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n foarte recent grafic al în
trecerii socialiste ce se des
fășoară între minerii din 
Aninoasa indică, printre al
tele, rezultatele valoroase 
obținute lună de lună, zi de 
zi, de brigada condusă de 

tînărul David Ion. Ele sînt concretizate 
în 2 300 tone de cărbune extrase de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
peste prevederile planului pe această 
perioadă. Această importantă depășire 
a planului de producție s-a obținut ca 
urmare a creșterii zilnice a randamen
tului pe post de abataj de la 4,100 tone 
planificat la 4,800 tone.

Despre inițiativele care au făcut ca 
fiecare miner să extragă zilnic cu 700 
kg cărbune mai mult, ne-a vorbit șeful 
brigăzii.

— Pînă anul trecut, un schimb nu 
reușea întotdeauna să încheie în 8 ore 
un ciclu de operațiuni : organizarea 
fiind insuficient pusă la punct, nu se pu
tea cuprinde toată lungimea abatajului. 
Astfel, schimbul I trebuia să execute 
mai întîi răpirea stîlpilor rămași de la 
schimbul precedent și apoi să treacă la 
pușcarea și evacuarea cărbunelui. Dar 
ultima operațiune nu putea fi dusă pînă 
la capăt, urmînd ca ea să fie conti
nuată de schimbul următor. Din această 
cauză era foarte greu de stabilit precis 
rezultatele obținute de fiecare schimb, 
iar randamentele nu erau mulțumitoa
re. După un studiu mai atent am găsit 
soluția potrivită : redistribuirea oame
nilor pe puncte fixe de lucru. In aceste 
condiții, munca a fost organizată astfel:

schimbul I perforează, pușcă, evacuea
ză cărbunele și armează abataj uL Așa
dar în 8 ore el efectuează aceleași ope
rațiuni pe care Ie efectuau înainte toate 
trei schimburile. Ce va face însă schim
bul următor ? Bineînțeles, trece la tăie
rea celei de a doua fîșii de cărbune, 
executind aceleași operațiuni ca și 
schimbul L Așa s-a născut inițiativa

LA ANINOASA
• Două fîșii de cărbune pe zi 

dintr-un abataj frontal-orz octal

schimb și aripi de abataj

noastră „două fîșii de cărbune pe zi 
dintr-un abataj frontal-orizontal-.

După exploatarea celor două fîșii de 
cărbune sînt necesare alte operațiuni, 
cum ar fi transmutarea craterului in 
apropierea frontului de lucru, comple
tarea rindului de stilpi metalici pentru 
susținerea tavanului, aprovizionarea cu 
materiale pentru podirea abatajului și 
podirea propriu-zisă. Toate aceste ope
rațiuni cad de-acuma în sarcina celui 
de-al III-lea schimb. Noul sistem de or-

nostru special
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La culesul stru
gurilor

Foto 
ION CUCU

ganizare a muncii brigăzii și-a arătat 
din plin, în acest an, efectul.

Paralel cu această organizare, s-a ur
mărit ca oamenii să rămînă definitiv 
în aceleași schimburi, să se specializeze 
în executarea acelorași operațiuni, să-și 
ridice în permanență nivelul pregătirii 
profesionale.

în urma rezultatelor obținute de bri
gada lui David Ion în aplicarea iniția
tivei „două fîșii de cărbune pe zi din
tr-un abataj frontal-orizontal" la ni
velul exploatării, comitetul sindicatului, 
comitetul U.TM și conducerea tehni- 
co-administrativă a minei, sub îndru
marea comitetului de partid, au inițiat 
mai multe schimburi de experiență 
pentru extinderea acestei valoroase 
inițiative în toate abatajele similare.

Minerii care lucrează în abataj ele-ca
meră au aplicat, la rindul lor, o iniția
tivă la fel de eficientă. Este vorba des
pre inițiativa luată de șeful de brigadă 
Cristea Aurel: „două timpuri de căr
bune pe fiecare schimb și aripă de aba
taj-*.  care impune, de asemenea, o rigu
roasă organizare a muncii în abataj, o 
judicioasă distribuire a sarcinilor pe oa
meni. In urma acestei organizări a 
crescut randamentul tuturor brigăzilor 
de la Aninoasa. Cristea Aurel: 6.250 
tone pe post (planificat 5 tone), Snaider 
Francisc: 3.200 tone pe post (plani
ficat — 2.500 tone). Palca Ion : 6.250 
tone pe post (planificat 5,100 tone), 
etc. Pe întreaga exploatare s-a în
registrat un randament de 1.369 tone pe 
post de salariat față de 1,321 tone pla
nificat In ultimele zile, graficele între
cerii socialiste au înregistrat in conti
nuare sporuri substanțiale in abataje. 
Numai în perioada 1—16 octombrie, au 
fost extrase pe exploatare, peste pre
vederile pe această perioadă, mai mult 
de 300 de tone de cărbune (peste 18 (XX) 
tone de la începutul anului)- Aceste re
zultate demonstrează că și de data 
aceasta, minerii din Aninoasa sînt ho- 
tărîți să pășească înainte de termen în 
noul an.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scinteii tineretului' 

pentru regiunea Hunedoara

Mina Dîlja a intrat 
parțial în producție

Corespondență primită 
prin TELEX de la trimisul

La Tokio-actul final
Olimpiadei

II eri, pe stadionul 
Național din Tokio, 
drapelul alb decorai 
cu inelele olimpice
— drapelul celei 
de-a 18-a olimpiade
— a fost coborît în

cheind cea mai amplă, cea mai 
dinamică, cea mai spectaculoasă 
dintre edițiile Jocurilor Olimpice 
de vară.

Cele 14 zile și nopți ne-au ofe
rit, într-adevăr, în toate clipele 
lor, un spectacol de o unică fru
musețe. Pe planul rezultatelor 
sportive, jocurile de la Tokio s-au 
situat deasupra 'celor de la Roma 
(care, la rîndu-le, după cum se 
știe, întrecuseră pe cele din 
Mellbourne). Vechile recorduri 
au fost bătute, miile de tineri și 
tinere, sportivi de frunte din 94 
de țări, au alergat mai repede, au 
sărit mai sus — sau mai departe, 
au vîslit mai puternic, au luptat 
mai dîrz. Miile de tineri au des
fășurat, totodată, o întrecere pli-

nă de frumusețe, de adevărată 
sportivitate, o luptă dusă in spi
ritul unor idei generoase. In spi
ritul de prietenie și pace al Jocu
rilor Olimpice.

încheind arcul întrecerilor, ce
remonia din seara aceasta ne-a 
adus astfel, o dată cu prestigiosul 
bilanț al recordurilor, un bilanț 
în care prietenia, înțelegerea, spi
ritul pașnic ți-au afirmat (pentru 
a cita oară ?) marea putere prin
tre tinerii lumii.

Transcriu, din carnetul de no
te, momentele principale ale ser
bării :

Ora 17. Din nou, peste marele 
stadion Național, peste mulțimea 
fremătătoare care umple tribune
le, se revarsă corala de clopote, 
izvorîtă dintr-un instrument elec
tronic. Spectatorii salută apariția 
în tribună a maiestăților imperi
ale ale Japoniei și a celorlalte 
persoane oficiale. Răsună Imnul

(Continuare în pag. a Il-a)

in toate părțile, tn 
tren sau cu auto
carul, copilăria și 
adolescența călă
toresc în gru
puri voioase către 
București. De la

Brașov și Sibiu, Cluj, Ploiești 
sau Galați din sate depărtate, 
sute de elevi vin nerăbdători 
spre marea vitrină a țării. Nu
mai într-o săptămînă, numă
rul elevilor care au pășit pe 
aleile și prin sălile expoziției 
a ajuns la 18 000.

„Urcați, copii!"
Lingă instalația de foraj 

3DH—200A îndemnul ghidu
lui cheamă pe elevi spre plat
forma complicatei construcții 
metalice. Cu această instalație, 
premiată cu Medalia de aur 
la Tîrgul de la Leipzig, începe 
de obicei vizitarea expoziției.

Stăm de vorbă cu Blîndu 
Rodica, elevă în clasa a IX-a 
la Școala medie nr. 6 din Ga
lați. Exponatele, cifrele au 
pentru ea semnificații pro
funde. Trecînd prin marele 
stup de oțel, sticlă și beton a 
notat atent cifre, procente. „In 
1963 producția globală a fost

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Adunarea festivă consacrată

Zilei Forțelor Urmate ale R. P. Romine

imbătă seara la 
Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. 
a avut loc adu- 
• area festivă or
ganizată cu 
lejul celei

pri- 
de-a 

cniverscri a Zilei For

DEVA (de la co
respondentul no
stru). — Recent, la 
mina Dilja, au in
trat în producție 
primele două aba
taje de cameră. Ce
le dinții tone de 
cărbune au fost 
extrase de brigada 
condusă de tînărul 
miner Steț Petru. 
Succesul se dato- 
rește intensificării 
lucrărilor de des
chidere și moderni
zare a minei, în
cepute cu trei ani 
în urmă, 
asmului 
minerii 
au lucrat 
zi. Sînt 
cute, de

cu 
de

entuzi- 
i care 

aici 
zi de 
cunos- 
altfel,

recordurile stabili
te la Dîlja de bri
gada condusă de 
minerul Demeter 
Augustin care a 
realizat în 30 de 
zile o înaintare 
galerie dublă 
240 de metri și 
realizat de brigada 
lui Barta Dionisie 
la săparea și be- 
tonarea puțului 
principal de 60,5 
metri într-o lună.

In prezent, lu
crările de deschi
dere și moderniza
re continuă, paralel 
cu extragerea căr
bunelui din cele 
două abataje, 
na la atingerea ca
pacității proiectate.

în 
de 
cel

P* ’

XX-a 
țelor Armate ele RJ3. Ro- 
rr.îr.e.

In prezidiul adunării au 
(luat loc tovarășii Gheorghe 
Apostol, general de armată 
Leontin Sălăjan, mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Gre- 
ciko, general de armată Ion 
Tutor ea nu, general-colonel 
Mihai Burcă, general-colonel 
Ion Ioniță, adjuncți ai mi
nistrului forțelor armate, ge
neral locotenent Vasile Ne
grea, adjunct al ministrului 
afacerilor interne, general 
maior leu Dincă, secretarul 
Consiliului politic superior al 
Forțelor 
general 
vă Ilie 
rian Dănâlache, .
tar al Comitetului orășenesc 
București al PJdJL, Ion Coz- 
ma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, acad. 
Petre Constantinescu-Iași, Ion 
Cotoț, secretar al C.CS., Pe
tru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.TM., Hristache An- 
tonache, muncitor fruntaș la 
Uzinele „23 August".

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, generali și ofițeri 
activi și în rezervă, veterani 
din războiul antifascist, oa
meni de știință și cultură, oa*  
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au participat, de aseme
nea, atașații militari ai misi
unilor diplomatice din Bucu-

Armate ale R.P.R., 
colonel în rezer-

Crețulescu, Flo- 
prim-secre-

In pag.
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Leontin

rești, membrii delegației mi
litare sovietice precum și 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, I. K. Jega- 
lin.

După intonarea Imnului de 
de stat al R. P. Romîne, adu
narea a fost deschisă de tov. 
Florian Dănălache.

A luat apoi cuvîntul 
ral de armată Leontin 
jan, membru supleant 
roului Politic al ~ 
P.M.R., ministrul 
Armate ale R.P.R.

In încheierea adunării, An
samblul de cîntece și dansuri 
al armatei a prezentat un pro
gram artistic.

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate

gene-
Sălă- 

al Bi- 
C.C. al 
Forțelor

(Agerpres)

a 2-a:
tovarășului
Sălăjan

Elevi la expoziție
foto: GH. CUCU

Ca intr-o oglindă fermecată

ale Republicii Populare Romine
25 octombrie 1964 București

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali I 
întregul popor romîn, militarii armatei noastre sărbătoresc astăzi 

Ziua Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne.
Acum două decenii, la 25 octombrie 1944, prin lupta eroică 

dusă de armata romînă, umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică, 
au fost izgonite ultimele trupe hitleriste și hortiste de pe teritoriul 
Romîniei. Luptînd în continuare cu toate forțele, armata romînă s-a 
acoperit de glorie, adueîndu-și contribuția la victoria finală asupra 
Germaniei fasciste.

Poporul nostru păstrează veșnică recunoștință eroicilor ostași și 
ofițeri ai armatei romîne, bravilor luptători antifasciști care și-au dat 
viața pentru cauza sfîntă a libertății patriei, vitejilor ostași sovietici 
căzuți pe teritoriul Romîniei în lupta împotriva hitleriștilor.

Profund devotați partidului, guvernului și patriei socialiste, mîn- 
dri de eroicele tradiții de luptă ale poporului romîn, de succesele ob
ținute în dezvoltarea multilaterală a economiei naționale, în înflo
rirea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, militarii forțelor noastre armate nu-și precupețesc efortu
rile pentru îndeplinirea cu cinste a îndatoririlor lor ostășești.

