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Azi mai bine ca ieri, 
miine mai bine ca azi

Cronica 
actualității

Sortimente noi 

de produse lactate.^
în ultimul timp au intrat în producție noi 

unități de prelucrare a laptelui la Bacău, Tg. 
Neamț, Piatra Neamț, Băilești și alte locali
tăți situate în zone cu specific zootehnic.

Unitățile de prelucrare a laptelui au intro
dus recent în fabricație noi produse. De 
exemplu, alături de cunoscutele telemea și 
cașcaval de Dobrogea, la Constanța se pre
pară de curînd alte sortimente ca lapte pas
teurizat, brînză cu smîntînă și iaurt concen
trat. în același timp, la Bacău s-a introdus în 
fabricație smîntînă cu cafea și brînză aperi
tiv, la Galați cașul afumat „Vrancea", la Iași 
crema „Moldova" (un amestec de brînză de oi 
și de vaci) și telemeaua cu albumină, iar la 
Baia Mare brînză de burduf specială.

...și de cofetărie

Se elaborează o nouă șarjă de oțel
Foto : ION CUCU

In cele două labora
toare pentru produse 
de cofetărie-patiserie, 
înființate în Capitală în 
urmă cu trei ani, s-au 
experimentat pînă acum 
și pus la dispoziția uni
tăților de desfacere

veste 300 de noi sorti
mente de specialități.

Alături de lucrători 
cu experiență îndelun
gată, în aceste labora
toare lucrează și nume
roși tineri absolvenți ai 
școlilor profesionale.

Cu planul pe 10 luni îndeplinit
• PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru). — întreprinderile in

dustriale și unitățile comerciale ale regiunii Ploiești, au raportat ieri 
îndeplinirea planului de producție pe 10 luni. Totodată ele au rea
lizat economii suplimentare de peste 115 milioane lei. Se evi
dențiază în mod deosebit constructorii de utilaj petrolier de la Tîr- 
goviște și Cîmpina, care, prin reproiectarea geamblacurilor pentru 
sonde, a unor tipuri de vane și altele, precum și datorită extinderii 
turnării pieselor în forme cu înveliș exoterm la peste 140 de repere 
au realizat însemnate economii de metal.

Economii și beneficii peste plan
• Colectivele din întreprinderile industriale ale regiunii Crișana au 

realizat de la începutul anului și pînă acum economii suplimentare 
în valoare de peste 16 072 000 Iei, iar beneficiile realizate peste plan 
depășesc suma de 11 milioane lei. Pînă în prezent, 40 de întreprin
deri și-au îndeplinit angajamentul anual privind realizarea de econo
mii suplimentare. Printre acestea sînt uzinele de reparai utilaj mi
nier din orașul Petru Groza, întreprinderea „Refractara" Aștileu, Fa
brica de sticlă Pădurea Neagră, IPROFIL-Oradea, întreprinderea de 
echipament metalic pentru binale și altele.

(Agerpres)

care-1 alcătuiesc : cocsari, furnaliști, 
oțelari, laminoriști... Vom vorbi în 
eîteva rînduri însă despre unul din 
aceste colective : colectivul secției a 
Il-a furnale.

Sîntem la capătul lunii a noua din 
acest an. Aruncăm o privire retro-

indicii de utilizare și economia de 
cocs realizată pe seama reducerii 
continue, accentuate a consumului 
specific. Sînt însă și trepte pe care 
colectivul acestei secții le-a urcat și 
pe care nimeni din Hunedoara nu 
le-a uitat. Ele nu se referă numai

etatea metalului, a flă
cărilor strînse în chin
ga furnalelor și a cup
toarelor, cetatea de pe 
Cerna. Aici își au izvo
rul rîurile incandescen
te de metal.

300 de zile din viața combinatului, 
de întrecere sînt bogate în realizări 
de seamă : au fost produse multe, 
zeci de mii de tone de fontă, oțel, 
laminate peste prevederile planului. 
S-au obținut economii de zeci de mii 
de tone de cocs, „pîinea hrănitoare" 
a furnalelor. Numai pe scama redu
cerii consumului specific la cocs la 
furnale au fost înscrise în contul 
de economii la prețul de cost al 
combinatului — în 9 luni ale anului 
— peste. 40 milioane Iei.

