
Despre Coman Paraschlv și I 
Nicolai Comănlfă — de lai 
Uzina de utilaj chimic și 
pctrolitr-Ploieștl, se spune 
pe bună dreptate că sînt ași 
în meseria lor de trasatori, 
lnsușindu-și temeinic cunoș
tințe de desen tehnic, 
posedînd o bună pregătire 
profesională cel doi tineri 
reușesc să obțină rezultate 
frumoase In Întrecerea so
cialistă, să gospodărească cu 

pricepere materia primă
Foto : N. STELORIAN |
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Pregătirea

profesională

la nivelul

tehnicii

moderne

abrica de ciment 
Medgidia, 
ajuns să 
vizită la 
cuptor nr.
de 150 de metri, 
sau la linia no

uă de morărlt pentru a te 
convinge că muncitorii de aici 
conduc instalații și agregate 
dintre cele mai complexe. Și 
dacă mai adăugăm faptul că 
aici se produc, mărci supe
rioare de ciment, solicitate nu 
numai de șantierele patriei, 
dar și de numeroase firme de 
peste hotare, avem convinge
rea că cei care lucrează aici 
trebuie să posede cunoștințe

E de- 
faci o 
uriașul
7, lung

0 confirmare

si mai multe

propuneri

profesionale temeinice, un 
înalt grad de calificare.

— Intr-adevăr, aceasta este 
una din preocupările cele mai 
importante ale conducerii fa
bricii, ale comitetului sindi
catului și organizației U.T.M. 
— ne spune tovarășa Elena 
Marinescu, șefa serviciului 
personal. Anul acesta au func
ționat în fabrică cursuri de 
specializare și de ridicare a ca
lificării în care au fost cu
prinși, diferențiat după pro
fesii și grad de cunoștințe, 
480 de muncitori, în majori
tate tineri. Materia de bază 
pentru toate cercurile a fost 
tehnologia meseriei respective 
și în funcție de necesitate, au

fost introduse lecții de chimie 
(pentru laboranți și morari), 
de mecanică (pentru liftieri, 
macaragii, lăcătuși), de desen 
tehnic etc. Pentru ca lecțiile 
să fie cît mai atractive, lec
torii au făcut deseori demon
strații practice care au con
tribuit la fixarea cunoștințe
lor.

— Pentru anul viitor, ne-a 
spus tovarășa Marinescu, s-a 
alcătuit deja un plan de șco
larizare după care numărul 
celor care vor urma asemenea 
cursuri va crește. S-au întoc
mit de pe acum tematicile. 
Un inconvenient este acela că 
și în anul viitor cursurile vor 

începe tot în 
primăvară și 
se vor ține în 
perioada cînd 
de obicei mulți 
muncitori plea
că în conce
diu. Dacă con
ducerea fabri
cii va asigura 
condițiile pen
tru desfășura
rea acestei ac
țiuni și în 
timpul iernii, 
cursurile ar pu
tea să-și încea
pă 
din 
sau chiar mai 
devreme. Cîș
tigul ar fi ma
re. Aceasta-i și 
propunerea pe 
care o fac.

adresat apoi tova- 
Gheorghe Ochiuleț, 
în comitetul U.T.M.,

activitatea 
ianuarie

Ne-am 
lașului 
membru 
care ne-a vorbit de preocu
parea organizației de tineret 
pentru asigurarea unei bune 
frecvențe la cercuri. Periodic 
comitetul U.T.M. a analizat fe
lul cum își însușesc tinerii lec
țiile predate, s-a interesat de 
frecvența la cursuri și a luat 
unele măsuri care s-au dove
dit eficiente. Astfel, observind 
că tinerii de la împachetări-

GEORGE MIHĂESCC

(Continuare in pas, a ll-a)

u cinci ani în urmă, 
într-o vară, mă aflam 
pe Șantierul Uzinei 
de relon și melană 
de la Săvinești. Ve
nisem să lucrez pe 
șantier în vacan

ță. Sosisem acolo într-o sea
ră de sfîrșit de iunie, la o oră 
cîncl brigadierii de pe Șantierul 
Național de Tineret se aflau la 
„careu" ; — se dăduseră rapoar
tele de activitate și se cobora 
drapelul taberei.

Am fost repartizat la brigada 
a 8-a.

Brigada a opta — Huși locuia 
într-o baracă — vagon lingă li
nia ferată. Ajuns în dormitor 
mi-am căutat patul (singurul care 
era liber) mi-am scos cărțile din 
valiză și le-am rînduit pe mar
ginea ferestrei. Am ieșit apoi să 
mă spăl. La întoarcere, n-am mai 
găsit însă nici măcar o carte...

Locuisem multă vreme prin 
cămine, știam că se fac glume cu 
cei nou veniți, așa încît am tă
cut, încercînd patul și căutînd 
sub pernă posibilele obiecte care 
puteau stîrni hazul. Nu era jii- 
mic, nimeni n-a zis nimic. Doar 
mai tîrziu, după ce s-a stins be
cul, m-am trezit lingă pat cu un 
băiat care la lumina palidă care 
pătrundea dinspre șantier se ve
dea a fi blond.

— Eu am luat două cărți... 
mi-a zis.

Nu m-am supărat. L-am sfă
tuit să nu le piardă.

— Nuuu... Am o valiză cu la
căt...

Se numea Popa Marian. Le 
luase pentru citit.

...A doua zi mergeam împreu
nă cu comandantul șantierului, 
un tînăr de 22 de ani, plin de 
energie — spre locul de muncă.

Noaptea plouase ușor, acum

cinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Academicianul
C. I. Parhon

a împlinit 00 de ani
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn. Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romine au 
felicitat călduros pe acad. C. I. 
Parhon cu prilejul împlinirii 
vîrstei de 90 de ani, transmi- 
țîndu-i cele mai bune urări de 
sănătate.

(Agerpres)
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Cadre pentru
noile obiective
a marginea ora- 

I șului Dej, în Lun
ca Someșului se 
află în construc
ție Combinatul de 

I celuloză și hîrtie.
Noul combinat va

un
?»

fi dotat cu instalații cu 
înalt grad de mecanizare 
automatizare, care vor asigu
ra o valorificare superioară a 
materiei prime și obținerea 
unor produse de cea mai bună 
calitate.

In a doua jumătate a anului 
1965 sînt prevăzute a intra în 
funcțiune secțiile principale 
ale combinatului. Tovarășul 
ing. RADU AND AR ACHE, di
rectorul Combinatului, ne-a 
relatat cîteva aspecte privind 
felul în care este asigurată 
pregătirea profesională a vii
torilor muncitori.

— Muncitorii de calificare 
medie, a subliniat dinsul, pro
vin în proporție de 80 la sută 
din școlile profesionale, ope
ratorii 
pentru 
ră și
tehnice, 
Iile de

moție de muncitori pentru 
combinat a absolvit școala 
profesională in 1962, iar în 
prezent lucrează în diferite 
fabrici ale sectorului de celu
loză și hîrtie cu instalații și 
mașini similare celor care vor

INTERVIU

CU DIRECTORUL
COMBINATULUI

DE CELULOZA

SI HÎRTIE

DIN ORAȘUL DEJ

chimiști și muncitorii 
aparatele de măsu- 
control din școlile 
iar maiștrii din șco- 
maiștri. Prima pro-

fi montate la noi. Cînd vor 
veni în Combinatul de la Dej 
vor avea aproape 3 ani de 
practică in uzină. In același 
timp aproape 350 de munci
tori, proaspeți absolvenți ai 
școlii profesionale, își desăvîr- 
șesc cunoștințele în întreprin-

deri ca Uzina de produse sodi
ce Ocna Mureș, Combinatul 
chimic-Borzești și alte unități 
industriale cu profil asemă
nător.

— Observăm, așadar, că vii
torii muncitori ai întreprinde
rii dv. sînt răspîndiți în toată 
țara. Ce garanții există deci 
pentru conducerea tehnico-ad- 
ministrativă a Combinatului 
din Dej că pregătirea profe
sională a muncitorilor se face 
la un înalt nivel ?

— Firește, de buna lor pre
gătire răspunde deopotrivă în
treprinderea unde au fost 
trimiși muncitorii noștri, dar și 
conducerea combinatului. Cînd 
acești muncitori au fost repar
tizați pentru practică s-a ținut 
seama ca fiecăruia să i se 
creeze condiții pentru a lucra 
la un loc de muncă foarte 
apropiat de cel pe care-l va 
deservi atunci cînd combina
tul va intra în funcțiune. A- 
cești muncitori au fost înca
drați în colectivele secțiilor

C. PRIESCU
I. BODEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Primirea
de către președintele 
Conciliului de Stat
al Iî. P. Romine,

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a domnului

Președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit marți, 
27 octombrie, pe secretarul de 
stat al Informațiilor din Repu
blica Guineea, Diallo Alpha 
Amadou, cu care a avut o 
convorbire prietenească.

în cadrul întrevederii, dom
nul Diallo Alpha Amadou a 
transmis președintelui Consi
liului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, un mesaj din 
partea președintelui Republi
cii Guineea, Seku Ture. I

pămîntul respira și mai mult a 
căldură. Pe locul unde trebuia 
să-i găsim pe băieți nu se ve
dea însă nimic. Abia mai tîrziu 
am dat peste ei într-o scobitură a 
pămîntului: deși era ora zace di
mineața, dormeau duși.

— Drepți! a strigat însoțito
rul meu și vreo douăzeci de ca
pete răvășite au ieșit de sub blu
zele de salopetă. Printre ele era 
și capul blondului care-mi luase 
cărțile.

— De ce te-ai culcat, mă „bo
găție" ? l-a apostrofat coman
dantul. Nu știi că aici avem un 
plan ?

— Nu mai pot eu de plan... a 
răspuns blondul, cu un ton care 
mi s-a părut de-a dreptul obraz
nic.

Zilele care au urmat mi l-au a- 
rătat însă pe Popa foarte bun la 
muncă (la tîmăcop era unul din- 
trei cei mai harnici). Lucra, dar
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Lin nou bloc turn construit în cartierul Tractorul din Brașov
Foto : O. PLECAN

Prin utilizarea productivă

a agregatelor
Furnaliștii de la Uzinele side

rurgice „Victoria" din Călan au 
dobîndit o experiență valoroasă 
privind utilizarea productivă a a- 
gregatelor. După reconstruirea și 
modernizarea furnalelor, s-a tre
cut la aplicarea unei tehnologii 
avansate de producție. S-a mărit 
debitul de aer cald insuflat, iar 
parametrii de funcționare a fur
nalelor se mențin la un nivel ri
dicat și constant. Introducerea 
utilizării gazului metan în proce
sul de topire a fontei a permis 
ridicarea intensității de ardere și 
micșorarea consumului de cocs 
pe tona de fontă. Astfel, preocu
parea furnaliștilor pentru a face 
ca pe fiecare mc volum util de 
furnal să se' obțină o producție

mai mare de fontă a dat bune 
rezultate. La furnalele de la Că
lan s-a înregistrat anul acesta un 
indice mediu de utilizare cu peste 
10 la sută mai mare decît cel 
prevăzut a se realiza la sfîrșitul 
șesenalului. Pe baza ridicării pro
ductivității agregatelor, furnaliștii 
de aici au produs și livrat tur
nătoriilor din țară, în 9 luni din 
acest an, peste prevederile pla
nului, o cantitate de fontă echi
valentă cu metalul necesar pen
tru fabricarea a peste 600 de 
tractoare. A crescut mult calita
tea fontei și s-a redus consumul 
de cocs, precum și cheltuielile 
de producție.

(Agerpres)

In amurg la Termocentrala Luduș
Foto: AGERPRES

mă mai recunoașteți?
bombănea mereu, plîngindu-se 
că el a înțeles că 
meserie și va lucra 
nou-noufă ; iar aici 
mină un tîmăcop și i s-a spus că 
mai întii trebuie construită uzina. 
Or, singură ideea că trebuie să 
aștepte pînă atunci îl exaspera. 
De cîteva ori pe zi spunea că el 
nu mai stă pe șantier, că pleacă. 
Și chiar a plecat.

Intr-o zi însă s-a întors. Venise 
cu o valiză plină de fructe, cu 
sticle de vin și cu o pasăre 
friptă, învelită într-un ștergar 
țărănesc. Cînd m-am întors de la 
lucru l-am găsit în pat, cu va
liza deschisă, așezată special ca 
să cadă toți că, deși nu lucrează, 
el n-o duce prost.