Ei își perfecționează necontenit pregătirea de luptă, sporesc forța
combativă a unităților și marilor unități, fiind conștienți de înalta 
misiune ce le-a fost încredințată — apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului romîn, a independenței și suveranității sale — de răs
punderea ce le revine, împreună cu celelalte armate ale statelor so
cialiste, în apărarea cauzei socialismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și generali I
Vă felicit cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Popu

lare Romîne și vă urez noi succese în desăvîrșirea pregătirii militare, 
în întărirea continuă a capacității combative a armatei noastre 
populare.

în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Populare Romîne,

ORDON
Astăzi, 25 octombrie 1964, ora 21,00, în Capitala țării se vor 

trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.
'★

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — conducătorul încercat al 
poporului, organizatorul și inspiratorul tuturor victoriilor noastre I

Trăiască Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Populare Romîne!
Trăiască forțele armate ale Republicii Populare Romîne !
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă!

Ministrul Forțelor Annate 
ale Republicii Populare Romîne 

General de armată 
LEONTIN SĂLĂJAN

I

de 5,03 ori mai mare decît în 
1950, cea a industriei construc
toare de mașini de 11 ori mai 
mare..."

Asociate imaginii marelui 
combinat ce se construiește în 
orașul natal, celei a școlii noi 
în care învață, barajului vizi
tat cu o zi în urmă pe Argeș, 
exponatele din expoziție de
vin o imagine a puterii patriei 
socialiste.

— „Sînt instructoare de pio
nieri la clasa a Vl-a și am de 
pregătit pentru ei un referat 
despre „Dezvoltarea econo
miei naționale a R.P.R.". Voi 
adăuga datelor, impresiile 
mele de vizitator. Nu va fi 
deloc ușor. Sînt atîtea lucruri 
minunate despre care ar tre
bui să le povestesc".

„Veniți mai aproape l"

„INTR-O EXCURSIE CARE A DURAT CITEVA ORE 
AM VIZITAT ÎNTREAGA ȚARA"

Aceasta a fost impresia unanimă a celor peste 
18 000 de elevi care au vizitat în săptămînă tre
cută Expoziția realizărilor economiei naționale.

Un îndemn repetat adesea 
de inginerii și tehnicienii care 
răspund curiozității vizitatori
lor. Grupul celor 50 de elevi ai 
Școlii de mecanici agricoli 
din Pogoanele s-a oprit timp 
îndelungat în parcul de ma
șini agricole.

— Ne-am informat asupra 
calităților tehnice și de lucru 
ale celor mai recente realizări 
ale constructorilor de mașini 
și utilaje agricole din țara

noastră : tractoarele „Univer- 
sal-650“ și„651“, grebla rotati
vă cu acționare mecanică GR- 
42. în mod deosebit m-a entu
ziasmat tractorul cu dublu di
ferențial, „Universal-651“. Ca 
viitor mecanizator aș dori ca 
tractorul pe care voi lucra să 
aibă capacitatea de lucru și 
calitățile acestuia" — spunea 
elevul Ion Lopățică la sfîrși- 
tul vizitei.

La o adevărată lecție de teh-

nologie au participat elevii 
clasei a X-a B a Școlii medii 
nr. 2 din Giurgiu. Adunați în 
jurul frezelor cu program, au 
privit minute în șir funcționa
rea acestora, primind lămuriri 
asupra caracteristicilor tehni
ce, modului de funcționare și 
sistemului lor de lucru. Ma- 
șini-unelte de cea mai nouă 
construcție i-au întîmpinat la 
tot pasul. Au privit de aproa
pe strungurile cu program 
produse la Arad, mașinile de 
rectificat U.M.-Cugir, mași
na de copiat cu program EC- 
280 — tot atîtea dovezi ale in
troducerii automatizării la 
mașinile unelte pentru prelu
crarea metalului.

Mii și mii de elevi din șco
lile medii și profesionale, din 
școlile tehnice, au venit să vi

ziteze „Expoziția realizărilor 
economiei naționale". Cu ochii 
cuprinși de îneîntare au tre
cut prin toate pavilioanele și 
standurile, au admirat expo
natele prezentate sub cerul 
liber — străbătînd parcă în
treg teritoriul dinamic și fer- 

Minunatele 
admirate în 
poartă o u- 
poporul —

til al Romîniei. 
creații materiale 
expoziție — care 
nică semnătură: 
l^-au trezit tinerilor elevi un 
adine sentiment de mîndrie 
patriotică, de mîndrie că sînt 
fiii unui asemenea popor har
nic și talentat, condus pe dru
mul mărețelor realizări socia-

ION TRONAC 
A. VASILESCU
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ Ritm intens lucrărilor

ZILEI FORȚELOR ARMATE ALE R. P. ROMÎNE

Cuvîntarea tovarășului
Leontin Sălăjan

Cu douăzeci de ani în ur
mă, a spus vorbitorul, la 25 
octombrie 1944, prin izgoni
rea ultimelor trupe ale cotro
pitorilor hitleriști și horthyști, 
a fost desăvîrșită eliberarea 
întregului teritoriu al Ro
mîniei. Această dată memo
rabilă a fost stabilită de 
partid și guvern ca Zi a Ar
matei Populare Romîne — 
continuatoarea glorioaselor 
tradiții ale poporului nostru, 
făurite în lupta dusă de-a 
lungul veacurilor pentru eli
berarea sa națională și soci
ală.

Sărbătorirea în fiecare an 
a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne 
exprimă recunoștința fier
binte a poporului față de e- 
roismul, curajul și vitejia cu 
care ostașii și ofițerii noștrii 
au luptat pentru cauza nobilă 
a libertății țării, pentru cuce
rirea victoriei asupra fascis
mului, este o dovadă a înaltei 
prețuiri și a dragostei cu care 
oamenii muncii înconjoară 
armata populară — apărătoa
re de neclintit a integrității 
teritoriale a patriei, a cuceri
rilor revoluționare ale 
poporului.

Organizînd și conducînd 
lupta maselor populare îm
potriva exploatării burghezo- 
moșierești, pentru indepen
dență și suveranitate națio
nală, Partidul Comunist Ro
mîn a desfășurat, în condiții
le grele ale ilegalității, ale 
anilor crînceni ai războiului 
hitlerist, o susținută muncă 
politică în rîndurile ostașilor 
și ofițerilor pentru a-i atrage 
de partea luptei poporului.

Un puternic avînt insuflau 
luptei antifasciste a poporului 
romîn evoluția situației pe 
front, strălucitele victorii ob
ținute de eroica armată so
vietică, care, purtînd pe u- 
merii săi greul războiului, 
dădea lovituri nimicitoare 
trupelor hitleriste.

Sîmbătă dimineața a sosit în 
Capitală o delegație militară so
vietică condusă de A. A. Greciko, 
mareșal al Uniunii Sovietice, prim 
locțiitor al ministrului Apărării al 
U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, membru delegației au fost 
întîmpinați de general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul forțe
lor armate, de adjuncții ministru
lui, de reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, de gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membrii ambasadei, 
precum și atașații militari acredi
tați în R. P. Romînă.

★
In cursul dimineții, general de 

armată Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale R. P. Romîne, 
a primit delegația militară sovie
tică în frunte cu mareșalul A. A. 
Greciko.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte adjuncții ministrului, ge
nerali și ofițeri superiori. Au fost 
de față I. K. Jegalin, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu- 
curești, și membri ai ambasadei.

La prînz ministrul forțelor 
noastre armate a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

★
La amiază membru delega

ției militare sovietice în frun
te cu mareșalul Uniunii Sovie
tice, A. A. Greciko, prim loc
țiitor al ministrului Apărării al 
U.R.S.S. au depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul 
Eroilor Sovietici.

La solemnități au fost de 
față general-maior Ionel Va- 
sile, adjunct al ministrului 
forțelor armate, generali și 
ofițeri superiori, precum și 
I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
și membrii ambasadei.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

CARL VON OSSIET- 
rulează la Republica

STRĂINUL — cinemascop (am
bele serii) rulează la Luceafărul (o- 
rele 10; 13,30; 17; 20,30). Grivita (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20). Melodia
(orele 9,30,43; 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» 19; 
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) . HATARI (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 (orele 
10; 12,15; 14,30» 16,45» 19: 21,15). 
ACCATTONE rulează la Festival 
(orele 9,45» 12, 14,15» 16,30» 
21), Dacia (orele 9,45- 12, 
16,30» 18,45» 21), Rahova 
10,30» 15,30» 17,45» 20). Volga 
10» 12,15» 15,30» 18» 20,30). 
CIARA rulează ’a Central 
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

18,45; 
14,15: 
(orele 
(orele
CIO- 

(orele

La 23 August 1944, guver
nul lui Antonescu a fost a- 
restat, dictatura militaro-fas- 
cistă răsturnată. Romînia a 
întors armele împotriva Ger
maniei hitleriste, trecînd cu 
întregul său potențial militar, 
uman și economic de partea 
coaliției antifasciste, a cărei 
forța hotărîtoarea era Uniu
nea Sovietică.

Este un merit istoric al 
Partidului Comunist Romîn și 
un izvor de mîndrie patrioti
că faptul că armata romînă a 
trecut de partea poporului, 
luptînd cu hotărîre și abne
gație în războiul drept, eli
berator, împotriva Germaniei 
hitleriste.

Dînd dovadă de eroism și 
spirit de sacrificiu, formațiu
nile de luptă patriotice și uni
tățile militare romîne au cu
rățat pînă la sfîrșitul lunii 
august Bucureștiul și împreju
rimile lui de hitleriști, au 
zdrobit trupele germane din 
Valea Prahovei, Brașov, Con
stanța, Turnu-Severin și alte 
localități. Astfel au fost scoa
se din luptă efectivele a circa 
6 divizii germane, cu o mare 
cantitate de armament și teh
nică. Răsturnarea dictaturii 
militare-fasciste și intrarea 
Romîniei în războiul antihitle
rist au dat o puternică lovitu
ră Germaniei naziste, contri
buind la prăbușirea sistemului 
de apărare hitlerist în Balcani.

în continuare, vorbitorul a 
arătat, că datorită loviturilor 
date forțelor hitleriste în in
teriorul țării, în timpul insu
recției armate, precum și ză
dărnicirii ofensivei hitleriste 
din Transilvania, s-au creat 
condiții trupelor sovietice, care 
lichidaseră pe frontul Iași- 
Chișinău grosul grupului de 
armate „Ucraina de sud“ să 
înainteze rapid și să intre în 
luptă pe noul front din cen
trul Transilvaniei, din Crișana 
și Banat.

Trecînd 
pele romîne 
sovietice au 
înverșunată 
6-a și a 8-a hitleriste, precum 
și a armatelor a 2-a și a 3-a 
horthyste pe Mureș, pe So
meș, în Munții Mezeș și Fă
get, au zdrobit pe dușmani în 
orașele Sfîntu Gheorghe, Cluj 
și Oradea. Pînă la 25 octom
brie, ultimele trupe ale cotro
pitorilor au fost izgonite de 
pe teritoriul ■ țării.

Sîngele vărsat în comun de 
vitejii ostași romîni și sovi
etici pentru libertatea țării 
noastre a cimentat prietenia 
și frăția de arme romino-so- 
vietică.

Cu aceeași vitejie a luptat 
armata romînă dincolo de 
hotarele țării. Pe teritoriul 
Ungariei și Cehoslovaciei, 
armata romînă, în strînsă co
operare cu armata sovietică, 
a zdrobit rezistențele hitle- 
risto-horthyste din zona sa 
de operații, a participat la 
luptele pentru eliberarea De
breținului, a capitalei Unga
riei — Budapesta, a orașelor 
cehoslovace Banska-Bistrica, 
Banovce și altele, pînă la vic
toria finală asupra Germaniei 
naziste.

Contribuția Romîniei la 
obținerea victoriei coaliției

la ofensivă, tru- 
împreună cu cele 
înfrînt rezistența 
a armatelor a

INFORMAȚIE

(Agerpres)• Sala Floreasca din

RTI EȘTIRI SP

• Penultima etapă a 
campionatului republi-

-----

I Cronica dramatica

La Expoziția deschisă 
sala C.C.A. din Capitală ca 
prilejul Zilei Forțelor Ar

mate ale R. P. Romlne
Foto : AGERPRES

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), 
Colentina (orele 16» 18.15» 20,30). 
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). VIATĂ 
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 Crîngasi (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 la Flacăra (orele 14; 16; 
18,15; 20,30). MORAL ’63 rulează Ia 
Munca (orele 16, 18,15» 20,30), A- 
desgo (orele 14; 16,15; 18,45; 21.) 
VÎNĂTOAREA — cinemascop ru
lează la 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). 
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antihitleriste este ilustrată de 
faptul că din momentul în
ceperii operațiilor militare 
pe frontul din Trasilvania și 
pînă la capitularea Germani
ei hitleriste, numărul milita
rilor romîni care au partici
pat la lupte s-a ridicat la 
peste 360 000. Trupele romî
ne au pătruns peste 1000 km 
în dispozitivul inamic, au eli
berat 3 831 localități, au fă
cut aproape 118 000 prizoni
eri. Pentru eroismul de ma
să manifestat în luptă, tru
pele romîne au fost citate 
prin numeroase ordine ale 
Ministerului de Război și Ma
relui Stat Major al armatei 
romîne, prin 7 ordine ale 
Comandamentului suprem so
vietic, prin 21 comunicate de 
război sovietice ; peste 300 000 
de soldați, subofițeri și ofițeri 
romîni au fost decorați cu 
ordine și medalii romînești, 
sovietice și cehoslovace.