Ar fi multe de consemnat din în
trecerea colectivului combinatului 
siderurgic, a numeroaselor colective

• Ascensiunea unei inițiative
• Pe om îl cunoști după fapte
• Punte spre realizările de mîine

spectivă. De opt ori în acest an să
geata de pe graficul întrecerii a 
zvîcnit mereu mai sus. Planificatorii 
sau cei din serviciul de organizare a 
muncii au înregistrat rezultatele 
fiecărei luni la două dintre criteriile 
de bază ale întrecerii furnaliștilor :

la cifre. Acțiunea de economisire a 
cocsului pornită din secția a Il-a a 
avut un puternic și îndelung ecou la 
toate furnalele cetății de foc și me
tal de pe Cerna.

O zi își preda ștafeta celeilalte cu 
rezultate tot mai bune. Iată în rîn

duri lapidare, de cea mai succintă 
cronică a întrecerii, ceea ce s-a pe
trecut la secția a Il-a furnale pe 
parcursul a 300 de zile din acest an.

Ianuarie. Sarcina de reducere a 
consumului specific cu 10 kg de 
cocs pe tona de fontă elaborată — 
angajament asumat de furnaliști la 
conferința orășenească de partid — 
a fost îndeplinită și depășită din 
prima lună. A fost realizată o econo
mie de 82 kg cocs pe tona de fontă.

La furnalele secției a Il-a, colec
tivul a semnat certificatul de naștere 
a acțiunii: „Să producem 1 000 tone 
de fontă pe lună cu cocs economisit".

Februarie. Realizările lunii prece
dente n-au fost luate etalon. Ștache
ta economiilor a urcat la 105 kg

MARIN CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Pregătiri de iarnă... 

pe litoral

La sanatoriile balneare care funcționează 
permanent pe litoral se foc pregătiri pentru 
sezonul rece. La sanatoriul din Mangalia, 
bunăoară, s-au luat măsuri pentru completa" 
rea aparatajului medical. La pavilionul de 
tratamente s-au introdus instalații de aer con
diționat, la bazinul cu apă de mare încălzită 
s-au făcut reparații capitale, iar sălile de îm
pachetări cu nămol au fost pregătite pentru o 
cit mai buna funcționare în timpul iernii. O 
dată cu reamenajarea blocului alimentar al 
sanatoriului, s-au construit camere frigorifice 
și instalații moderne pentru păstrarea în 
bune condiții a alimentelor în orice anotimp 
și se lucrează la construirea unei noi spălăto
rii mecanice de mare capacitate.

Măsuri asemănătoare au fost luate și la sa
natoriile de reumatologie pentru adulți și co
pii cie la Eforie Nord, Eforie Sud și Techir- 
ghiol. In toamna și iama aceasta, sanatoriile 
de pe litoral asigură condiții optime de tra
tament pentru aproape 8 000 de pacienți.

(Agerpres)

Timpul RITM INTENS LUCRĂRILOR AGRICOLE DE TOAMNĂ!
1 . ........ ....... . ..........— ■■

înseamnă boabe
Profitînd de tim

pul favorabil din ul
timele zile, colectiviș
tii și mecanizatorii 
din raionul Aleșd au 
însămînțat cu grîu su
prafețe întinse de te
ren. Ritm rapid de 
lucru s-a înregistrat 
mai ales în acele u- 
nități care, organi
zed cu chibzuință 
munca, au asigurat 
folosirea cu randa
ment sporit a tractoa
relor și celorlalte ma
șini agricole. E cazul 
G.A.C. din Lugaș, 
Hotar etc.