— N-aveți nici o grijă, nu 
m-am răzgîndit, spunea el. Am 
venit să-mi iau și eu drepturile 
pe ce-am lucrat... Pe urmă plec 
iar...

ca învăța o 
într-o uzină 
i s-a pus în

Mai erau, într-adevăr, cîteca 
zile pînă la salariu, timp în care 
echipa noastră lucra la scoate
rea unei conducte provizorii din 
fața actualei uzine de relon, la 2 
metri adîncime. Popa venea pe 
la noi, stătea pe mal și se uita 
cum lucram. Încerca să facă 
glume. Băieții voiau să-l alunge, 
i-am sfătuit însă să-și vadă de 
treabă. Oricît o făcea pe cocoșul, 
în glasul lui se simțea tonul ace
luia care spune că nu-i place o 
fată, dar simți de la o poștă că 
dacă s-ar despărți de ea 
rea rău.

La ședințele U.T.M. 
cînd ’ 
vreun folos direct (cînd . _ „„ 
cutat despre misticism a venit, a 
pus chiar întrebări interesante 
căutînd să-și dea seama cum 
vine cu religia, ședință după care 
a încetat să se mai închine seara 
în dormitor; la altă adunare

i-ar pă-

i se părea că
venea 

are el 
s-a dis-

însă, cînd urma să se discute pri
mirea în U.T.M. a unor tovarăși 
din echipa noastră a spus că 
n-are ce folosi el din asta; „să 
vină cei care sînt primiți* a spus 
și a plecat la Bistrița să facă 
baie).

— Dar dacă ai fi ales în bi
roul U.T.M. ? l-am întrebat de 
curiozitate.

— Eu ? De ce să-mi pierd eu 
vremea pentru alții ?

Acesta era Popa. înțelegea să-și 
piardă alții vremea cu el, dar nu 
el cu alții. Măsura totul prin 
cîștigul personal — de orice na
tură ar fi fost.

Pentru ca după ce a spus una 
ca asta să-l văd reinstalîndu-se 
de-a binelea la lacul dinainte din 
baracă și să ne trezim din nou cu 
el în echipă.

— Credeți că mă puteți duce 
de nas!... ne-a zis. Am auzit că 
la 10 iulie începe construcția uzi-

nei... Credeți că o să plec tdcmai 
acum ?

Ne-am bucurat că a revenit. 
Muncea bine și fiindcă începerea 
lucrărilor a făcut-o echipa noas
tră i-am încredințat lui cinstea de 
a săpa prima fundație la fabrica 
de acid cianhidric, prima lucrare 
„atacată" din actuala uzină de 
melană.

Dar, se pare, nici asta n-a avut 
o influență hotărîtoare, lui îi tre
buia un „rodaj" mai îndelung cu 
munca, cu viața. Fiindcă n-a tre
cut cine știe ce timp de la săpa
rea primei fundații și, discutînd 
cu un inginer de pe un șantier 
din București care venise pe la Să- 
vinești, s-a gîndit că plecînd în 
Capitală ar putea avea avantaje

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

• Navele
„Constanța^ 
și „Galați“ 

din nou pe ocean
Marți a părăsit portul Ga

lați, plecînd în prima sa 
cursă de producție, nava de 
pescuit oceanic „Constanța". 
Ea va întîlni în portul Con
stanța nava „soră“ „Galați", 
care își face aici ultimele 
probe de marș, cu care va ple
ca în larg, pentru executarea 
programului de pescuit pre
văzut.

Cele două nave dispun în 
prezent de echipaje complete 
(fiecare avînd 80 de persoane 
la bord spre deosebire de 
cursa de pescuit experimental 
care s-a făcut cu 48 și respec
tiv 58 de persoane) de o ex
periență verificată în de
cursul primei călătorii, de un 
itinerar dinainte stabilit și 
un plan de producție.

Programul de navigație . și 
exploatare prevede pescuitul 
timp de aproximativ 140 de 
2ile în nordul Oceanului A- 
tlantic, zona Insulelor Faer- 
Oer, după care una din nave 
— „Constanța**, se va deplasa 
timp de 12 zile în zona centra
lă a oceanului, în apropierea 
Insulelor Canare. în acest 
scurt voiaj, nava „Constan
ța" va efectua un program de 
cercetare asupra poziției 
bancurilor de pește și condi
țiilor de pescuit într-o nouă 
climă, în vederea stabilirii 
traseului de pescuit pentru 
următoarea cursă.

(Agerpres)

• Montaj literar
muzical

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — A intrat în tradi
ția elevilor Școlii medii din 
Negrești, regiunea Iași, de a 
organiza periodic interesante 
acțiuni cultural-educative. Re
cent, ei au prezentat pe scena 
casei raionale de cultură din 
localitate, montajul literar- 
muzical intitulat „Frumoasă, 
bogată 'ești, patria mea!". 
Textul bogat și variat, cu fan
tezie și pricepere pregătit și 
prezentat, a fost alcătuit din 
versuri și cîntece ale poeților 
și compozitorilor noștri con
temporani. Spectatorii, între 
care instructorii superiori de 
pionieri din întregul raion, au 
răsplătit cu vii aplauze izbu
tita manifestare inițiată de 
organizația U.T.M. din școala 
amintită.

• Produse
din mase plastice

De curînd, a fost dată în fo
losință o nouă hală de pro
ducție la Fabrica de mase pla
stice din cadrul Combinatu
lui industriei locale din Ti
mișoara. înzestrată cu mașini 
și utilaje moderne, aceasta a 
produs pînă acum 10 noi ar
ticole de mase plastice de uz 
casnic, precum și 200 de tipuri 
de piese industriale.

Perfecționîndu-și continuu 
tehnologia de fabricație și in
dustria locală a regiunii Ga
lați și-a mărit în acest an ga
ma produselor din mase plas
tice cu tipuri noi de obiecte, 
ca minere pentru mobilă, ca
pace pentru conserve și bor
cane de miere, papuci de baie, 
tocuri protectoare pentru 
pantofi etc.

Din polistiren — produs la 
Fabrica din Onești — se ob
țin de către întreprinderea de 
industrie locală „23 August" 
din Bacău, începînd de anul 
acesta, diferite obiecte de larg 
consum ca: apărători pentru 
stopuri la autovehicule, inele 
pentru galerii la perdele, 
capsule pentru sticle și altele.

• Policlinici noi
date în folosință
în ultimul timp a fost terminată 

construcția a încă cinci policlinici 
în localitățile Galați, Giurgiu, Bu
zău, Cîmpulung-Muscel și în raio
nul 23 August din Capitală.

Proiectate pe baza unor planuri 
elaborate de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, aceste unități 
sînt concepute în așa fel încît să 
permită gruparea tuturor serviciilor 
de specialitate, atît pentru adulți 
cît și pentru copii, într-o singură 
policlinică, care să asigure în în
tregime cerințele de asistență me
dicală. Cabinetele de consultații, 
spațioase și luminoase, laboratoa
rele clinice, serviciile — dotate cu 
aparatură modernă de radiologie, 
explorări funcționale, electrofizio- 
terapie și balneoterapie fac din po
liclinicile nou construite unități 
moderne, cu o capacitate de circa 
600 000 de consultații și tratamente 
pe an.

 (Agerpres)
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de comandă
Către puntea

nici în timpul călăto-

am mers ceva mai de- 
în timp, și am răsfoit

Comandantul motonavei 
„București* — Liviu Ne
guț — întîmpinat de elevi 

la intrarea în școală

otonava noastra 
„București* și-a 
ridicat ancora, din 
portul Constanța, 
la 11 august 1963, 
orele 12 fix, cu di
recția — ocolul 
Era prima dată înPământului.

istoria navigației comerciale, 
cînd un vas sub pavilion ro~ 
minesc avea să facă o aseme- 
nea călătorie. Am pornit deci 
— cu toată viteza înainte!...

Cîteva sute de elevi ascul
tau captivați relatările căpita
nului de cursă lungă — Liviu 
Neguț — comandantul moto
navei „București*, străduin- 
du-se să memoreze, ca la o 
adevărată oră de curs, fiecare 
fapt relatat din călătoria sa 
în jurul lumii.

In aceeași sală de festivități 
a Școlii medii nr. 2 „Frații 
Buzești* din Craiova, avusese
ră loc multe adunări ale ele
vilor. Plină pînă. la refuz și 
entuziastă, sala i-a primit pe 
tov. Tripșa Ștefan, Erou al 
Muncii Socialiste de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
apoi pe Mihai Beniuc și Radu 
Tudaran, făcind împreună o 
călătorie „cu toate pînzele 
sus* în lumea literaturii.

De fiecare dată, elevii pără
seau sala încercînd un senti
ment de prețuire a oaspeților 
și totodată dorința de a le 
urma îndemnul și pilda.

Și întîlnirea elevilor cu co
mandantul motonavei ■„Bucu
rești'' a fost pe cît de inedită, 
pe atît de emoționantă. Căpi
tanul de cursă lungă — Liviu 
Neguț — fost 8 ani elev al 
acestui liceu, i-a purtat pe ur
mașii săi, pe valurile povesti
rii, peste mări și oceane, prin 
zeci de porturi din țări străine.

„Pentru această călătorie, 
spunea oaspetele, întregul e- 
chipaj de 50 de persoane s-a 
pregătit temeinic cu mult timp 
înainte. Ne-am reîmprospătat 
cunoștințele de matematică, 
geografie, limbi străine, fără 
de care nu poate fi concepută

o călătorie pe mare cu o nava 
modernă. Și studiul nu a în
cetat 
riei“.

Noi 
parte, 
cataloagele de acum 17 ani cu 
numele elevului Liviu Neguț. 
Numai medii de 9 și 10. Călă
toria lui în jurul lumii a în
ceput deci de atunci, de pe 
băncile școlii.

Oaspetele le-a relatat elevi
lor, convingător, cu multe a- 
mănunte, întîmplări prin care 
a trecut echipajul și motonava 
în cele 134 de zile, cit a durat 
călătoria. Răspunderea pentru 
misiunea încredințată de pa
trie, curajul, fermitatea și pre
gătirea oamenilor le-au fost 
de fiecare dată „armele* cu 
care au înfruntat mările și 
oceanele. Eforturile întregului 
echipaj au fost din plin răs
plătite, prin satisfacția unică 
pe care a încercat-o fiecare 
marinar atunci cînd — după 
atîtea zile pe mare — zărind 
țărmul patriei dragi, a știut că 
și-a făcut cu prisosință da
toria. L.

Poate că unii dintre elevi (și 
cu precădere cei din clasele a 
Xl-a) au retrăit, conturîndu-și 
mai clar, un vis mai vechi, 
văzîndu-se pe puntea unei 
nave moderne, călătorind prin 
toată lumea, sub faldurile pa
vilionului romînesc. Minunat 
țel! Oaspetele de azi al ele
vilor este cea mai bună măr
turie a posibilității îndeplini
rii lui, dar, pornind de pe 
acum, de pe băncile școlii, 
printr-o pregătire temeinică, 
prin aprofundarea tuturor cu
noștințelor care se predau a- 
cum, in școală.

IntUnirea elevilor cu fostul 
absolvent al școlii — azi căpi
tan de cursă lungă — a fost 
înscrisă tn cartea de onoare 
a organizației U.T.M., alături 
de semnătura comandantului 
motonavei „București".

MIH.UL DUMITRESCU

NU MĂ MAI

RECUNOAȘTEȚI ?
mai mari, Ne-am trezit că-și ia 
valizele și că pleacă lăsînd, fără 
să arate vreun regret, uzina la 
a cărei construcție înfipsese el 
prima lopată.

...Și iată că au trecut de-atunci 
cinci ani. Acum cîteva zile parti
cipam pe Șantierul 4 al I.C.M. 1 
din București la o adunare gene
rală U.T.M. Se discuta despre 
succesele tn munca patriotică, se 
discutau și cererile de primire în 
U.T.M. ale unor tineri construc
tori. în prezidiul adunării am că
zut un băiat blond, îmbrăcat în
tr-un costum de oraș, cu cravata 
și cămașă albă. A participat la 
discuții, a făcut și recomandări ti
nerilor care ceruseră intrarea în 
organizație. L-am ascultat cu 
emoția unei redescoperiri. Eram 
convins că pe acest tînăr, a cărui 
ținută impresiona, nu-l mai văzu
sem, vocea aceea și părul blond 
însă le știam

— Cum, nu mă mai recunoaș
teți ? Intr-adevăr, e greu, mi-a 
spus el. M-am schimbat mult...