Cu jertfe mari de sînge au 
străbătut diviziile și regimen
tele noastre drumul de luptă 
pe frontul antihitlerist. Pier
derile armatei romîne în 
cest război s-au ridicat 
170 000 de oameni.

Sărbătorind cea de-a XX-a 
aniversare a Zilei Forțelor 
Armate, gîndurile noastre se 
îndreaptă cu emoție și recu
noștință spre eroicii soldați și 
ofițeri romîni și sovietici, 
spre toți fiii neînfricați ai 
poporului, spre bravii luptă
tori antifasciști care și-au dat 
viața, pentru cauza sfîntă a 
libertății patriei.

Procesul de făurire a noii ar
mate — a spus apoi vorbitorul 
— a continuat să se desfă
șoare după război ca parte 
componentă a revoluției popu
lare. Au fost luate măsuri de 
înzestrare a armatei, de ridi
care a nivelului procesului 
de instruire și educare a mi
litarilor, de îmbunătățire a 
condițiilor lor de viață.

„Nu este sacrificiu 
mare pentru noi cînd 
vorba de armată și 
voile ei — arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul I al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Dorim 
s-o vedem bine dotată, bine 
îmbrăcată, bine hrănită, per
fect instruită... Scut al inte
reselor poporului și al 
publicii Populare ~ 
școală a poporului — astfel 
concepem noi misiunea arma
tei în Republica Populară 
Romînă-.

Datorită grijii permanente 
a partidului și guvernului 
pentru întărirea capacității 
de apărare a patriei, astăzi 
avem o armată modernă, bi
ne instruită, apărătoare de
votată a intereselor poporului 
romîn.

Armata noastră populară 
dispune de tot ce îi este ne
cesar pentru a-și îndeplini cu 
cinste misiunea încredințată. 
Armamentul și 
luptă din dotare 
mîini sigure și de nădejde. 
Ofițerii, subofițerii și soida- 
ții, pătrunși de un fierbinte 
patriotism, țin pasul cu cerin
țele noi impuse de dezvolta
rea continuă a tehnicii și ști
inței militare, muncesc fără 

a- 
la

prea 
este 
ne-

Re-
Romîne,

tehnica de 
se afla în

eschiderea stagiu
nii a coincis, în 
mod lăudabil, și 
cu turneele unor 
teatre din țară la 
București. De obi
cei, aceste turnee 

se petreceau la sfîrșitul anului 
teatral, sau chiar vara — în
grămădite intr-o scurtă peri
oadă de timp cînd și publicul 
din Capitală, cu toată buna lui 
voință, se pregătea de vacanță
— ceea ce nu era deloe avan
tajos pentru colectivele venite 
să ilustreze eforturile lor pre
țioase pentru obținerea unui 
nivel artistic superior.

Așa ineît, debutul făcut în 
această toamnă pe scena 
bucureșteană de Teatrul din 
Baia Mare sperăm să fie ur
mat, cu concursul Consiliului 
teatrelor, într-o programare 
judicioasă, de cît mai multe 
trupe din toată țara.

Dintre spectacolele prezen
tate de băimăreni ne-am oprit 
la „Romeo și Julieta" de Wil
liam Shakespeare. Se știe că 
anul Shakespeare a ridicat, 
din nou, într-o lumină pro
fund contemporană — după 
memorabilele montări cu Lau
rence Olivier și Paul Scofield
— problema interpretării tea- 

preget pentru sporirea con
tinuă a capacității combative 
a armatei noastre populare.

La temelia succeselor ob
ținute în pregătirea de luptă 
stă înalta conștiință politică a 
militarilor, rod al muncii 
politico-educative desfășura
te de partid în rîndurile ar
matei. Militarii noștri sînt 
educați în spiritul interna
ționalismului socialist, al 
prieteniei frățești cu popoarele 
țărilor socialiste, al solidarită
ții cu oamenii muncii din în
treaga lume.

Permiteți-mi — a spus vor
bitorul — ca, în numele C.C. 
al P.M.R., al Consiliului de 
Stat și Guvernului R. P. Ro
mîne, al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, personal, să 
aduc cu acest prilej un căl
duros salut veteranilor ro
mîni din războiul antihitle
rist, generalilor, ofițerilor, 
subofițerilor și soldaților ar
matei noastre populare.

Vorbitorul a trecut apoi în 
revistă marile succese ob
ținute de poporul romîn sub 
conducerea înțeleaptă a Parti
dului, în făurirea orînduirii 
noi, în desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Exprimînd năzuințele fier
binți de pace ale poporului 
nostru, a spus tovarășul 
Leontin Sălăjan, R. P. Romînă 
se manifestă pe arena inter
națională ca factor activ în 
lupta pentru apărarea păcii 
în lume, pentru triumful 
principiilor coexistenței paș
nice, pentru rezolvarea tutu
ror problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru co
laborare și înțelegere ~ între 
popoare. Țara noastră își 
dezvoltă legăturile cu toate 
statele, indiferent de orîndu- 
irea lor socială, pe baza a- 
vantajului reciproc.

Baza de neclintit a politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru o formează priete
nia și alianța frățească cu ce
lelalte țări socialiste. Parti
dul Muncitoresc Romîn acti
vează cu neabătută consec
vență pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, a co
eziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționa
le, sub steagul marxism-le- 
ninismului.

Statele socialiste, continu- 
îndu-și cu perseverență o- 
f orturile îndreptate spre 
apărarea păcii, manifestă o 
vigilență neslăbită, iau mă
surile necesare pentru asigu
rarea securității lor.

Armata noastră, făcînd 
parte din Forțele Armate U- 
nite ale statelor participan
te la Tratatul de la Var
șovia își îndeplinește sarcini
le ce-i revin și, in strinsâ 
unire cu armatele tuturor țâ
rilor socialiste, stă cu ho- 
tărire de strajă cauzei so
cialismului și păcii in lume.

Cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 25 octombrie, militarii 
forțelor noastre armate își 
exprimă devotamentul față de 
Partidul Muncitoresc Romîn 
— conducătorul încercat 
al întregului popor, față de 
Consiliul de Stat și Guvernul 
R.P.R., hotărîrea lor nestră
mutată de a îndeplini cu 
cinste înalta lor misiune : 
apărarea patriei socialiste — 
Republica Populară Romînă.

★

în cinstea „Zilei Forțelor 
Armate ale R.P.R.“ în unități 
militare și garnizoane au avut 
loc adunări festive consacrate 
acestui eveniment.

irului lui Shakespeare.
avut și noi prilejul să aplau
dam, la București, una din 
cele mai prestigioase trupe 
britanice „Royal Shakespeare 
Company" — care ne-a pre
zentat „Regele Lear". Evident, 
exigențele nu vor trebui ridi
cate la absurd, solicitind vreo 
comparație, pentru că firește, 
aceasta ar fi nedreaptă prin 
însăși intenționarea ei. Dar nu 

putem nici abdica de la un 
minim de pretenții pe care le 
socotim îndreptățite atunci 
cînd regizori și actori ne invi
tă cu încredere, să confirmăm 
eforturile lor. Iată deci și ni
velul de la care dorim să por
nească discuția de față.

Celebra poveste a lui Ro
meo și Julietei sale e azi cu
noscută pretutindeni ca un 
poem inegalabil închinat iubi
rii, purității și statorniciei 
sentimentelor. Programul tea-

croitoare la 
de piele și încăl- 
„Dîmbovifa" din

Ioana Peană,
Fabrica 
țăminle
Capitală este evidențiată 
lună de lună pentru realiza
rea unor produse de calitate 

și însemnate economii

Foto : AGERPRES AL OLIMPIADEI
Primirea de către 
Gogu Rădulescu, 

vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
a ambasadorului Italiei, 
Alberto Paveri Fontana

Sîmbătă, 24 octombrie, Gogu 
Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine, a 
primit în audiență pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Italiei, Alberto Pa- 
veri Fontana, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din Re
publica Populară Romînă.

(Agerpres)

semnarea Protocolului
privind schimhul

dc mâriuri $i plățile intre
Pcp'iibiica Populara Pomină

și Republica Populară 

*1«ngold pe anul 1965
Ls 23 ort

b B: .1

tre R-cubbca Populară Romirâ 
și Repusa Populari Mongolă 
pe anul 1965.

Conform Protocolului semnat, 
partea romînă va livra mobilă și 
alte produse din lemn, țesături 
și tricotaje de bumbac, produse 
chimice, fructe uscate etc., iar 
partea mongoli va livra lînă de 
oaie, păr de cămila, piei de cal, 
piei de vânat etc.

Volumul schimbului de măr
furi convenit pe anul 1965 con
tinuă să crească față de anul pre
cedent.

Tratativele dintre cele două 
țări s-au desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Din partea romînă, Protocolul 
a fost semnat de Nicolae Anghel, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea mongolă 
de Jam tin Hisgee — locțiitor al 
ministrului comerțului exterior.

La semnare a fost de față To- 
goociin Ghenden, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Mongole la București.

(Agerpres)

• Cu prilejul Zilei Națiuni
lor Unite, sîmbătă după-amia- 
ză a avut loc în amfiteatrul 
„Nicolae Titulescu" de la Fa
cultatea de științe juridice din 
Capitală, o adunare festivă 
organizată sub auspiciile Aso
ciației pentru Națiunile Unite 
din R.P.R.

truiui, alcătuit grafic cu mult 
gust și cu fantezie bună, cu
prinde într-un text introductiv 
aserțiuni judicioase ce par 
să exprime și punctul de ve
dere regizoral. Din păcate, 
însă, confruntarea cu specta
colul nu se face în favoarea 
acestuia din urmă. Ar însemna 
să fim nedrepți, firește, dacă 
n-am sublinia efortul desfășu
rat cu prilejul acestui specta
col de o trupă entuziastă și 
ambițioasă ca și regizorul ei, 
dacă n-am sesiza reala preo
cupare pentru înțelegerea și 
apropierea de opera marelui

Romeo și Julieta“ w Shakespeare
pe scena Teatrului de Stat din Baia Mare

Will cu mijloace contempora
ne. Asemenea date se fac 
resimțite în spectacol, într-o 
scenă sau alta, sau în jocul 
unuia sau altuia din actori. 
Dar, imaginea de ansamblu se 
revendică, totuși, de la o vizi
une foarte puțin actuală, în 
care melodrama se împletește 
strîns cu comedia buffă — ade
sea aceasta din urmă ieșind în
vingătoare, iar accentele cu a- 
devărat de tragedie sînt prea

Puținele zile bune de lucru din 
această săptămînă, foarte ploioa
să în cea mai mare parte a țării, 
au fost intens folosite de mecani
zatori și colectiviști pentru gră
birea recoltărilor și însămînțărilor 
de toamnă.

Grîul și secara s-au însămînțat 
pînă la 22 octombrie — după 
cum rezultă din datele Consiliu
lui Superior al Agriculturii — pe 
80 la sută din suprafața prevăzu
tă. în regiunile Galați și Dobro- 
gea însămînțările de toamnă au 
fost terminate, iar în regiunile 
București, Ploiești și Bacău se 
apropie de sfîrșit. în unele re
giuni, printre care Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Cluj, Brașov, 
Hunedoara și Crișana, aceste lu
crări sînt întârziate.

Pînă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni porumbul a fost cules de pe 
70 la sută din suprafața cultiva
tă, sfecla de zahăr de pe 60 la 
sută, cartofii de pe 76 la sută, iar 
orezul de pe 83 la sută. Porum
bul a fost recoltat de pe supra
fețe mai mari în regiunile Olte
nia, Suceava, București și Iași.

Culesul strugurilor s-a realizat 
în proporție de 80 la sută, aceas
tă lucrare fiind terminată în ma-
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reciprocă a tinerilor din aproape 
100 de țări ale lumii. Sportivii 
din S.U.A., Ghana, Trinidad, Me
xic etc, care ne-au vizitat dele
gația, luînd parte la programele 
clubului romînesc din satul olim
pic, ca și sportivii care au parti
cipat la cerile rominești" din 
cadrul clubului internațional, au 
aflat multe (și adesea pentru ei, 
inedite) lucruri despre tineretul 
nostru, despre viața, munca și 
aspirațiile lui. Numărul tinerilor 
de pe alte meridiane care au tre
cut, în aceste 14 zile olimpice, 
pragul cantonamentului romî
nesc, depășește — după un cal
cul sumar, aproximativ — de cir
ca 5—6 ori numărul sportivilor 
noștri.

Și, iată, un exemplu (al cîte- 
lea ?) ni se oferă elocvent, chiar 
acum, în seara ultimei ceremonii 
olimpice: în timp ce delegația 
noastră părăsește pista de defila
re, se îndreaptă spre arena din 
centru, amestecată cu delegațiile 
celorlalte 94 de țări — undeva, 
într-o tribună vecină, un tânăr 
japonez strigă în romînește devi
za consacrată de Festivalul tine
retului de la București: „Pace și 
prietenie".

