SUN" opinia : 
„Marile probleme care stau în 
fața țării nu vor putea fi exami
nate și rezolvate în cîteva săp- 
tămîni sau în cîteva luni. Dar o 
orientare poate fi stabilită ime
diat. Prioritățile sînt clare și sînt 
indicate de cifrele referitoare la 
comerțul exterior, care arată un 
mare deficit. Trebuie întreprinse 
mai întii acțiuni de stimulare a 
unei economii aflate în descreș
tere pentru a da Marii Britanii 
un ritm de creștere industrială la 
nivelul concurenților noștri în do
meniul comerțului, cît și pentru a 
stimula exportul".

într-un comentariu consacrat 
situației economice a Angliei, a- 
genția „FRANCE PRESSE" re
leva că deficitul balanței de plăți 
amenință să se ridice în acest an

pre-
Ha- 
și-a

— potrivit unor aprecieri — la 
peste 600 milioane de lire ster
line. Exporturile britanice au în
registrat în. septembrie o sensibilă 
scădere (peste 7 la sută în com
parație cu perioada corespunză
toare a anului trecut).

După părerea unora dintre ob
servatorii din Anglia, se așteaptă 
ca noul guvern să ia măsuri pen
tru reîntărirea rezervelor de aur 
și devize ale țării care au scăzut 
la 900 milioane lire sterline, a- 
fectînd astfel serios cursul mo
nedei britanice. Corespondentul 
din Londra al agenției „FRANCE 
PRESSE" presupune că guvernul 
Wilson va trebui să recurgă la noi 
împrumuturi pentru a putea ram
bursa avansurile primite în sep
tembrie de banca Angliei de la o 
serie de bănci vest-europene din 
S.U.A. și Canada, avansuri cifra
te, după unele evaluări, la 100 
milioane lire sterline. Amintind 
că Fondul Monetar Internațional 
a deschis Angliei un credit eva
luat la 1 miliard dolari, același 
corespondent apreciază că folo
sind aceste împrumuturi, guver
nul laburist va încerca să redre
seze balanța comercială. Alți ob
servatori din Londra, Bruxelles și 
Paris subliniază că este de aștep
tat ca guvernul Wilson să adopte 
o serie de măsuri privind res-

• La Londra s-a dat publici
tății, luni, un comunicat ofici
al în care se anunță că noul 
ministru de externe britanic, 
Patrik Gordon Walker, a ac
ceptat invitația secretarului de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, de 
a face săptămîna. viitoare o vi
zită de două zile la Washing
ton.

Presse a- 
continuă 
ministru^ 

cu diferite

ga, reformele devenite tot mai 
urgente".

In cadrul unei adunări preelec
torale de la Milano, a rostit o cu
vin tare secretarul general al F.C. 
Italian, Luigi Longo. Referindu-se 
la viitoarele, alegeri administra
tive, el a spus : „Dorim o socie
tate italiană bazată pe muncă, 
pe solidaritate între oamenii 
muncii, pe dreptul tuturor la 
bunăstare, la cultură și la condu
cerea treburilor publice".

OCTAVIAN PALER 
corespondentul Agerpres 

la Roma

• Agenția France 
nunță că la Londra 
consultările primului 
Harold Wilson, 
persoane pe care intenționea
ză să le numească în încă 60 
de di ieri te posturi guverna
mentale, în afara celor 23 de 
membri ai guvernului deja cu
noscut i.

Printre persoanele nou numi
te se numără Charles Pannell, 
ministru al lucrărilor publice, 
Margaret Herbison, ministrul 
pensiilor si securității sociale, 
care este a doua femeie ce o- 
cupă o funcție ministerială în 
noul guvern laburist (prima 
fiind Barbara Castle, ministru 
al dezvoltării teritoriilor , de 
peste mări), și numeroși alții.

trîngerea importurilor în Marea 
Britanie.

Privind mai departe în pers
pectivă, numeroși comentatori 
pun accentul pe ceea ce „TIMES" 
definea „necesitatea unei moder
nizări mai rapide care să facă 
economia Angliei mai competiti
vă" și pe ideea exprimată plastic 
de „SUN" că „una din cele mai 
mari rezerve ale economiei bri
tanice este dezvoltarea comerțului 
fără restricții cu toată lumea".

în capitala Angliei se așteaptă 
acum o declarație guvernamen
tală care să definească mijloacele 
preconizate de echipa Wilson 
pentru înlăturarea dificultăților 
economice ale țării. E cert că 
problemele economice cu care e 
confruntat noul guvern 
încă din primele zile ale 
ței sale, sînt presante.

britanic 
existen-

E. R.

I
jff stor ia orașului Bel-
| grad, sițuat pe

r malurile a douăj mari cursuri de
apă Sava și Du- 

I narea și care nu
mără în prezent 

900 000 de locuitori împreună 
cu suburbiile sale, a fost zbu
ciumată. Cronicile menționea
ză că în secolele trecute el a 
fost incendiat și distrus de 40 
de ori. Belgradul, însă, a sufe
rit cel mai mult în timpul ul
timului război mondial. Pa
tru ani de ocupație au adus 
multe ruine în acest oraș plin 
de farmec. Dintr-un total de 
30 000 de clădiri cite existau 
înainte de război, 13 000 au 
fost distruse aproape în între
gime. Peste 30 000 de locuitori 
dintr-un total de 250 000 au 
fost uciși.