Mi-a povestit că a învățat me
seria de dulgher, specializîn- 
du-se în execuția lucrărilor de re
zistență, acum fiind șeful unei 
echipe formată din 28 de oameni, 
că a ridicat multe blocuri în 
Balta Albă, ultima lucrare fiind 
noua școala medie din acest car
tier în care toamna aceasta au 
intrat elevii și care la recepție a 
primit calificativul „excelent*. A- 
cum lucrează la ridicarea unui 
bloc cu 640 de garsoniere. Cîș- 
tigă între 1 800—2 200 lei pe 
lună, se îmbracă bine (costumul 
în care l-am găsit era dintre cele 
cu care vine la șantier).

— Dar cu învățătura ? La Să- 
vinești aveai doar 4 clase...

— Am trecut într-a opta.. Dar

— Ploile abundente care au căzut în ultima pe
rioadă ne-au produs greutăți în buna desfășurare a 
lucrărilor din actuala campanie — ne-a relatat to
varășul președinte al gospodăriei agricole colective 
din comuna Pianu de Jos, raionul Sebeș — din care 
cauză sîntem în întîrziere cu recoltatul porumbu
lui și semănatul griului. De aceea, folosim acum in
tensiv fiecare ceas prielnic de muncă, mobilizînd 
toate forțele de care dispunem. Aproximativ 400 
de colectiviști participă la strînsul recoltei de po
rumb, iar alții la semănatul griului, alături de me
canizatori. Pentru a evita întîrzierea însămînțări- 
lor, am organizat recoltarea cu prioritate a porum
bului de pe terenul destinat însămînțărilor de 
toamnă. Totodată, pentru a asigura calitatea cores
punzătoare a semănăturilor, am selecționat din 
timp un număr suficient de colectiviști, în special 
tineri recomandați de comitetul U.T.M., care să de
servească semănătorile (cite doi pe o semănătoare) 
Cei 12 tractoriști lucrează în două schimburi sau 
în schimburi prelungite, asigurînd un ritm ridicat 
și constant de lucru. în felul acesta, din cele 345 de 
hectare planificate, au fost însămînțate pînă la 26 
octombrie 315 hectare, urmînd ca această lucrare 
importantă să se încheie în ziua de 28 octombrie.

Atmosfera muncii însuflețite pentru încheierea 
campaniei de recoltare și însămînțări de toamnă 
este specifică nu numai la Pianu, ci și în numeroa
se alte gospodării colective din raionul Sebeș. La 
G.A.C. Reciu, de pildă, tînărul inginer Moraru Ste- 
lian demonstrează organizarea judicioasă a campa
niei de însămînțări de toamnă prin intermediul re
zultatelor : 112 hectare însămînțate pînă la data dc 
26 octombrie din 140 planificate.

— întrecerea socialistă organizata între brigăzile 
colectiviștilor noștri, are ca obiectiv principal, în 
aceste zile, creșterea vitezei de recoltare a culturi
lor și în special a porumbului și eliberarea terenu
lui pentru însămînțări. Culesul porumbului se des
fășoară într-un ritm intens : unele brigăzi culeg 
știuleții. altele taie și string cocenii, iar restul co
lectiviștilor transportă recolta cu atelajele gospo
dăriei. în urma lor vin mecanizatorii.

în momentul cind se scriu aceste rînduri, colecti
viștii din Reciu au terminat însămînțările de toam
nă, trecînd cu toate forțele la strîngerea recoltei de 
porumb de pe ultimele 60 de hectare de porumb.

în rîndul gospodăriilor colective cu rezultate ase
mănătoare se înscriu și cele din Apold, Miercurea, 
Sebeș, Daia etc.

Dacă însă pe întreg raionul, planul însămînțărilor 
de toamnă s-a realizat pînă la 26 octombrie doarIde toamnă s-a realizat pina la 26 octombrie 
în proporție de 60,2 la sută (cifră inferioară

în raionul Sebeș se impune

Urgentarea recoltării porumbului
însămințarea griului
cu toată capacitatea mașinilor

realizate la data corespunzătoare a anului trecut), 
aceasta se datorește faptului că în unele G.A.C. 
munca n-a fost prea bine organizată, forțele n-au 
fost folosite în întregime și n-au fost repartizate 
întotdeauna în funcție de urgența lucrărilor.

La gospodăria colectivă din comuna Cut, de e- 
xemplu. griul a fost 
tare din cele 586 
za ? Porumbul nu 
actuală decît 

270 hectare ocupate 
că la această lucrare 
partizate puține , ,
Mecanizatorii (de altfel bine organizați) n-au avut 
astfel teren liber pentru arături. La G.A.C. din 
Ungurei am întîlnit o situație asemănătoare : 165
hectare însămînțate din 360 planificate. Și aici în
tîrzierea semănatului este cauzată de întîrzierea 
recoltării porumbului. Această situație impune une
le măsuri urgente. în primul rînd, majoritatea bra
țelor de muncă din gospodăriile colective să fie re
partizate acum la culesul porumbului și eliberarea 
terenului de coceni de pe terenurile care urmează 
să fie arate și semănate cu grîu. La această acțiu
ne, organizațiilor U.T.M. din G.A.C. le revine datoria 
să-i antreneze pe toți tinerii colectiviști în fiecare

za ?
de

însămînțat doar pe 252 hec- 
de hectare planificate. Cau- 
s-a recoltat pînă la ora 
pe 30 de hectare din 

cu această plantă, din cauză 
foarte importantă au fost re- 
forțe față de posibilități.

zi, să inițieze și să stimuleze întrecerea pentru cea 
mai mare suprafață recoltată și eliberată de coceni. 
Concomitent cu aceasta, să se stabilească un nu
măr suficient de atelaje și oameni care 
alimentarea neîntreruptă cu sămînță a 
lor, astfel încît mecanizatorii să poată 
toată capacitatea mașinilor. Este bine, 
timp, ca gospodăriile colective în care aceste lu
crări s-au încheiat, să fie îndrumate să dea ajutor 
celor care sînt în întîrziere cu recoltatul și 
semănatul.

Comitetul raional Sebeș al U.T.M. a luat o fru
moasă inițiativă : peste 15 000 de tineri (în mal 
multe ieșiri) din întreprinderile și instituțiile raio
nului au venit în ajutorul G.A.S. și G.A.C. din ra
ion rămase în urmă cu strîngerea porumbului din 
cauza timpului ploios. Mai buna organizare a aces
tei acțiuni va duce, fără îndoială, la creșterea vite
zei zilnice de lucru, la terminarea într-un timp 
scurt a celor două 
campanie agricolă.

să asigur© 
muncitori- 
lucra cu 
în același

lucrări principale din actuala

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Hunedoara

de experiență.

ION 
PROTOPOPESCU 

corespondent

Un rodnic schimb

Repetent

tatălui
D.

A.

ce fel de omV.

0 confirmare

de la voi. Pensie 
Fie. Plătesc!

noțiunea de tată se declina 
astfel :

N. Tata a uitat că e tată.
G. Copilul e lipsit de îngri

jirea tatălui.

Mecanizatorii din brigada a 16-a de la S.M.T. Greci Insămînțează cu grîu ultimele suprafețe pe ogoarele gospodăriei colec
tive din comuna loneștl, regiu nea Argeș poto . JON V1SLAȘU

la gramatica...

Sala de festivități 
a căminului cultural 
din comuna Bolintin- 
Vale, raionul Titu, a 
găzduit zilele trecute 
aproape 100 de acti
viști culturali, direc
tori de cămine cultu
rale, directori de case 
raionale de cultură, 
instructori ai comite
telor raionale de cul
tură și artă din ra
ioanele regiunii Bucu
rești, participanți la 
un schimb de expe
riență pe tema îmbu-

nătățirii conținutului 
spectacolelor brigăzi
lor artistice de agita
ție.

Referatele prezen
tate de către instruc
tori ai brigăzilor 
artistice de agitație 
au prilejuit celor pre- 
zenți cunoașterea ce
lor mai bune metode 
de muncă folosite în 
diferite raioane și au 
creat posibilitatea ca 
acestea să fie aplicate 
în activitatea brigăzi
lor artistice de agita-

ție din întreaga 
giune.

Tot atît de intere
sante s-au dovedit a 
fi și discuțiile purtate 
pe marginea celor 
două spectacole pre
zentate cu acest pri
lej de către brigada 
artistică de agitație și 
echipa de teatru de la 
căminul cultural din 
comuna Bolintin-Vale.

FOILETON

noi, can trebuia

ci a Uxmei „Tehnofng* din Cluj, tinerii Ion Șu- 
.2.1 Suciu fi Eugen Hentz execută ultimele faze de 

.2 coamaoarela de 6000 kilocalorii pe ord
Foto: N. STELORIAN

: u știm dacă e 
j înalt ori scund, 
' dacă are ochi lu- 
\ minoși sau întu
necați, dacă are o 

1 mutră simpatică 
sau dimpotrivă, 

una de șoricar, dacă vorbește 
gros ori subțire, dacă îi spiri
tual sau grosolan, într-un cu- 
vînt nu știm cum arată, cu
noaștem doar cîteva elemente 
din biografia lui, cîteva dar 
destule.

Acum șapte sau opt ani s-a 
însurat. Lucra undeva în Do- 
brogea. își dorea cu ardoare 
un copil și l-a avut. Dar no
țiunea de tată are mai multe 
declinații...

N. Sînt tată
G. Copilul este al tatălui
D. Copilul cere îngrijire ta

tălui
A. Tatăl are o serioasă răs

pundere
V. O, tată!
Insă cu o astfel de gramati

că eroul nostru sta prost.
El s-a oprit la sentimentul 

de tată fără celelalte implica
ții. Copilul, familia au fost 
date uitării astfel că practic

cian agronom, trăind singur, a 
început iar să simtă imperios 
nevoia de a fi tată.

Nu, nu s-a întors la copil și 
la soție.

S-a însurat a doua oară...
Și-a venit pe lume alt copil. 
Asta l-a indignat pe Ovidiu 

Coșbuc.
Toți copiii sînt în anumite

pentru

noile obiective
de acolo, te < 
biri, panici] 
procesul de p

grup de muncitori am repar
tizat cîte un maistru care în- 
drumă fn permanență practica 
acestora.

— Ce observații aveți de 
făcut în legătură cu felul în 
care decurge practica munci
torilor dv. ?

— La început au existat 
greutăți te sensul că. fn unele 
tetvaprtederi, personala î nos
tru era folosit la munci auxi
liare sau la lucrările care nu 
creca legătură cu producția 
: - . J

trarea în funcțiune a combi
natului veți mai organiza și 
alte acțiuni de îmbogățire a 
cunoștințelor ?

— Bineînțeles. Cei pe care 
i-ați văzut erau electricieni. 
Au fost trimiși un an de zile 
la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila lucrînd acolo 
la întreținerea instalațiilor e- 
lectrice. Cind pe șantier a în
ceput montarea instalațiilor 
electrice am considerat că e 
bine să-i aducem aici înca- 
drîndu-i în echipele de lucru 
ale întreprinderii de instala
ții. In același mod s-a proce
dat și cu o parte din lăcătușii 
mecanici care muncesc alături

URMĂRI DIN PAQINA I
mit sensurile pline de Tăipaodcrt 
ale vocii lui. Cu 5 am in wmi 
pe același Popa îl auzisem tpo- 
nindi in scobitura aceea do pi- 
mint din spatele uzinei de reic* 
din Săvinești: „nu mai pot as de 
plan F* Același Popa cu intri 
cinci ani în urmă spunea că w 
©ine la o ședință V.TSI. dat* 
dacă are un folos imediat, ier e- 
cum iată’l în biroul U.TAI. al 
șantierului; mai mult: fiind gata 
sâ renunțe la el pentru ai/u.

L-am rugat sd încerca t&și a- 
ducă aminte cind p cum s-a pro
dus această schimbare, ce anume 
a făcut din Popa cd de acum 
cinci ani, omul care este el azi ?