TT'Ora 17,25. Pe catargele din 
Pj stânga arenei, în acordurile 

imnurilor de stat ale Gre
ciei, Japoniei și Mexicului, tineri 
marinari în vestminte albe înalță

Capitală găzduiește as
tăzi de la ora 8,30 cî- 
teva partide interesante 
din cadrul campionatu
lui republican de bas
chet. Se vor desfășura 
meciurile: Olimpia
București — Voința Tg. 
Mureș (feminin) ; Con
structorul București — 
Mureșul Tg. Mureș (fe
minin) și Știința Bucu
rești — Dinamo Oradea 
(masculin): Steaua

București — Știința Tg. 
Mureș (masculin). In 
sala Giulești, de la ora 
9,00, se vor disputa 
jocurile : Voința Bucu
rești — Voința Oradea 
(feminin), Progresul 
București — Rapid 
București (feminin), Ști
ința București — Știin
ța Constanța (feminin).

Am reținut notele de puritate 
cu care a înțeles, în general, 
să-și definească eroina, efortul 
de a ne face cunoscut zbuciu
mul ei lăuntric, arderea ma- 
rei iubiri, puterea de sacrifi
ciu.

Dar, odată cu o coafură și 
un costum, în unele scene a- 
mintind de Ofelia din ultima 
parte a tragediei „Hamlet", 
actrița a mai fost dezavanta
jată și de replica slabă a par
tenerului ei, Petre Dinuliu 
(Romeo).

Prezența doicăi Julietei in

terpretată de Lulu Savu ne-a 
relevat o pasiune pentru co
media buffă demnă de o cauză 
mai bună și, evident, într-un 
alt spectacol. Căci hohotele 
de rîs stârnite de jocul pito
resc, depășind cu mult spațiul 
de idei al tragediei, au înso- 
țit-o pretutindeni pe interpre
tă, chiar și atunci cînd aceas
ta plîngea peea ce firește 
a afectat mai mult decît 
serios ținuta sobră a 
fășurării acțiunii. E 

des- 
dem-

joritatea unităților agricole socia* * 
liste din regiunile Galați, Oltenia 
și Dobrogea.

(Urmare din pag. 1)

Național al Japoniei, apoi, în co
loane compacte, pătrund pe pista 
stadionului sportivii celor 94 de 
țări. Nu mai vin în coloane dis
tincte, pe națiuni, ci braț la braț 
în aceeași coloană pășesc tineri 
de pe toate meridianele. Jocul 
de culori al costumelor se înscrie, 
cu contraste subtile, în desenul 
sever, riguros, al coloanelor, ali
niate într-o ordine perfectă. ( 

„Sunete și culoare, lumini și 
umbre"... dar mai cu seamă lu
mini. Torța olimpică arde gigan
tic pe cer, în înserarea de toam
nă târzie, iar reflectoarele, aprin
se din sute de locuri, scaldă a- 
rena în focuri albastre, transfor- 
mînd-o într-un fantastic decor de 
teatru. Un covor de lumină s-a 
așternut, de-o dată, în calea lor, a 
miilor de tineri și tinere care au 
evoluat cu atâta risipă de energie, 
de pasiune și măiestrie sportivă, 
pe scenele celei de-a 18-a olim
piade, și care acum, braț la braț, 
încheagă simbolica imagine a 
prieteniei.

/ată-i, în coloane și pe spor
tivii romîni. Ca și ceilalți 
sînt recunoscuți și aplau

dați. Publicul îi cunoaște, i-a cu
noscut în întreceri, i-a cunoscut 
și dincolo de zidul arenelor, în 
parcuri, pe stradă, la congrese și 
întâlniri, m feluritele manifestări 
care au compus, de-a lungul ce
lor 14 zile și nopți, bogatul pei
saj al olimpiadei. In toate aceste 
prilejuri, ambasadorii spoitului 
nostru s-au făcut remarcați ca 
niște vrednici purtători ai spiritu
lui olimpic. Apărîndu-și șansele 
pe terenurile de sport, ei au a- 
dus, totodată, în frumoasa țară 
de la soare-răsare, mesajul de 
prietenie și pace al tineretului din 
patria noastră, mesaj care a răsu
nat cu o deosebită vigoare în 
zilele Jocurilor Olimpice. Prin vi
zitele și reuniunile tinerești, chiar 
și fără caracter „oficial" organi
zate la sediul delegației noastre, 
prin vizitele făcute pe ospitalie
rul pămînt al Japoniei, prin par
ticiparea masivă, plină de voioșie 
și prospețime, la viața colectivă 
din satul olimpic, sportivii pa
triei noastre au adus o contribu
ție prețioasă la instaurarea unei 
atmosfere de înțelegere și priete
nie, la o mai bună cunoaștere

• Astăzi, în campio
natul categoriei A la 
fotbal se desfășoară ur
mătoarele partide : Fa
rul Constanța — Pro
gresul București; Pe
trolul Ploiești — Stea
gul roșu Brașov ; Crișul 
Oradea — Știința Cluj 
și U.T. Arad — Știința 
Craiova.

puține pentru a defini specta
colul. Vina aparține fără îndo
ială în primul rînd regizorului 
— Marius Popescu — care a 
condus spectacolul în ritmul 
de balet al unei reprezentații, 
adesea de operetă. Marile sim
boluri s-au pierdut, înecate 
în apa călduță și colorată a 
melodramei, ideile profunde și 
complexe ale acestui genial 
poem al adolescenței atît de 
fin și de complex s-au pierdut 
și ele sufocate în atmosfera 
vag orientală a desfășurării 
generale a acțiunii. Spectaco
lul n-are ritm, lîncezește amorf 

și plictisitor, n-are vibrația și 
încordarea proprie tragediei, 
însăși durata de 4 ore aproa
pe, spune destul. Nu poate fi 
însă omisă prezența unor ac
tori ale căror eforturi sînt evi
dente de a ieși „din cuvîntul“ 
directorului de scenă, lntîi 
vom numi pe Angela Berez- 
nițchi, interpreta Julietei, ac
triță cu evidente date pentru 
rol, multe din ele fructificate 
chiar în spectacolul acesta.

Timpul fiind înaintat, este ne
cesar ca în fiecare zi bună de lu
cru toate mijloacele existente în 
unități să fie folosite pentru ter
minarea însămînțărilor pe întrea
ga suprafață prevăzută. Concomi
tent, să se grăbească strîngerea, 
transportul și depozitarea recol
tei, folosindu-se în acest scop 
toate forțele care nu lucrează la 
semănat. O atenție deosebită tre
buie acordată culesului și vinifi- 
cării strugurilor, recoltării și va
lorificării cartofilor și legumelor 
tîrzii, treieratului orezului și tri- 
folienelor, precum și asigurării 
semințelor necesare în primăvară. 
Consiliul Superior al Agriculturii 
recomandă unităților să se întra- 
jutoreze pentru terminarea grab
nică a recoltărilor și însamînțări- 
lor de toamnă și apoi să treacă 
eh toate mijloacele la efectuarea 
arăturilor pentru însămînțările de 
primăvară, pregătirea terenurilor 
și plantarea pomilor, desfundarea 
terenului pentru extinderea viilor, 
precum și executarea celorlalte 
lucrări de sezon.

(Agerpres)

solemn, într-o simbolică împleti
re de falduri, trei steaguri: dra
pelul Greciei, leagănul Jocurilor 
Olimpice, drapelul Japoniei, pe 
al cărei pămînt s-a desfășurat ac
tuala ediție, drapelul Mexicului, 
patria viitoarei olimpiade. Lumi
nile marelui stadion se sting trep
tat, frunzișul de foc ce înconjoa
ră tribunele se face palid, mai 
palid, se scutură și se topește în 
apele nopții. Pe podiumul din 
fața tribunei centrale urcă Avery 
Brundage, președintele C.I.O., 
care rostește în engleză și japo
neză cuvîntul de închidere al 
celei de-a 18-a olimpiade. Răsu
nă fanfara. Pe stadion nu mai e 
nici o lumină, flacăra olimpică 
s-a stins și ea, pălind pe încetul, 
topindu-și ultima pîlpîire în acor
durile solemne ale imnului olim
piadei. Este clipa cînd steagul 
olimpic e coborît de pe înaltul 
catarg, cînd salvele de salut ale 
tunurilor străpung liniștea mare a 
stadionului, cînd pe panoul elec
tronic se decupează în noapte, 
scrise cu litere de lumina, cuvin
tele : „La revedere, în Mexic în 
1968" ; două sute de tineri gim- 
naști cu torțe ii înconjoară pe 
sportivi care, alintați pe gazon, 
au format o singură, uriașă co
loană. O imagine simbolică spre 
care se îndreaptă uratele și ova
țiile celor 75 C00 de spectatori ri
dicați în picioare.

Q.i miile de sportivi, braț la 
braț, părăsesc stadionul...

’ In urmă, pe cer, a rămas 
încrustat cu lumină simbolicul 
„sayonara". „La revedere... La 
revedere în Mexic în 1968"...

Afară, în noaptea orașului, sub 
artezienele de artificii care irump 
în toată clipa spre cer, tinerii 
se despart. La revedere, unii )r 
pleca, poate, chiar în noaptea 
aceasta... ultimele strîngeri de 
mină, ultimele schimburi de adre
se, de fotografii și surîsuri, intre 
concurența ce-și disputau cu a- 
tîta ardoare întâietatea în între
cerile sportive. Grupuri numeroa
se, din toate țările, îi conduc la 
aeroport pe cei care pleacă peste 
cîteva ore.

Pe cerul nopții, luminile „sa- 
yonarei" scapără viu, ca niște 
ochi imenși, plini de un surîs ti
neresc. E ultima noapte a celei 
de-a 18-a olimpiade.

can de handbal progra
mează astăzi în Capita
lă partidele: Știința 
București — C.S.M.S. 
Iași (masculin), Confec
ția București — S.S.E. 
Timișoara (feminin), 
Știința București — 
C.S.M. Sibiu (feminin). 
Jocurile se vor disputa 
pe Stadionul Tineretu
lui de la ora 10.

nă de apreciat în această si
tuație străduința unor actori 
ca Ion Săsăran (Mercuțio), 
Virgil Fătu (Lawrence) sau 
Costin Iliescu (ducele Vero- 
nei), din cei pe care i-am în
țeles dorind să evite, și pe 
bună dreptate, supralicitările 
unilaterale izborîte probabil 
din indicațiile regizorale. În
deosebi, Ion Săsăran și Vir
gil Fătu s-au apropiat cu mai 
multă grijă de rolul lor, fă- 
cînd astfel vizibile discrepan
ța ilustrată de jocul lui Teofil 
Turturică (Capulet) sau, de 
pildă, al slujitorilor a căror 
linie de joc era mai ales es- 
tradistică.

Nu vom mai stărui și asupra 
mișcării de scenă, cu destule 
lacune și naivități. Observa
țiile noastre privesc mai cu 
seamă directorul de scenă, că
ruia îi revenea și sarcina, mult 
mai complexă, de a realiza, 
o dată cu montarea unui astfel 
de spectacol, și o operă de 
educație profesională pentru 
care actorii nu i-ar fi putut fi 
decît recunoscători. Concluzia 
care se desprinde, și care de
pășește spațiul acestui specta
col, este aceea a necesității de 
a se ridica cu toată seriozita
tea problema valorificării re
pertoriului clasic și contempo
ran în funcție de exigențele 
mișcării teatrale actuale.

DINU SĂKARU



Centenarul
institutelor de artă

ici nu s-au înche
iat bine festivită
țile consacrate îm
plinirii unui veac 
de la întemeie
rea Universității 
bucureștenc — și

iată-ne pe pragul altei prăz- 
nuiri ; centenarul învățămîn- 
tului nostru artistic. Două de
crete purtînd nu numai ace
eași dată a toamnei lui 1864 
ci stînd, mărturii gemene ale 
unei mari împrimăvărări în 
cultura noastră — și nu numai 
pecetea domnească a lui Ale
xandru Ioan Cuza, ci și pe a- 
ceea a unui timp de înflăcărat 
patriotism, de patetică dorință 
a cărturarilor vremii de a da 
științelor și artelor romînești 
fundamentul unor școli de 
înaltă specializare — două de

0 mare

împrimăvărare
de Marcel Breslațu

redus la practicarea unor me
tode generale, ex cathedra, așa 
cum în covîrșitoare măsură se 
pot petrece lucrurile pentru 
ceilalți învățăcei...

Mai zilele trecute aduceam 
„Universității" prinosul meu 
de dragoste și de recunoștință 
filială, în calitatea mea de fost 
student al ei. Astăzi, particip 
din tot sufletul la sărbătoarea 
școlilor de artă, ca unul care 
a avut cinstea și bucuria de a 
fi fost ani îndelungați profesor 
și rector în institutele de artă 
create după 23 August, cu 
satisfacția progreselor înre
gistrate — pe toate planurile 
— în aceste două gloriloase 
decenii de la Eliberare de că
tre școlile noastre de invăță- 
mint artistic.

Mă voi mărgini să semnalez 
și să subliniez 
numai una din
tre schimbările 
esențiale pro
duse, pe acea
stă nouă treap
tă a creșterii 
viitorilor noș
tri artiști: tre
cerea de la ca
racterul empi
ric al pedago
giei artistice, 
la acela științi
fic, Ia funda
mentarea lui 
teoretică, la 
împletirea inti

mă și indisolubilă, a teoriei cu 
practica, la integrarea, armo
nioasă, a educației de speciali
tate într-o cultură generală, 
variată și multiplă.

