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ta G.A.C. „30 Decembrie' din comuna Tu

dor Vladlmirescu, raionul Brăila, se Insă-

mînțează ultimele suprafețe cu grîu
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

DRUMURI FORESTIERE
Anul acesta, în 

bazinele forestiere 
nou deschise și în 
cele aflate în ex
ploatare în Munții 
Cernei, la Hercula- 
ne, Rîul alb etc., re
giunea Banat, au 
fost construite dru
muri și căi de legă
tură cu locurile de 
muncă pe o lungi
me de aproape 70 
km. In prezent, în 
exploatările fores
tiere din aceasta 
parte a țării se află

în diferite stadii de 
construcție dru
muri forestriere 
principale și de le
gătură, care se în
tind pe o lungime 
de mai bine de 
MO km.

De la începutul 
anului, in regiunea 
Ploiești au fost con
struite și amenaja
te astfel de dru
muri pe o lungime 
de circa 50 de km 
îndeosebi in noile 
parchete din bazi-

nele forestiere T?r- 
goviște, Măneeiu- 
Ungureni, Nehoi* # 
“■ * "de

de 
drumuri forestiere 
in exploatările din 
regiune a crescut 
cv aproape 300 km. 
Totodată, au fost 
efeetuate importan
te lucrări de conso
lidare a drumurilor 
existente.

(Agerpres)

Sinaia. Față 
1959, rețeaua

4400 de apartamente

corespon-

Pregătirea

profesională

cinteia 
tinerelului
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DA î Canotorii 
romîni au cuce
rit cinci medalii. 
(Corespondență 

prin telex din
Tokio)

Marea majoritate a participanților la dezbaterea inițiată 
de ziarul nostru in legătură eu căile și mijloacele folosite 
pentru continua ridicare a calificării profesionale scot în evi
dență legătura strinsă intre conținutul diferitelor acțiuni 
menite să imbcgățească cunoștințele profesionale ale mun
citorilor și sarcinile de produeție ale anului viitor.

In numărul de astăzi publicăm părerile tovarășului :

Ing. Gheorghe Bosniac,
directorul Uzinei mecanice-Timișoara

PITEȘTI (de la 
dentul nostru).

In partea de sud 
Pitești, intr-un loc pitoresc ce 
predomină orașul, își va înăl
ța blocurile un nou cartier. 
Lucrările au început: s-a tra
sat conturul și s-a turnat 
fundația primelor blocuri, se 
aduc materiale etc. Proiectul 
acestui cartier se remarcă 
prin eleganță și frumusețe, 
prin arhitectura fiecărui bloc 
în parte, cît și prin estetica 
întregului ansamblu. Aici se 
vor construi blocuri-lamă cu 
9 etaje, blocuri-turn, complex

a orașului

cultural, club, cinematograf 
cu 500 de locuri, școală ele
mentară, complex comercial, 
restaurant, cofetărie, toate în
conjurate de spații verzi. Cit 
de mare va fi acest cartier ne 
spune numărul apartamente
lor care la sfîrșitul lucrărilor 
va ajunge la 4 400. Buna or
ganizare a șantierului repre
zintă o garanție a succeselor 
viitoare: constructorii s-au 
angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului 1965 să dea în folosin
ță peste 1200 apartamente.

• Pentru a veni în 
pregătirii inginerilor «i 
nilor, conducerea Fabricii de an
tibiotice din Iași a organizat săp- 
tămina trecută o sesiune tehnico- 
științifică la care au fost prezen
tate 31 de comunicări și referate. 
Au luat parte reprezentanți ai 
Institutelor de cercetări chimico- 
farmaceutice din București și 
Cluj, de Ia Institutul de cercetări 
chimice „Petru Poni" din Iași și 
de la diferite fabrici de medica
mente și produse

Aceasta este a 
tare de acest fel 
regiunea Iași de 
anului.

chimice.
17-a manifes- 

oragnizată în
Ia începutul

Ceea ce este caracteristic in 
tematica rursurilcr de ridicare 
a calificării din anul acesta 
este că lecțiile care vor fi pre
date se referă strict la pro- 
blemele principale pe care le 
avem de rezolvat în această 
perioadă. Mă voi referi numai 
la sarcina de creștere a pro
ductivității muncii in anul 
1965. Pe uzină, ea este cu 8.4 
la sută mai mare dedt preli
minările pe acest an.

Creșterea productivității 
muncii trebuie realizată in 
condițiile introducerii în fa
bricație a noi și diverse tipuri 
de poduri rulante electrice, 
reductoare pentru poduri ru
lante, autostivuitoare de 1,5 
tone și 5 tone și altele. Acțiu
nea de ridicare a calificării 
urmărește tocmai acest lucru 
— cunoașterea perfectă a în
tregului proces tehnologic și 
în mod deosebit de către ace
le secții care au întîmpinat 
greutăți ,în realizare^ produc
tivității muncii și a calității 
produselor. De aceea tematică 
pentru turnători prevede o 
seamă de noțiuni teoretice — 

• cu seminarizări — despre a- 
mestecurile de formare, stabi
lirea locurilor de turnare, fi-

a unor monumente
istorice

în regiunea Dobrogea se fac în 
prezent lucrări menite să asigure 
o cît mai bună păstrare și pre
zentare muzeistică a unor monu
mente istorice. Astfel, la cetatea 
Istria continuă lucrările de restau
rare și protejare a unor porțiuni 
ale zidului de incintă roman-tîr- 
ziu, ale turnurilor aferente, pre
cum și ale pieselor din sectorul 
„terme". La Adamclisi s-au luat 
măsuri de protecție contra vîntu- 
rilor, ploilor și zăpezilor a pie
selor figurate din componența 
Monumentului triumfal de aici.

Măsuri de conservare pe timpul 
iernii au fost luate și la monu
mentul roman cu mozaic din 
Constanța.

în prezent se studiază luarea 
unor măsuri pentru protejarea 
altor monumente istorice din Do
brogea, printre care cele din cen
trele Mîrleanu, Rasova, Hîrșova, 
Slava Rusă.

(Agerpres)

xarea miezurilor în forme etc_, 
operații care anul trecut au 
dus la obținerea unor canti
tăți însemnate de piese de 
calitate necerespunzâtoare.

Am socotit.de asemenea, că 
acolo unde lucrează mai mulți 
tineri — in uzina noastră a- 
vem peste 1100 — accentul sa 
se pună pe pregătirea practi
că. Am stabilit ca maiștrii 
să îndrume cu mai multă a- 
tenție pașii în meserie ai tine
rilor absolvenți ai școlilor pro
fesionale, ajutindu-i perma
nent în însușirea operațiiloi 
pe care le execută in stăpîni- 
rea deplină a utilajelor și in
stalațiilor pe care le minuiesc 
Noi am stabilit deja unele 
măsuri care încep să-și arate 
roadele. Așa, de pildă, la sec
ția sudură, maiștrii au primit 
indicații ca înainte de începe
rea unei lucrări să treacă pe 
la fiecare sudor și să-i arate 
practic cum trebuie să exe
cute o sudură, ce intensitate 
de curent să folosească în 
funcție de calitatea și grosi
mea materialului, de tipul e- 
lectrodului. Așa se procedează 
în ultimul timp șl la secțiile 
de construcții metalice, strun- 
gărie etc. Efectul unei astfel 
de măsuri s-a oglindit în mod 
firesc în scăderea procentului 
de rebuturi, în îmbunătățirea 
calității pieselor executate în 
aceste secții.

Noile utilaje bine însușite
PLOIEȘTI — (de la cores

pondentul nostru).
Pentru desfășurarea unei 

activități de producție cît 
mai fructuoase, în parchetele 
de lucru ale întreprinderilor 
forestiere din regiunea Plo
iești, în noul an forestier, 
care a început de curînd, au 
fost aduse noi utilaje. în 
prezent, în 
prinderilor 
regiunea “ 
peste 120 de funiculare, ___ 
tractoare, 15 instalații de în
cărcat mecanizate și 20 de co- 
jitoare electrice pentru buș
teni. Sosirea noilor utilaje cu 
care au fost dotate întreprin-

cadrul între- 
forestiere din 

Ploiești lucrează 
' ‘ ‘ 160

derile forestiere din regiune, 
face posibilă creșterea pro
ductivității muncii și ușurarea 
operațiilor de lucru.

Pentru cunoașterea temeini
că de către muncitori a noilor 
utilaje și mecanisme, în între
prinderile forestiere din regi
une sînt organizate diferite 
forme de îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale. Formă 
cea mai răspîndită o constituie 
cursurile de ridicare a calific 
cării. Tematicile cursurilor de 
ridicare a calificării sînt axate 
pe descrierea utilajelor noi, pe 
însușirea tehnologiei de lucru 
cu noile mecanisme.

La Uzina ,,Metrom“ din Bra
șov se fac intense pregătiri 
pentru deschiderea cursuri
lor de ridicare a calificării, 
fotoreporterul nostru, N. 
Stelorian, a surprins colec
tivul condus de ing. Cornel 
Comșa, șeful sectorului de 
prelucrare a aluminiului, 
discutând problemele care 
vor ii cuprinse în tematică

Instituirea medaliei
jubiliare „A XX-a
Aniversare a Zilei

în dezbaterea plenarei Uniunii Arhltcc(llor

Sistematizarea orașului Craiova
Joi, Ia Craiova, și-a început lu

crările plenara Uniunii arhitecților 
din R. P. Romînă, consacrată reali
zărilor și perspectivelor în arhi
tectura și sistematizarea acestui 
oraș.

Arhitectul Teodor Cochecl a pre
zentat un referat cu privire Ia 
schița de sistematizare a orașului 

•Craiova, precum și arhitectura și 
urbanistica noilor ansambluri de 
locuințe. S-a subliniat că în anii

Cules de struguri la Stațiu
nea experimentală agricolă 

Oradea

Foto: AGERPRES

regimului de democrație populară, 
Craiova a cunoscut o importantă 
dezvoltare. Aici au fost construite 
numeroase întreprinderi industria
li ca Uzinele „Electroputere", 
Combinatul alimentar Podari, Uzi
nele de mașini agricole „7 Noiem
brie" și altele. S-au deschis tot
odată mari șantiere de construc
ții : Combinatul chimic, Centrala 
electrică de termoficare și Com
plexul do prefabricate. Craiova 
și-a schimbat aspectul provincial, 
înnoindu-se în ultimii ani cu noi 
și moderne clădiri de locuit în zo
na centrală a orașului, pe artera 
Lenin, calea București, cartierul 
Brazda lui Novac etc. (care însu
mează circa 7 000 de apartamente), 
precum și cu școli, cămine studen
țești, cinematografe, complexe co
merciale.

în urma unui studiu aprofundat 
s-a întocmit schița de sistematiza
re a orașului, pe baza căruia se 
vor desfășura noile lucrări de con
strucții. Se prevede, între altele, 
ca în perioada 1965—1980 să se 
construiască în Craiova circa 
35 000 apartamente, precum și mă
rirea spațiilor verzi, printre care 
și parcul de la Mofleni.

După prezentarea referatului, nu
meroși participant, specialiști în 
probleme de arhitectură și siste
matizare din întreaga țară, au luat 
cuvîntul, făcînd obervații critice, 
propuneri și sugestii.

Lucrările plenarei continuă.

Forțelor Armate

m fost la Reșița.
Aici l-am cunos

cut pe Rainai Vasile 
Timp de cîteva ore 
l-am urmărit sus, pe 
platforma oțelăriei, 
cucerit de ușurința

cu care stăpînea uriașul acela de 
foc, uimit de priceperea cu care 
el și alți tineri dirijau clocotul 
șarjei, acordat parcă la bătăile 
repezi ale inimilor lor 11 întâl
nisem mai înainte, cînd, oprit în
delung în fața panoului de onoa
re, i-arn admirat, asemenea tutu
ror tinerilor și vîrstnicilor ce trec 
pe aici, chipul vesel și inteligent, 
între ale atâtor fruntași în între
cere. Lucrează la cuptorul 2, e 
topitor șef și are douăzeci de ani. 

l-am cunoscut, de asemenea, 
pe Murgu Nicolae, pe Păișan T. 
și pe ceilalți colegi ai lor repar
tizați în acest an la secția furnale 
a combinatului siderurgic. Erau 
încă elevi cînd li s-a încredințat 
răspunderea unei șarje. Au lucrat 
la un furnal de 700 mc și au răs
puns încrederii printr-un minunat 
succes: 150 de tone fontă de cea 
mai bună calitate, iar deșarjarea 
au realizat-o într-un timp cu 35 
de minute mai scurt decît preve

derile graficului. Cite luni să fi 
trecut de atunci, de la data cînd 
elaborînd ce-a dintâi șarjă de 
fontă, și-au semnat ei înșiși pro
priul certificat de jurnaliști ? Cî
teva. Suficiente însă pentru ca 
astăzi, toată lumea să vorbească 
despre acești băieți de 18 ani ca 
despre niște muncitori de nă

și noi podoabe tinerei și cuprin
zătoarei lor biografii. In acest an, 
numărul lor a crescut cu peste 
500 de absolvenți, iar în prezent, 
dornici să le urmeze exemplul, 
alte sute de tineri, învățînd cu 
târg și cu dragoste, deprind în 
școală și în secțiile celor două 
mari uzine, tainele meseriei alese.