Colectiviștii din co
muna Lugaș trebuie 
să însămînțeze cu 
grîu 570 de hectare. 
Cea mai marc parte 
din suprafețe provine 
după culturile prăși- 
toare. Lucrînd zilnic 
cîte 400 de oa
meni la recoltatul po
rumbului, la tăiatul 
cocenilor și transpor
tul lor la depozitele 
de nutrețuri ei au 
creat din timp cîmp 
de lucru celor 16 
tractoare, a căror ca
pacitate de producție 
a fost folosită din 
plin la arat, pregăti
rea terenului și se

mănat. Peste 300 de 
hectare au primit de 
acum sămînță. Se sea
mănă zilnic în medie 
cîte 30—40 de hec
tare, iar porumbul se 
recoltează de pe alte 
20 ha.

în raionul Aleșd 
mai sînt însă supra
fețe întinse de tere
nuri ce urmează a fi 
semănate : aproape 
4 000 de hectare. In- 
sămînțarea lor la timp 
cere intensificarea rit
mului de lucru la re
coltatul porumbului 
și eliberarea terenu
lui. Sînt încă unități 
unde aceste lucrări 
sînt rămase în urmă. 
La Tilecuș, de pildă, 
unitate care a dispus 
de aceleași condiții 
de lucru ca și cea din 
comuna Hotar, po
rumbul a fost recol
tat numai de pe 55 
de-hectare. Mai e de 
mirare că cu grîu a 
fost însămînțată o su
prafață foarte mică ? 
Cu mici diferențieri 
situația este asemănă
toare și la G.A.C. Bo- 
rod, Telechin, Lunc- 
soara și altele.

Posibilități de spo
rire a ritmului de lu

cru la însămînțarea 
griului sînt, prin spo
rirea coeficientului de 
utilizare a mașinilor 
la arat, pregătirea te
renului și semănat, 
care, deocamdată, nu 
depășește 60 Ia sută. 
AceasU însă presupu
ne neapărat mărirea 
vitezei de lucru la re
coltatul porumbului 
tăiatul cocenilor și 
eliberarea terenului. 
Se prevede că în 
zilele următoare rit
mul la semănat va 
fi dublat. Este un lu
cru bun. De la inten
ții trebuie să se trea
că însă la fapte. Tim
pul nu așteaptă. Or
ganizațiile U.T.M. 
pot să aducă o con
tribuție însemnată la 
grăbirea acestor lu
crări — antrenînd la 
recoltatul porumbului, 
tăiatul și transportul 
cocenilor un număr 
mult mai mare de ti
neri decît pînă acum.

C. BEJAN 
corespondentul „Scîn- 
teii tineretului" pen
tru regiunea Crișana

Porumbul a fost cules, griul s-a semănat. Pe ogoarele G.A.C. 
din comuna Gruiu, regiunea București, tractoarele execută 

acum arături pentru Insămințările din primăvară
Foto: AGERPRES

De unde 

provin 
diferențele?

Zn ultima situație operativă 
de la Consiliul agricol ra
ional Negrești se putea citi 

ă gospodăriile agricole din Cir- 
bești și Pîncești au terminat de 
.nsămînțat griul. Această lucrare 
se apropie de sfîrșit și în comu
nele Țibana Bebricea și Drăgu- 
șeni. In raionul Negrești însă 
sint 24 de gospodării colective 
care au de semănat cu grîu 13 600 
hectare. Din aceeași situație re
zultă că mai sînt de însămînțat 
aproape 3 000 de hectare. Este o 
cifră globală. Diferențele de la 
o unitate la alta sînt apreciabile. 
La G.A.C. Oșești, de exemplu, 
trebuie însămînțate peste 300 de 
hectare, la Tansa — 328; la Oni- 
ceni, Bazieni, Scînteia și Valea 
Ursului aproape 500. De unde 
provin diferențele ?