...A stat mult pe gînduri. A 
căutat o explicație, un moment 
de transformare, dar probabil nu

fa

sensal câ ci

aes laemri s-«* inximplat la 
Fzimcc ce hin.e dte Bușteni. 
Ene drept că i* «Itsmul timp 
zoeznâ «r«cpe s-a schimbat

1 se asigură 
sa pregătire

c •".-ncitorilor 
Dtt consxxzările făcute 

resete că tsr^eprtsderile care 
se ocxpâ de prcc^c* muncito
rilor aoștri fac acest lacnt cu 
temei și simț de răspundere. 
Muncizorii noștri trimiși în 
practică — toți focrîe tineri — 
dovedesc și stră
duință in acvmzlcrea unui
bagaj cit mai mort de cuno
ștințe.

— Am intilnit aiâ la Dej 
mai mulți tineri care s-au în
tors din practică- Pînă la in-

de echipele întreprinderii care 
montează utilajele noastre.

In momentul in care mon
tajul va fi într-un stadiu mai 
avansat vom aduce pe șantier 
și un număr de tineri opera
tori chimiști, care vor parti
cipa nemijlocit la montarea 
utilajelor. In acest fel» cind va 
intra combinatul tn funcțiune, 
ei vor putea fi stăpini nu nu
mai pe conducerea proceselor 
tehnologice, ei vor fi te măsu
ră să le exploateze rațional, 
să le întrețină corect. In plus 
asistind la montaj, muncitorii 
noștri devin și controlori ai 
calității montajului, pentru că 
în cele din urma ei vor fi 
aceia care vor exploata, între
ține și repara instalațiile cu 
care sîntem dotați.

Tatălui i se adresează 
rugăminți.
Pe tata îl plictisesc rugă
mințile. 
O> tată, 
ești ?

Plec! Plec 
alimentară ?

Și-a plecat. După o vreme 
însă Ovidiu V. Coșbuc, tehni-

și mai multe
propuneri,..

rampă au o frecvență slabă 
la cursuri, la 5 mai s-a ana
lizat această problemă în adu
narea generală U.T.M. De aci 
a reieșit necesitatea de a se 
organiza cîte un cerc pentru 
fiecare tură astfel încît să 
poată participa la lecții toți ti
nerii, ceea ce s-a și făcut.

Confirmîr.d eficiența 
care au avut-o și o

pe
- au 

formele de ridicare a ca
lificării în fabrică, maistrul 
Constantin Titu. unul din lec
torii cercului de la mori-ci- 
ment și-a exprimat dorința ca 
în tematica viitoarelor cursuri 
sâ figureze neapărat lecții des
pre procesul de fabricație la 
noua linie intrată recent în 
producție, deoarece aci func- 
ticnează utilaje noi, mai pu
t-a cunoscute. Mergînd in in- 
t imp marea acestei sugestii noi 
am propune lecții similare și 
despre tehnologia de funcțio
nare a cuptorului 7 dat în ex
ploatare anul trecut, despre 
recuperarea prafului de la 
cuptor prin electrofiltre. pro
cedeu folosit de curind în fa
brică și care aduce impor
tante economii etc.

După cum se vede din a- 
ceastă anchetă s-au desprins o 
seamă de propuneri care, apli
cate, pot mări eficiența 
cursurilor. Urmează ca factorii 
în seama cărora stă organiza
rea acțiunilor de ridicare a 
calificării profesionale să țină 
'eama de aceste propuneri.

privințe, la fel. In alte privințe 
se deosebesc total. Orice tată 
va ști să facă cu precizie și 
duioșie aceste asemănări și 
deosebiri. Orice tată în afară 
de Ovidiu al nostru.

El n-a observat la cel de-al 
doilea copil al său nici că are 
ochi albaștri, (spre deosebire 
de primul), nici că face gropițe 
în obraji (ceea ce făcea și pri
mul), nici că are părul negru 
(pe cînd primul îl avea casta
niu). Nu, el nu este un senti
mental, el face observații mai 
groase, mai robuste! De pildă: 
și al doilea copil ca și primul 
îl plictisește la fel prin ace
leași cerințe de a fi îngrijit 
și de a se bucura de sentimen
tul patern al tatălui.

Așa că într-una din zile i-a 
făcut puștiului o bezea și s-a 
dus.

„Pensie alimentară ? O plă
tesc și pe asta numai să mă 
văd scăpat!"

Și iar a trăit o vreme sin
gur. A umblat de colo, colo, a 
fost angajat în diverse locuri 
dar ori a fost scos din muncă 
pentru că nu-și făcea treaba, 
ori pleca el să-și caute „un loc 

vede că n-am 
— și-a zis. „Ar 
o familie. Ar fi

Dar nu s-a întors nici la 
prima, nici la a doua familie...

A „întemeiat-o* pe a treia.
Așa că acum după ce s-a 

născut și al treilea copil și și-a 
părăsit și a treia familie are 
de plătit trei pensii alimen
tare...

Și în clipa de față tatăl a 
dispărut, și-a pierdut urma.

De rușine ?
Nuuu...
De căință ?
Nici pomeneală!
De durere ?
Ași! Are alt motiv, un mo

tiv tot așa de „subtil* și de 
„umanitarist* ca întreaga lui 
comportare de pînă acum: nu 
vrea să-și plătească pensiile 
alimentare.

Și se ascunde! A fost căutat 
în Dobrogea .„A plecat la 
Trustul Gostat Galați" — a 
venit un răspuns.

A fost căutat la Galați.
— La noi? Nu lucrează.
— Dacă nu lucrează aveți 

grijă să nu se însoare la 
dumneavoastră!...

Nici un răspuns.
In fine, omul, în clipa de 

față nu-i de găsit. Trăiește 
„liniștit* în cine știe ce colț de 
țară, cu frica să nu fie desco
perit, pentru că doamne fereș
te, ar putea să fie obligat să-și 
ajute copiii să crească» să în
vețe să vorbească, să învețe 
carte...

N.
G.
D.

Tata (cine ?)
Sînt al lui tata (al cui?) 
Eu datorez viața lui tata 
(cui ?)
Vreau pe tata (pe cine ?) 
O, tată! (!)

stabil*. ,>Se 
nici un rost* 
trebui să am 
timpul !".

Modele noi
BAIA MARE (de la corespon

dentul nostru).
La Fabrica de confecții Mon

diala din Satu Mare, a intrat în 
producția de serie cel de al 426- 
lea model urmînd ca în zilele 
acestea să mai fie introduse în 
fabricație alte 15 modele de con
fecții pentru tineret și școlari. 
Printre noile modele reținem ta
iorul căptușit cu blană artificială 
tricot, sacoul pentru adolescenți 
din care s-au și confecționat un 
număr de 1 200 bucăți. Paralel 
cu realizarea sarcinilor de plan 
curente, Ia „Mondiala" se fac și

A.
V.
...Așadar, se numește Ovidiu 

Coșbuc, e de profesie agronom 
și se ascunde cu o lașitate de 
struț de propriile sale irespon
sabilități. In dreptul numelui 
său s-ar putea așeza semnul 
egal și continua o enumerare 
de epitete ce jignesc noțiunea 
de om. Dar el se ascunde de 
răspunderea față de propriile-i 
fapte, își neagă copiii aduși 
pe lume, care nu poartă deloc 
vina că au avut parte de un 
asemenea tată.

Vă reamintim: se numește 
Ovidiu V. Coșbuc.

M. CARANFIL

de confecții
intense pregătiri pentru produc
ția anului 1965. Pînă acum au 
fost omologate 172 de noi mode
le. Multe dintre acestea, prezen
tate la Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale de la București, 
sînt mult solicitate de vizitatori. 
Paralel cu asimilarea noilor pro
duse se asigura și aprovizionarea 
tehnico-materială corespunzătoa
re. Pînă acum în stocul pentru 
producția anului viitor s-au asi
gurat 4 700 metri liniari de bla
nă, aproape 2 000 metri liniari 
stofă pentru paltonașe și alte 
materii prime.
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Centenarul
institutelor de artă

• VIRTUOZITATEA
MAEȘTRILOR

• Inedită expoziție

de instrumente muzicale
Străvechi viori sculptate de 

mîna harnică a luthierului 
popular, o minunată țiteră lu
crată cu migala unui bijutier, 
o violă mecanică întîlnită 
prin nordul țării cu secole în 
urmă, zeci de alte instrumen
te orînduite in standurile 
expoziției organizate zilele a- 
cestea la sediul Conserva to
rului bucureștean, are alături 
de o profundă valoare docu
mentară, semnificațiile unui 
simbol: ea dă vizitatorului 
cîteva din dimensiunile vieții 
artistice a poporului nostru, a 
dragostei sale față de frumos, 
a prețuirii cu care a cultivat 
veacuri în șir comorile artei 
sale.

Inedita expoziție, inaugura
tă în prima zi a festivităților 
Centenarului adună exponate 
aparținînd unor reputate mu
zee și colecții muzicale din ța
ră, oferind vizitatorilor o pri
vire de ansamblu a instru
mentelor create și folosite de 
veacuri și milenii de poporul 
nostru, de la cele neolitice, 
descoperite în comuna Turdaș 
(Cluj), pînă la vasta gamă de 
viori cunoscute în multe din 
țările lumii, ^fabricate la 
Combinatul din Reghin.

Iată într-un stand o vastă

-•---------

Noi cinematografe 
sătești

Recent, în satul Tioltiur comu
na Lujerdiu, raionul Gherla a 
fost dat în folosință un nou cine
matograf sătesc. în acest an în 
raionul nostru au fost deschise 
nouă cinematografe, acestea a- 
dăugîndu-se la cele 49 existente.

DUMITRU VATAU 
corespondent voluntar

în cea de-a doua zi a ma
nifestărilor consacrate Cente
narului institutelor de artă din 
Capitală au început sesiunile 
științifice jubiliare ale corpu
lui didactic din cadrul Insti
tutului de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. Caragia
le", Institutului de arte plasti
ce „Nicolae Grigorescu" și 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu".

In dimineața aceleiași zile, 
personalități ale vieții cultu- 
ral-artistice din întreaga țară, 
care participă la festivități, au 
vizitat Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale", iar apoi au asistat 
la deschiderea expoziției Cen
tenarului Institutului de arte 

colecție de cimpoaie, instru
mente de origine străveche și 
de rășpînțlire foarte mare, cu
noscute încă de la vechile 
populații traco-getice. Iată o 
tambură originală despre care 
pomenea încă în 1633 călăto
rul italian N. Barssi, numin- 
d-o „collascione con tre cor- 
de“. într-un stand o străveche 
vioară cu brațul lung, cu 
corzi „simpatice", cunoscute 
de la vioara d’ amore.

Interesantă este viela meca
nică, instrument de coarde pus 
în vibrație prin frecarea lor 
cu o roată, cunoscut în apus 
în Evul mediu sub numele de 
„Lyra mandicorum". Remar
cabile sînt colecțiile de fluie
re, drimbe, tamburite (in
strumente cu coarde intîlnite 
în Banat), kamure, (original 
instrument cu coarde de pro
veniență turcească), gusle 
grecești cunoscute din secolul 
XII și în sfîrșit viorile, viole
le, violoncelele fabricate la 
Reghin din care numai anul 
acesta vor fi exportate 2 000 
de exemplare în țări de veche 
tradiție muzicală ca Anglia, 
Austria, Olanda, S.U.A.

L SA VA

La cules de struguri în G.A.C. 
Frata — regiunea Cluj

Foto: AGERPRES

CRONICA FILMULUI

■■ cranizarea romanu
lui lui Simonov, dis
tinsă cu premiul 
special la Karlovy 
Vary, deschide ma- 

' nifestarea — deve
nită tradițională —

a festivalului filmului sovietic. 
Adaptarea lui Alexandr Stolper 
impune prin acuratețea cu care 
urmărește ideile și faptele im
presionantului roman de război, 
destinele numeroșilor lui eroi an
gajați într-o zguduitoare expe
riență istorică. Filmul reface 
atmosfera dramatică a primelor 
zile de război și o dată cu cores
pondentul de front Sințov pă
trundem în mijlocul acelor tragica 
evenimente cînd, nepregătiți, cei 
atacați se expuneau cu mîinile 
goale dușmanului, angajîndu-se 
într-o luptă inegală.