La 19 ani, vîrsta la care cei
lalți tineri se mîndresc deja cu 
frumoase succese în producție, 
Rotaru constituie, atât pentru 
școală cît și pentru uzină „un 
caz". „Un caz" pe care vi-l po
vestim, solicitîndu-vă cuvîntul, 
părerea.

...Era în vremea (And Rotam

A mai fost de atâtea ori aici. 
De fiecare dată cînd școa
la organiza cite o vizită, 
sau cîte o întâlnire cu mun
citori vestiți din combinat, el era 
printre primii prezențl. Dar ace
ste vizite i se păreau totdeauna 
prea scurte. Cînd tatăl său, ori

acea tărie care topește și leagă 
metalul.

— Tată, sudor mă fac!
...Impresia puternică pe care 

i-o lăsase prima vizită la școala 
profesională i s-a schimbat acum 
intr-o adevărată mîndrie. O mîn- 
drie puternică pe care nu și-o

• Ce oferă viața ai adevărat interesant unui adolescent ? • Vă invităm

să răspundeți la întrebările pe care eroul acestui reportaj

ar fi trebuit să le adreseze colegilor săi I

dejde. De atunci, lumina multor 
șarje le-a scăldat chipul, întipă- 
rindu-le adine sentimentul satis
facției. Și cîte minute n-au mai 
„smuls" ei graficelor!

Am cunoscut în secțiile combi
natului siderurgic și ale uzinei 
constructoare de mașini mulți ti
neri asemenea lor — lăcătuși, 
strungari, laminoriști, mecanici, 
sudori — care, prin muncă, prin 
pasiune, prin succese adaugă noi

Dar la Reșița, l-am întâlnit și 
pe Rotaru Ștefan. Viața și com
portarea lui sînt în contrast izbi
tor cu ale celorlalți pe care i-am a- 
mintit. Pe fondul luminos al 
muncii și entuziasmului celor de 
o vîrstă cu el, purtarea lui e o 
pată. O pată care întunecă bucu
riile celorlați, care aruncă o um
bră adîncă de mîhnire în viața 
părinților săi, a școlii, a colectivu
lui în mijlocul cărui trăiește.

Ștefan, elev în clasa a Vil-a își 
alegea, asemenea colegilor săi, 
drumul în viață...

Să sară în sus de bucurie, nu 
alta ! Va străbate uzina de la un 
capăt la altul, va privi de a- 
proape furnalele, oțelăria, lami- 
noarele, va vedea oamenii cum 
lucrează, îi va întreba despre 
fierberea oțelului în cuptor, 
despre turbine și motoare, des
pre toate minunățiile de aici.

vreo rudă, îl chema la uzină, 
bucuria lui era nemărginită. Aici, 
in uzină i-a descoperit pe sudori. 
I se păreau atunci niște vrăjitori. 
Nu-și mai putea dezlipi ochii de 
la omul acela, suspendat parcă 
de o grindă a podului rulant. 1 
se părea că el era acolo, că el 
și-a tras, cu gestul acela obișnuit, 
ochelarii albaștri în dreptul ochi
lor, că parcă prin mina lui, ți- 
ntnd ttrîns electrodul se scurgea

putea ascunde: „Sînt elev al a- 
cestei școli".

Rotaru se simțea fericit. Tatăl 
său îi povestise cum a învățat 
el meserie, cu cîtă trudă, cu cîte 
greutăți... Mai nu-i venea să 
creadă. „Acum — uite unifor
ma, și manualele — și masa... 
totul... GRATUIT. Numai să în
veți...” Era conștient că toate 
acestea îi conferă și o datorie. $î

s-a apucat de învățătură cu toată 
dragostea.

Pînă cînd, într-o zi, Rotaru 
s-a... oprit. Cum, așa dintr-o da
tă ? Nu, firește că nu. A dat mai 
întâi semne „de oboseală". A lip
sit de la o lecție, apoi de la încă 
una. In altă zi nu s-a dus la prac
tică... apoi a primit o notă slabă... 
Și?

I-au fost trecute cu vederea.
Apoi, prezența lui în școală a 

început să fie tot mai rară. Dimi
neața întârzia o oră, două. Se 
scuza : „m-am simțit rău". Ade
vărata cauză a întârzierilor a fost 
descoperită mai târziu. „Priete
nii" ! Cum putea să se simtă 
bine, cînd nopțile și le pierdea 
hoinărind, „distrîndu-se" la cîte o 
circiumă sau în casa vreunuia 
dintre „cunoscuți".

Cu chiu-cu-vai, cu necazurile 
corijențelor numeroase, Rotaru a 
ajuns totuși în anul III.

Mai avea un an pînă la ab
solvire. Dar chiar acum, a dat 
totul la o parte: și cărți, și teme, 
și obligații. Le-a uitat cu desă
vârșire. Notele consemnau în gra-

NICOLAE ARSENIE

(Continuare Tn pag. a IlI-a)

Printr-un decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne s-a instituit 
medalia jubiliară „A XX-a 
Aniversare a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Romîne".

Medalia jubiliară „A XX-a 
Aniversare a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Romîne" se conferă gene
ralilor, ofițerilor, subofițerilor 
și altor persoane care au con
tribuit la întărirea Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Romîne, precum și vete
ranilor din războiul antifascist, 
cu merite deosebite.

------•-------

Telegrame
Cu prilejul Zilei indepen

denței și a aniversării unui 
an de la proclamarea Republi
cii Federale Nigeria, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis președintelui Repu
blicii Federale Nigeria, dr. 
Nnamdi Azikiwe, guvernului și 
poporului nigerian felicitări 
cordiale și cele mai bune urări 
de prosperitate și pace.

în telegrama de răspuns, dr. 
Nnamdi Azikiwe, președintele 
Republicii Federale Nigeria, a 
exprimat vii mulțumiri peni 
tru urările adresate.

(Agerpres)

socotit.de


O nouă operetă rominească
pereta aceasta se 
numește „Tîrgul de 
fete" și, de fapt, ti
tlul acoperă numai 
acțiunea actului trei, 
celelalte două acte 
neavînd nici o legă

tură cu tradiționalul tîrg de pe 
muntele Găina. Mai mult chiar : 
protagoniștii acțiunii nu sînt 
moți, ei sînt mineri din Valea 
Jiului și vin pe scenă cu datini 
și obiceiuri specifice locului în 
care muncesc și cîntă. Dar, cu 
toate acestea, titlul e inspirat 
ales, opereta, prin actul ei final, 
panoramează cu farmec tîrgul 
de fete și își localizează în acest 
tîrg pitoresc deznodământul acți
unii. Sîntem în fața unei operete 
in care libretul și muzica recurg, 
deopotrivă, cu bună știință, la re
sursele bogate ale folclorului și 
la aspecte de etnografie. De aici 
și caracterul ei național și popu
lar pe care îl îmbogățește, în 
plus, baletul și-l subliniază regia 
și scenografia.

„Tîrgul de fete" este cea de-a 
unsprezecea operetă originală 
prezentată pe scena unui teatru 
muzical tînăr, ctitorit în anii re
gimului nostru. Reîntâlnim com
pozitorul și libretistul din „Piu- 
tușul de pe Bistrița1, Filaret 
Barbu, și pe Traian Iancu în a- 
ceeași ambianță colorată a fruc
tificării artei populare. Opereta 
se inspiră din actualitatea ime
diată a cărbunarilor din Valea 
Jiului și izbutește să armonizeze 
tematica muncitorească, citadină, 
cu spiritul rustic al folclorului 
într-un aliaj sănătos, scutit de 
artificiu.

Adevărul este că, la operetă, 
trebuie să respecți condițiile 
și să nu le pui sub acuză. Ope
reta nu are nici timpul nici 
spațiul teatrului în proză pentru 
definirea caracterelor, explicarea

detaliată a acțiunilor întreprinse 
și minuțioaselor sondaje psiholo
gice. Aici totul este în stare de 
schiță în vîrful peniței. Așa că 
uneori trebuie să crezi libretistul 
pe cuvînt. De aceea și subiectul 
oricărei operete- poate fi istorisit 
intr-o frază.

Libretul operetei de față are 
păcatul de a începe tehnicist, cu 
un vocabular prea abundent în 
termeni și fraze specifice tehno
logiei miniere și nu artei. Dar, 
o dată cu intrarea în fondul pro
blemelor el se regăsește și cîștigă 
treptat în plasticitate. Textele a- 
riilor sînt de bună calitate, scu
tite de sentimentalismul ieftin. 
Păcat, însă, că, deși limba libre
tului e limpede și firească, în-

lor, încă din uvertură și trece ca 
un val de căldură, domol, fără 
superlative. Orchestra folosește 
des flautele și mult mai puțin a- 
lămurite. Loc copios li se dă 
strunelor. Este parcă readucerea 
în lumina clasicismului socialist a 
melodiei de pe un picior de plai. 
Ariile muncitorești împrumută 
numai atîta coloratură folclorică 
cît trebuie iar aria ilegalis
tului intră perfect în contextul 
muzical. Rezerva noastră se re
feră la teritoriul prea strimt pe 
care-l acoperă muzica, în specta
col. Muzica putea fi îmbelșu
gată și în acompanieri și în arii. 
Regia, semnată de Ion Dacian, 
Nicușor Constantinescu și Ion 
Mavrodin, recomandă cu o pre-

TÎRGUL DE FETE"

tr-un neforțat colorit local, nu
mele eroilor sînt cu o rezonanță 
nefirească: Burcalău, Surcalău, 
Bodîncă, Dodoloaie, Ovedenie, 
Toboi. Sînt însă erori de ama-
nuni.

Muzica, melodioasă, iscălită de 
Filaret Barbu, topește motivele 
populare într-o fluența prelungă 
și larg orchestrată, dina necon
tenit impresia unei bogate armo
nii. Ca și în „Ana Lugojana" 
sau „Plutașul de pe Bistrița" a 
căror memorie ne este mereu 
reîmprospătată de emisiunile de 
la radio, asistăm și aici la acea 
dulce alchimie care caută și fer
mentează mereu aurul tezauru
lui folcloric. Folclorul rămîne, fi
rește, punctul de plecare. El se 
distilează prin tuburile portative-

.stigioasă carte de vizită specta
colul. Acțiunile ei se văd, cu pre
ponderență, în scenele de masă, 
bine și omogen concepute.

Baletul, iscăht de Elena Pe- 
nescu-Liciu, stilizează cu înțelep
ciune frusta manifestare a dan
sului popular, în mișcări alegre 
dar armonizate, executate de un 
corp de balet harnic și talentat.

Nu aceeași măsură de respec
tare a stilizării o dovedește însă 
totdeauna Elena Agapie, în de
cor și costume. Faptul pozitiv al 
simplificării decorului și al rea
lismului costumelor minerești sau 
de sărbătoare (plus buna costu
mație a Dodoloaiei și a lui Ro- 
mică) este adumbrit de stilizarea 
excesivă a decorului și costume
lor din actul ultim (din tîrgul

formația de dansuri a școlii

de fete), unde farmecul colori
tului costumelor este realmente 
sărăcit.

Distribuția este de elită. Ea 
ne-o readuce pe Maria Wau- 
vrina (artistă emerită) în rolurile-i 
specifice, de umor gras dar de
loc șarjat. De data aceasta o 
bonomie caldă dă rolului lumi
nă docilă, cu amestec de vicle
nie și nerv. Actrița face un cu
plu pitoresc cu George Groner 
(Romică). Acesta practică un alt 
fel de umor, serios, și, aparent 
auster, rostit cu o fizionomie 
parcă împietrită și nu rareori 
solemn. Ion Dacian (artist al 
poporului) în rolul lui Ștefan, în
tregește un erou pozitiv al epocii 
noastre, cu virtuțile specifice — 
curaj, cinste, capacitate, căldură 
sufletească. Vocea sa caldă, care, 
păstrînd parcă principiul lui 
Baudelaire, al netulburării che
narelor, se desfășoară pe liniile 
unei depline armonii, melodioasă 
și plină, dar, în același timp si
gură, unind inteligența artistică 
cu glasul ales.

O reîntâlnim, pe Virginica Ro- 
manovski (artistă emerită), pro
totipul artistei de operetă, în jo
cul căreia vocea, mișcarea, sal
tul, dansul, gestul și mimica se 
rotunjesc sferic și survin parcă 
spontan, dar totdeauna vegheate 
de ochiul atent al lucidității și 
experienței. Este eroina care a 
plăcut și place de la prima ivire 
pe scenă, printr-un farmec pro
priu și printr-o modulație a vo
cii care te face să o recunoști 
cu ochii închiși. Bimbo Mărcu- 
lescu (artist emerit) dă viață a- 
celui personaj simpatic și cum
secade, care este Burcalău.