Artiștii care sînt formați a- 
cum în școlile noastre devin 
„oameni la rînd cu lumea", 
cetățeni conștienți de menirea 
lor, de funcția lor socială, de 
mesajul pe care au să-I trans
mită maselor; ei se bucură de 
prețuirea și de afecțiunea iu
bitorilor de frumos și își o- 
cupă cu cinste locul lor în 
complexul vieții noastre noi.

Sincere și calde felicitări 
profesorilor și studenților la 
acest sărbătoresc popas — și 
urări de noi succese în slujba 
artei și a culturii noastre !

MAGI

crete constituind un singur do
cument, o unică reflectare și 
consfințire a unui însemnat 
moment în evoluția culturală a 
țării!

Dacă știința și arta consti
tuie marile coordonate ale unei 
culturi naționale, predarea — 
îngăduiți-mi să adaug și „pre
luarea" — învățăturii în cele 
două vaste categorii de disci
pline, vădesc deosebiri radi
cale, pornind de Ia date pro
fund diferențiate: a „crește" 
artiști — creatori și interpreți 
— înseamnă a educa persona
lități, temperamente și însu
șiri bine individualizate, a va
lorifica daruri înăscute, ane
voie și uneori cu neputință de

Fiind unul din acei care și-au însușit măiestria artistică 
în Școala de Belle Arte, în cel de-al treilea deceniu al acestui 
secol, răminind ca artist și apoi ca profesor legat prin acti
vitate de drumul și dezvoltarea învățămintului nostru 
plastic superior, cu profundă emoție aduc omagiul meu mo
dest centenarei aniversări.

In inima noastră păstrăm vie și pilduitoare memoria profe
sorilor, înaintașilor noștri, patrioți înflăcărați care s-au stră
duit să ne sădească profunde și trainice învățăminte, pasiu
nea pentru arta în slujba poporului și a celor mai înalte 
idealuri de umanism și progres social. Ei au știut să ne for
meze astfel, luptând cu condiții vitrege și ne-au ajutat și pe 
noi în an» studenției, să rezistăm în lipsurile mari ma
teriale.

Am fericirea să contribui azi la formarea noilor generații 
de sculptori, pedagogi, activiști pe tărîmul culturii socialiste, 
în Institutul de arte plastice „Nicolae Grigor eseu".

îndrumați, sprijiniți multilateral de Partidul și Statul 
nostru, avem condiții minunate, nebănuite în trecut, pentru 
a ridica mereu mai sus învățămîntul plastic, creația artistică 
rominească contemporană.

Cu acest prilej, exprim hotărirea întregului nostru colectiv 
de profesori, de a nu precupeți nici un efort pentru creșterea 
tinerelor rrdădițe ale talentatului nostru popor, pentru pres
tigiul în țară și peste hotare al plasticii noastre, moștenitoare 
a valorilor create de străluciți înaintași.

Victor Eftimiu
împreună cu toți cetățenii țării, tineretul nostru sărbăto

rește împlinirea a 100 de ani de cînd învățămîntul teatral a 
fost oficializat sub domnia lui Al. I. Cuza, prin înființarea 
a două conservatoare la București și Iași. Profesori emeriți, 
fruntașii mișcării noastre teatrale s-au devotat instruirii ar
tistice a studenților, consacrați zeițelor dramei și comediei, 
Thalia și Melpomena.

De pe băncile acestor institute au ieșit numeroase elemen
te de valoare care au ilustrat scena romînească. Sub regimul 
puterii populare învățămîntul teatral, ca și întreaga viață a 
noastră artistică a luat un avînt extraordinar pe care nu 
l-ar fi visat entuziaștii tineri de acum un secol și chiar de 
mai târziu. Eu urez institutelor noastre de artă dramatică și 
muzicală să meargă înainte cu noi izbînzi pe drumul tras de 
premergători și să înregistreze tot mai multe valori menite 
să ducă teatrul romînesc spre înălțimi nebănuite.

Ion Jalea
Cu ocazia Centenarului Institutului de arte, doresc tineri

lor studenți ți tinerilor artiști din țara noastră, cele mai mari 
succese in munca lor de artă. Doresc ca arta lor să fie o artă 
expresivă de viață în care să se oglindească chipul și înfăți
șarea omului nou din țara noastră, biruința lui epocală în 
dezvoltarea vieții celei noi, dragostea lui pentru această 
viață și pentru frumusețea ei.

Fie ca arta lor, așa cum a fost arta noastră veche și stră
veche, să cimenteze gîndirea într-o unitate de simțire a po
porului nostru in năzuințele lui pentru progresul vieții, pen
tru civilizație și pentru pace.

G. Storin

Bloc turn In orașul Brăila
Foto: N. STELORIAN

----- •-----

Se extinde rețeaua 
sanitară

CONSTANȚA. — (de la co
respondentul nostru) :

Rețeaua serviciului sanitar 
de urgență din regiunea Do- 
brogea a cunoscut în ultimii 
ani o mare dezvoltare. La 
Constanța s-a înființat de 
curînd o stație de salvare 
dotată cu 32 de mașini auto 
deservite de personal medical 
de specialitate. Asemenea u- 
nități există în fiecare ra
ion al regiunii. In prezent, 
stațiile de salvare din regiu
nea Dobrogea posedă 85 de 
mașini auto și 7 avioane.

----- •------

scend din spectacolul „O scrisoare pierdută' de I. L. Caragiale 
realizat de studenții Institutului de teatru.

Mă plec in fața acestui veac de muncă pus în slujba artei. 
Fie ca făclia artei aprinsă acum un secol, pusă de clasa 

muncitoare in slujba maselor largi ale poporului, să lumi
neze mai viu talentul tinerelor generații de actori.

Zeno Vancea
Toată prețuirea pentru această emoționantă sărbătoare care 

este o dovadă in plus a valorilor creatoare ale unui popor 
cu mari ți valoroase tradiții culturale.

Centenarul este ți un prilej pentru a ne aminti cu pioasă 
recunoștință de înaintașii muticii romînești, fiunton ai ba
zelor culturii muzicale de astăzi, ți să urăm din inima si 
contribute pe mai departe Ia propășirea culturii romtnești.

ILUȘTRI DASCĂLI

tind e bibliotecară, colectiviștii 
din Vetrișoaia s-au obișnuit s-o 
vadă ba la brigada legumicolă, 
ba la zootehnie, ba prin sat, la 
cercurile de citit, după cum ti
nerii s-au obișnuit s-o aibă oas
pete uneori, la „Joile tineretului" 
pentru prezentarea unor cărți.

Dacă ar fi rămas numai aici, 
între rafturile aliniate, așteptând 
cititorii să vină singuri, poate că 
azi n-ar fi aceste aproape 1 700 
de fișe ae cititori — cunoscuți 
acum, fiecare în parte, după pre
ferințe, după nivelul lor de cu
noștințe. Intre realizările biblio
tecii de aici se înscriu și acele 
fructuoase consfătuiri cu cititorii, 
din diversele sectoare ale gospo
dăriei. Recunoscuți ca fruntași 
sînt, și pentru producțiile pe 
care le dau și pentru activitatea 
bibliotecilor mobile, colectiviștii 
de la legumicultură, cei de la zo
otehnie. Pândele Radu, Nicolae

ÎN CEAS

■ -au cules timpurile. 
Tractoarele scriu, ca 
școlarii în toamnă, 

: pe tabla vastă a 
I Dămîntului, noul 
I a.b.c. al recoltei vi

itoare. Căminele 
culturale și bibliotecile încep să 
cunoscă animația serilor lungi, de 
toamnă.

In comunele raionului Huși, ra
ion cu biblioteci fruntașe, la 
Vetrișoaia, la Gorban, Stănilești, 
Bohotin sau Berezești — sosesc 
cititorii dornici de noutăți.

— Bine ați venit, Macarie 
Dumitru, Genovia Botezatu to
varășe brigadier Constantin Hu- 
zum I

Și dacă cifrele sînt invocate 
totdeauna tina e vorba de pro
ducții bogate, am putea să le 
luăm și de data aceasta pe cele 
mai concludente : în anul 1964, 
bibliotecile din raionul Huși au 
înregistrat un 
număr de 2 376 
cititori mai ma
re față de 1963; 
au fost difuza
te cu 27 351 
volume mai 
mult detit în 
1963.

6o de biblio
teci comunale 
sătești, 85
biblioteci mobi
le, zeci de mH 
de cititori, luna 
cărții la sa
te, serile închinate poeziei lui 
Emirtescu ori serile de informare 
politică — „Intr-o săptamînă, 
pe glob" — „Joile tineretului" și 
brigăzile științifice sînt tot atâtea 
acțiuni care fac din carte o pre
zență permanentă, un tovarăș de 
muncă, o prietena în timpul li
ber.

Să facem un popas aici, la că
minul cultural din Vetrișoaia. 
încă de la intrare te întâmpină 
panoul cu noutăți „Ce să citim?" 
(unul asemănător se află la se
diul gospodăriei colective). înă
untru, în sala bibliotecii, dom
nesc ordinea, curățenia și atmos
fera aceea caldă cum găsești nu
mai în vecinătatea cărților care te 
îndeamnă să întârzii, să revii. De 
aproape 4 ani tovarășa Busnea 
conduce biblioteca cu răbdare, 
cu spirit gospodăresc. Dar mai 
ales, cu pasiune pentru munca 
sa. Nu numai aici o întâlnești pe 
tovarășa Busnea: de 4 ani, de

DE SEARĂ
Nichita, Jan Horeica sau Marin 
Grecu și Mircea Romilă înscriu, 
între grijile lor zilnice din gos
podărie, și pe aceea de respon
sabili ai bibliotecilor acestor sec
toare.

Colaboratoare de preț ale bi
bliotecii sînt și învățătoarea Ele
na Puiu, care conduce unul din
tre cercurile de citit cu cea mai 
bună activitate, sau tânăra ingi
neră Alexandra Duca, care pre
zintă, de obicei, cărțile de agro
tehnică în fața cititorilor.

Cîteva fișe de cititor, luate la 
întâmplare, reflectă de acum gra
dul de cultură la care au ajuns 
mulți dintre colectiviștii de aici. 
Acum, la capătul unei activi
tăți de 4 ani bibliotecara din 
Vetrișoaia știe și cum au evo
luat cunoștințele colectivistului 
Macarie Dumitru și cum au deve
nit cititori permanenți toți cei 
5 membri din familia colec
tivistului Toma și cum a acu

mulat atîtea cunoștințe unul din
tre cei mai buni brigadieri ai 
gospodăriei, Constantin Huzum, 
de la legumicolă, și cum a a- 
juns moș Dumitru Chebac să 
înscrie, între cele aproape 100 de 
cărți citite anul acesta titluri ca: 
„Revoluția burgheză din Anglia", 
„Pușkin" — Opere alese —, sau 
„Cordovanii".

Dar se ridică acum, la sat, ge
nerația absolvenților celor 7 clase 
elementare, tineri cu un nivel de 
cunoștințe ridicat. Iar faptul că 
aceștia — Valeria Bulgaru, Ge- 
novica Botezatu sau Virginia 
Toma, cer romanele lui Lev Tol
stoi, că vor parcurge întreaga o- 
peră a lui Liviu Rebreanu sau au 
scriitori preferați, reflectă și acti
vitatea rodnică a bibliotecarei.

Anul acesta biblioteca din Ve
trișoaia înscrie încă 64 de purtă
tori ai insignei „Prieten al căr
ții" și alți 100 înscriși urmează să 

se prezinte în 
fața comisiei 
concursului pen
tru discuția fi
nală.

Intr-o altă 
comună apropi
ată — Stănilești, 
alte fișe de ci
titor iau loc în 
această vitrină, 
a satului de 
azi. Despre 
Gheorghe Bîr- 
leanu, bun trac
torist și cititor 

pasionat, despre colectivistul An- 
tohi Haralambie sau Alexandru 
Pintilie și despre alți obișnuiți ai 
bibliotecii vorbește pe îndelete 
tovarășul bibliotecar Ion Prodan. 
Aici, la Stănilești, primii cititori, 
prunele fișe la începutul anului 
au fost ale președintelui gospodă
riei, ale brigadierilor, ale secre
tarului organizației de partid 
(mai puțin ale dv., tinerii, nu-i 
așa tovarășe Ștefan Chirițoiu, se
cretar al comitetului comunal 
U.T.M. ?).

...încep serile lungi de toamnă, 
lumina întârzie la cămin, la bi
bliotecă ; e un ceas, spre seară, 
tind în atâtea case tint deschise 
cărțile- In timp ce la cercurile 
agrozootehnice, „elevii" pătrund 
alte taine ale naturii. Dacă s-ar 
face cite o fișă de cititor pentru 
toți studioșii satelor ai constata 
că n-au rămas în afara școlii de 
iarnă detit țîncii.