într-o pădure din apropierea 
frontului cad în flăcări, secerate 
de Messersmith-uri nemțești zeci 
de avioane sovietice, neescorțate, 
aruncate disperat într-o încleștare 
disperată. Parașutele strălucesc o 
vreme în soare apoi, îngreunate 
de ploaia gloanțelor — poposesc 
încet în poiana luminoasă, cu un 
fîlfîit obosit ca al unui pescăruș 
țintit în zbor. Pomii ascund cu 
frunzișul lor generos siluetele pă
sărilor albe ce-și string sub ele 

plastice „Nicolae Grigorescu" 
din Capitală.

La festivitate au participat 
Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și de învățămînt su
perior din București și din 
țară, academicieni, cadre di
dactice și studenți.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de prof. univ. Petre Du
mitrescu, rectorul Institutului 
de arte plastice „Nicolae Gri
gorescu" din Capitală. Asisten
ța a vizitat apoi expoziția. 
Printre exponate se găsesc co
pia actului înființării Școlii na
ționale de belle-arte, semnat

Intr-o distribuție de „zile 
mari* spectacolul Teatrului 
Național din București cu „O 
scrisoare pierdută* a fost o re
prezentație excepțională. Este 
supremul omagiu pe care ma
rii virtuoși în viață ai breslei 
actoricești îl fac celor 100 de 
ani de existență a Institutelor 
de artă prin care au tre
cut și ei.

Mișcarea în scenă a căpătat 
aspectul unui „spectacol de 
balet* fără muzxcc. al cărui 
maestru este — fidel textului 
— regizorul Sică Âlexandrescu, 
Impresia este de bijuterie, de 
virtuozitate, de mecanism im
pecabil, care nu exclude Insă 
creațiile actoricești. Situațiile 
curg unele din altele cu un fi
resc uimitor intr-un joc stilizat

Festivitățile Centenarului au 
prilejuit din primele zile noi și 
interesante manifestări muzicale, 
fare cuprinzind pe uncie dintre 
cele mai proeminente talente din 
nodurile studenților, capătă ca
racterul unor adevărate competi
ții artistice. In primul recital al 
studenților Conservatorului s-au 
produs un mare număr de tineri 
artiști fie avînd roluri solistice 
M. Krilovici, O. Rădoi, A. Nicu- 
lescu, V. Hîrsu, fie încadrați în 
cele trei colective de cameră.

Au fost cîntate lucrări de di
ferite stiluri și concepții crea
toare, începînd cu compozitori 
preclasici fi terminînd cu cei 
contemporani.

Varietatea stilistică, complexi
tatea și diversitatea conținutului 
de imagini cuprinse în aceste lu
crări, au fost redate de studenți 
cu multă înțelegere.

Intre formațiile programate în 
prima parte a recitalului locul 
principal i-a revenit desigur 
corului „Madrigal" condus de 
conf. M. Constantin.

O impresie bună a făcut fi 
formația de suflători, condusă de 
conf. D. Pop în interpretarea 
„D\xtuorului‘ lui Enescu. Bogă-

Cu prilejul Festivalului
filmului sovietic

La hotelul „Athenie Pa
lace- a avut loc marri la 
amiază o conferință de 
presă organizată cu prile
jul Festivalului filmului 
sovietic. Membrii delega
ției de cineaști sovietici, 
Igor Cekin, Ludmila Ciur- 
șina fi Leonid KurarUor. 
prezenți în țara noastră cu 
acest prilej, au vorbit des
pre activitatea lor fi au 
răspuns la întrebările zia
riștilor.

aripile rănite, acoperind, ocroti
tor, trupurile tinerilor piloți cu 
ochi tulburați de apropierea mar
ții și de lacrimile deznădejdii.

Viața și moartea se înfruntă în 
acest joc straniu de umbră și lu
mină, în mijlocul unei naturi «- 
plodînd de vitalitate, ce face și 
mai grea despărțirea. Un eroism 
tragic, ce pare pentru moment 
inutil, zadarnic, învăluie această 
primă parte a filmului lui Stol
per. Dar curînd țelurile se limpe-

MORȚI
zesc, voința se încordează, oame
nii încetează să se mai întrebe 
mereu cum a fost posibil să fie 
luați prin surprindere de dușman 
și înțep să înțeleagă că, mai im
portant în aceste clipe e să re
ziști invadatorului, să-ți aperi 
patria cotropită. „Un singur lu
cru trebuie să înțelegi, Serpilin 
— spune la un moment dat un 
conducător de stat major ofițeru
lui chemat să preia comanda unei 
divizii. Indiferent cum a început 
războiul trebuie să știm să-l 
terminăm. Nu vom avea iertare 

de domnitorul Alexandru loan 
Cuza, documente ce demon
strează demersurile pictorilor 
Th. Aman și Gh. Tattarescu, 
pentru întemeierea și buna 
funcționare a acesteia, copii 
după protestele scrise ale stu
denților de odinioară, care 
solicitau să li se acorde burse 
pentru învățătură, fotografii și 
picturi originale ale foștilor 
elevi și profesori, care au în
vățat și au lucrat în acest 
lăcaș de artă. Numeroase vi
trine cu fotografii ilustrează 
ridicarea nivelului învățâmîn- 
tului artelor plastice în tim
pul regimului democrat-popu
lar.

Far- 
Brin-

cu efecte de rta-npd. 
furidi (I. Finteșteerm > n 
zovenescu (.¥. Bnx»coTOr.» ea 
o sincronie c genrUor 
care fac din ei o tinșarc per
soană cm pestsri, cpems, 
deosebite. Cetițea=ul tur
mentat (C. Antoitin) srimeș- 
te aplauze și actorii rămm bi- 
cremeitiți ir. aritndznile m 
care au rost s«rpri&ri — ihezia 
de stampă este excelentă — ca 
si reia dvpă incetaree aplau
zelor in același riim și ea ace- 
tari ftrese fiml acținnii, con- 
tinntnd la aceeași tensrisne și 
vervă satirică. G. Vcszhn Bir
lic (Agamiță), AL Gingara 
(Trahaaachej. Cermea Stâ- 
nescu (Zoe;. M Ar.ghe'.escu 
(Pristanda), C. Birbvlesen (Ti- 
pătescu) strălucesc epcl fa a- 
cest inimitabil omagiu pe cere 

RECITAL STUDENȚESC
ția și expresivitatea melodiilor de 
inspirație populară, lirismul pro- 
jund și forța evocatoare, proprii 
acestei importante lucrări enes- 
ciene, au solicitat contribuții so
listice din partea fiecărui instru
mentist. Și este o mare satisfac
ție să consemnăm, că în general 
cei zece studenți au dat piesei lui 
Enescu o tălmăcire caldă, con
vingătoare.

Cea de-a doua parte a recita
lului, a început cu Sonata a IlI-a 
și șase preludii pentru pian, în 
execuția studentului Octavian 
Rădoi, âhui'iV'. P'regnanța'îrielo- 
diilor și vigoarea ritmică ce ca
racterizează în general cele două 
lucrări au fost redate de Rădoi, 
într-o manieră virtuoză, tînărul 
pianist manifestînd predilecții 
pentru desfășurările muzicale 
ample, generoase.

Vladimir Hîrsu, ni s-a relevat 
de asemenea, printre talentele cu 
evidente perspective de dezvol
tare. Interpretînd Poemul pentru 
vioară și orchestră de Chausson, 
lucrare ce se distinge prin liris
mul avintat, prin caracterul do
minant optimist al muzicii, Vla
dimir Hîrsu a dovedit remarca
bile însușiri tehnice și interpre-

Marți, în cadrul Festiva
lului filmului sovietic, la 
Clubul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor din Capitală, a fost 
prezentat filmul „Poveste 
de pe Don'. La spectacol 
au participat și membrii 
delegației de cineaști sovie
tici, printre care actrița 
Ludmila Ciursina, prota
gonista filmului.

(Agerpres)

pină cind nu-i vom alunga j 
zdrobi definitiv pe hitleriști. 
Imperatniil istoric e purtat în 
inima oricărui om sovietic, ofi
țer, simplu ostaș sau combatant 
din soațele frontului. Tristeței 
bâtrinuîui muncitor, vecin al so- 
txi lui Dinșov care se arată în- 
gr-orat de soarta războiului, tî- 
r.ira rnil: tară ce pleacă pe front 
î: răspunde simplu, cu fermitate: 
^Xu te teme, moșule. Vom ști 
•â ne facem datoria

fi

Și-au făcut pînă la capăt dato
ria de ostași, și corespondentul de 
front Sințov, și tinăra lui soție, 
comandantul Serpilin și invalidul 
Biriukov, tinânil pilot rănit de
venit artilerist și grupul de in
fanteriști ce salvează, cu prețul 
vieții un tun, cărindu-1 sute de 
kilometri sub ploaia gloanțelor, și 
fotoreporterul ucis de nemți îna
inte de-a duce ziarului său măr
turiile vitejiei ostașilor lui Serpî- 
lin, și atîția alți eroi, cunoseuți 
sau anonimi, ce populează filmul 
lui Stolper. Unii dintre ei resimt

(Agerpres)

ia excurs, e, pe Muntele Roșu, din masivul Ciucaș

foștii rtudenp ai Conxerxato- 
rulut de arid teasreli iî aduc 
celor ’90 de c-.i ce existență 
a nutiruteior de artă, tuturor 
studenților incltdor școli de 
invățămint artistic.

MIHAI UNGHEAXU

Reacția sălii la 78 de 
la prima reprezentație

P. S. 
am de 
a piesei, care a trăit specta
colul ri a colaborat chiar ia 
realizarea hu, atestă tinerețea 
și valoarea comediei fi consti
tuie pentru Teatrul Național 
o invitație de a oferi publicu
lui tinăr la intervale de oare
ce re regularitate această pre
stigioasă creație a literaturii 
și scenei rominești care este 
„O scrisoare pierdută* de I. L. 
Caragiale.

tative, sensibilitate și profunzi
me în gîndire — toate atribu
tele unui violonist de formație.

Punctul princtpal al celei de-a 
doua părți a recitalului l-a consti
tuit apariția proaspetei laureate a 
concursului „Enescu” Mariana 
Krilovici. Posedînd un glas de 
mare frumusețe, muzicalitate și 
forță comunicativă, precum și o 
deosebită capacitate de a comu
nica auditoriului fiorul dramatic 
al muzicii, Mariana Krilovici a 
impresionat din nou, în inter
pretarea unor lieduri de Enescu 
și mai 
opera 
Verdi.

I

ales în execuția ariei din 
„Nabucodonosor" de

VASILE DONOSE

Studiu la pian. Gabriela Kalaber și Maria Sandor, studente la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Tg, Mureș, vor fi peste puțin timp profesoare de mu zică

Foto: N. STELORIAN

încă, puternic semnele unor tre
cute nedreptăți, ca Serpilin, care 
a suferit de pe urma unui denunț 
mincinos, sau Sințov care e sus
pectat de o vină ce nu-i aparține; 
dar ambii vor ști să pună înain
tea dramelor, accidentelor lor 
personale, drama majoră a po
porului cotropit, care le solicită 
toate energiile, capacitatea de 
luptă. Serpilin va conduce cu ab
negație, pînă la victoria finală, 
divizia încredințată, iar Sințov va 

lupta cu îndîrjire, ca simplu sol
dat, să-și dovedească prin fapte 
calitatea de comunist. Tema dra
gă regizorului Stolper, tenacita
tea, voința omului sovietic mani
festată în orice împrejurare 
(amintiți-vă filmul lui poematic 
„Așteaptă-mă“, sau zguduitoarea 
„Poveste a unui om adevărat", 
pledînd pentru un eroism com
pus mai ales din dîrzenie, dorin
ță de a învinge uitarea, depărta
rea sau boala), revine cu amploa
re epopeică în versiunea filmată 
a cărții lui Simonov.

(Agerpres)

SPORT
La sfirșitul acestei săptă- 

mini începe returul campio
natului republican de box pe 
echipe. S îmbăta, de la ora 19 
în sala Dinamo, se va disputa 
meciul dintre echipele Dina
mo București și CS.M. Reșița. 
De la aceeași oră, in sala Flo
reasca are loc meciul Steaua- 
Metalul București. Duminică, 
în „cuplaj*, pe ringul montat

• La bazinul acope
rit de la Floreasca 
funcționează In fiecare 
zi un curs de inițiere 
la înot pentru copii, 
înscrierile și informa
țiile se pot face la 
complexul sportiv Flo
reasca.