In rolul Dariei, Lili Dușescu 
străbate cu energie un lung iti
nerar de muzică și proză, reușind 
să trăiască sincer momentele de 
dramă și să interpreteze tenace 
momentele de voința. E un rol 
bogat și anevoios, îndeplinit cu 
hărnicie și insistență.

Gabriel Gheorghiu interiori
zează viața bătrinului miner 
combatant, apăsînd pe latura o- 
menească a rolului într-un eroism 
nedisimulat. Toni Buiacici nu 
șarjează, subtilizînd un rol buf 
prin structură și îmbogățindu-i 
resursele.

Toți ceilalți actori rotunjesc ua 
colectiv omogen aducindu-ți fie
care aparte obolul la un specta
col care place in ansamblu.

AL. ANDRITOIt

Prof. V. GIULEANU
Rectorul Conservatorului „Ciprian Porumbescu'

Conf. GEORGE DEM. LOGHIN
Prorector al Institutului de artă teatrală și cinematografică 

„I. L. Caragiale*

Conf. COSTIN IOANID
Prorector al Institutului de arta plastică „Nicolac Grigoreseu'

NE PREZINTĂ

Festivitățile
artistice ale
Centenarului

n 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

din comuna Bragadirr, re-

ffiunea București

Venituri mari 
din plante medicinale

institutelor de artă
■ j uni, la orele 10, în vechea sală 

a Ateneului, vor fi inaugurate 
festivitățile artistice închinate 
Centenarului a patru mari in
stitute de artă ale țării noastre.

Pregătirile pentru acest re
marcabil eveniment cultural, 

artistic, au început încă de mult.
Intre 26 și 31 octombrie la București (și 

29 și 31 octombrie la Iași), Centenarul va fi 
marcat de o vastă serie de manifestări arti
stice.

In dorința de a informa cititorii noștri a- 
supra principalelor manifestări artistice care 
vor avea loc în cursul săptămânii viitoare, 
publicăm astăzi cîteva amănunte asupra a- 
cestor festivități pe care le-au pus la dispo
ziția unor redactori ai ziarului nostru trei 
dintre conducătorii acestor institute.

Manifestări muzicale
Conservatorul bucureștean va marca mo

mentul sărbătoresc al Centenarului printr-o 
serie de spectacole de operă, concerte sim
fonice, concerte de muzică de cameră, reci
taluri vocal-instrumentale, ale profesorilor și 
studenților care vor permite o trecere în re
vistă a principalelor forțe artistice ale im
punătorului institut.

Din suita manifestărilor cităm: programul

inaugural la care vor fi intrepretate, sub con
ducerea prof. D. D. Botez, finalul oratoriului 
„Tudor Vladinurescu" de Gh. Dumitrescu și 
„Oda Păcii* de Haendel, recitalul vocal-in- 
strumental din 26 octombrie, cu un vast pro
gram de muzică de cameră (din program ci
tăm „Dixtuorul* lui Enescu, programul in
terpretat de corul „Madrigal*, Poemul lui 
Chausson, interpretat de studentul Vladimir 
Hîrsu, două lieduri de Enescu, interpretate 
de studenta Marina Krilovici, Divertismentul 
de Bartok, interpretat de orchestra de camera 
a studenților), recitalul din 27 octombrie cu
prinzînd, printre multe alte, lucrări de Vi
valdi, Corelii, Toduță, Bartok, Ciortea, Po- 
povici, Bentoiu și o Sonată pentru pian a 
unui student — Paul Rogojină, spectacolul 
de operă cu „Căsătoria secretă* de Cimarosa, 
un nou bogat recital vocal-instrumental în 
ziua de 28 octombrie, concertul simfonic di
rijat de asist. Gr. Iosub (cuprinzînd Uvertura 
la „Ifigenia in Aulis", concertul pentru două 
violoncele de Haendel, în interpretarea pro
fesorilor R. Aldulescu și V. Orlov, arii din 
opere interpretate de prof. A. Florescu și 
Simfonia „Mathis der Mahler") serile de 
opere din 29 octombrie și 31 octombrie (cu
prinzînd mari lucrări destinate teatrului liric 
ca „La serva patrona" de Pergolesi, ,,Orfeu“ 
de Gluk, „Faust* de Gounod și „O noapte 
furtunoasă" de P. Constantinescu), recitalul

Șiruri de camioane, remorci și vagoane descarcă în depozitul 
Fabricii de zahăr din Tg. Mureș, sfecla de zahăr.

Foto: ARGEPRES

Noua

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru).

Teatrul de stat plo
ieștean și-a deschis 
noua stagiune cu spec
tacolul „Oriei t ar pă
rea de ciudat" de Do
tei Dorian. Altă pre
mieră — „Omul cu 
nurțoagd" de George 
Ciprian, pregătită sub 
regia lui Cristian Mi- 
haiache. Un alt colec
tiv al teatrului condus 
de regizorul H. Eliad 
pregătește pentru vii
torul apropiat specta
colul cu comedia „Fii

stagiune teatrală 
la Ploiești
cuminte, Cristofor" de 
Aurel Baranga. în pre
gătire, „Moartea unui 
artist" de Horia Lovi- 
nescu, „Don Juan" 
de Molliere, „Doi 
lntr-un balansoar" 
de William Gipson, 
„Frank al V-lea" de 
Frederic Diirrenmatt.

Pregătiri asemănă
toare pentru transpu
nerea în scenă a unor 
noi premiere se fac și 
la celelalte două secții 
ale teatrului : estradă 
și păpuși. La secția de 
estradă în cea de a

doua jumătate a lunii 
noiembrie va fi pusă 
în scenă comedia mu
zicală „O fată răsfă
țată" .............. ....
nescu.
tradei va pleca în tur
neu prin regiune cu 
spectacolele „Revista 
concertului" și „Alo 1 
la telefon revista". Mi
cilor spectatori, secția 
de păpuși le pregăteș
te noul spectacol „Ka- 
tia și crocodilul".

de Virgil Stoe- 
Colectivul es-

Capacități noi pentru producerea
amendamentelor calcaroase

ORADEA (de la corespon
dentul nostru).

La stația de măcinare a 
calcarului de la Chiștag, raio
nul Aleșd, unde se vor pro
duce amendamente calcaroase 
pentru solurile podzolice, lu
crările se desfășoară în ritm 
susținut Construcțiile structu
rilor de rezistență cit și ale 
celor 5 silozuri pentru depozi
tarea prafului de calcar au 
fost terminate. într-un stadiu 
avansat sînt și lucrările dru-

muluj ce va lega cariera de 
piatră cu stația. Aproape trei 
sferturi din această lucrare a 
fost dată în exploatare. în a- 
celași timp, au fost montate 
concasoarele și uscătoarele 
rotative de la cele două linii 
tehnologice cu o capacitate de 
prelucrare de 500 000 tone 
piatră pe an. In prezent se lu
crează la 
filtrelor 
electric.

montarea morilor, 
și echipamentului

POȘTA REDACȚIEI
Pentru aprofundarea cunoș

tințelor dobindite la învăță- 
mîntul agrozootehnic de trei 
ani (cercul zootehnic) pe care 
îl urmați, in afara manualelor 
vă recomandăm și cărțile „În
tocmirea și tndej?lm:rea pro
gramului de lucru in crește
rea animalelor', „Creșterea și 
ingrășarea porcilor pentru ba
con", .Jngrășarea taurinelor", 
„Cartea îngrijitorului de vaci*, 
apărute de curind in librării.

Popa Ion — comuna Podul 
Hoaiei; Munteanu Vasile — 
Deva;

Absolvenții școlilor tehnice 
agricole și cei ai școlilor pro
fesionale iși pot completa 
diîle urmind cursurile 
rale sau fără frecvență 
pe lingă școlile medii de

de

McsoUche Exoiiia — Cluj ; 
Job Popa — Timișoara.

Abscivexții institutelor de 
invăyărr.'n: superior din seriile 
1961 ’952 șj seriile anterioare, 
care nu s-au prezentat la exa
menul de stat, sau care s-au 
prezentat o singură dată și nu 
l-au promovat, se pot prezenta 
pentru a susține acest examen, 
în mod excepțional, într-una 
din sesiunile anilor 1965 sau 
1966.

înscrierile la examenul de 
stat și susținerea lui se vor

desfășura in conformitate cu 
prevederile în vigoare.

Ioana Cristea. — Ploiești.
în Muzeul Brukenthal din 

Sibiu, pictorul flamand Van 
Dick este prezent cu lucrarea 
„Moartea Cleopatrei", iar în 
Muzeul de Artă al R.P.R., cu 
studiul „Cap de femeie", atri
buit lui.

Ion Toma — Craiova.
Dumneavoastră aveți drep

tate. Liniile cu care se mar
chează terenul de fotbal (de 
regulă, cu var) au o lățime de 
cel mult 12 cm.

în suprafața interioară a 
terenului de joc este inclusă 
și lățimea liniilor care o de
limitează.

LA FATA LOCULUI
Cum sc otupfl Comitetul orășenesc U. T. fi. Bîrlad 

de generalizarea eiperienței bune in munca 
cultural - educativa

u o dată, în acti
vitatea noastră, 
am putut constata 
valoarea instruiri
lor practice pen
tru generalizarea 
experienței pozi

tive. Tocmai de aceea, Comi
tetul orășenesc U.T.M. Bîrlad 
și-a propus ca fiecare instruire 
să constituie un bun prilej în 
care secretarii organizațiilor 
U.T.M., propagandiștii, respon
sabilii culturali etc. să facă un 
rodnic schimb de experiență. 
In rîndurile care urmează mă 
voi referi doar la cîteva forme 
folosite de noi în această di
recție, privind munca cultural- 
sportivă a tineretului.

Majoritatea organizațiilor 
U.T.M. din orașul Bîrlad, au 
manifestat mal mult interes 
ca în alți ani, pentru asigura
rea unui conținut cît. mai bo
gat, mai atractiv al acțiunilor 
cultural-sportive. în colabo
rare cu comitetele sindicale, 
consiliile de conducere ale că
minelor culturale tot mai mul
te organizații U.T.M. pregă
tesc joi și duminici culturale, 
seri distractive, simpozioane și 
concursuri pe diferite teme e- 
ducative.

Organizații U.T.M. ca cele 
de la Fabrica de rulmenți, 
Spitalul de adulți, Complexul 
școlar și altele, au obținut în 
această direcție o experiență 
valoroasă.

în scopul generalizării aces
tei experiențe noi am folosit 
în primul rînd ședințele de in
struire a secretarilor. Deosebit 
de interesante au fost, în șe
dințele de instruire, expune
rile metodice ale secretarilor 
comitetelor U.T.M. de la Fa
brica de rulmenți, complexul 
școlar, comunele Zorleni, Gri- 
vița, Fruntișeni, privind orga
nizarea duminicilor cultural- 
sportive, concursurilor gen 
„Cine știe, cîștigă“, serilor li
terare, cercurilor de dans etc.

Prin instructorii noștri și 
prin activul nesalariat am ur
mărit apoi ca toți participanții 
la ziua secretarilor să aplice 
în viață cele învățate. Aceste 
instruiri au dat roadele do-
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La secția sculptură a Școlii populare de arta din Sibiu
Foto: N. STELORIAN

A apărut

Tînărul leninist

— mai cuprinde numeroa
se materiale la rubricile : în aju-
• ■ - î?:.-.. r _ S:ilul de
■■ci al mj—elor U.T.M., Din 
experiența «gMfrațiilor U.T.M., 
Răspunsuri ia întrebările citito
rilor etc.

din 30 orfnmhrw» smținut în exclusivitate de 
cadre didactice ale conservatorului și, în 
sfirșit, concertul simfonic din 31 octombrie 
susținut de orchestra simfonică a studenților 
conservatorului, dirijată de Paul Popescu.

Alături de aceste concerte, o sesiune știin
țifică a cadrelor didactice va dezbate cîteva 
dintre problemele fundamentale ale artei pe
dagogice muzicale.

„Tradiții de inovații în dezvoltarea crea
ției romînești, în educația tinerilor* (prof. 
Zeno Vancea, „Gîndirea filozofică și estetică 
a lui Enescu în lumina problemelor actuale 
ale creației și învățămîntului muzical din țara 
noastră" (prof. O. Varga), ,Aspecte inedite 
ale activității lui D. Lipatti ca pedagog și 
critic* (conf. D. Tănăsescu). „Istoria învăță- 
mîntului muzical din Cluj* (conf. R. Chirco- 
iașiu), „Dialectica limbajului muzical în pre
darea istoriei și formelor muzicale* (prof. G. 
Pascu de la Conservatorul din Iași), „Pro
bleme actuale ale regiei de operă" (prof. 
P. V. Cottescu), „Unele probleme ale rezo
nanței în cînt* (lector I. Mărculescu) — iată 
cîteva dintre titlurile referatelor ce vor fi pre
zentate și care dau dimensiunile acestei re
uniuni care va sintetiza rezultatele unor în
delungate studii științifice și artistice.