Să relatăm un fapt. Sînt încă 
mari suprafețe neeliberate de po
rumb și coceni. Mecanizatorii de 
la S.M.T. Negrești au venit cu o 
inițiativă menită să-i ajute pe co
lectiviști în efectuarea la timp a 
acestor lucrări. Ei au transformat

în platforme 35 de grape cu disc 
GD 4 cu care se pot scoate zilnic 
la capătul tarlalelor cocenii de pe 
mai mult de 350 ha. Dar la 
G.A.C. rămase în urmă, pe care 
le-am amintit, nu se asigură bra
țele de muncă necesare pentru 
încărcatul și descărcatul platfor
melor. Totul este lăsat în seama, 
tinerilor mecanizatori. Nu sînt 
folosite judicios nici atelajele 
proprietate obștească. La Valea 
Ursului în aproape o săptămînă 
nu au fost folosite d&cît 10—20 
atelaje din cele aproape 100. Ele 
sînt deservite doar de un om. In 
acest fel un atelaj care ar putea 
face 3—4 transporturi pe zi, face 
cu greutate unul sau două.

La Țibănești, din aceleași cau
ze, zile în șir 9 semănători ale 
celor două brigăzi de tractoare 
de la S.M.T. Negrești au așteptat 
la capătul tarlalelor fără ca me
canizatorii să poată intra cel pu
țin la arat. Iată deci cauze care 
fac, ca în loc de 1000 hectare 
cit este prevăzut a se însămînța 
pe zi, să se realizeze doar între 
300—700 hectare. Epoca op
timă pentru însămînțarea griu
lui se apropie de sfîrșit. In puți
nele zile care au mai rămas este 
necesar ca în raionul Negrești să 
se ia măsurile cuvenite pentru 
antrenarea la efectuarea acestor 
lucrări a tuturor forțelor de care 
dispun gospodăriile colective.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în raion mai sînt de eliberat 
peste 5 000 de hectare acoperite 
cu porumb în locul căruia tre
buie să se efectueze arături 
adinei de toamnă.

C. SLAVIC
N. BARBU

Au terminat insămințările
Gospodăriile agricole colective din regiunea București au terminat 

insămințările de toamnă. Colectiviștii și mecanizatorii, îndrumați de 
consiliile agricole și specialiștii din unități au făcut în toamna aceasta 
insămințările în condiții agrotehnice superioare anilor trecuți pe în
treaga suprafață de 430 000 ha cultivate cu grîu și secară. Semănatul 
în perioada optimă s-a datorat îndeosebi efectuării în proporție de 
60 la sulă a lucrărilor de pregătire a terenului pînă la începerea se
mănatului.

Mecanizatorii și colectiviștii au concentrat acum toate mijloacele 
pentru terminarea strîngerii și depozitarii recoltei și executării arătu
rilor de toamnă. A fost arată pînă în prezent jumătate din suprafață 
ce va fi însămînțată în primăvară.

(Agerpres)
7r,

Colectiviștii din raza de acti
vitate a S.M.T. Făcăieni, raionul 
Fetești, ajutați de mecanizatori, 
care au folosit la maxim capaci
tatea de lucru a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole, au 
terminat de însămînțat întreaga 
suprafață planificată. Astfel, nu
mai cu grîu au fost însămînțate 
5 800 hectare, iar 1 300 hectare 
cu orz de toamnă și secară pen
tru masă verde.

Suprafețe mari cu culturi de 
toamnă au semănat G.A.C. Ce- 
gani, Bordușani, Făcăieni, G.A.C. 
„Progresul" și altele. Lucrările, 
executate sub îndrumarea și su

pravegherea permanentă a ingi
nerilor agronomi din gospodăriile 
colective și a cadrelor tehnice din 
S.M.T., sînt de bună calitate. Ti
nerii mecanizatori care au obți
nut rezultate frumoase fac parte 
din brigăzile conduse de Spînu 
Victor, Broască Ion, Spînu C-tin, 
Cățiloiu Nicolae, Dumitrache Mi- 
tulescu și Zpinescu Ion, care, or- 
ganizîndu-și bine munca, lucrînd 
în două schimburi, noaptea la 
arat și ziua la semănat, au termi
nat primii însămînțările.