• Patinoarul artifi
cial din parcul „23 Au
gust" este deschis pen
tru public joia și sim- 
băta între orele 17 și 
19. Duminică, amatorii 
de sport pot patina, 
aici, intre orele 10— 
13 și 15—17.

La patmoar funcțio
nează și un curs de 
inițiere pentru copii 
între 6 șl 14 ani, orga
nizat de federația de

specialitate, 
se primesc 
Zi Ia patinoar.

înscrierile 
în fiecare

• Duminică, sălile 
Ciulești și Dinamo vor 
găzdui mai multe în- 
tîlniri, contînd pentru 
campionatul republican 
de baschet. Programul 
jocurilor începe la 
ora 8.30, după cum ur
mează : sala Dinamo : 
Progresul — Siderur- 
gistul Galați (m) j Di
namo — Politehnica 
Cluj (m) ; Știința Bucu
rești — Farul Constan
ta (m) și Steaua — 
C.S.M.S. Iași (m) ; sala 
Giulești : I.C.F. — 
A.S. Bacău (m) ; Olim
pia M.I. — Aurul Brad

Echipa selecționată de rugbi 
a Franței își continuă cu in
tensitate pregătirile în vede
rea meciului pe care-1 va sus
ține la 29 noiembrie la Bucu
rești cu echipa R. P. Romîne. 
într-un joc de verificare, e- 
chipa franceză a învins pe 
stadionul „Colombes" din Pa-

Mijloacele adaptării sînt sim
ple dar sugestive. Efectele dra
matice sînt obținute nu din aglo
merare ci din concentrare sobră 
a elementelor sintezei cinemato
grafice. O măsură muzicală din 
semnalul radiou-lui Moscova în
cepe și apoi încheie, apoteotic, 
episodul eroic povestit în „Vii și 
morți“. Pietrele de kilometraj ce 
indică la înteeput vertiginoasa 
înaintare a nemților către Mos
cova grăiesc în final despre con

traofensiva armatei sovietice și 
alungarea cotropitorului. Regizo
rul se lipsește de-a lungul acestei 
acțiuni sobre, bărbătești, de mu
zică, el mizează mai mult pe dia
loguri, expresivitatea interpretării 
și cea a plasticii imaginii. Kiril 
Lavrov dă viață unui Sințov au
tentic, modest, tenace, care, în 
ciuda cîtorva momente de derută 
va ști să înțeleagă că n-are drep
tul să se lase copleșit de necazul 
căzut asupra lui, că trebuie să-și 
păstreze calmul, dîrzenia, forța

Semnarea protocolului
de colaborare economică intre

R. P. Romină și R. P. Bulgaria
Marți s-au încheiat discuțiile 

între delegațiile organelor 
centrale de planificare din 
R. P. Romină și R. P. Bulgaria 
și s-a semnat un protocol pri
vind colaborarea economică 
dintre cele două țări pentru 
perioada 1966—1970.

Din partea romînă protoco
lul a fost semnat de Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședinte al Comitetului de Stat

Primirea tovarășului 
Alvaro Cunhal 

la C. C. al P. M. R.

I

în ziua de 27 octombrie, to
varășul Alvaro Cunhal, secre
tar general al Partidului Co
munist din Portugalia, aflat 
pentru cîteva zile în țara noas
tră, a fost primit la C.C. al 
P.M.R. de către tovarășii 
Chivu Stoica și Leonte Răutu. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire tovărășească. A 
fost de față tovarășul C. Lă- 
zărescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.

în incinta Casei Tineretului a 
raionului Tudor Vladimirescu, 
se vor disputa partidele: 
Olimpia București—C.S.M.S. 
Iași și Voința București—Di
namo Craiova.

Din intilnirile programate 
în țară se remarcă: Progresul 
Brăila—Progresul București și 
Constructorul Galați—Cimen
tul Medgidia.

(m) și Rapid — Con
structorul (m).

• Echipa masculină 
de tenis de masă 
C.S.M. Cluj își face 
debutul în noua ediție 
a ..Cupei campionilor 
europeni" vinari în 
sala sporturilor de la, 
Floreasca. Jucătorii 
romîni vor întîlni de 
la ora 18 formația bel
giană Royal Standard 
Liege. Echipa clujeană 
va fi alcătuită din D. 
Giurgiucă, învingăto
rul „internaționalelor" 
Austriei, A. Rethi și 
Gh. Cobîrzan.

suferit o frac- 
meci, devenind 
pentru multă

ris, cu scorul de 21—3 (3—3) 
sel. Fidji. Punctele gazdelor 
au fost marcate de Darrouy, 
Dedieu, Capdouze și Rupert. 
Albaladejo a " “ 
tură în acest 
indisponibil 
vreme.

(Agerpres)

de luptă pentru încercarea gene
rală decisivă prin care trece în
treg poporul. Cald, uman, sincer, 
devotat, Sințov își va recîștiga în
crederea tovarășilor săi prin acea 
dîrzenie‘proprie eroilor lui Simo
nov și Stolper (pentru că aici 
s-au întîlnit fericit afinitățile te
matice ale celor doi creatori). Mai 
rigid și patetic e personajul Ser
pilin în viziunea lui Anatoli Pa- 
panov. în restul numeroasei dis
tribuții (Boris Kirkov, Ludmila 
Liubimov, Alexei Glazirin, Kiril 
Lavrov etc.), al zecilor de roluri 
episodice și a nenumăraților fi- 
guranți, apar interpreți sobri, 
convingători, contribuind la at
mosfera de deplină veridicitate a 
filmului.

Imaginea semnată de Nikolai 
Olonoski valorifică pînă la sim
bol poetic jocurile de lumină și 
umbră, alternanța tragică su- 
gerînd viața și moartea, atît de 
învecinate în acele momente de 
mare răscruce.

Din experiența — dureroasă — 
a miilor de eroi anonimi s-a 
făurit acea victorie trainică asu
pra fascismului, conclude cu vi
goare artistică, epopeea lui Simo
nov—Stolper.

ALICE MĂNOIU 

al Planificării, iar din partea 
bulgară de Apostol Pașev, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

La semnare au fost de față 
membrii celor două delegații, 
precum și Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București.

(Agerpres)

Informații
• Înapoierea de la 

Budapesta a dele
gației C.C.S.

Marți dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Consiliului Central al Sin
dicatelor, condusă de Mar
tin Isac, președintele C.C.S., 
membru al Comitetului 
Executiv al F.S.M., care a 
participat la sesiunile Co
mitetului Executiv și Con
siliului general al F.S.M. ce 
au avut loc la Budapesta.

Din delegație au făcut 
parte Constantin Drăgan, 
vicepreședinte al C.C.S., 
Teodora Serșun, membru 
supleant al prezidiului 
C.C.S., președinte al Co
mitetului Uniunii sindica
telor din întreprinderile in
dustriei bunurilor de con
sum, și Mihai Rob, prim 
adjunct al secției relații in
ternaționale a C.C.S.

în Gara de Nord, delega
ția a fost întîmpinată de 
secretari ai C.C.S., membri 
ai prezidiului C.C.S., de ac
tiviști sindicali.

• Sosirea noului am
basador al Suediei 
în Republica Popu

lară Romînă

La 27 octombrie a sosit în 
București Olof Gustav Bjur- 
strom, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Suediei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, Olof Gustav 
Bjurstrom a fost întîmpinat de 
Dionisie Ionescu, ambasador, 
directorul Protocolului Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Suediei la Bucu
rești în frunte cu Gunnar Ver
ge, însărcinat cu afaceri cu
rente al Suediei, precum și 
alți membri ai corpului di
plomatic.

• Înapoierea de la 
Sofia a delegației 
Consiliului Națio

nal al Femeilor

Marți dimineața s-a îna
poiat în Capitală, venind 
din R. P. Bulgaria, delega
ția Consfliujnți Național al T 
Femeilor, condusă de Suza- 
na Gîdea, președinta Con
siliului, care a participat 
la lucrările Sesiunii Consi
liului F.D.I.F., desfășurate 
la Sofia între 20 și 25 oc
tombrie.

Din delegație au făcut 
parte Mia Groza și Maria 
Manolescu, secretare ale 
Consiliului Național al Fe
meilor.

• Vizitele delegației 
militare sovietice

Delegația militară sovie
tică condusă de mareșalul 
Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, prim locțiitor al 
ministrului Apărării al 
U.R.S.S., însoțită de gene
ral-maior Vasile Ionel, ad
junct al ministrului forțe
lor armate, și-a continuat 
vizita prin țara.

în cursul dimineții de 
marți, oaspeții sovietici au 
vizitat Uzina de fire și 
fibre sintetice Săvinești, 
Hidrocentrala V. I. Lenin 
de la Bicaz și lacul de a- 
cumulare. Apoi, delegația a 
vizitat Cheile Bicazului și 
a poposit în stațiunea cli
materică Lacu Roșu.

• Conferința interna
țională asupra teh
nicilor experimen
tale la reactorii nu
cleari de cercetare

Marți, Conferința inter
națională asupra tehnici
lor experimentale la reac
torii nucleari de cercetare, 
organizată de Comitetul 
pentru energie nucleară de 
pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne în 
colaborare cu Agenția In
ternațională pentru Ener
gia Atomică (AIEA) și-a 
continuat lucrările.

în cursul dimineții, în 
cadrul temei „Tehnica ira
dierii în reactor pentru în
cercări cu caracter tehnic” 
au prezentat comunicări și 
referate: D. J. Merrett 
(Anglia), B. Swenson (Sue
dia), B. Samsonov (U.R.S.S), 
I. Peter (R. P. Ungară), R. 
Hara (Japonia).

După-amiază, în cadrul 
temei „Tehnica de iradiere 
în reactor pentru tempera
turi foarte mari și foarte 
joase* au prezentat comu
nicări și referate R. Atkin
son (Anglia), L. Bochirol 
(Franța), R. R. Coltman 
(S.U.A.), W. Marth (R. F. 
Germană).

în legătură cu lucrările 
expuse au avut loc dezba
teri.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

Informații
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CUBA: Vasul „Uvero" cu un deplasament de 13 600 tone, li
vrat flotei comerciale cubaneze de către o firmă engleză, a 

sosit de curînd în portul Havana

LONDRA

Implicațiile unor măsuri
economice

Conferința F.A.O 
pentru Europa

PE SCURT
Din viața

ASIA DE SUD-EST
INTERVENȚII 

ALE REPREZENTANȚILOR 
R. P. ROMINE

Cambodgiei cu Vietnamul de sud
Agenția France Presse 

transmite următoarea 
relatare asupra situației 

din Asia de sud-est:
„O situație foarte încordată 

domnește la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de 
sud. Ea a provocat luni dimi
neața o reuniune a persoane
lor responsabile pentru apăra
rea țării sub președinția prin
țului Norodom Sîanuk.

Potrivit relatărilor agenției 
cambodgiene de presă au fost 
hotărîte următoarele măsuri :

1. Ruperea relațiilor diplo
matice cu Statele Unite.

2. Recunoașterea Republicii 
Democrate Vietnam și a Fron
tului de eliberare națională 
din Vietnamul de sud.

3. Forțele armate cambod
giene vor riposta la fiecare 
lovitură, adică vor răspunde 
la orice agresiune prin repre
salii, oricare ar putea fi con
secințele.

Potrivit agenției. această 
reacție a fost provocată de 
participarea crescindă a avia
ției de vînătoare americane la 
acțiunile de război împotriva 
pozițiilor defensive ale arma
tei cambodgiene.

La Saigon situația poLncâ 
este agitată. Phan Khac S’__. 
șeful statului sud-vietnamez, 
nu a desemnat încă in mod 
oficial pe viitorul prim-mini- 
stru. Alegerea sa s-ar referi la 
Tran Van Huong. în prezent 
prefect al Saigor.ului.