în sfîrșit, printre manifestările care vor 
avea loc în zilele Centenarului mai trebuie 
amintite inaugurarea studioului de cineficare

și deschiderea unei expoziții documentare 
despre evoluția învățămîntului muzical în 
țara noastră, a unei expoziții de instrumente 
populare vechi, o expoziție de instrumente 
romînești de coarde și o expoziție a cabine
tului pedagogic al conservatorului.

Spectacole teatrale
Sărbătorirea Centenarului învățămîntului 

artistic a prilejuit organizarea în cadrul insti
tutului de teatru a unui mare număr de ac
țiuni cu caracter festiv.

Marți, 27 octombrie a.c., în sala Teatrului 
de Comedie se va deschide Sesiunea științi
fică jubiliară a cadrelor didactice. în cadrul 
ședinței festive de deschidere vor fi susți
nute două comunicări : „Izvoarele și princi
piile școlii romînești de artă dramatică și 
„Tradițiile învățămîntului teatral la noi". în 
cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii se vor 
susține comunicări din domeniul pedagogiei 
artei dramatice iar în cea de-a treia zi din 
domeniul istoriei și teoriei teatrului.

în sălile institutului nostru va fi deschisă 
o expoziție retrospectivă, cuprinzînd momen
te semnificative din istoria teatrului romî- 
nesc. în studioul institutului sînt acum în 
pregătire două spectacole care vor fi pre
zentate în zilele sărbătorii: „Mitică Popescu*

de Camil Petrescu și „Năzdrăvanul occiden
tului" de Syhge.

Mai trebuie amintite deschiderea în cadrul 
Centenarului, a unui ciclu de conferințe pe 
tema „Figuri de mari dascăli ai școlii romî
nești de artă dramatică*.

Trebuie să mai amintim, de asemenea, 
faptul că în zilele sărbătorii Centenarului vor 
avea loc și alte acțiuni — depășind cadrul 
institutului. Teatrul Național din București 
va prezenta un spectacol festiv cu piesa „O 
scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. Toate 
teatrele din Capitală și din țară vor închina 
săptămîna dintre 26—31 octombrie Centena
rului, prezentînd cele mai izbutite spectacole 
din repertoriul lor. Această „săptămînă* va fi 
inaugurată peste tot cu o lucrare din dra
maturgia romînească.

Expoziție de arte plastice
Principala acțiune organizată de Institutul 

de arte plastice este organizarea unei expo
ziții cu caracter de retrospectivă și de oglin
dire a rezultatelor obținute de școala romî
nească contemporană de arte plastice. Expo
ziția va cuprinde trei sectoare. în primul 
sector, vizitatorilor le vor fi prezentate docu
mente și fotografii evocînd începuturile în

rite, dar cele mai eficiente 
s-au dovedit schimburile de 
experiență și instruirile la 
fața locului — cum spunem 
noi — adică în organizațiile 
care au o experiență bună.

Nu cu multă vreme în urmă 
am constatat că serile distrac
tive nu erau bine organizate, 
nu răspundeau preocupărilor 
tinerilor, ba unele nu erau de
loc distractive, ci chiar plicti
sitoare. Și iată ce am făcut: 
Am stabilit ca trei comitete 
U.T.M. : Fabrica de rulmenți 
Fabrica de confecții, 
„Drumul 
organizeze cîte o seară distrac
tivă. Bineînțeles, biroul comi
tetului orășenesc a dat ajutor 
concret organizatorilor, lă- 
sînd însă la inițiativa lor, al
cătuirea programului etc. La 
fiecare dintre aceste seri dis
tractive au participat toți se
cretarii U.T.M. din oraș. După 
aceea, la ziua secretarilor fie
care și-a spus părerea despre 
felul cum au fost organizate 
cele trei seri distractive fă- 
cînd totodată propuneri con
crete de îmbunătățire.

A fost un nou prilej ca se
cretarii organizațiilor noastre 
din oraș să învețe din expe
riența celor mai buni cum să 
aplice în viață ceea ce eră po
zitiv în activitatea cultural- 
sportivă a acestora. Iată și un 
alt exemplu :

La Fabrica de rulmenți 
există o bună experiență pri
vind munca cultural-sportivă 
în cadrul secțiilor. E renumită 
chiar în acest sens secția 
strungărie unde brigada de a- 
gitație prezintă cu regularita
te spectacolele în secție, se or
ganizează concursuri pe teme 
de producție, tinerii participă 
la o bogată viață sportivă. A- 
cest lucru nu se petrecea însă 
în sectoarele Fabricii de con
fecții. Ne-am gîndit că oricît 
am ajuta noi, prin activiștii 
noștri comitetul U.T.M. de la 
această fabrică, nu va avea 
eficiență mai mare decît dacă 
secretara, tov. Maria Sălă- 
văstru, ar studia practic în 
Fabrica de rulmenți experien
ța tinerilor de aici. Așa am și 
procedat. Timp de mai multe 
zile s-a studiat în secțiile 
Fabricii de rulmenți, experien
ța organizațiilor de aici în do
meniul muncii culturale de 
masă. E lesne de înțeles că 
participînd efectiv la organi
zarea unor acțiuni cultural- 
educative, cunoscînd la fața 
locului experiența bună, se
cretara comitetului U.T.M. de 
la Fabrica de confecții a avut 
lucruri noi de învățat. La fel 
am procedat și în cazul comu
nelor care aparțin orașului. 
Secretarii, responsabilii cul
turali de la Grivița, Zorleni 
au mers la Fruntișeni, s-au in
teresat concret cum se alcă
tuiește planul unei duminici 
cultural-sportive, cum se des
fășoară ele și ce eficiență au. 
Și cum era și firesc rezultate
le concrete au fost din ce în 
ce mai bune.

Ținînd seama de valoarea 
practică a acestui fel de in
struiri, vom continua pe viitor, 
în toate domeniile de activi
tate, schimbul de experiență 
la fața locului, urmărind tot
odată cu perseverență ca tot 
ceea ce este nou și interesant 
să fie aplicat în practică.

ALEXANDRU PORUMB 
prim-secretor al Comitetului oră

șenesc U.T.M. — Bîrlad

I.I.L.
socialismului" să

vățămîntului artistic în țara noastră. în cel 
de-al doilea sector al expoziției vor fi expuse 
lucrări de seamă ale profesorilor care au 
ilustrat catedrele institutului, vor fi amena
jate vitrine în care vor fi prezentate aspecte 
din viața acestora în școală, imagini din ate
lierele școlii. Un loc central în acest sector îl 
va ocupa o vitrină „Brîncuș* — care a fost 
elevul Școlii de Belle Arte pe la începutul 
acestui secol.

Tot în acest sector, vor fi prezentate docu
mente care ilustrează atitudinea înaintată a 
cadrelor didactice, eforturile lor pentru dez
voltarea învățămîntului plastic, pentru îmbu
nătățirea conținutului învățămîntului.

Al treilea sector al expoziției va oglindi o 
imagine a institutului de azi. Aici vor £i ex
puse și lucrările studenților celor șapte secții 
ale institutului: pictură, grafică, sculptură, 
pictură monumentală, ceramică-sticlă, 
textile, scenografie.

Mai pregătim o sesiune științifică jubiliară 
a cadrelor didactice care va fi deschisă în 
zilele Centenarului. Vor fi prezentate, cu 
acest prilej, 12 comunicări susținute de ca
dre didactice. Comunicările vor cuprinde 
problemele cele mai importante ale predării 
disciplinelor de specialitate și ale pregătirii 
viitorilor artiști plastici.



în intîmpinarea Zilei Forțelor Armate ale R. P. Romîne

Luptind pentru
eliberarea patriei

n dimineața zilei 
de 22 octombrie 
1944, trupele Ar
matei a IV-a Ro
mîne, după aprige 
bătălii duse împo
triva fasciștilor au

continuat înaintarea cu cor- 
pul 2 armată spre Satu-Mare, 
iar cu corpul 6 armata spre 
Cărei. în acele zile eram co
mandantul Diviziei 8 cavalerie 
purtată care făcea parte din 
corpul 2 armată. Pe teritoriul 
Transilvaniei inamicul a încer
cat să închege o ultimă rezis
tență pe aliniamentul orașelor 
Cărei și Satu-Mare.

Unitățile armatei romîne, 
împreună cu unități ale ar
matei sovietice au dat grele 
bătălii în această parte a țării. 
Sînt nenumărate episoadele de 
eroism ale soldaților și ofițe
rilor care au luat parte ~ la 
lupta pentru eliberarea țării. 
Izvorul bărbăției ostașilor ro
mîni era dragostea lor fierbin
te față de patrie, încrederea 
nestrămutată în justețea cau
zei pentru care luptau, con
vingerea de neclintit că 
slujeau interesele vitale ale 
poporului.

Aceasta era starea de spirit 
a ostașilor cînd am ajuns, 
în noaptea de 23 octom
brie, în fața comunei Mă- 
dărași, nu departe de Satu- 
Mare. Locuitorii ne-au dat de 
știre că trupele inamice au fu
git din comună spre „Pădurea 
Grofului". S-a ordonat imediat 
urmărirea dușmanului. Pe 
cîmpul Mădărașului înspre 
Sătmărel, ostașii noștri au fost 
însă opriți de un foc puternic. 
Și-au săpat imediat gropi in
dividuale și au rămas pe pozi
ție pînă dimineața, sub focul 
continuu al fasciștilor. Era o 
vreme ploioasă, mohorîtă. Os
tașii erau osteniți de marșuri, 
plini de noroi dar rezistau 
eroic pe poziție. îmi amintesc 
cu cîtă dragoste și grijă au 
sprijinit locuitorii satului lupta 
ostașilor noștri, dîndu-le pre
țioase informații asupra dis
pozitivului trupelor inamice. 
Peste tot pe unde am trecut 
populația a participat activ. în 
forme diferite, după posibili
tăți, sprijinind armata romînă 
în lupta pentru zdrobirea ocu- 
panțikr. Prin faptele lor, oa
menii muncii din această 
parte â Transilvaniei au dove
dit o dată mai mult voința 
nestrămutată de unitate și 
luptă a poporului romîn pen
tru dobîndirea adevăratei și 
deplinei libertăți și indepen
dențe a Romîniei.

In foarte multe cazuri acti- 
unile de luptă ale populației 
din teritoriul ocupat au fost 
plătite scump. Am văzut multe 
din ororile războiului dar cele 
aflate despre măcelul săvîrșit

de hortiști în acele zile în co
muna Moiseiu ne-au zguduit 
profund pe toți. Continuînd 
represiunile împotriva popu
lației care sprijinea lupta 
ostașilor romini și sovie
tici, autoritățile hortiste au 
adunat din diferite sate 30 de 
țărani și i-au adus în satul Moi
seiu. Aici i-au închis în două 
case și au început să tragă pe 
ferestre cu pușca mitralieră. 
Au intrat apoi în casă și i-au 
sfîrtecat cu baioneta pe cei 
care erau doar răniți. Numai 
țăranul Ivașcu Vasile a scăpat 
ca prin minune salvat de tru
purile celorlalți, căzute peste 
el. Cînd a ieșit de sub cada
vre Ivașcu Vasile a văzut sa
tul Moiseiu cuprins de flăcări. 
Hortiștii își completaseră cri
ma prin incendierea satului 
mistuind în flăcări 260 de case. 
Despre toate acestea se dis
cuta cu revoltă, ostașii deve
nind și mai hotărîți, și mai 
dîrji în lupta pentru alunga
rea ocupanților de pe terito
riul patriei.

Trecuse de amiază cir.d 
inamicul ascuns in ..Pă
durea Grofului- a început 
să tragă cu artileria. Ca
sele se zguduiau din temelii. 
Un copil și cițiva ostași au fost 
sfîrtecați de schije. Artileria 
romînă a răspuns cu un foc 
nimicitor după care am pornit 
la atac. Ostașii înaintau in sal
turi prin bătaia gloanțelor ho
tărîți să nu se oprească pînă 
nu vor zdrobi dușmanul. La 
marginea pădurii au mai fost 
răpuși de plumb cițiva dintre

ei. în acele clipe eroice sergen
tul Gheorghe Carată și-a în
deplinit ultima misiune. Plu
tonul din care făcea parte se 
afla în fruntea unității. Deo
dată, acesta a fost lovit din 
flanc de un foc violent de ar
mă automată. La o comandă 
scună plutonul și-a schimbat 
direcția pornind la atac spre 
fîntina cu cumpănă de unde 
se trăgea. Dar alte cuiburi de 
arme automate dușmane de la 
marginea pădurii au dezlănțuit 
asupra plutonului o vijelie de 
gloanțe. Ostașii noștri au fost 
țintuiri locului- Atunci sergen
tul Gheorghe Carată a primit 
misiunea să reducă la tăcere ar
mele automate ce ia fîntina cu 
cumpănă. împreună cu doi os
tași din grupa sa. el a pornit 
tiriș spre inamic infruntînd 
focuL Cei dai ostași au fost 
răniți. Rămas singur sergentul 
Carată a continuat înaintarea, 
s-a ridica: și a arunca: grena
da. Ocupîndu-se liziera pădu
rii, a fost găsit corpul n 
Ceții al bravului serger* 
gă fîntinâ zăceau tru 
dușmanilor scoși din hxptă.