0. FRÎNCU

Escală 
la Constanța

Părăsind Galațiul, în drum spre 
Oceanul Atlantic, navele romînești 
de pescuit oceanic „Constanța" și 
„Galați" au făcut un scurt popas 
în portul Constanța, pentru a face 
ultimele probe de marș.

In cinstea marinarilor și specia
liștilor de pe cele două nave, în 
sala „Fantasio" din Constanța a 
fost prezentat miercuri seara un 
spectacol de cîntece și dansuri.

(Agerpres)

Sărbătoarea majoratului
n întîmpinarea săr
bătorii vîrstei de 
aur, în întreaga țară 
au loc acum pri
mele manifestări, 
cu prilejul cărora

(M
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• Dincolo de manualul 
școlar

• Carnet cinematografic:
— Umbrelele din Cher

bourg
— Comisarul Maigret se 

înfurie
• Campanie în Deltă
• Poșta redacției
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• Centenarul institutelor 
de artă

tinerii participă la 
un emoționant colocviu pe tema 
răspunderilor vîrstei lor. Vizitele 
și excursiile pentru cunoașterea 
mai îndeaproape a obiectivelor 
economice ale țării, întâlnirile 
care dau glas amintirilor unor 
oameni vîrstnici, ca și reuniunile 
tinerești animate de programe
artistice și concursuri — toate 
acestea, și încă multe altele, al
cătuiesc un foarte variat itinerar
educativ, dedicat acelora care se 
află în pragul celor 18 ani. Ei 
înșiși, viitorii sărbătoriți, ne rela
tează cu emoție despre partici
parea la astfel de acțiuni, la care, 
scrie unul din ei, „venim ca la o 
sărbătoare, sărbătoarea tinereții 
noastre".

Aflîndu-se timp de eîteva zile 
în orașul Craiova, în mijlocul 
unor colective de tineri care se 
pregăteau pentru sărbătorirea 
vîrstei de aur reporterul a trebuit 
să răspundă împreună cu ei, 
unui mare număr de invitații la 
asemenea acțiuni. Mai întîi a 
luat cunoștință de ele, la comi
tetul orășenesc U.T.M. desprin- 
zînd din planul acestuia : expu
nerile despre realizările poporu

lui nostru în cei 20 de ani de la 
Eliberare, prilej de retrospectivă 
în chiar istoria unor vestite între
prinderi craiovene, cum ar fi a- 
cea emoționantă secțiune în ulti
mele două decenii ale Uzinei 
„Electroputere". Audiind atari 
expuneri, sinteze sprijinite de 
exemple îndeobște cunoscute, 
tinerii vor fi invitați apoi la al
tele, în care li se va vorbi despre 
condițiile lor de muncă și învăță-

muzee din Capitală, vizionarea 
unor spectacole.

...Sîntem la „Electroputere" 
Craiova. Tinerii de aici au vizitat 

de curînd Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R.P.R. E 
viu în sufletul lor ecoul minunate
lor înfăptuiri pe care le-au cuno
scut în această mare vitrină a ță
rii. Cu acest ecou proaspăt în 
inimi participă acum la incursi
unea emoționantă în istoria

De aici, de la. muzeu, invitați
ile au solicitat tinerilor participa
rea Ia alte manifestări, simpozioa
ne, seri literare, (pagini literare 
despre ceferiști și petroliști, frag
mente dintr-un capitol bogat ilu
strat de scriitorii noștri, în lectu
ra unor actori de la Teatrul Na
țional din Craiova ori a uno
ra dintre cei mai buni ci
titori, sînt alte documente care 
completează sugestiv cunoștin-

Raidul nostru prin organizații U.T.M. 
din orașul Craiova

tură, vor aduce ei înșiși mărturia 
acestor minunate condiții. Nume
roase invitații ne-au îndreptat a- 
tenția spre orașul București, mai 
exact, în primul rînd spre pavili
oanele Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale a R.P.R. Este 
vorba, deci, de vizitarea acestei 
impresionante expoziții care le va 
adînci, astfel, cunoașterea iscu
sinței și capacității făuritorilor 
Romîniei socialiste. Invitațiile in
dică, de asemenea, vizitarea unor

luptelor desfășurate de petroliști 
și ceferiști, o retrospectiva în
lesnită de vizitarea Muzeului, din 
localitate care păstrează docu
mentele acestei eroice lupte co
muniste. Fotografiile, imaginile 
de muzeu, alături de explicațiile 
ghidului sau ale celor mai în 
vîrstă leagă, firesc, realizările re
cent cunoscute la marea expozi
ție de această neobosită, dîrză 
luptă a clasei muncitoare con
dusă de partid.