★

în- cursul celor 
care au trecut de la 
sa Belgradul și-a
fizionomia. Vechile cartiere au 
fost înlocuite cu noi centre ur
bane. După război Belgradul a 
fost dotat cu aproximativ 
50 000 de locuințe noi, zeci de

20 de ani 
eliberarea 
modificat

școli noi, lăcașe de cultură, in
stituții de sănătate.

Pe malul sting al Savei a 
fost construit un oraș în între
gime nou — Novi Beograd 
(Noul Belgrad) care este locuit 
deja de aproximativ 60 000 de 
persoane. în fiecare lună apar 
aici clădiri noi, bulevarde largi 
și piețe spațioase.

In urmă cu ani Belgradul nu 
avea decit o singură clădire cu 
peste zece etaje. în prezent, 
de-a lungul bulevardelor măr
ginite ele straturi cu flori și 
arbori asemenea clădiri sînt 
numeroase.

★

Iugoslavii numesc Belgradul 
un oraș al elevilor și studen
ților. în prezent, aici se află 
262 de școli cu 130 000 de elevi, 
în fiecare an școlile elemen
tare înscriu zeci de mii de 
elevi. înainte de război în în
treaga țară nu existau decit 
26 de facultăți cu aproximativ 
17 000 studenți. La ora actua
lă peste 50 000 de studenți ur
mează cursurile numai în cele 
25 de facultăți din Belgrad. 
Alături de ei sînt și cîteva 
sute de studenți din țările 
Africii, Asiei, America Latine 
și Europei.

ADEN:

Alegeri cu represiuni 
și surprize...

■ chimbarea, chiar
infimă, a compo
nenței Consiliului 
legislativ din Aden 
în urma alegerilor 

I de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, a 

fost neașteptată. Consultarea 
corpului electoral fusese orga
nizată într-un sistem menit ca, 
în somptuoasa clădire în stil 
maur din cartierul Crater 
(înălțat chiar în deschizătura 
unui vulcan stins de milenii), 
care adăpostește Consiliul le
gislativ, să se reîntîlnească 
doar vechii membri. Censurile 
au fost multiple : de vîrstă, de 
stare socială, de cunoștință de 
limbă... cu toate acestea chiar 
doi dintre miniștrii din cabine
tul anterior numit de înaltul 
comisar englez K. Trevaskis 
nu au fost realeși în Consiliul 
legislativ. Evident, înaltului 
comisar nu i-au fost răpite 
posibilitățile de a instala în 
Consiliul legislativ orice per
soană care i-ar fi pe plac, de 
vreme ce 6 din cei 22 de depU- 
tați autohtoni nu sînt aleși, ci 
numiți.

Alegerile au fost organizate 
exclusiv pentru a se da o apa
rență de legalitate actualelor 
rînduieli potrivit cărora Ade- 
nul face parte din Federația 
Arabiei de Sud pînă 1968, 
cînd i s-a promis acordarea 
independenței.

Dar cum s-au desfășurat a- 
legerile ? Din aproximativ 
30 000 de alegători (la 
250 000 locuitori) au fost în
scriși pe listele electorale 8 000 
dintre care la urne s-au pre
zentat doar... 2 500 de persoa
ne. Apelul la boicotarea scru
tinului lansat de Partidul 
Popular Socialist din Aden 
(P.P.S.) care a cerut ca O.N.U. 
să supravegheze o consultare 
electorală capabilă să ^sigure 
deplina libertate de exprimare 
a dat roade. P.P.S., creat în 
1962 cu sprijinul Congresului 
sindicatelor din Aden (22 000 
de r|:mbri, adică o treime din 
toți salariații), este — din pri
cina programului său care 
prevede lichidarea statutului 
colonial și a bazei militare — 
obiectul represiunilor. în 
preajma alegerilor și chiar în 
ziua desfășurării lor au fost 
operate noi arestări. La umbra 
represiunilor rezultatele pă
reau cunoscute dinainte și toc
mai de aceea eșecul unor pro
tejați ai autorităților coloniale 
a apărut ca o surpriză.

Acum, relata agenția „REU
TER" după ce s-au publicat 
rezultatele alegerilor, membrii 
Consiliului legislativ au înce
put convorbiri pentru a de
semna pe unul dintre ei care 
să se prezinte în fața înaltului 
comisar englez pentru a fi nu
mit prim ministru. „Frontul 
național de eliberare a Ara
biei de sud“ a dat publicității 
o declarație în care atrage a- 
tenția asupra atmosferei în 
care s-au desfășurat alegerile 
pentru Consiliul legislativ din 
Aden și a opoziției manifes
tată de majoritatea populației 
față de această parodie electo
rală.

Z. F.
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