—Și despre cite asemenea 
fapte de vitejie nu s-ar putea 
scrie. în drumul divizie noas- 
stre spre Satu-Mare și apoi 
mai departe, penă la zdrobirea 
deânixirâ a hiileriștxlor, ostașii 
noștri au înscris pagini nepie
ritoare de glorie șt eroism.

ansu-

CORNEL TEODORINI
Ger.ercl maior tn rezerva

în unitățile militare
Ziua Forțelor Armate ale Repu

blicii Populare Romîne este m- 
tîmpinatâ de militari cu noi suc
cese în pregătirea de luptă fi po
litică ; a sporit numărul militari
lor și subunităților care au cu
cerit titlul de frunte, ale transmi- 
rioniștilcr, radiolocatoriștilor. a- 
viatorilor p marinarilor, specialiști 
de dasâ cu o inaliă calificare: 
tot mai numeroși sînt militari: 
care jî-au însușit două sau trei 
specialități. La aplicațiile tactice 
executate m ul/fnia vreme, ei au 
făcut din nou dovada temeinicei 
lor pregătiri, acționînd la înălți
mea misiunilor încredințate.

In cinstea acestei sărbători, în 
unitățile militare au loc nume
roase activități politico-educative. 
Militarii ascultă cu interes expu
neri despre rolul Partidului Mun
citoresc Romîn în făurirea arma
tei noastre populare, despre 
luptele purtate pentru eliberarea 
patriei yi contribuția adusă de 
armata romînă, alături de armata 
sovietică, la înfringerea Germa
niei fasciste.

La cluburile unităților, la ca-

tele ofițerilor, ?n instituțiile mi
litare de incățămint se organi
zează intilniri cu foștii partici- 
panți la războiul antihitlerist, 
care evocă faptele de vitejie și 
eroism săvirțite de ostașii ro
mini — însuflețiți de cuvîntul 
partidului — in luptele duse tm- 
potrica trupelor hitleriste.

Pe tema .Armai a populară ro- 
minâ, scut de apărare a cuceri
rilor revoluționare ale poporului, 
a independenței naționale și suve
ranității de stat a Republicii 
Populare Romîne" se organizează 
seri literare, simpozioane, con
cursuri de lucrări literare, au loc 
spectacole ale echipelor artistice 
ostășești.
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Finiș palpitant laCanotorii romini au cucerit cinci medalii olimpice
ince-

gm, sufocant, au inconțurat pis
ta de canotsi, sșnaând un cuvînt 
r-.portant (după unii, chiar deci

zie- in rezultatele acestei zile 
oLmpice.

Competițiile de la Sagami 
ne-au adus 5 medalii. Un pro
montoriu cu trei laturi de flori 
— podiumul învingătorilor — i-a 
primit rind pe rind pe H. Lauer, 
A. Igorov, (medalii de argint), A. 
Vemescu, M. Turcaș, A. Sciotnic, 
S. Cuciuc, H. Lauer, C. Sideri și

Semnarea Acordului
privind schimbul

de mărfuri și plățile
intre R. P. Romînă

R.P. 0. Coreeană

.A. Vemescu (medalii de bronz). 
Pentru cucerirea celor 5 medalii, 
rorrunu au cwt de dus cîteva 
lupte. O primă luptă a fost, fi
rește, lupta impusă de numele 
celoriaîii concurenți, printre care 
aflăm cîteva nume prestigioase. O 
a doua luptă ate cea mai 
grea, a fost cu ploaia.
Spectatorii cu umbrele și trench-

Echipa noastră de caiac-canoe 
a dovedit, în aceste condiții, în
drăzneală și nerv, punînd la bă
taie multă voință și putere de 
luptă și izbutind să ocupe un loc 
merituos în clasamentul între
cerii.

..Au avut de luptat cu condițiile 
naturale și, în același timp, cu ei 
înșiși. Valabil pentru orice comValabil pentru orice com-

să-i
că 

ne-a 
concurs.,

dăm cuvîntul: 
intru într-o luptă 

mărturisit ea 
Concurentele

Corespondență primită prin telex

de Ia trimisul nostru special

ILIE PURCARU
ceaiuri n-au putut urmări, din 
această dramatică luptă, decît 
cîteva faze, cele finale. In rest, 
cortina ploii i-a ascuns privirilor. 
Ambarcațiile care se decupau, 
rir.d pe rind, din aburul dens, ca 
dinir-un altfel de coluri, ne adu
ceau doar momentele ultime, 
etapele de sfîrștt ale bătăliei.

Campioni olimpici

petiție sportivă, acest adevăr a 
scos la iveală, în ce privește com
portarea sportivilor noștri și lu
cruri pozitive și lucruri care ne 
fac sa fim reticenți în aprecieri. 
Toate starturile au fost luate cu 
brio: la fiecare probă fără ex
cepție, megafoanele anunțau că 
„rominii au trecut cei dinții linia 
de 500 de metri", pentru ca pe 
ultimele lungimi ale traseului să 
fie încinși. O singură excepție : 
Hilde Lauer. Spațiul acestei co
respondențe nu ne îngăduie, la 
acest punct, discuția larga ce se 
impune, dar concluziile se deta
șează, cred, de la sine. H. Lauer,

ciștigătoarea medaliei de argint, 
ne-a făcut să ne întărim convin
gerea, aici la Sagami, că padela 
caiacului are, intr-adevăr două 
capete.

Dar 
„Știam 
grea — 
după
mele aveau un palmares mai 
ridicat. Aceasta m-a făcut să lupt 
cu toată puterea, cu toată tena
citatea. Cîștigînd prima victorie 
— medalia de argint la caiac 
simplu femei — am fost, cum era 
ș» firesc, fericită : mă gîndeam că 
mi-am făcut datoria... în același 
timp, căpătasem încredere că voi 
izbuti, împreună cu prietena 
mea, Cornelia Sideri,să cucerim 
un loc bun și la dublu femei...". 
(Suride): Ceea ce s-a și întîm
plat.

...Suridem și noi, în ciuda 
ploii care încă n-a contenit și 
care, la ora cînd transmit, răpăie 
înăbușit pe acoperișurile orașu
lui, estompînd reclamele lumi
noase, alungîndu-i pe trecători 
de pe străzi. Dar în sălile de 
concursuri, chiar și pe stadioa
nele descoperite, mulțimile de 
spectatori se agitau, aclamau, a- 
plaudau... Olimpiada încă nu s-a 
sfirșit.

pe anul 1965
urma tratativelor care 
desfășurat într-o atmos

feră de prietenie și înțelegere 
reciprocă, la 21 octombrie
1964 s-a semnat la București 
Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul
1965 între Guvernul Republi
cii Populare Romîne și Gu
vernul Republicii Populare 
Democrate Coreene.

In cadrul Acordului semnat, 
R. P. Romînă va livra în 
R.P.D. Coreeană mașini și uti
laje, piese de schimb, rul
menți, anvelope auto, diverse 
chimicale și alte mărfuri.

R.P.D. Coreeană va livra în 
R. P. Romînă laminate de o- 
țel, oțeluri speciale, plăcuțe 
metal dur, tutun, magnezită, 
conserve de pește și alte măr
furi.

Față de anul 1964, Acordul 
semnat prevede o nouă creș
tere a schimbului reciproc de 
mărfuri între cele două țări. 

Acordul a fost semnat din 
partea romînă de Nicolae An- 
ghel — adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea coreeană de Riu Sen Ii 
— adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au fost de față 
Kim Fa Ge — însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R.P.D. 
Coreene în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Plecarea delegației

de activiști

ai P. C. Francei
Joi a părăsit Capitala delegația 

de activiști ai Partidului Comu
nist Francez condusă de tovară
șul Franțois Billoux, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
care a vizitat țara noastră și a 
studiat experiența muncii de par
tid.

La aeroportul Băneasa delega
ția a fost condusă de tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Cornel Onescu, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.M.R,, 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Conferință

(Agerpres)
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O parte însemnată a publicului o constituie, la competițiile 
Jocurilor Olimpice^ tinerii și copiii.

CARL VON OSSIET- 
rulează la Republica ’ ” .. . .. ._ 1Q}

La hotelul Athenee Palace 
avut loc joi o conferință de presă 
organizată de O.S.T.A. cu prilejul 
turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat din Ostrava, 
important centru industrial din 
R. S. Cehoslovacă.

Dr. Cenek Gardavsky, directorul 
secției muzicale din cadrul Minis
terului Inyățămîntului și Culturii 
al R. S. Cehoslovace, și Mistecky 
Emerich, președintele Comisiei în- 
vățămîntului și culturii din regiu
nea Moravia de nord, au vorbit 
reprezentanților presei despre une
le aspecte ale activității muzicale 
desfășurate de instituțiile de spe
cialitate din țara prietenă.

Dr. Ivo Stolarik, directorul Fi
larmonicii de stat din Ostrava, du
pă ce și-a exprimat bucuria de a 
se afla în țara noastră, a arătat 
că, în urma celor două concerte 
prezentate Ia Cluj, a rămas plăcut 
impresionat de publicul clujean, 
mare iubitor de muzică.

(Urmare din pag. 1)

iții lor sec lipsa totală de preo- 
cupări școlare : 4 la tehnologie, 
4 la desen, 4 la toate obiectele. 
Absențele, în cîteva zile, n-au mai 
încăput în rubricile catalogului.

La practică, la uzină, lucrurile 
se repetau întocmai.

Și urmarea unui complicat șir 
de abateri a venit firesc: exma
tricularea din școală. După alte 
cîteva experiențe triste, elimina
rea din aceleași motive, și dintr-o 
școală de șoferi pe care a vrut 
s-o urmeze — Rotaru s-a întors 
la școala profesională a Reșiței. 
în urma stăruințelor părinților 
îndurerați, i s-a permis reînscrie- 
rea în același an III. 1 s-a dat po
sibilitatea să recupereze ceea ce 
a pierdut, să-și răscumpere prin- 
tr-o muncă serioasă greșelile pe 
care le-a săvîrșit, să revină la dru
mul cel bun. A înțeles Rotaru să 
folosească cum se cuvine acest 
prilej ? A desprins el învățămin
tele ce trebuiau desprinse din în- 
tîmplările de pînă acum ? Fapte
le arată că nu. Rotaru rămîne 
mai departe surd la mîhntrea pă
rinților, ca și la îndemnurile șco
lii, ale organizației U.T.M.

Cu îhcăpățînare parcă refuză 
să înțeleagă. în scurtul răstimp 
care a trecut de la începerea a- 
nului ^polar, are deja 14 absențe, 
de învățătură nu s-a apucat încă, 
iar la practică — de data aceasta 
în altă secție — continuă ace
leași apucături: lipsește, nu lucrea
ză, nu respectă disciplina. Con- 
tinuînd să aibă aceiași „prieteni" 
el nu pierde însă niciun prilej de

★
Direcția generală a poștelor și 

telecomunicațiilor va pune în 
circulație emisiunea filatelica 
„Ziua Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne “. Marca reprezintă figu
ra unui ostaș cu casca. Ea este 
tipărită la ofset în culorile albas
tru cobalt închis și deschis. Ea 
are o valoare de 0,55 lei.

(Agerpres)

Gimnastica :
VERA CEASLAVSKA (R. S. Cehoslovacă) — sărituri. 
POLINA ASTAHOVA (U.R.S.S.) — paralele inegale. 
FRANCO MENICHELLI (Italia) — sol.
MIROSLAV CERAR (Iugoslavia) — cal cu minere. 
TAKUYI HAYATA (Japonia) — inele.
Ciclism (fond) :
MARIO ZANIN (Italia) — 4 h 39’ 51“ 63/100.
Judo :
ISAWO INOKUMA (Japonia) — categoria grea.
Canotaj •
ROLF PETERSON (Suedia) — caiac. 
LUDMILA KVEDESIUK (U.R.S.S.) — caiac. 
JURGEN ESCHERT (Germania) — canoe. 
Echipa Germaniei de caiac dublu femei. 
Echipa Suediei de caiac dublu bărbați 
Echipa U.R.S.S. de canoe dublu bărbați. 
Echipa U.R.S.S. de caiac 4.