țele dobîndite). în sfîrșit, un 
loc aparte în cadrul acestor activi
tăți dedicate vîrstei de aur îl are 
cuvîntul celor care, anul trecut 
sau în urmă cu cîțiva ani, au fost 
ei înșiși sărbătoriții. Această în- 
tîlnire a prilejuit un interesant 
schimb de impresii dar, înainte 
de toate, a constituit o adevărată 
ștafetă a emoțiilor, înmînată ce
lor de azi cu încredere în capa
citatea și puterea lor de dăruire.

Urmărind seria acelorași invi

tații craiovene, ne-am oprit la 
întreprinderea de reparații auto 8 
unde, de curînd a avut loc o în- 
tîlnire a tinerilor de aici cu elevii 
de la Școala medie nr. 3. Ei și-au 
împărtășit proiectele de viitor, au 
vorbit de răspunderile ce le revin 
la locurile de muncă. Am notat 
din cele spuse de unul din vor
bitori aceste cuvinte, semnifica
tive : „Majoratul nu înseamnă 
numai împlinirea unei vîrste, ci, 
mai ales, înțelegerea matură și 
participarea efectivă la transfor
mările ce au loc în patria noastră, 
dăruirea tuturor forțelor acestei 
minunate opere de construire a 
societății socialiste". La aceeași 
întâlnire tinerii au recitat versuri 
dedicate sărbătorii celor de 18 
ani.

Optsprezece ani este vîrsta 
cînd bilanțul primelor realizări 
nu e prematur și cînd aspirațiile 
stârnesc îndrăgirea unor modele 
ilustre, de mare rezonanță în su
fletul și mintea tinerilor aflați la 
vîrsta romantică a desprinderii de 
țărm. „Ce aș face eu, și cum aș 
face, și cît pot să dau, să dăru
iesc" — iată întrebări al căror 
răspuns viitorii arhitecți, profe
sori, medici — deocamdată elevii 
claselor a Xl-a — l-au dat, în 
cadrul unui concurs ghicitoare

NICOLAE ADAM
(Continuare în pag. a IlI-a)

Serbănuț Ion, tînăr muncilor la secția sculerie a Uzinei „Stea
gul roșu" din Brașov, unul dintre sărbătoriții vîrstei de 

aur din acest an
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I este 300 dintre e- 
i levii școlii — nu
măr ce reprezen
ta aproape jumă
tate din efectivul 
acesteia — au ac
tivat anul trecut 

în cele 6 cercuri pe materii.
Ca un principiu general, 

cercurile pe materii au urmărit 
aprofundarea anumitor pro
bleme din disciplina respecti
vă evitînd astfel monotonia, 
repetarea aidoma a lecțiilor de 
clasă. Așa, de pildă, cercul de 
chimie a urmărit informarea 
elevilor cu noutățile din acest 
domeniu, a oferit celor care 
doreau să participe la olimpia
dă posibilitatea să depășească 
hotarele manualului de chi
mie, să abordeze probleme cu 
o tematică superioară lecțiilor 
de clasă. (Avem de-a face doar 
cu elevi foarte buni, pasionați 
de studiul chimiei). Cercul și-a 
format și un grup de elevi care 
rezolvă problemele. Metoda de 
lucru nu s-a limitat doar la 
întocmirea unor referate și la 
discuții pe marginea lor; s-au 
făcut experiențe interesante, 
excursii și simpozioane.