In cercurile informate se 
lasă să se înțeleagă că dacă 
numirea va intirzia aceasta ar 
putea fi un indiciu că au apă
rut dificultăți de ultimă 
Acestea ar putea 
buie la agravarea 
sensiuni care au luat naștere

oră. 
să contri- 
noilor di-

mini că din stațiunea balneară 
Vug Tau a aproape 40 de ofi
țeri superiori, sub președinta 
generalului Khanh. care șz-«r 
fi exprimat in mod categoric 
dorința ca acesta din urmă să 
fie numit conducătorul arma
tei. In cercurile din jurul pre
ședinției republicii se inter
pretează această reuniune ca 
o tentativă de a exercita pre
siuni asupra noului șef de 
stat căruia i se atribuie inten
ția de a numi un nou coman
dant șef al armatei.

SALZBURG. — Marți au con
tinuat la Salzburg lucrările celei 
ae-a TU-a conferințe regionale 
pentru Europa a FÂ.O. — Orga
nizația Națiunilor Unite pentru 
agricultură și alimentație. In ca
drul zilei a doua au luat cucintul 
șefii delegațiilor participante la 
conferință.

în cucintul său, Bucur Schiopu, 
șeful delegației romîne, a susținut 
propunerile directorului general al 
F-A.O. pentru discutarea tuturor 
problemelor de politică agrară 
din Europa in scopul găsirii de 
soluții eficiente prin schimburi 
utile de păreri și de experiență. 
Vorbitorul a făcut apoi o succintă 
prezentare a agriculturii din R.P. 
Romînă subliniind că experiența 
în dezvoltarea agriculturii romine 
poate servi tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare care doresc să be
neficieze de aceasta.

în cadrul lucrărilor, la punctul 
de pe ordinea de zi referitor la 
„Contribuția Europei la asistența 
tehnică acordată de F.AO. țări
lor în curs de dezvoltare^, a luat 
cucintul ddegctul roatm Po«tpt- 
»in Ceia*- cere a vorbit de pro- 
snoar fldhaăee, encadhnM de berr- 
ae. tnertmi de experți s» țările

omentariile presei
— de specialitate 
sau de largă circu
lație — de marți 
sînt în mare parte 
consacrate noii mă
suri anunțate de 

guvernul laburist britanic în do
meniul relațiilor economico-fi- 
nanciare ale țării. Problema difi
cilă a eventualității devalorizării 
lirei sterline a fost respinsă ca 
soluție de noul guvern enșlez. O 
măsură a planului de stabilizare 
economică prevede redresarea 
balanței de plăți prin impune
rea unor restricții temporare a- 
supra importurilor și acordarea 
unor avantaje fiscale exportatori
lor. In mod concret, aceasta pre
supune impunerea unei supra
taxe de 15 la sută importurilor 
în Anglia, cu excepția produ
selor alimentare, a tutunului și 
a materiilor prime. Măsura, a- 
precită drept curajoasă de către 
comentatorii economici, este 
oarecum neobișnuită din punctul 
de vedere al evoluției politicii 
economice, engleze. Ea este în
soțită și de alte prevederi, toate~ 
menționate în „Cartea albă" dată 
publicității simultan cu conferin
ța de presă în care doi dintre 
noii titulari ai portofoliilor brita
nice — cel al afacerilor economice 
și cel al finanțelor — au făcut 
expunerea de motive.

In genere principalul aspect 
al comentariilor care se fac asu
pra acestei măsuri privesc pers
pectiva relațiilor diferitelor țări 
cu Marea Britanic. Intensul co
merț pe care-l practică această 
țară are, după cum este firesc, 
repercusiuni asupra exporturilor 
străine în Anglia.

Făcînd o sinteză a modului în 
care s-a reacționat în Europa oc
cidentală și în rindul celorlc.' 
parteneri occidentali ai Marii 
Britanii, desprindem următoa
rele tendințe:

1. La Washington se evită o 
dezaprobare directă a măsurii’ 
engleze, poate din cauza difici
lelor tratative duse în acest mo
ment cu ministrul de externe en
glez Gordon Walker. în curr- 
cărora, după cum se știe, Stateie 
Unite doresc cxmrimțămiahd e»- 
giez pentru proiectul forței nm- 
cleszrf mult deterde. In cctzaz 

ar ioc ccriăe smeie yrw 
fe punct i* aeaaad că ozexAi 
rmauri or pnttn erecta edeboatr 
ms ilsn Britarii e> cvaal *r- 
gocieriîor pentru Krmrry

2. In Europa occidentală, reac
ția cea mai vehementă este în 
Franța. Comentatorii vorbesc de 
faptul că aproximativ 65 la sută 
din exporturile franceze către 
Anglia vor fi afectate de această 
măsură. Ministrul de finanțe Gis- 
card cFEstaing a protestat aproa
pe direct împotriva măsurii en
gleze pe care o apreciază ca fi
ind „împotriva tendințelor de 
dezvoltare a -comerțului". Presa 
franceză, de asemenea, a reacțio
nat în această direcție. Probabil 
că la Paris există nemulțumiri și 
din cauza hotărîrii engleze de a 
revizui acordul pricind constru
irea în comun a avionului super
sonic „Concorde", fapt care de 
asemenea lezează unele interese 
franceze.

3. Olanda și Belgia tft mani
festă de asemenea „decepția" 
față de măsura engleză. In sfir- 
șit, în rindul statelor membre ale 
Asociației comerțului liber s-au 
înregistrat, de asemenea, unele 
luări de poziție negative. In mod 
special oficialități suedeze și da
neze au declarat că impunerea 
unei suprataxe la import est 3 
„contrară spiritului și literei con
vențiilor Asociației comerțului li
ber".

Nu se poate însă judeca doar 
prin prisma acestor reacții opor
tunitatea măsurii britanice. Nu 
trebuie omis faptul că Anglia a 
fost și este serios dezavantajată 
in relațiile sale cu Piața comună 
și chiar cu alți parteneri comer
ciali. Deficitul balanței de plăți 
a atins anul acesta (cifră estima
tivă) o valoare de aproximativ 
800 milioane lire sterline. Guver
nul conservator nu a reușit să 
facă nimic în problema echilibră
rii balanței de plăți, chestiune 
care are, după cum este și firesc, 
o serioasă influență asupra an
samblului deții economice. Dacă 
guvernul englez ar fi adoptat 
cealaltă soluție — devalorizarea 

în
ar

lirei sterline — consecințele 
viata economică occidentală 
fi fost mult mai mari.

Observatorii britanici sînt 
genere favorabili măsurii adop- 
:zse, măsură care de altminteri 
este izroțită de intenția noului 

de a gări și alte mijloace 
pratm stabilizarea economică. 
Din punct de vedere financiar se 
ccebeșta d*a nou de un examen 
secer pentru echilibrarea bdan- 
pn * C — « de ciclon 
trebui d res£^d britanice 
eae eceux ct

— cri a 
•--z «inirwf rr-uBiU

în

SUDAN

Dizolvarea guvernului
CAIRO. — Luni seara pos

tul de radio sudanez Ondur- 
man și-a întrerupt emisiunea 
pentru a da citire unui comu
nicat al generalului Abboud, 
președintele Republicii Suda
neze, prin care se anunța di
zolvarea Consiliului suprem 
al forțelor armate fi a Consi
liului de Miniștri. Aceste mă
suri au fost prezentate ca 
fiind îndreptate spre grăbirea 
înlocuirii regimului militar cu 
un regim democratic, în con
formitate cu dorința maselor

populare. Președintele a pro
mis că transferarea puterii 
autorităților civile și elabora
rea unei constituții vor avea 
loc progresiv și că pentru a 
supraveghea personal această 
acțiune el și-a asumat toate 
puterile.

Potrivit știrilor provenite 
din Sudan, în capitala țării au 
avut loc luni seara și marți 
dimineața noi demonstrații. 
Totodată greva generală de
clarată în ultimele zile conti
nui să fie efectivă.

'<a de ăai
perfid da

PARIS

Sesiunea
UNESCO

Tînârd tractoristă din Republica Tanganica și Zanzibar

PARIS Z7. — Coresponden- 
fid Agerpres, Tudor Vomicu, 
tnnurrăze: Ședința de marți a 
celei «te-* 13-a conferințe ge
nerale UNESCO a fost consa
crată discutării bugetului pe 
exercițiul 1965—1966. După 
mei matte ore de dezbateri, a 
fost adoptată propunerea di
rectorului general Rene Ma- 
heu ca bugetul să prevadă 
cheltuieli de 48 925 000 dolari. 
S-au înregistrat 74 voturi pen
tru, 17 contra și 13 abțineri. 
Delegația romînă a votat în 
favoarea adoptării acestui bu
get.

Răsfoind presa străină

„Le Monde":

„Tendințe noi 
în Turcia"

După recentul Congres al 
Partidului Republican al 
poporului din Turcia, în 

presa turcă au apărut o serie de 
articole care se pronunță tot mai 
deschis pentru o revizuire a po
liticii externe a țării.

Intr-un articol publicat la 26 
octombrie ziarul „CUMHURIY
ET" scrie că „Turcia se pregă
tește să urmeze pe plan extern o 
politică mai realistă, îndeosebi 
în ce privește alianțele din care 
face parte". Ziarul arată că „de
clarațiile făcute de către mini
strul apărării naționale al Tur
ciei înainte de a pleca la Bonn, 
colaborarea dintre Turcia, Iran și 
Pakistan, precum și apropiata vi
zită a ministrului de externe al 
Turciei la Moscova, constituie de 
fapt bazele acestei noi politici". 
Ziarul subliniază însă că nu va 
fi ușor pentru guvernul turc să 
pună în practică această politică, 
întrucît există „dificultăți care 
provin îndeosebi din faptul că 
Turcia este o țară slab dezvol
tată. Totuși, conchide ziarul, în 
cazul cînd Turcia va dovedi a- 
liaților săi, prietenilor săi, pre

cum și vecinilor săi, că are inten
ția de a urma o politică realistă 
fără a recurge la manevre, ea 
iși va asigura succesul".

Această temă este reluată și de 
ziarul „LE MONDE", care arată 
că în momentul de față în Turcia 
se dezvoltă un curent, în favoa
rea neutralismului. Oameni poli
tici cu răspundere, scrie ziarul, 
nu ezită să preconizeze „o revi
zuire" a politicii externe a guver
nului turc. Ziare turce, a căror 
orientare „atlantică" nu poate fi 
pusă-la îndoială, nu exclud posi
bilitatea retragerii sale din alian
țele occidentale. Revista „Yon", 
interzisă tocmai pentru opiniile 
sale radicale în acest domeniu, a 
fost recent autorizată să apară 
din nou. La rindul său, Federa
țiile naționale ale studenților din 
Turcia au dat publicității un co
municat în care deplîng absența 
țării lor de la recenta Conferință 
a țărilor neangajate, care a avut 
loc la Cairo.

In continuare, ziarul „Le Mon
de" menționează că încă acum 
cîțiva ani în Turcia apăruseră o 
serie de tendințe neutraliste. „In 
ajunul răsturnării regimului Men- 
cleres din 1960, scrie ziarul, mi
litarii n-au ascuns dorința lor de 
a „restabili suveranitatea Turciei 
în întreaga sa plenitudine". După 
părerea lor, destinderea interna
țională pe de o parte, șl noua 
strategie nucleară de cealaltă 
parte, nu justifică cu nimic men
ținerea unei armate, excesiv de

numeroase și foarte costisitoare 
pentru o țară în curs de dezvol
tare".

„Eleftheria.":

Relațiile dintre 
Atena și Nicosia

Ziarul „Eleftheria" relatea
ză într-o telegramă din 
Nicosia că președintele 

Makarios, comentînd anumite 
știri publicate în presă, a su
bliniat cu emfază că relațiile 
dintre Atena și Nicosia ■ sînt 
optime și că nu există nici o 
disensiune.

Referindu-se la vizita pe 
care o face la Nicosia minis
trul grec al apărării naționale, 
Garufalias, care a plecat luni 
după-amiază în Cipru, Maka
rios a declarat că acesta vizi
tează Ciprul la invitația sa 
pentru a discuta probleme po
litice și militare și pentru a 
asista la parada militară de la 
Nicosia cu prilejul zilei lui 
„Ohio" (aniversarea intrării 
Greciei în cel de-al doilea răz
boi mondial în urma respin
gerii ultimatumului Italiei 
fasciste — n.r.).