• Ieri, în prezența, a peste 
12 000 de spectatori, pentru locu
rile 5—6 ale clasamentului, s-au 
întîlnit echipele R. P. Romîno 
Iugoslaviei. Fotbaliștii romîni

terminat învingători cu scorul 
3—0 (0—0) prin punctele înscrise 
de Constantin, Pavlovici și Pîrcă-

Jn noul centru ol Sucevei

„distracție", este prezent la toate 
balurile și chefurile. Și continuă 
să trăiască în aceeași gravă eroa
re că acestea ar însemna „a te 
bucura de viață".

ir
Așadar, Ștefan Rotaru nu a în

vățat nimic din „experiențele" 
sale dureroase, pe care le-au în
registrat ca atare și părinții, și 
colectivul școlii, și colegii. Numai 
el a rămas impasibil la toate. 
Și-a pus în locul conștiinței, al 
răspunderii personale, o platoșă 
ruginită, confecționată din false 
concepții despre viață și demni
tate.

Așadar, o succintă recapitulare 
a ultimilor ani din viața lui afir
mă cu evidența luminei zilei că 
Ștefan Rotaru s-a negat pe sine 
însuși, și-a infirmat fără ezitări și 
fără remușcări idealurile gene
roase ale adolescenței.

Să alăturăm două momente din 
viața sa. Primul, acela luminos, 
al bucuriei profunde cînd, pri
vind munca sudorilor din Ce
tatea de foc a Reșiței, a avut re
velația hotărîtă a viitoarei pro
fesii. Al doilea: acela al unui tî- 
năr. de 17 ani care nu știe ce 
vrea de la viață, care își pierde 
zile întregi prin restaurante în 
tovărășia unor oameni fără că
pătîi, pe a căror „prietenie" și

pe ale căror sfaturi pune mare 
temei.

în locul laudelor profesorilor 
de altădată, al mulțumirilor per
sonale izvorîte din muncă și stu
diu perseverent, Ștefan Rotaru 
oferă astăzi drept carte de vizită 
petrecerile, chiulul sistematic de 
la orele de clasă și de la practică, 
experiențe triste de viață (repe
tarea anilor de școală, irosirea, 
intr-un cuvînt, zadarnică a anilor 
tinereții nu pot fi calificate decît 
cu cele mai aspre cuvinte). Pen
tru el sfaturile celor mai vîrstnici, 
ale colegilor, au rămas ca niște 
ecouri îndepărtate, al căror sens 
nu s-a străduit să-l pătrundă.

E evident că undeva, pe par
cursul acestor ani, în itinerariul 
său de muncă, propus inițial, a 
intervenit ceva din afară, care a 
dat alt curs preocupărilor și aspi
rațiilor sale. Dar cum a fost po
sibil acest lucru ?

Privind retrospectiv, sîntem ne- 
voiți să recunoaștem sub același 
nume doi tineri total diferiți. 
Drumul vieții sale s-a oprit 
brusc undeva, s-a negat, îndrep- 
tîndu-se în altă parte, nedorită, 
în loc să privească în jurul său, 
în loc să învețe din viața tatălui 
său, muncitor la aceeași uzină, în 
loc să creadă cu convingere în 
frumusețea profesiei pe care și-a 
ales-o, a căii de viață propusă la 
început, asemănătoare cu a ce-

te îndrepți spre ea ?
lorlalți colegi, a majorității, Ro
tam și-a întors privirile spre alte 
idealuri (daca acest cuvînt accep
tă să fie folosit în locul mămuțe
lor și penibilelor sale satisfacții 
care culminează cu un chef la nu 
știu care bodegă!), a descoperit 
un alt fel de viață („mai intere
santă — susține — fiindcă viața 
trebuie trăită"), și-a făcut idoli și 
prieteni din niște neisprăviți. Se 
pune întrebarea cum s-a întîmplat 
ca o mină de oameni fără căpătîi 
să-l smulgă din rîndul celor 500 
de elevi ai școlii, cum de au reu
șit aceștia să-l convertească la 
felul lor de a gîndi, de a judeca 
lucrurile, să-l facă să creadă că 
apucăturile urîte (lenea, lipsa de 
respect față de propria-i persoa
nă, dezinteresul etc.) sînt de ac
ceptat în locul muncii serioase, 
a unei perspective de viitor clare, 
demne ? Cum și cînd a intervenit 
acel dezechilibru în concepțiile 
sale, cum s-au adincit lacunele 
din propriile-i convingeri ? Ce și 
cum s-ar fi putut sau s-ar putea 
interveni pentru a-l aduce pe 
calea cea bună pe care el însuși 
și-o alesese cu ani în urmă ?

Să se afle oare explicația în 
faptul că lipsind la începutul 
școlii profesionale la unele ore, 
sub pretexte dintre cele mai di
verse, ascunse toate sub semnul 
comodității, nu i-a spus nimeni 
nimic ? Că aceste absențe de la

ore ca și cele de la practică au 
fost trecute cu vederea ca niște 
simple amănunte ? Care este pon
derea lor în evoluția sa ulteri
oară ?

Să se afle oare explicația în 
faptul că la început colegii lui au 
privit cu înțelegere (ba unii, de 
ce să n-o spunem, chiar ca pe 
niște lucruri deosebite) povestiri
le lui pline de haz despre unele 
mici petreceri („absolut nevino
vate") cu prieteni necunoscuți ?

Ar fi fost firesc oare să se afle 
de la început anturajul în care el 
a descoperit exemple de urmat, 
să se facă un adevărat cerc viu 
în jurul acestor „prieteni" ai săi, 
izolîndu-l de ei, atrăgîndu-i cate
goric și deschis atenția cine sînt, 
ce concepții de viață au ? (Și nu 
ar fi fost greu să se arate că 
mulți din ei erau niște chiulangii, 
oameni cu un profil moral dete
stabil, în multe privințe). Oare o 
dezbatere despre prietenie, des
pre exigențele pe care le impu
ne un asemenea sentiment, fru
mos, o dezbatere la care Ștefan 
Rotaru să fie invitat, să fie soli
citat să-și spună părerea, să se 
discute propriul său caz, n-ar fi 
fost mai eficientă decît dădăce
lile, inconsistente de multe ori, 
cu care nu i-a fost greu să se 
obișnuiască ?

INFORMAȚII
în sala Dalles din Capitală, a 

avut loc joi seară un simpozion pe 
tema: „Ecoul vibrant al artei 
noastre interpretative".

în fața unui numeros public au 
vorbit despre Concursul interna
țional de canto de la Toulouse, 
Ludovic Spiess și Viorica Cortez- 
Guguianu, laureați ai Concursului.-

In încheiere, participanții au a- 
sistat la un program muzical in
terpretat de soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet al R. P, Romîne și 
ai Teatrului de Stat de Operetă.

★
Joi seara s-a deschis un hou 

curs al Universității pupulare 
din Capitală, cursul „Arta filmu-i 
lui".

Mihnea Gheorghiu, 
le Consiliului cinematografiei, 
expus prima lecție pe tema : „i 
bleme actuale ale 
romînești".

președinte* 
a 

„Pro- 
cinematografiei

STRĂINUL — cinemascop (am
bele serii) rulează la Luceafărul (o- 
rele 10; 13,30; 17; 20,30). Grivița (o- 
rele 9,30; 13: 16,30; 20). Melodia
(orele 9,30;13; 16,30; 20). UMBRE
LELE DIN CHEBOURG rulează la 
Patria (orele 10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21). ------ ------ ---------
ZKY 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,45; 
21,15). GHEPARDUL — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Vic
toria (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
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), Modern (orele

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

Și, nu cumva, concepțiile de £ 

mai înainte ale lui Ștefan Rotaru 
nu au găsit în continuare t ~ 
mente concrete care să le conso
lideze, să le deschidă o perspec
tivă mereu mai largă ?

E o vîrstă la care ești c 
de a trăi o viață cit mai diversă, 
mai captivantă, cu cît mai multe 
întîmplări neobișnuite, inedite. 
Nu cumva în lipsa unor preocu
pări și activități interesante, care 
să-l solicite direct, el a descope
rit acel inedit în faptele amintite 
în articolul de față P Ce nu s-a 
făcut pentru ca Ștefan să nu 
simtă necesitatea unor asemenea 
atracții evident detestabile ?

Și, în sfirșit, este Ștefan Rotaru 
un caz care iremediabil nu poa
te fi rezolvat pozitiv ?

Acum, el se t~" 
oară, în pragul absolvirii școlii 
profesionale, în fața confruntării 
directe cu meseria. Să-i cerem să 
deschidă larg ochii, să privească 
și să-și judece cu severitate com
portarea. îi stă în putere să re
nunțe, fără părere de rău la tot 
ceea ce a fost urît, la tot ceea ce 
a fost zgură în viața lui, să poa
tă răspunde cu demnitate la che
marea marilor răspunderi ale 
vîrstei.

Ce părere ai, Rotaru Ștefan P 
Poți să răspunzi ?

Ce părere aveți voi, colegii lui 
de școală și colegi din alte școli ? 
Cum ați procedat în cazuri simi
lare ? Cum ați fi procedat voi 
dacă-l aveați coleg de clasă pe 
Rotaru Ștefan P

argu- I 
conso- I 

dornic ||

I

I
I

pozitiv ?
află pentru a doua I

..'I

I
I
I
I

9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Arta (orele 15,30; 18; 20,30). CO
LABORATORUL CEKA rulează la 
Lumina (orele 10; 12,30; 15; 17,45; 
20,30), Tomis (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 10; 12.30; 15,45; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII rulează la 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; 18,15; 20,30),

T E L E V

Colentina (orele
ȘOFERII IADULUI rulează Ia 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; 2’0,30), 
Pacea (orele 11; 16; 18; 20). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la Crîngașl (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). 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA COPEN
HAGA rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20). REBELUL MAGNIFIC 
rulează Ia Flacăra (orele 14; 16; 
18,15; 20,30). MORAL '63 rulează la 
Munca (orele 16; 18,15; 20,30), A- . 
desgo (orele 14; 16,15; 18,45; 21.) 
VÎNĂTOAREA — cinemascop ru
lează Ia Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,30). AL NOUĂLEA NUME rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

1
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în jurul orei 18,00 — Jocurile 
Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Pen
tru tineretul școlar : Ion Creangă^ 
19,40 — Vitrina cărții de artă plas
tică — de Anatol Mîndrescu. 20,00

— Săptămîna. 21,00 — Filmul „Rit
muri potrivite". 21,20 — Documen
tarul : Rădăcinile orașului. .21,30
— Recitalul pianistului Arthur Ru
binstein. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Alimentare recrutează candidați pentru

ȘCOÂLA DE OFIȚERI ÎN MARINA
COMERCIALA

cu durata de școlarizare de 4 ani,
dintre absolvenții de școli medii cu diplomă de maturitate, 

în vîrstă de 18—25 ani.
Centrele de înscriere sînt următoarele :
Inspectoratul Piscicol București Bd. Ana Ipătescu nr. 16 
telefon 11 76 78
Inspectoratul Piscicol Constanța, Piața Independeței nr. 6 
telefon 17 79
întreprinderea Piscicolă Brăila, str. Vapoarelor nr. 9 
telefon : 30 58
Școlarizarea se va face în orașul Constanța, pentru navele 

de pescuit oceanic.



U Thant în favoarea unui dialog 
intre cele cinci puteri nucleare

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a ținut la New York 
o conferință de presă în cursul 
căreia s-a ocupat de o serie de 
probleme internaționale. El 
a declarat că „ar fi foarte util 
ca în cursul anului 1965 să 
aibă loc un dialog între cele 
cinci puteri nucleare : Statele 
Unite ale Americii, Uniunea 
Sovietică, Marea Britanie, 
Franța și R. P. Chineză, pen
tru a fi luată în discuție pro
blema pericolului distrugerii 
nucleare". El a adăugat că 
împărtășește punctul de vede
re, potrivit căruia o asemenea 
conferință ar putea să se a- 
dauge în chip util eforturilor 
în această direcție ale Adună
rii Generale a OJi.U. și ale 
Comitetului pentru dezarmare 
de la Geneva.

Piața Comună

Reacții la avertismentul 
francez

A
ț oul ultimatum francez, me

nit a „accelera'* unificarea 
politicii agrare a „celor 

șase*, a provocat o vie reacție la 
Bruxelles, unde și-a desfășurat 
lucrările sesiunea miniștrilor agri
culturii ai țărilor Pieței comune. 

Luînd cuvîntul la ședința de 
miercuri după-amiază, ministrul 
agriculturii al Olandei și cice- 
premierul Consiliului de Miniștri 
olandez, Barend W. Biesheuvel, 
a declarat că amenințarea fran
ceză de a părăsi Piața comună 
este o „încercare de a trece difi
cultățile agriculturii franceze a- 
supra întregii comunități Econo
mice vest-europene". El a arătat 
că nu trebuie să se accepte ca 
Franța să devină „singurul cam
pion dl politicii agrare a Pieței 
comune**.