FLORENȚA ALBU

La Școala profesională de mecanici agricoli din Botoșani se pregătesc cadre calificate 
pentru agricultură. Elevii au Ia dispoziție ateliere didactice, laboratoare cu machete de re
mize, mașini și tractoare, o bibliotecă cu 15 000 de cărți de literatură beletristică și cărți teh
nice de specialitate. In imaginea alăturată, profesorul Gh. Axinia expired „pe viu" părțile 

componente ale mecanismului de distribuție ale tractorului.
(Ager prea)

Ca într-o oglindă fermecată

Sâptămina 
viitoare pe ecrane
• Poveste 

de pe Don

Studioul „Lenfilm" a reali
zat după două povestiri ale 
lui M. Șolohov filmul „Poves
te de pe Don".

Scenariul aparține lui Ar
nold Vitol, iar regia lui Vla
dimir Fetin.

In rolul principal: Evgheni 
Leonov, interpret în nume
roase filme printre care „Rai
dul vărgat" și „Cereomușki".

• Vii și morți

Unul din ctitorii teatrului 
romînesc este Matei Millo — 
născut la 1814 în Moldova. 
Matei Millo s-a numărat prin
tre adepții și inițiatorii tea
trului cu un repertoriu romî
nesc și o interpretare realistă, 
între 1840—1846 se afla la 
Paris sub pretextul studiului 
ingineriei, cîștigul cel mare 
fiind, însă, cunoașterea vieții 
teatrale din capitala Franței 
pe ale cărei scene a și jucat 
cu succes. întors în Moldova 
va continua să joace la Iași 
în ciuda opoziției familiale, 
pînă în 1852, cînd trece la 
București. Începînd din 1856 
va fi în cîteva rînduri direc
tor al Teatrului Național din 
București. Cumulînd atribu
țiile de actor, regizor, autor 
de texte, conducător de trupă 
și organizator de lungi tur
nee în Transilvania, Matei 
Millo rămîne una din cele 
mai dinamice și valoroase fi
guri ale teatrului romînesc. 
El a fost primul mare inter
pret al repertoriului lui Alec- 
sandri ca și al pieselor ori lo
calizărilor proprii. Imensa ex
periență teatrală, și-a difuza- 
t-0 și în calitate de profesor 
de la catedra „Conservatoru
lui de Muzică și Declama- 
țiune".

Alexandra
Flechtenmacher
Creator al monologului mu

zical și vodevilului rominesc, 
deschizător de dramuri în do
meniul operetei și al muzicii 
simfonice romînești, culegător ’ 
de dansuri și cîntece populare, 
Alexandru Flechtenmacher a 
fost totodată primul director al | 
Conservatorului de muzică și 
declamațiune din București.

In vasta sa creație, AL 
Flechtenmacher a exprimat 
cu spontaneitate și talent, as
pirațiile poporului, a slujit 
cauza progresului cu dragoste 
și adîncă înțelegere.

„Eu am existat pentru nea
mul romînesc — va scrie Va- 
sile Alecsandri — numai din 
ziua cînd stihurile mele au 
răsunat sub arcușul lui Al. 
Flechtenmacher.

Ca director al Conservato
rului din București, el a des
fășurat o neobosită activitate 
de organizator, iar ca profesor 
a dovedit remarcabile calități 
pedagogice și o nețărmurită 
dragoste pentru ridicarea ti
nerelor cadre de muzicieni.

D. Paciurea
Ștephănesfu

De «tona
bocurtftean «t» lecrt fi im- 
sieîe unuia dintre d. ■riirit» 
ru de drumuri fa arta ro- 
uâneasci ; George Șiepoines- 
csu muzician de mare valoa
re, organizator talentat al 
mxrr formații romînești de 
operetă, îndrumător priceput 
ai multor generații de artiști

Ini Paciurea, 
al corpului 
zimea investigației psihologice 
întreprinse în portrete au 
sugerat cercetătorilor compa
rația cu marii artiști ai lumii. 
Marea sa operă sculpturală a 
susținut prestigiul său de das
căl. Exemplul său, admirabi
lele sale calități de tehnician, 
darurile sale înăscute, instinc
tive au servit fără îndoială 
elevilor săi drept model; el 
a încurajat, în sensul strict di
dactic al cuvîntului, talentele 
care se ridicau în preajma sa.

Ion Jalea și Ion Irimescu, 
doi dintre cei mai reprezen
tativi sculptori romîni contem
porani au fost elevii lui Di- 
mitrie Paciurea.

Obținînd ralifiritinJ „ex
cepțional- la concursul pen
tru catedra de cânt de la
Conservatorul din București, 
G. Ștephănescu începe să des
fășoare o uriașă activitate : 
reorganizează și moderni
zează învățămîntul muzical, 
scrie o serie de lucrări mu
zicale special dedicate stu
denților, stimulează afirmarea 
tinerelor talente pe scenele 
țării.

Cele 37 serii de elevi pe 
care i-a crescut în Conserva
tor au fost ani în șir artiști de 
frunte ai țării noastre.

(Urmare din pag. I) 

liste, de partidul clasei munci
toare.

„Sintem mindri de realiză
rile economiei noastre națio
nale. Expoziția este o imagine 
care concentrează două dece
nii de efort — sin'.etizicd 
munca părinților fi frațuor 
noștri, a întregului nostru po
por". (Ua prvp de elevi de Ic 
Școala medie ar. 4 dia Brcdaj

^Expoziția ne aduce un 
echivaleit material al noului 
spirit romînesc. afirmat pe în
treg cuprinsul patriei noastre 
in giganticile construct in
dustriale care au hotărî: tre
cerea Rominiei într-o nouă 
etapă istorică.

Vom fi muncitori și s Intern 
mindri că numai pește doi ani 
vom lucra — alături de actua
lii semnatari ai acestor minu
nate realizări — in uzinele și 
fabricile țării" (Ion Ștefănes- 
cu. Marin Radulescu, Vale- 
riu Vizitiu — elevi în anul II 
la Școala profesională de ma
șini electrice din București).

Dar expoziția este mai ales 
o prefață la viitor...

Aici, printre zecile de mii 
de exponate, visurile, idealu
rile elevilor prind contururi 
precise; aici s-a aprins în 
mintea multora întâiul gînd 
al alegerii uneia din sutele de 
profesii și specialități pentru 
care se pot pregăti în școlile 
și facultățile țării. Ciți dintre 
miile de elevi care s-au perin
dat prin fața exponatelor 
nu s-au gîndit asemenea 
lui Marin Balaban, pasio
natul admirator al cuceririlor 
electrotehnicii, că specialita
tea îndrăgită are atîtea pro
bleme care așteaptă rezolvări? 
Cîți dintre cei care au trecut 
pe lingă „Sistemul unificat

electrono-pneumatic pentru 
reglarea proceselor industriale 
C.R.A.-160" sau „Calculatorul 
electronic C£.T.-500" n-au re
flectat la perseverența, munca 
și anii de studiu de care ai 
nevoie pentru a ajunge să 
construiești și să țolGseșii ase
menea eparaturâ ?

Pe elevii clasei a VI-a B de 
l< Școala de S <*i  nr. 70 din 
Capitulă i-a surprins— reîntâl
nirea cu Oneștiul. Mulți din
tre ei cu rizitet cetatea petro
chimiei in rara aceasta, cu 
prilejal unei excursii pionie
rești, și i-au impresionat con- 
strvețrile unpemâtoare ale uzi- 
r.eior, maținiie și utilajele 
modeme, liniile automate. A- 
am, la expoziție, au făcut cu
noștință cu produsele acestor 
uzine, i-a uimit diversitatea 
întrebuințării acestor produse, 
șx, «Mi ales locul important 
pe cnre-l ocupă petrochimia 
în ansamblul economiei noas
tre naționale. Concluzia la 
care au ajuns este fireasca : 
„Vom de\ eni cu toții chîmiști. 
Pentru aceasta însă trebuie să 
învățăm, să fim sîrguincioși, 
harnici. Numai așa ne vom 
putea descurca în fața com
plicatelor mecanisme automa
te, numai așa vom putea de
veni specialiști de nădejde".

Smaranda Mateescu și Mi
hai Ciochină (elevi ai Școlii 
medii nr. 1 din Sinaia) vor să 
devină ingineri. Ii pasionează 
matematica și fizica și au ho- 
tărit să se înscrie la Institutul 
politehnic — dar nu erau de
ciși la ce facultate.

— Vizi tind expoziția — 
ne-au spus ei — am hotărît : 
vom urma Facultatea de me
canică agricolă. Ne-au impre
sionat — vizitind standu
rile rezervate produselor agri
cole — succesele obținute de

agricultura noastră. Toate ace
ste succese se datoresc intro
ducerii agrotehnicii înaintate, 
dar. mai ales, mecanizării 
agriculturii. Tot mai multe 
mașini agricole brăzdează te
renurile G.A.C. și G.A.S., ușu- 
rind munca omului, sporind 
productivitatea muncii lor. 
Dorim sa construim asemenea 
mașini",

— Eu am ales mai de mult 
chimia și din acest motiv am 
rămas mai multă vreme prin
tre produsele și materialele 
care ilustrează dezvoltarea in
dustriei chimice la noi. Sînt 
fericită că trăiesc într-o țară 
cu asemenea realizări... Aces
te din urmă cuvinte ale elevei 
Rada Nidelea, de la Școala 
medie nr. 2 din Giurgiu, le-am 
găsit însemnate și într-unul 
din caietele de impresii ale ex
poziției.

Nenumărate mîini de elevi 
și-au caligrafiat aici emoția, 
incintarea și admirația in cu
vinte pline de recunoștință 
pentru munca celor care au 
făurit asemenea produse de 
înaltă tehnicitate.

„Sintem mindri că facem 
parte din rîndurile celor care 
vor fi mîine schimbul dum
neavoastră"... „Dorim ca gene
rația noastră să meargă pe 
urmele acestor realizări...", 
...„Sînt mîndru că realizările 
poporului meu sînt atît de mă
rețe"... „Vom urma exemplul 
părinților și fraților noștri"... 
„Sîntem profund impresionați 
și promitem că și noi vom în
văța și vom munci cu pasiune 
pentru a spori frumusețile și 
bogățiile patriei noastre scum
pe...".

Gînduri sincere, hotărîri fer
me, fragmente ale unui imn 
înălțat de mii de inimi tinere 
patriei socialiste.

Realizat după romanul cu 
același nume al lui K. Simo
nov, filmul „Vii și morți" s-a 
bucurat de aprecierea juriu
lui Festivalului filmului de la 
Karlovy-Vary, care i-a și de
cernat Premiul special.

Scenariul și regia filmului 
aparțin lui Alexandr Stolper, 
creatorul filmelor „In întâm
pinarea fericirii" și „Flacăra 
stinsă".

Interpretul rolului princi
pal, Kiril Lavrov, a jucat in 
filmele Andreika" și „Fata 
cu care am fost prieten". Pe 
Liudmila Krilova, interpreta 
rolului doctoriței, am mai vă
zut-o în filmele „Fete de a- 
ceeași vîrstă", „Voluntarii" și 
„Bătălie în marș".

• Legenda 
din tren

50 000 de excursioniști ieșeni
IAȘI. — (de la corespon

dentul nostru):
Prin agenția O.N.T. Carpați 

sau cu mijloace proprii, 
grupuri de turiști ieșeni pot 
fi întâlnite des în regiune și 
în țară. De la începutul anu
lui și pînă acum, la excursii

le organizate au participat a- 
proape 50 000 de tineri și 
vîrstnici din regiune. Obiecti
vele vizitate : Lacul Roșu, Va
lea Prahovei, București și, 
îndeosebi, Expoziția relizări- 
lor economiei naționale a

R.P.R. Cei mai mulți 
excursioniști sînt de la Fa
brica de confecții, Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, Ate
lierele Nicolina, Fabrica de 
antibiotice și Fabrica „Țesă
tura" din Iași.

Regia acestei noi realizări 
a studiourilor „Hunia", „Le
genda din tren" este semna
tă de T. Renyi.

Filmul se compune din 5 
povestiri independente, legate 
între ele prin prezența acelo
rași personaje.

In rolurile principale apar 
actori cunoscuți: Imre Sin- 
kovits („Două reprize în iad", 
„Drum de încercare"), Szirtes 
Adam („Razia", „La ordin, 
să trăiți"), Istvan Sztankay 
(„O fereastră deschisă spre 
cer" și „Domnișoara Barbă- 
Albastră").
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PressAcord intre guvernele
cipriot și turc

al agenției 
International,

Această hotărîre a fost 
Patrick Gordon Walker, 
afacerilor extorne și

Citînd surse
im/A:

cer aminarea

NEW YORK. — Intr-o scri
soare adresată secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, 40 de 
țări membre ale Organizației Na
țiunilor Unite au cerut aminarea 
deschiderii celei de a XlX-a se-

NICOSIA. — După cum in
formează agenția Reuter, ca 
urmare a acordurilor interve
nite între guvernul cipriot și 
guvernul turc, șoseaua de im
portanță strategică care leagă 
Nicosia de Kyrenia va fi reda
tă luni traficului civil sub con
trolul forțelor O.N.U. în ace
eași zi, relatează agenția, se 
va efectua rotarea unei treimi 
a contingentului turc aflat în 
insulă.