Ziarul „Kathimerini" crede 
că Makarios și Garufalias vor

discuta și problema atitudinii 
diplomatice comune a Greciei 
și Ciprului în chestiunea baze
lor militare engleze din Ci
pru. Ziarul adaugă că la Con
ferința țărilor neangajate de 
la Cairo, Makarios, ca să asi
gure votul favorabil al acestor 
țări, s-a alăturat cererii în
depărtării bazelor străine. Pe 
de altă parte, această idee 
este cuprinsă și în noțiunea 
despre independența neîngră
dită despre care vorbește a- 
cordul sovieto-cipriot Părerea 
greacă, scrie ziarul, este că 
îndepărtarea bazelor -constitu
ie o chestiune foarte compli
cată pentru care nu e sufici
entă invocarea tendințelor ge
nerale ale guvernului labu
rist.

„Times":

Temeri la Bogota

După cum relatează co
respondentul ziarului 
londonez „TIMES", re

prezentanții Asociației comer
țului liber latino-american 
s-au întrunit la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute la Bogota în 
cea de-a patra sesiune anuală 
referitoare la negocierile tari
fare. La cea de-a treia sesiu

ne, ținută la Montevideo anul 
trecut, s-a realizat foarte pu
țin. Potrivit părerii lui Al
berto Sola, secretarul general 
al Asociației, numai reduceri 
tarifare negociate direct între 
membrii Asociației ar putea 
avea succes.

Guvernul brazilian conside
ră că numai o reuniune la ni
vel ministerial poate lua și . 
măsurile politice necesare : 
realizării scopurilor Asocia- 1 
ției. Brazilia dorește nu nu
mai reduceri tarifare prin ne
gocieri directe, dar și realiza
rea unei coordonări a tarife
lor vamale, care variază foar
te mult de la o țară latino- 
americană la alta.

Țările mai mici ale Asocia
ției exprimă temeri. Mexicul, 
cea mai stabilă și dezvoltată 
țară latino-americană, și-a 
sporit de cinci ori volumul 
schimburilor comerciale cu 
celelalte țări ale Americii la
tine. în schimb, deficitul Co
lumbiei în comerțul cu ceilalți 
membri ai Asociației a crescut 
mereu. Uruguayul este îngri
jorat de rivalitatea pe piața 
ei comercială dintre Brazilia I 
și Argentina, una căutînd să o 
înlăture pe cealaltă.

Țările mai mici nu doresc 
să intre fără garanții într-o | 
piață comună alături de Ar
gentina, Brazilia și Mexic. j

HANOI. — Cu ocazia Zilei 
Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Ro
mîne în R. D. Vietnam, I. Mi- 
cloș, a oferit o recepție în sa
loanele Clubului Internațional 
din Hanoi. Au participat ge
neralul Tran Qui Hai, adjunct 
al ministrului Apărării Națio
nale din R. D. Vietnam, 
Hoang Van Loi și Nguyen Co 
Thach, adjuncți ai ministrului 

; afacerilor externe al R. D. 
(Vietnam, ofițeri superiori pre
cum și membri ai corpului di- ' 
plomatic.

BRATISLAVA. — Conținu-! 
îndu-și turneul în R. S. Ceho
slovacă, ansamblul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet,] 
al R. P. Romîne a prezentat, | 
luni seara, pe scena Teatrului | 
Național Slovac din Brati-1 
slava, baletul „Romeo și Ju-3 
lietta" de Prokofiev. Arta ba- i 
lerinilor romîni a fost răsplă-S 
tită cu vii aplauze de public. | 
Televiziunea slovacă a trans
mis fragmente din spectacol.

NEW YORK. — La 27 oc
tombrie la New York au în
ceput lucrările celei de-a 6-a 
sesiuni a Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice.

Zambia cere admiterea 
in O.N.U.

I
NEW YORK. — Kenneth Kaun- 

da a adresat secretarului general 
al O.N.U., U Thant, o scrisoare în 
care cere ca noul stat african, 
Zambia, care și-a cîștigat recent 
independența, să fie primit în Or
ganizația Națiunilor Unite. Cere- 

! rea Zambiei va fi examinată în 
ședința din 30 octombrie a Con
siliului de Securitate. In cadrul a- 
celeiași ședințe, Consiliul de 

• Securitate va adopta o hotărîre în 
I legătură cu cererea Maltei de a 
fi primită în O.N.U. ;

BELGRAD. — După cum 
transmite agenția Taniug, în 
urma ploilor abundente care 
au căzut în ultimul timp în 

. Iugoslavia și în special în 
Croația, debitul rîurilor a 
crescut foarte mult provocînd 
inundații. Cel mai amenințat 
a fost orașul Zagreb unde în 
urma inundațiilor a fost para
lizată activitatea întreprinde
rilor și instituțiilor și s-au 
produs pagube materiale. In 
ultimele două zile ploile au 
încetat, iar riurile au început 
să se retragă în albia lor. La 
Zagreb, in urma măsurilor 
luate de autorități, situația a 
început să intre în normat

In sprijinul extinderii co-1 
merțulni Est-Vest

TORINO. — In cadrul „mesei 
rotunde asupra rundei Ken
nedy", prof. Innocenzo Gaspa- 
rini, decanul Facultății de eco
nomie și comerț a Univer
sității din Veneția, a prezentat 
un referat în care s-a ocupat 
mai ales de tema schimburi
lor comerciale dintre Est și 
Vest. „Volumul efectiv al 
schimburilor comerciale cu 
țările răsăritene, a spus prof. 
Gasparini, ar putea să se ex
tindă în viitor, existînd în a- 
cest sens condiții favorabile". 
Vorbitorul a arătat că apre
ciază ca oportună continuarea 
formelor de schimb bilate
rale, promovînd și alte forme 
potrivite extinderii comerțului 
internațional.

MIAMI. — Nava spaniolă 
„Sierra Madre”, care transportă 
mărfuri pentru Cuba, conform 
contractelor comerciale spaniolo- 
cubaneze, a sosit luni Ia Havana.

Agenția Associated Press, men
ționează că Spania continuă să 
facă comerț cu Cuba, în ciuda a- 
menințărilor Statelor Unite de a 
bloca intrarea vaselor spaniole în 
porturile cubane, ea neținînd seama 
nici de atacurile contrarevoluțio
narilor, care au avariat nava 
„Sierra Aranzazu" la Î3 septem
brie avînd o încărcătură de 16 000 
tone.

studenților lumii

® Soi demonstrații

ale studenților bolivieni

Din capitala Boliviei, La Paz 
se anunță că luni seara 
s-au produs noi incidente 

între studenți și poliția din loca
litatea Oruro, principal centru 
minier al Boliviei, situat la 230 
km sud-est de La Paz. Manife- 
stanții au demonstrat la locuința 
șefului poliției din Oruro, iar 
apoi s-au îndreptat spre mina 
San Jose pentru a obține spriji
nul muncitorilor mineri. In 
timpul manifestației, forțele de

e Obiective ale

poliție și un grup al milițienilor 
din „Mișcarea revoluționară na
țională" au atacat pe demon
stranți cu bombe lacrimogene și 
au făcut uz de arme pentru a-i 
împrăștia. La rindul lor, studen
ții au aruncat cu pietre în poli
țiști. Potrivit primelor informații, 
incidentele s-au soldat cu doi 
morți și 12 răniți. Postul de ra
dio local a anunțat că starea ce
lor 12 răniți este gravă.

mișcării

studențești din Ceylon

In capitala Ceylonului s-au 
încheiat lucrările celei de-a 
IV-a Conferințe anuale a 

Uniunii naționale a studenților 
ceylonezi. Conferința a luat în 
discuție probleme legate de miș
carea studențească din Ceylon și 
a examinat, de asemenea, o serie 
de aspecte ale mișcării studen
țești internaționale. In rezoluția 
adoptată în unanimitate de parti-

cipanții la conferință se subli
niază că Uniunea națională a 
studenților ceylonezi va continua 
lupta pentru pace și coexistență 
pașnică, pentru independență na
țională. Conferința și-a exprimat 
solidaritatea cu studenții și po
poarele din întreaga lume care 
luptă pentru pace și indepen
dență națională.

• Protestul studenților

din Salvador

Asociația studenților Fa
cultății de drept a Uni
versității din Salvador 

a cerut guvernului să pună 
imediat în libertate pe stu
dentul Roque Garcia despre a 
cărui soartă nu se mai știe 
nimic de la data de 4 septem
brie, cînd a fost arestat de

poliție. într-o telegramă de 
protest se subliniază că ac
tualul regim este considerat 
răspunzător de integritatea, 
sănătatea și viața lui Gar
cia și pentru violarea dreptu
rilor constituționale ale omu
lui.

PE SCURT

TOKIO:

DUPĂ DEMISIA
LUI IKEDA

■I onducerea parti-
| dului liberal-de

mocrat a aprobat 
I în unanimitate 

demisia lui Haya- 
-i- >>;. to Ikeda din pos

tul de prim-mini- 
stru și șef al partidului de 
guvernămînt. Ikeda a încetat 
de fapt să guverneze încă de 
la 9 septembrie, cînd a fost 
spitalizat la Institutul de cer
cetări în domeniul cancerului 
din cauza „agravării unei a- 
fecțiuni cronice la gît". De
misia sa a devenit iminentă 
după ce un consult medical 
hotărîtor a stabilit că tumoa
rea la laringe de care suferă 
trebuie tratată în continuare. 
Se aștepta numai sfîrșitul 
Jocurilor Olimpice, pentru a 
nu se tulbura viața politică a 
țării într-un moment în care 
toate eforturile trebuiau con
centrate spre asigurarea bunei 
desfășurări a acestui eveni
ment sportiv.

După ce a fost reales, în 
iulie, lider al partidului libe
ral-democrat (partidul de gu
vernămînt, care deține de 16 
ani majoritatea în parlament), 
Ikeda urma să conducă gu
vernul pînă la viitoarele ale
geri din 1967. Dar boala sa a 
schimbat situația și astfel a 
luat sfîrșit îndelungata sa 
carieră politică.

Prima funcție ministerială 
a lui Ikeda a fost aceea de mi
nistru de finanțe în cel de al 
treilea cabinet al lui Yoshida, 
împreună cu acesta, Ikeda a 
luat parte la conferința pen
tru semnarea tratatului de 
pace japono-american de la 
San-Francisco din 1951. Scurt 
timp după aceea, în 1952, a 
preluat conducerea Ministe
rului Comerțului Exterior. 
Fiind nevoit să demisioneze 
în urma unui vot de neîncre
dere, el și-a redobindit func
ția de ministru de finanțe 
abia în decembrie 1956, în ca
binetul liberal-democrat con-

-----•-----

dus de Ishi Bashi. El a deți
nut această funcție și în gu
vernul Nobosuke Kishi pînă 
în 1958, cînd a demisionat în 
semn de protest împotriva nu
mirii lui Kishi ca lider al 
partidului liberal-democrat. 
După ce Kishi a anunțat că 
va demisiona ca urmare a 
situației create de protestele 
provocate prin ratificarea pac
tului de securitate america
no-japonez, între diferitele 
fracțiuni ale partidului libe
ral-democrat a izbucnit o lup
tă aprigă pentru putere. Au 
învins adepții lui Ikeda. La 
mijlocul lunii iulie 1960, la un 
congres extraordinar al parti
dului liber-democrat, Ikeda 
a fost numit conducător al 
acestui partid și a preluat și 
conducerea guvernului, pe 
care a deținut-o pînă la de
misia sa.

Corespondenții de presă a- 
preciază că „demisia lui Ike
da ar putea pune capăt peri
oadei de stabilitate politică și 
ar putea provoca o intensă 
luptă pentru putere în cadrul 
partidului de guvernămînt".

Problema succesiunii va fi 
rezolvată în cadrul unor tra
tative între liderii diverselor 
fracțiuni și, se pare, se vor lua 
în considerare numele lui Ei- 
saku-Sato, fost ministru de 
stat și fost candidat la funcția 
de președinte al partidului, 
Ichiro Kono, ministru de stat 
(care se bucură și de preferin
ța lui Ikeda) și Aiichiro Fu
jiyama, fost ministru de ex
terne. Candidatul ales va de
veni prim-ministru al Japoni
ei după ce va fi aprobat de 
Dieta japoneză, care se va în
truni în sesiune extraordina
ră în luna noiembrie.

VICTOR URSU

Aspect de toamnă din Stock
holm, capitala Suediei. Băn
cile din parcuri, încărcate în 
camion, sînt doar o amintire 
a zilelor călduroase din vară
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