După cum relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, reprezen
tanții permanenți de la Bruxelles 
ai țarilor membre ale Pieței co
mune au condamnat miercuri a- 
menințarea Franței de a părăsi 
Piața comună dacă nu ca obține 
satisfacție în problemele agrare. 
Ei au apreciat că amenințarea 
președintelui de GauUe nu ca

Răsfoind presa străină
„New York 

Times":

„0 pierdere 
continuă 

de prestigiu"

C. unoscutul comentator a- 
merican James Reston 
scria intr-un articol: 

„Ni se spune că un „Vietnam 
liber" (adică în situația în 
care se găsește astăzi Vietna
mul de Sud — n.r.) — este 
„vital" pentru securitatea Sta
telor Unite. Dacă aceasta este 
adevărat, atunci în mod evi
dent va trebui să facem față 
riscului înfrîngerii. Dar este a- 
ceasta adevărat ?".

Referindu-se la afirmațiile 
lui Reston, un cititor al ziaru
lui „New York Times", Emer
son V. Ives, scrie într-o scri
soare publicată de acest ziar: 
„Consider că nu este adevărat 
că Vietnamul este vital pentru 
securitatea noastră. Mai mult, 
este absolut nelogic ca noi să 
ne amestecăm în afacerile din 
Asia de sud-est, într-o parte 
a lumii situată la mii de mile

U Thant s-a referit la dis
cuțiile care au loc în prezent 
la sediul O-N.U. între diferitele 
delegații în legătură cu even
tualitatea unei amînări a des
chiderii sesiunii Adunării Ge
nerale O.N.U. pînă la începu
tul lunii decembrie și a decla
rat că este în favoarea unei 
asemenea amînări. Secretarul 
general a indicat că Adunarea 
Generală trebuie în orice caz 
să-și înceapă lucrările in luna 
decembrie pentru a aproba 

^bugetul O2i.U^ a alege pe 
membrii nepermanenți ai Con
siliului de Securitate și pentru 
a numi pe membrii Comitetu
lui însărcinat cu problemele 
comerțului și dezvoltării creat 
de conferința care a avut loc 
la Geneva în vara acestui an.

duce la o îmbunătățire a atmos
ferei și nu va contribui pozitiv la 
negocierile asupra unificării pre
țurilor la cereale — elementul 
cheie dl politicii comune agrare.

Pe de altă parte, ei au declarat 
că un compromis în problema 
prețului unic la cereale s-a gă
sit de cîtva timp în negocierile 
bilaterale intre membrii Pieței 
comune și că există convingerea 
generală că Germania occiden
tală, care, după cum se știe, se 
opune categoric unificării acestor 
prețuri, este pe cale de a ceda. 
Dar mai înainte de a accepta 
adoptarea unui preț unic la ce
reale, ea dorește să fie asigurată 
de compensații pentru agricultorii 
săi. După ce amintește că pînă 
în prezent i s-au promis compen
sații în valoare de 500 milioane 
mărci pentru primul an, agenția 
citată arată că R.F.G. mai dorește 
o garanție împotriva inflației care 
se manifestă în unele țări ale 
Pieței comune, tntrucît inflația 
ar putea provoca o modificare a 
actualei puteri de cumpărare în
tre marca vest-germană și cele
lalte monede ale țărilor C.E.E. I

de țărmurile noastre... Ceea ce 
am putea noi realiza acolo nu 
ar fi decît de natură tempora
ră și nu ar putea să schimbe 
destinul care se află în mîinile 
popoarelor din Asia. Destinul 
nu este o problemă de cîțiva 
ani, în care timp noi am putea 
să ne preocupăm de treburile 
din Asia de sud-est, ci o proble
mă de decade... Atîta vreme cît 
vom continua să ne înșelăm 
pe noi înșine asupra acestui 
lucru, va trebui să suportăm o 
pierdere continuă de presti
giu...".

„Neue Ziircher
Zeitung":

„Poziții olandeze"

Ocupîndu-se de vizita în
treprinsă de ministrul 
de afaceri externe al O- 

landei, Luns, la Roma, ziarul 
„Neue Ziircher Zeitung" scrie: 

După recentele sale vizite la 
Bruxelles, Bonn și Luxemburg 
ministrul de afaceri externe, 
Luns, a plecat la Roma pentru 
a discuta cu colegul său ita
lian, Saragat, problema inte
grării europene. Olandezii par
ticipă neîntrerupt la consfătui

O
Balerini romîni în vizită Ia 
Galeriile de artă din Dresda 
după terminarea recentului 
lor turneu în R. D. Germană.

VIENA:

Dezacorduri 
privind bugetul 

austriac
In sînul coaliției guver

namentale din Austria 
nu s-a ajuns la un acord 

cu privire la alcătuirea buge
tului Austriei pe 1965. Discu
țiile dintre cele două partide 
ale coaliției — socialist și 
populist — se desfășoară în le
gătură cu crediteie pentru 
pensii, construcții și asigurări 
împotriva accidentelor.

Socialiștii propun ca toate 
capitolele din buget cu excep
ția celor pentru învățămînt, 
știință și cultură, să fie redu
se proporțional cu 219 milioa
ne de șilingi. Totodată, ei sus
țin ca bugetul apărării să fie 
menținut la nivelul celui din 
1964, iar de la capitolele asi
gurări împotriva accidentelor 
și suplimentarea împrumuturi
lor pentru locuințe să fie tăia
tă suma de 271 milioane de 
șilingi pentru a se elibera o 
sumă de 80 milioane șilingi 
necesară majorării pensiilor. 
La rîndul lor populiștii accep
tă reducerea la capitolul asi
gurări împotriva accidentelor 
și propun desființarea supli
mentării creditelor pentru 
construcții, dar cer reducerea 
prevederilor pentru majorarea 
pensiilor pentru victimele de 
război cu suma de 170 milioa
ne șilingi. De asemenea, popu
liștii cer majorarea cotizațiilor 
pentru asigurări la pensii cu 
1 la sută.

Se știe că proiectul de buget, 
potrivit prevederilor constitu
ției, urma să fie depus pe bi
roul președinției Parlamentu
lui pînă în seara zilei de 22 
octombrie. Unele ziare afirmă 
că nedepunerea în acest timp 
ar atrage după sine demisia 
guvernului.

ȘTEFAN DEJU 
corespondentul Agerpres 

la Viena

rile în legătură cu această 
chestiune, care au început de 
cîteva săptămîni. Se poate, 
oare, conchide din aceasta că 
Haga consideră că a sosit 
timpul unei „relansări" a ten
dințelor de integrare politică ?

La această întrebare la Haga 
se obține un răspuns, dacă nu 
negativ, în orice caz șovăiel
nic și în nici un caz afirmativ. 
Ceea ce Luns a spus la sfîrși- 
tul lunii precedente în mesajul 
la bugetul ministerului său 
continuă să fie valabil. El a 
avertizat atunci că „nu este de 
așteptat o îmbunătățire a si
tuației printr-o colaborare po
litică forțată între țări ale că
ror concepții în legătură cu 
aproape toate problemele fun
damentale sînt diametral o- 
puse".

Intr-adevăr, spune ziarul, la 
Haga se subliniază adesea lip
sa de conținut a unui meca
nism de integrare politică, 
care nu ar sluji decît să pună 
în evidență periodic divergen
țele fundamentale de păreri în 
probleme atît de importante 
ca structura N.A.T.O., forța 
nucleară multilaterală, relații
le cu China etc. Pe lîngă a- 
ceasta, atitudinea olandeză este 
determinată și de nemulțumi
rea în legătură c.. echilibrul 
din cercul celor șase ai Pieței 
comune. Prezenței franco-ger- 
mane în cadrul comunității, 
Haga ar dori să-i opună o for
ță de o greutate echivalentă.

PE SCURT
MOSCOVA — După o vizită 

oficială de șase zile făcută în 
Ungaria, J. Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole a sosit la Mos
cova.

La 22 octombrie Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. l-a primit pe J. Țeden
bal și a avut cu el o convorbire 
prietenească. In timpul convor
birii au fost abordate probleme 
ale dezvoltării continue a relați
ilor prietenești dintre P.C.U.S. și 
P.P.R.M., precum și ale colabo
rării multilaterale sovieto-mon- 
gole.

HELSINKI. La Helsinki a 
fost semnat un acord comer
cial bulgaro-finlandez pe pe
rioada 1 ianuarie 1965—31 de
cembrie 1967.

Acordul prevede lărgirea 
schimbului de mărfuri dintre 
cele două țări.

MOSCOVA. — Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
astăzi pe Ahti Karjalainen, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, care se află 
la odihnă în U.R.S.S. între 
A. Kosîghin și A. Karjalainen a 
avut loc o convorbire cu privire 
la relațiile sovieto-finlandeze.

WASHINGTON. — Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a 
anunțat că joi a avut loc o explo
zie nucleară subterană în minele 
de sare de la Tatum (Mississippi). 
Scopul acestei experiențe a fost 
verificarea funcționării unor noi 
aparate pentru detectarea explo
ziilor nucleare subterane.

Mișcarea seismică provocată a 
fost atît de puternică încît a fost 
resimțită pînă în orașul Hatties
burg, situat la aproximativ 50 
kilometri distanță de locul explo
ziei. Inginerii Comisiei pentru e- 
nergia atomică a S.U.A. au de
clarat că stațiile seismografice din 
numeroase țări ale lumii au fost 
înștiințate de această experiență 
pentru a putea înregistra cutre
murul produs de explozie.

VIENA. După cum anunță 
agenția C.T.K., între Ministe
rul Transporturilor al R. S. 
Cehoslovace și Ministerul 
Transporturilor și Energiei E- 
lectrice din Austria a fost 
semnat un acord cu privire la 
stabilirea curselor regulate de 
autobuze între cîteva orașe 
mari ale celor două țări.

PE SCURT
Manifestări consacrate

Zilei Forțelor Armate ale R.P. Romine
PEKIN — In seara zilei de 

22 octombrie colonelul Marin 
Sorescu, atașatul militar al 
R. P. Romîne la Pekin, a ofe
rit în sala de spectacole a 
Clubului internațional din Pe
kin o gală de filme în cinstea 
Zilei Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne. Gala a fost pre
cedată de un cocteil.

Au participat general-loco- 
tenent Siau Sia Jun, șeful 
Cancelariei Ministerului Apă
rării Naționale al R. P. Chi
neze, generali și ofițeri supe
riori ai Armatei Populare de 
Eliberare Chineze, atașați mi
litari acreditați la Pekin și 
alte persoane oficiale.

Filmele prezentate au fost 
vizionate cu viu interes și au 
fost primite cu căldură de asi
stență.

PRAGA — La 22 octombrie, 
la Casa Centrală a Armatei 
Cehoslovace din Praga a avut 
loc o adunare festivă consa
crată Zilei Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne.

La adunare au luat cuvîn
tul general-locotenent F. Sed- 
lacek, care a evocat participa
rea Armatei romîne la luptele 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei și succesele obținute în 
construcția socialistă în 
R. P. Romînă și locotenent-

Guineea: Aspect dintr-o întreprindere forestieră din Kissidougu

LONDRA:

înaintea convorbirilor

Pentru cooperarea U.N.F.S.C.O. cu toate 

organizațiile neguvernamentale

anglo-americane
■I oul guvern britanic 

condus de primul 
ministru, Harold 
Wilson, se va com
pune în total din 
105 miniștri și se
cretari de stat, s-a 

anunțat miercuri seara la Lon
dra o dată cu publicarea unei 
noi liste de 23 de persoane in
cluse în echipa ministerială. Pînă 
în prezent, au fost numiți 101 
miniștri și secretari de stat, din
tre care 23 de membri ai cabine
tului.

In ce privește politica internă, 
agenția Reuter subliniază că Ha
rold Wilson împreună cu mi
niștri economiei și finanțelor pre
gătesc o declarație asupra situa
ției economice și problemelor 
comerciale.

Formarea noului guvern labu
rist și dificilele sarcini care stau 
în fața sa, în lumina redusei ma
jorități pe care o dețin în parla
ment, continuă să formeze obi
ectul comentariilor presei brita
nice.

Pentru editorialistul săptămî- 
nalului „THE OBSERVER", 
„deziluzia provocată de guvernul 
conservator nu s-a tradus într-un 
entuziasm pentru partidul labu
rist".

Editorialul apreciază că „cea 
mai îndelungată campanie elec
torală din istoria noastră a pro
dus un guvern care nu se poate 
aștepta să-și încheie termenul 
său de cinci ani și care s-ar pu
tea să nu dureze decît cîteva 
lur.i. Aceasta este cu atît mai 
regretabil cu cît guvernului Wil
son i se va cere să-și definească 
politica asupra unei întregi serii 
de probleme începînd cu forța 
nucleară multdaterala șt atitu
dinea noastră față de Europa".