Andreas Arauzos, ministrul 
cipriot interimar al afacerilor 
externe, a trimis o scrisoare 
lui Carlos Bernardes, repre
zentantul special al secretaru
lui general al O.N.U. în Cipru, 
în care precizează că guver
nul cipriot consideră ca inexis
tente tratatele de garanție cu 
privire la Cipru, potrivit că
rora Turcia este autorizată să 
mențină în insulă un contin
gent al forțelor sale armate. 
Ministrul cipriot subliniază 
totuși că, ' 
lansat de către secretarul ge
neral al O.NrU., U Thant, și 
conform recomandărilor Con
siliului de Securitate, guver
nul cipriot va evita să recurgă 
la forță și nu se va opune la 
înlocuirea contingentului turc.

siuni a Adunării Generale, pînă 
la 1 decembrie. Consultările care 
au avut loc între un mare număr 
de țări membre ale O.N.U., se 
arată în scrisoare, au demonstrat 
că aminarea deschiderii sesiunii 
Adunării Generale va servi mai 
bine interesele O.N.U. și va face 
mai constructiv aportul țărilor 
membre la lucrările Adunării 
Generale.

Scrisoarea a fost semnată de 
reprezentanți ai 21 de state la- 
tino-americane, ai 14 state afro- 
asiatice și 5 europene.

Potrivit agenției France Presse, 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a anunțat că va începe de 
îndată consultările cu celelalte 
țări membre ale O.N.U. După 
cum s-a mai anunțat, în cadrul 
unei conferințe de presă ținută 
joi la New York, U Thant a de
clarat că este în favoarea unei 
asemenea aminări.

SAIGON:

Un nou șef

dînd curs apelului

SAIGON. — Phan Khac Suu 
a fost desemnat sîmbătă în 
calitate de șef al statului sud- 
vietnamez. Personalitate puțin 
cunoscută, el a fost in ultima 
vreme președintele așa-numi- 
tului „Consiliu al înțelepților- 
care și-a asumat sarcina de a 
elabora constituția provizorie 
a Vietnamului de sud. Amă
nuntele acestei alegeri nu sînt 
încă cunoscute, dar ea atrage 
de pe acum atenția prin fap
tul că Phan Khac Suu este ci
vil și că desemnarea sa în ca
litate de șef al statului survine 
după relatările insistente ale

O contramandare
LONDRA. — Noul guvern labu

rist a notificat guvernului spaniol 
că a anulat exercițiile navale co
mune, care urmau să aibă loc luna 
viitoare, 
luată de 
ministrul 
oglindește atitudinea partidului la
burist față de guvernul Franco.

în cursul lunii iunie primul mi
nistru Harold Wilson, pe atunci în 
opoziție, a calificat regimul actual 
din Spania drept „fascist". Wilson 
s-a pronunțat atunci împotriva in
tenției guvernului Home de a vin
de vase de război Spaniei,

LONDRA. —
bine informate, coresponden
tul din Londra 
United 
scrie că noul guvern laburist 
britanic pregătește o contra
propunere la planul american 
de creare pînă la sfîrșitul a- 
cestui an a forțelor nucleare 
multilaterale în cadrul NATO.

Austria : Vedere din exterior 
a Palatului Cancelarului fe

deral din Viena PE SCURT Nemulțumiri

al statului

SOFIA. — La Sofia au con
tinuat lucrările sesiunii Con
siliului Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor. In 
cadrul discuțiilor, din partea 
delegației Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. Romînă 
a luat cuvîntul prof. ing. Su- 
zana Gîdea, președinta consi
liului.

la Manila

Manifestări consacrate
Zilei Forțelor Urmate

ale R. P. Romine

agențiilor americane care îl 
considerau drept favorit pen
tru acest post pe generalul 
Duong Van Minh.

Șeful statului urmează a- 
cum să-1 numească pe primul 
ministru. Agenția Associated 
Press citează surse informate 
din Saigon care au afirmat că 
Nguyen Luu Vien, pînă în 
prezent ministru de interne în 
guvernul Khanh, va fi nu
mit prim-ministru. Generalul 
Khanh a oferit sîmbătă o re
cepție cu prilejul apropiatei 
sale retrageri din postul de 
prim-ministru.

ROMA. — La Florența s-a 
deschis sîmbătă cea de-a do
ua expoziție internațională 
de vînătoare, la 
pă 19 țări din Europa 
Africa.

Standul țării 
stîmit un interes deosebit 
rîndurile vizitatorilor. Juriul 
concursului de trofee a decer
nat patru medalii de aur 
pentru patru trofee ale vână
torilor noștri, apreciate ca 
fiind cele mai frumoase din 
întreaga expoziție.

care partici
pi

noastre a 
în

PORTUGALIA

in pribegie

LONDRA. — La 24 octom
brie între noul stat indepen
dent african Zambia și guver
nul englez s-a ajuns la un a- 
cord prin care se reglemen
tează litigiul în privința drep
turilor trustului englez ^Bri
tish Svsth Africa of Compa
ny*.  Termenii acordului eroii 
că trustul englez rtu va maz 
beneficia de nici un drept, 
asupra resurselor minerale 
din Zambia. In acest fel, oda
tă cu obținerea independenței. 
Republica Zambia a pus ca
păt activității în țară a aces
tui trust, care de peste 50 de 
ani obține profituri fabuloase 
din extracția minereurilor 
nord-rhodesiene.

Pe orbită i „Cos moi 49

interpelare 
zilele tre- 
ministrului 

publice

R. S. Cehoslovacă: Dono- 
valy, situată în regiunea 
munților Tatra (inferiori) 
este una dintre cele mai pi
torești locuri din Slovacia. 
In fotografie: o priveliște pi
torească din Valea Korytni- 
ca, punct de atracție pentru 
turiști In regiunea Donovaly

MOSCOVA. — La 24 octom- 
rle, în Uniunea Sovietică a 

fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămîntului — „Cos- 
mos-49*.

La bcrdul satelitului este 
instalat aparataj științific des-; 
trnat continuării cercetării 
spațiului cosmic în conformita
te cu programul anunțat de 
agenția TASS, la 16 mar
tie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o 
orbită cu parametru: perioa-J 
da inițială de rotație 91,83 mi
nute, distanța maximă de su-î 
prafața Pămîntului (apogeul) 
490 km, distanța minimă (peri- 
geul) 260 km, unghiul de în
clinație al orbitei față de E- 
cuator 49 grade.

Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
sosite.

Declarația lai Savanna 
Fumma

ntr-o 
adresată 
cute 
sănătății 
din Franța, depu
tatul Michel Labe- 
guerie (departamen

tul Basses Pyrenees) scria: ,Jn 
urma acordului încheiat între gu
vernele francez și portughez în 
legătură cu imigrarea mîinii de 
lucru portugheze în Franța, era 
de așteptat ca imigrarea clan
destină care se face în condiții 
inumane și scandaloase să înce
teze. Dar, cu toate că s-a redus 
ca amploare, această formă de 
imigrare persistă și adeseori pu
ne în primejdie viața muncitori
lor...*.  Cauza acestei situații re
zidă în condițiile grele din Por
tugalia care determină ca valul 
de emigranți să fie de nestăvilit. 
Totodată, mulți se tem să se pre
zinte la poliție pentru a cere să 
părăsească Portugalia, pentrucă 
— așa cum semnala presa fran
ceză — o parte dintrei cei cărora 
li s-a făcut „dor de drum" sînt 
„îndrumați* 1 spre Angola și Mo- 
zambic.

Muncitorii din Lisabona care
■ au cel mai mare salariu din Por

tugalia cîștigă în medie 1.500 de 
escudos (adică nici măcar o trei
me din salariul unui muncitor 
calificat în Franța — N. R.), iar 
muncitorii agricoli nu cîștigă în 
Portugalia decît 150 de franci, 
în căutarea unei vieți mai ome
nești, mii de portughezi se îm
barcă, înfruntînd primejdia călă
toriei cu nave supraîncărcate și 
a închisorii dacă sînt prinși de 
polițiști. Numărul emigranților

portughezi a crescut vertiginos 
în deceniul acesta: 6416 în 1961, 
12.916 în 1962, 124.781 In 1963. 
Cifrele respective au fost furni
zate de poliția franceză, care nu 
i-a înregistrat însd „decît parțial**  
— după expresia oficială — pe 
portughezi...

Ce-i așteaptă pe cei ce izbu
tesc să scape de urgia regimului 
lui Salazar și de furia mării ? 
Portughezul Joa, unul din cei 
mulți, declara cu amărăciune u- 
nui reporter parizian: „Pretutin
deni ți se cer bani; ca să plec 
din Portugalia a trebuit să plă
tesc, ca să capăt acte noi a tre
buit să plătesc, ca să capăt de 
lucru a trebuit să plătesc . Emi
grantul ajunge deci, atunci cînd 
își rinduiește noua viață, încăr
cat de datorii. Fiind lipsit de 
orice mijloace, nimerește într-un 
„bidonville**.  După ce a vizitat 
un „oraș portughez*  lingă Cam- 
pigny-sur Mame, ziaristul Claude 
Feuillet de la „FRANCE OB
SERV ATEUR*  scria: „Aici
trăiesc zece mii de portughezi în 
vagoane de cale ferată vechi, în 
vagoane de circ, dezafectate, re
morci, barăci de lemn cu cără
midă, de tablă, de carton 
nat; cele mai multe sînt
minuscule de trei sau patru metri 
pătrați mobilate cu lăzi vechi, cu 
bidoane, cu seînduri puse cap 
la cap, barăci în care dorm pe 
rînd cîte trei — patru oameni...-.

Și cu toate că cei de-acasă pri
mesc vești descurajatoare de la 
cei plecați în pribegie, totuși 
afluxul continuă, ’

VIENA:

Consultare
electorală

Z. F.

VIENA 24. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : La 25 octombrie au 
loc la Viena și în Austria 
inferioară alegeri comunale și 
pentru Dietă, iar la Salzburg, 
alegeri comunale parțiale. 
2 200 000 de cetățeni — ceea 
ce reprezintă mai mult de ju
mătate din numărul persoa
nelor cu drept de vot din A- 
ustria, vor avea de ales pe 
reprezentanții lor în organele 
locale. In alegeri au depus 
liste de candidați, în afara 
celor două partide ale coali
ției guvernamentale — Parti
dul Populist și Partidul So
cialist, Partidul Liberal austri
ac, cit și Partidul Comunist, 
care se prezintă în comun cu 
socialiștii de stingă. De ase
menea, pentru prima dată, la 
Vieng, a depus listă de can
didați și Partidul Federației 
Europene, recent înființat

Rezultatele definitive ale 
alegerilor vor fi cunoscute 
în noaptea de duminică spre 
luni.

PARIS. — Lumd cuvîntul 
la Clubul opiniei publice din 
Paris, prințul Suvanna Fum
ma, primul ministru al Laosu- 
lui, a declarat că țara sa 'in-' 
tenționează să respecte cu 
strictețe principiul neutralită
ții. Dar, a 6pus el, „este nece
sar ca această neutralitate să 
fie recunoscută și respectată 
de toate.statele care au semnat 
acordurile de la Geneva din’ 
1962“.

Referindu-se la situația din 
Vietnamul de sud, prințul Su-J 
vanna Fumma a spus că ea nu: 
poate fi soluționată prin mă
suri militare și că principiul' 
neutralității ar constitui singu-i 
rul mijloc de a se pune capăt'' 
disensiunilor acute ce se mani-: 
festă în ultimul timp în aceas-j 
ta țară.

întâlnirile dintre reprezen
tanții celor trei grupări poli-, 
tice din Laos au continuat vi- 

;neri după-amiază. După cum 
s-a comunicat în cercurile 
propiâte de participanții la tra-J 
tativele de la Paris, în ședința; 
de vineri delegațiile au studiat 
mesajul adresat de prințul 
Sufanuvong, președintele C.C. 
al Partidului Neo Lao Haksat, 
care propune discutarea unei 
întîlniri tripartite la nivel 
înalt la Paris, la sfîrșitul lunii; 
noiembrie a.c.