Editorialul preconizează înche
ierea unui pact între laburiști și 
liberali „pentru întărirea slabei 
majorități a d-lui Wilson".

Referindu-se la vizita oficială 
pe care trebuie s-o întreprindă 
noul ministru de externe al An
gliei săptamîna viitoare la Wa
shington, agenția UNITED 
PRESS INTERNATIONAL scrie 
câ „Gordon Walker va pleca la 
Washington la incitația secreta
rului de stat al S.UA. Dean 
Rusk, dar m așteaptă să aibă o 
întrevedere și cu președintele 
Lynden Johnson".

V.P1 $ubPni«f că cea mai 
controversată problemă a discu
țiilor de la Washington va fi în

colonel Petre Constantin, ata
șatul militar al R. P. Romîne 
la Praga.

HAVANA 22 (Agerpres). — 
La 19 octombrie Ministerul 
Forțelor Armate al Cubei a 
organizat la Havana o adu
nare consacrată Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Popu
lare Romîne. Cu acest prilej 
au luat cuvîntul Alexandru 
Petrescu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Popu
lare Romîne în Cuba șl 
Hector Canceano, director în 
Ministerul Forțelor Armate al 
Cubei.

TIRANA 22 (Agerpres). — 
La 20 octombrie ambasadorul 
Republicii Populare Romîne 
la Tirana, Gheorghe Velcescu, 
a oferit o gală de filme cu 
ocazia Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Ro
mîne. Âu participat general 
locotenent Vaske Gjini, gene
ral maior Halim Ramohito și 
alți ofițeri superiori ai arma
tei populare a Republicii 
Populare Albania, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și din Comite
tul albanez pentru relații cul
turale și prietenești cu străi
nătatea. Au fost prezenți șefii 
misiunilor diplomatice din Ti
rana. 

legătură cu poziția Angliei față 
de proiectul american de creare 
a forțelor nucleare mixte de su
prafață.

Intre politica americană și po
litica britanică s-au ivit unele 
divergențe de păreri, scrie agen
ția ASSOCIATED PRESS, mai 
ales în domeniul armelor nucle
are, al creării forței nucleare 
multilaterale a N.A.T.O. și al 
reorganizării structurii N.A.T.O. 
Primul ministru, Harold Wilson, 
se opune, mai mult decît guver
nul condus de Douglas-Home, 
creării forțelor nucleare multila
terale ale N.A.T.O. Rusk și Wal
ker, subliniază agenția citată, nu 
vor face nici o încercare de a a- 
junge la o concluzie finală asu
pra acestui subiect, ci se vor 
mulțumi să asculte fiecare păre
rile celuilalt.

Potrivit ministrului de externe 
al Olandei, Joseph Luns, care 
a sosit miercuri la Amsterdam, 
după întrevederi cu ministrul de 
externe britanic, Patrick Gordon 
Walker, în cadrul convorbirilor, 
el a relevat că nu crede ca vreo 
decizie în ce privește realizarea 
unității politice vest-europene 
sau constituirea forței multilate
rale nucleare a N.A.T.O. ar pu
tea fi luată înainte de prima lună 
a anului viitor. El a subliniat că 
atitudinea guvernului laburist în 
legătură cu uniunea politică vest- 
europeană ar putea fi decisivă 
pentru formula finală a acestei 
uniuni.

Afacerile familiei
e cînd a hotărît să 
se „retragă" din via
ța politică, fapt pe
trecut la 1 mai 1963 
o dată cu instaura
rea noului președin
te Rene Schick, 

fostul președinte și dictator nica- 
raguaian, Luis Somoza, s-a apu
cat de afaceri „pe picior". S-ar 
părea că întinsele sale moșii caro 
cuprind, potrivit unor observatori, 
pînă la 60 la sută din întreaga 
suprafață arabilă a Nicaraguei 
precum și numeroasele fabrici și 
societăți pe care le deține în țară 
nu-i mai ajung. Numai astfel 
poate fi explicată goana lui So
moza de a acapara pămînturi și 
fabrici în alte țări ale Americii 
Centrale.

PARIS 22 Corespondentul 
Agerpres, Tudor Vornicu, trans
mite :

Ședința plenară din 22 octom
brie a celei de-a 13-a Conferințe 
Generale U.N.E.S.C.O. a fost 
consacrată dezbaterii problemei 
admiterii observatorilor organiza
țiilor internaționale neguverna
mentale. In cursul ședinței a luat 
cuvîntul vicepreședintele Comisiei 
naționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei R.P. Ro
mîne. După ce a remarcat că 
mai mult de 200 de organizații 
beneficiază actualmente de aju
torul material și de sprijinul mo
ral al U.N.E.S.C.O., reprezentan
tul țării noastre a spus : „Cu cît 
organizațiile internaționale negu
vernamentale admise conform 
Statutului consultativ vor fi mai 
importante și mai reprezentative, 
cu atît mai mult acțiunea și 
misiunea U.N.E.S.C.O. se vor face 
mai mult simțite în cercurile și 
tendințele pe care aceste organi
zații neguvernamentale le repre
zintă. Noi avem tot interesul să 
promovăm o politică de coope
rare foarte largă cu toate orga
nizațiile neguvernamentale, care 
într-o regiune sau alta a globu
lui, într-un domeniu sau altul în
făptuiesc programe servind idea
lurile U.N.E.S.C.O.: cunoașterea 
mutuală prin știință, educație și 
cultură, înțelegerea și cooperarea 
internațională". U.N.E.S.C.O. cu 
cele 117 state membre este insti
tuția culturală internațională cea 
mai largă, cea mai vastă — a 
remarcat apoi acad. Ștefan Mil-

Nu demult, Luis Somoza a fă
cut o vizită în Costa Rica unde 
s-a întîlnit cu președintele acestei 
țări Francisco Orlich. Rezultatul 
acestor întrevederi a fost sinteti
zat de ziarul „DIARIO DE COS
TA RICA" care a scris că fostul 
președinte nicaraguaian „intențio
nează să facă noi și mari inves
tiții în Costa Rica, îndeosebi în 
sectorul producției de zahăr și în 
construirea unui complex indus
trial care va avea drept bază pre
lucrarea fierului și aluminiului". 
Intențiile sale par să fi găsit în
țelegerea cuvenită din partea 
președintelui Orlich întrucît, po
trivit aceluiași ziar, înainte de a 
se înapoia în țară, Somoza a de
clarat că „este foarte satisfăcut 
de gentilețea manifestată de au
toritățile costaricane". Un alt 
ziar din San Jose, „LA NACI- 
ON“, subliniază că în elaborarea 
planurilor de acaparare a între
prinderilor din diferite țări ale 
Americii Centrale „marele între
prinzător" care este Somoza re
prezintă interesele societății nord- 
americane „U.S.Steel“ și sprijinit 
de aceasta, a făcut, de asemenea, 
mari investiții în Salvador și Gua
temala.

De curînd, la San Jose a deve
nit însă cunoscut un alt aspect al 
afacerilor familiei Somoza pe te
ritoriul republicii Costa Rica. 
Este vorba de acapararea, prin 
mijloace dubioase, a unor tere
nuri întinse situate în regiunea 
de frontieră cu Nicaragua și la 
descoperirea unei mari contra
bande cu produse agricole între 
cele două țări. Ziarul „DIARIO 
DE COSTA RICA" scrie în legă
tură cu aceasta că Adunarea le
gislativă a republicii urmează să 
ia în discuție un proiect de lege 
„în scopul de a se pune capăt 
scandaloasei contrabande cu ce
reale realizate în ultimii ani prin 
intermediul moșiilor aparținînd 
fraților Somoza la frontiera cu 
Nicaragua". Acest proiect care, 
potrivit ziarului, se bucură de 
sprijinul majorității deputaților, 
prevede crearea unui corp spe
cial de pază a frontierei de nord, 
avînd, de asemenea, funcția de a 
controla întreaga producție agri- 

cu, adăugind că, cu toate ace
stea, ea nu este universală. In toa
te proiectele mari și nobile ale 
U.N.E.S.C.O. se strecoară încă o 
umbră de neîncredere, multă ru
tină și discriminare. „Vrem să al
fabetizăm și să educăm pe tineri 
și pe adulți — a spus domnia sa 
— și o organizație cu zeci de mi
lioane de membri cum este Fede
rația mondială a tineretului demo
crat nu poate coopera cu 
U.N.E.S.C.O. deoarece i se re
fuză această cooperare. De ase
menea, o situație asemănătoare 
există față de Uniunea interna
țională a studenților. Ne preocu
păm de soarta femeii, educația 
și pregătirea ei profesională și o 
organizație ca Federația demo
crată internațională a femeilor 
nu poate să-și trimită observato
rii în mijlocul nostru". Ștefan 
Milcu și-a încheiat intervenția 
arătînd că observatorii marilor 
organizații internaționale negu
vernamentale ca F.M.T.D., Uni
unea internațională a studenților, 
F.D.I.F., O.I.R.T. nu au fost ad
miși să ia parte la cea de-a 
13-a sesiune a Conferinței gene
rale. Delegația romînă este con
vinsă — a adăugat Ștefan Milcu, 
că această măsură de dis
criminare aduce prejudicii 
U.N.E.S.C.O.

La aceste discuții au interve
nit, de asemenea, reprezentanții 
Uniunii Sovietice și ai altor țări.

Rezoluția prezentată de către 
Consiliul executiv a fost ptnă la 
urmă votată cu 51 voturi pentru, 
13 contra și 18 abțineri. Ea ho
tărăște să nu recomande Confe
rinței generale să invite organi
zațiile internaționale neguverna
mentale care au cerut să fie re
prezentate prin observatori la 
reuniunile acestei conferințe.

-----•-----

MILANO: Un succes 
al cinematografiei 

romînești
MILANO 22 (Agerpres). — La 

Milano au luat sfirșit cel de-al 
șaselea Congres și concurs inter
național de tehnic# cinematogra
fică la care au participat dele
gații din 21 de țări. Cinemato
grafia românească a obținut un 
frumos succes în cadrul con
cursului, cinci filme prezentate 
de delegația romînă fiind premi
ate. „Premiul de excelență" 
(marele premiu) a fost decernat 
pentru calitatea imaginii rea
lizate de Ovidiu Gologan la fil
mul „Pădurea spînzuraților" din 
care au fost prezentate un nu
măr de cadre. „Premiul de o- 
noare" a fost acordat filmelor 
„Neamul Șoimăreștilor", „Harap 
Alb" și „Memoria trandafirului". 
Juriul a decernat un premiu spe
cial tehnicii cinematografice ro
mîne pentru „Procedeu foto- 
optic de titrare a filmelor".

Somoza
colă a acestei regiuni. Corpul va 
cuprinde un organism militar 
precum și reprezentanți ai Consi
liului național al producției care 
se ocupă de problemele agricole.

Institutul pentru pămînturile a- 
gricole și proprietățile moșierești 
(I.T.C.O.) efectuează, de aseme
nea, o anchetă privind prejudicii
le aduse multor țărani costaricani 
de penetrația familiei Somoza în 
această țară. Ancheta are loc ca 
urmare a unei cereri din partea 
țăranilor din districtul Los Chiles, 
situat la frontiera cu Nicaragua, 
în care se arată că în această re
giune, reprezentanții familiei So
moza folosesc metodele practicate 
în Nicaragua pentru a alunga pe 
țărani de pe pămînturile lor. Prin
tre acestea sînt menționate mitu
irea unor membri ai familiei gu
vernatorului precum și folosirea 
unor elemente corupte ale gărzii 
naționale. Țăranii au cerut guver
nului costarican rechiziționarea 
pămînturilor uzurpate de familia 
ex-dictatorului nicaraguaian.

Primele rezultate ale anchetei 
efectuate de I.T.C.O. — arată 
agenția PRENSA LATINA — au 
dus la o serie de descoperiri in
teresante. Astfel, s-a aflat că a- 
mestecul familiei Somoza în Cos
ta Rica nu are numai un aspect 
economic ci și politic. Intr-adevăr, 
pe moșiile acaparate, în principa
lele posturi au fost instalate ele
mente ale contrarevoluționarilor 
cubani care găsesc aici o posibili
tate de a desfășura nestingherite 
tot felul de activități dubioase. 
De asemene.a, a devenit cunoscut 
sprijinul acordat de Somoza „Miș
cării pentru Costa Rica liberă", 
o grupare de extremă dreaptă. 

Concluziile finale ale anchetei 
urmează să devină cunosctite mai 
tîrziu. Deocamdată însă, Luis So
moza și familia lw par să fie 
prea puțin stînjeriiți de toate a- 
cestea. Referindu-se la țelurile 
sale de viitor, ziarul „LA NA- 
CION" scrie : „Somoza nu mai 
aspiră sa preia postul de președin
te al Nicaraguei întrucît intențio
nează să se dedice în întregim* 
întreprinderilor și afacerilor sale".

I. RETEGAN
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