PE SCURT

Dl. Macapagal și-a surprins 
auditoriul. In atmosfera protoco
lară a unei vizite oficiale în 
S.U.A., președintele Filipinelor a 
rostit o cuvîntare cu o direcție 
critică sensibilă fără dificultate. 
„Popoarele asiatice resping orice 
atitudine de superioritate din 
partea puterilor occidentale față 
de ele“. Fraza exprimă o reali
tate pe care mulți alți exponenți 
politici au semnalat-o în ultimele 
decenii. Remarcabil este însă 
faptul că Macapagal a conside
rat necesar să se adreseze aliați- 
lor săi pe un ton care, fără în
doială, a produs nedumerire și 
iritare la Washington. „Occiden
tul trebuie să creeze condițiile 
necesare pentru ca asiaticii să-și 
aleagă în mod liber regimul ce-1 
doresc... Occidentul trebuie să 
renunțe la acțiunile de forța în
treprinse fără consultarea și con- 
rimțămîntul națiunilor asiatice, 
dar al căror preț trebuie să-1 plă
tească acestea-. Aluzie la Mala
yezia, Indochina sau la alte zone 
tnlburi ale continentului asiatic ? 
Ubertatea de caro — abil, cn
~ .1
jhfacapașal era revendicatâ, cre
dem, m prinsul rind pentru Fîli- 
pme.

jCd mai loial prieten și aliat 
d Statelor Unite ia Asia*.  Carac
terizarea aparține revistei ameri
cane, US. News and World Re
port*  și se referă la Filipine, Cu 
un singur amendament : se refe
ră la trecut Od. constată revis
ta, relațiile american o-filipineze 
^tu mai ânt cele care au fost 
odată*,  luat o formă neaștep
tată, ingriȚorătoare* . Articolul se 
face interpret al neliniștii pe 
care o resimt oficialitățile ameri
cane și încearcă să depisteze 
cauzele deteriorării unor rapor
turi ce păreau a nu fi afectate 
de furtuna politică care a răsco
lit Asia postbelică. „Acum poate 
fi găsit un număr creștina de 
filivinezi care pun la îndoială 
utilitatea relațiilor speciale, poli
tice, militare șt economice din
tre cele două țări*  — semnalea
ză revista. Formula „relații spe
ciale- necesită o explicație. Ca
racterul special al acestor relații 
se manifestă, înainte de toate, în 
privilegiile în domeniul economic 
acordate financiarilor americani 
pe o lungă perioadă de timp 
care se va încheia abia în 1974. 
Intr-o țară în care „săracii sînt 
prea săraci*  („Die Welt*),  186 
companii cu capital american ac
ționează fără intermediari, 
alte 211 companii reprezintă in
terese comerciale americane. Ro
lul lor este precumpănitor în 
viața economică filipineză. Re
vista „U. S. News and World 
Report*  apreciază investițiile a- 
mericane în republica insulară la 
aproape 500 000 000 dolari. Patru 
cincimi din acestea au fost efec
tuate în perioada de după război. 
Ceea ce reproșează filipinezii oa
menilor de afaceri din S.UA., 
potrivit revistei, este faptul că 
investițiile americane operează 
„ca o stradă cu sens unic*  care 

i „produce rprofit particular» fără 
| a contribui la dezvoltarea econo

miei țării*.  Unele cercuri filipi- 
| neze, cu influență în sferele gu- 
| vernamentale, reproșează unor 
; firme străine dumpingul pe care 
! îl practică și care aduce daune 
' industriei autohtone, în neputință 

de a face față concurenței. Siste
mul scutirilor tarifare a adus sta- 

; tului filipinez pierderi de
‘ 60 000 000 pesos într-un singur 
an — după calculele ziarului 
„Manila Times*.  Mai grav este, 
însă, fenomenul folosirii incom
plete a capacităților de produc
ție. Industria textilă lucrează 
doar cu 64 la sută din capacita
tea sa normală, cea de hîrtie cu 
70 la sută iar industria prelucră
rii zincului cu 45 la sută. Siderur
gia nu produce decît cu 41 la 
sută din potențialul său. La toa
te acestea s-au adăugat reduce
rile de importuri ale S.UA. de 
produse de broderie și confecții 
filipineze, ceea ce pune sub sem
nul întrebării mijloacele de exis
tență a 300 000 muncitori.

înrăutățirea situației econo
mice, proces declanșat de mai 
mulți ani, preocupă oficialitățile 
din Manila și agită opinia publi
că, devenită extrem de sensibilă

iar

față de privilegiile acordate ca
pitalului străin. Personalități po
litice care își făcuseră o platfor
mă din „pro-americanism“, sînt 
dispuse să dea uitării opiniile pe 
care le profesau. Ele preferă a- 
cum să adreseze prietenilor de 
peste ocean cuvinte mai puțin 
amabile decît altă dată, chiar 
aspre. Nemulțumirile depășesc 
sfera economică și vizează aspec
te ale politicii asiatice, în gene
ral, ale aliatului pînă nu de mult 
necontestat. Bazele de pe terito
rii străine, intervenția în Vietna
mul de sud, Malayezia — în fie
care din aceste probleme politi
ca puterilor occidentale este su
pusă unor critici care deși sînt 
rostite nuanțat, cu grija de a evi
ta șocurile, sînt simptomatice 
prin înmulțirea lor. A oferit pri
lejul unor interpretări și gestul 
prezidențial de a schimba ziua 
independenței Filipinelor de la 
4 iulie (data cînd S.U.A. au re
nunțat la dominația asupra insu
lelor) la 12 iunie, când generalul 
Aguininaldo a proclamat înlătu
rarea puterii spaniole.

La Washington, îngrijorările 
an fost accentuate de intențiile 
filipineze de a modifica legisla
ția economică și de a anula unele 
din măsurile care acordă capita
lului american posibilități supli
mentare de acțiune. Revizuirile 
par a afecta, mai întîi, comerțul 
cu amănuntul. Reacția americană 
se conturează sub forma amenin
țării voalate de a întrerupe in
vestițiile. Se atribuie unui om de 
afaceri din S.U.A. afirmația: 
„Dacă comerțul interior poate fi 
«filipinizat» de o legislație ires
ponsabilă, cine poate da asigu
rări că alte planuri de naționali
zare nu pot fi introduse pentru 
a afecta investițiile și afacerile 
noastre din Filipine" (din „U. S. 
News and World Report*).

Președintele Macapagal, cu 
ocazia întrevederii de la Casa 
Albă, i-a cerut colegului său 
american Johnson să ia în dis
cuție o nouă formulă privind 
drepturile firmelor americane, 
astfel îneît acestea să nu fie mai 
mari decît cele ale întreprinderi
lor cu capital filipinez. Comuni
catul comun publicat la Washin
gton arată că Statele Unite și-au 
exprimat speranța că legea filipi- 
neză privind naționalizarea co
merțului cu amănuntul nu va 
stînjeni firmele americane. în 
plus, S.UA. au promis ajutor 
economic Filipinelor. Amănun
tele sînt prea puține pentru a 
permite o reală clarificare. Maca
pagal a putut fi convins sâ bata 
în retragere ? La reiat?artere, 
declarațiile sale se cam dfluaseră. 
Fraze banale, obișnuite în ase
menea ocazii și — suplimentar 
puțin belidsm ia sprijinul auto
rităților de la Saigcn, combinat 
cu aprobarea politicii ar atice a 
Washingtonului. Dar, indiferent 
de evoluțiile hu Macapagal, ne
liniștea persistă la Washington, 
pentru că în Filipine se petrece 
un proces —r J de reorientare 

care nu poa- 
politi-ca ofi-

MOSCOVA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Silviu Podi- 
nă, transmite: Cu prilejul 
Zilei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, atașatul militar aero 
și naval al R. P. Romîne la 
Moscova, colonel I. Trofin a 
oferit sîmbătă o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au participat mareșalul Ro
dion Malinovski, ministrul apă
rării al U.R.S.S., general de 
armată A. Epișev, șeful direc
ției politice generale a ar
matei și flotei maritime 
militare, mareșalii I. Bagra
mian, M. Zaharov, M. Ere
menko, K. Moskalenko, V. So
kolovski, V. Ciuikov, P. Rost- 
mistrov, alți mareșali, precum 
și amirali și generali, Nikolai 
Firiubin, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe al 
U.R.S.S., șefii unor misiuni di
plomatice și atașați militari 
acreditați la Moscova. Intre 
oaspeți s-a aflat cosmonautul 
Valeri Bîkovski.

Au participat general de ar
mată Dobri Djurov, ministrul 
apărării naționale al R. P. 
Bulgaria, general colonel Zig- 
mund Dusinskii, locțiitor al 
ministrului Forțelor Armate 
ale R. P. Polone, și general 
maior Karol Cseny, șeful sta
tului major al armatei R. P. 
Ungare, care se află la Mos
cova.

A fost prezent, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova.

Au rostit toasturi colonel I. 
Trofin și mareșalul Rodion 
Malinovski.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
nească.

Tot sîmbătă
Casa centrală a armatei sovie
tice o adunare festivă la care 
au participat numeroși ostași 
și ofițeri ai armatei sovietice, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Moscova, colabora
tori ai Ambasadei R. P. Ro
mîne.

Din prezidiul adunării au 
făcut parte : mareșalul Rodion 
Malinovski, ministrul apărării 
al U.R.S.S., A. Epișev, V. Tu- 
rovtzev, secretar al Comitetu
lui orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., mareșali și alte per
soane oficiale.

Din prezidiu au făcut parte, 
de asemenea, Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova și colonel I. Trofin, 
atașatul militar aero și naval 
romin.

Despre contribuția forțelor 
armate romîne la zdrobirea 
fascismului, frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, pregătirea de 
luptă a unităților armatei 
noastre a vorbit mareșalul Ro
dion Malinovski. Au mai luat 
cuvîntul Iuri Mordis — din 
partea colectivului Uzinei 
„Kalibr-, căpitanul Nikolai 
Kuzuberghin din partea gar
nizoanei Moscovei, Ecaterina 
Vasiukova din partea Asocia
ției de prietenie sovieto-ro- 
mine și colonel I. Trofin.

desfășurat în- 
caldă, priete-

a avut loc la

BELGRAD. — lăută Gheor
ghe, atașatul militar al R. P. 
Romîne în R.S.F. Iugoslavia, a 
oferit la 23 octombrie 1964 o 
recepție în cinstea Zilei forțe
lor armate ale R.P. Romîne. La 
recepție au fost prezenți gene- 

ralii-colonel Veliko Kovacevici, 
Zdenko Ulepici, Bogdan Ores- 
cianin, Iefto Șașici și amiral 
Mate Ierkovici — adjuncți ai 
secretarului de stat pentru 
problemele apărării, generali 
și ofițeri superiori ai armatei 
populare iugoslave

PEKIN. — Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne, colonel Marin Sorescu, 
atașat militar aero și naval al 
R. P. Romîne la Pekin, a ofe
rit la 24 octombrie o recepție 
la hotelul „Pekin". Au parti
cipat mareșalul He Lu, vice- 
premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, general de 
armată Lo Jui-țin, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, șef 
al Marelui Stat Major al Ar
matei populare chineze de eli
berare, generalul de armată 
Huan Su-șen, adjunct al minis
trului Apărării Naționale a 
R. P. Chineze, generali, repre
zentanți ai Ministerului A- 
părării Naționale.

ATENA. — Vineri seara co
lonel Cornel Berariu, atașatul 
militar aero și naval al R. P. 
Romîne la Atena, a oferit o 
recepție cu prilejul Zilei For
țelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne. La recepție 
au participat Papaconstanti- 
nu, ministru adjunct al apă
rării naționale al Greciei, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate grecești, con
ducători de partide, deputațl, 
profesori universitari, oameni 
de artă și cultură și alte per
sonalități ale vieții politice și 
sociale din Atena, oameni de 
afaceri, ziariști greci și 
străini.

PARIS. — Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale R.P. Ro
mine, atașatul militar aero șl 
naval al R. P. Romine la Pa
ris, colonel Gheorghe Nicoară, 
a oferit vineri seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

Au participat reprezentanți 
al Marelui Stat major gene
ral al armatei franceze, ai 
Statului major al armatelor 
terestre și marinei, ofițeri 
superiori, precum și militari 
care au luptat alături de sol- 
dații romîni în primul război 
mondial.

LONDRA. — Cu prilejul Zi
lei Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, atașatul militar aero 
și naval al R. P. Romîne la 
Londra, colonel G. I. Popa, a 
oferit vineri seara o recepție 
în saloanele Ambasadei. Au 
participat al doilea lord al a- 
miralității, amiral Sir Royston 
Wright, vicemareșalul aerului 
Alick Foord-Kelcey, generali 
și alți ofițeri superiori din Mi
nisterul Apărării al Marii Bri
tanii.

Suddeutsche Zeitung

„Guvernul francez este dezamăgit
de Bonn46

stenmaier, însoțit de cîțiva consi
lieri, le-a avut cu președintele de 
Gaulle și cu alte oficialități fran
ceze au fost consacrate nu numai 
relațiilor franco-germane, ci și 
evoluției europene. Intre timp, 
cercurile franceze, și nu numai 
ele, așteaptă mai multe inițiative 
din partea ministrului de externe 
Belgian, Spaak, decît din partea 
guvernului federal, a cărui atitu
dine șovăielnică a provocat pînă 
în prezent dezamăgire la Paris și 
la Bruxelles.

Ca urgentă este considerată la 
Paris fuziunea organelor execu
tive europene. Dacă în noiembrie 
se va ajunge la unificare, parla
mentul francez ar ratifica acor
dul încă înainte de sfîrșitul ace
stui an. Dacă se va scăpa acest 
termen, nu se mai poate conta pe 
o fuzionare a organelor executive 
în anul 1965.

Guvernul francez este deza
măgit de Bonn*,  relatează 
Alfred Friăch, corespon

dentul de Presă al Ziarului 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG*.  
Guvernul Francez, scrie Frisch, 
a luat cu neplăcere cunoștință de 
comunicatele publicate cu prile
jul vizitelor făcute ministrului a- 
facerilor externe, Sar agat, de mi
niștri ai afacerilor externe și șefi 
de guverne europeni deoarece 
ele acordă o importanță mai mare 
lărgirii împuternicirilor parlamen
tului decît străduințelor de coor
donare a politicii externe euro
pene.

Franța se bizuie pe o clarifi
care în politica europeană in no
iembrie după alegerile americane 
p după precizarea așteptată pînă 
atunci a poziției noului guvern 
britanic. Convorbirile pe care 

, președintele Bunde stogului, Ger-

în Io log ral le: Tinere nepaleze participante la cursurile de infirmiere
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