redacției
Teodorescu Radu — Brăila

Ion Pândele — Baia Mare

ii„Ziua bibliotecii

L. BARBU 
profesor 

secretarul comitetului U.T.M. 
Școala medie „Vasile Alee- 

sandri“-Galați

Doi din cei 200 de pionieri care activează in cadrul cercului de filatelie de la Palatul pio'- 
nierilor din Capitală poto . AGERPRES

Lacul de acumulare al 
hidrocentralei „V. I. Lenln" 
de la Bicaz are o capacitate 
de a înmagazina 1 300 000 000 
m5 de apă, ceea ce permite 
irigarea a 300 000 ha de pă- 
mînt arabil în Lunca Șire
tului și în nordul Bărăganu
lui. El are o lungime de 35 
km și o lățime pînă la 2 km.

In partea de răsărit a o- 
rașului Cernavodă se văd și 
azi urmele vechiului Axio- 
polis, punct de hotar, așezat 
în partea dinspre Dunăre, al 
sistemului defensiv roman 
format din trei valuri, cuno
scute sub denumirea de Va
lul lui Traian. Acest val 
format din șanțuri cu para
pete de pamînt pe alocurea 
zidite a folosit romanilor și 
ca sistem de apărare. Valul 
mic, cu urme pe alocuri 
șterse, taie de-a curmezișul 
văile secundare.

Din loc în loc se mai văd 
și azi movilele de observa
ție. Valul cel mare era lung 
de 54 km, avea șanțuri de o 
parte și de alta, și era în
tărit de 25 lagăre. Intr-una 
dintre’ ciocnirile dintre daci 
-și romani care a avut loc aci 
a luat parte și împăratul 
Traian și se presupune că 
acest val este reprodus și 
pe Columna lui Traian de la 
Roma. Cel de al treilea val 
are o întăritură de piatră — 
o linie de graniță. Ia fața a- 
cestor întărituri a rămas 
pînă azi o localitate care 
poartă denumirea de Valea 
Dacilor.

Elena Mitu — Craiova
Agatha Bîrsescu (1857— 

1939) a urmat Conservato
rul la București și apoi la 
Viena. Ea a jucat ca primă 
tragediană la Burgtheater 
din Viena, apoi pe scenele 
multor teatre din Europa și 
America. Printre creațiile 
sale se numără rolurile titu
lare din „Medeea** și „Sop- 
ho" de F. Grillparzer, „An- 
tigona" de Sofocle, „Maria 
Stuart" de Fr. Schiller, re
gina din „Ruy Blas" de 
V. Hugo. Spre sfîrșitul vie
ții ea a fost profesoară la 
Conservatorul din Iași.

George Mendrea — Arad
Conform hotărîrilor în vi

goare sînt admiși să candi
deze la examenele de admi
tere în învățămîntul superior 
seral muncitorii calificați, 
maiștri sau tehnicieni, pro- 
iectanți sau laboranți din in
dustrie, agricultură, silvicul
tură, transporturi, construc
ții, din institutele de pro
iectare, de cercetare și de 
învățămînt superior care 
posedă diplome de absol
vire a școlii medii de cul
tură generală, cu examen de 
maturitate sau a unei școli 
echivalente. Deasemenea, 
candidatii trebuie să aibă 
vîrsta de cel mult 25 ani și 
o vechime în specialitate de 
cel puțin trei ani.

Pentru înscriere aveți ne
voie de recomandarea între
prinderii la care lucrați. 
Studenții înscriși în învăță
mîntul superior seral, bene
ficiază de următoarele în
lesniri : sînt programați în 
schimburi de producție care 
să le permită frecventarea 
regulată a cursurilor, la ce
rere în măsura posibilități
lor vor fi transferați în în
treprinderi sau instituții din 
localitățile în care se orga
nizează învățămîntul supe
rior seral, cu condiția ca 
ele să aparțină aceluiași 
minister.

Pentru prezentarea — o 
singură dată — la concursul 
de l2.
de an 
stat __ __
cîte un concediu de studii 
plătit de 30 zile calendari
stice anual în afara conce
diului de odihnă. Acest con
cediu se acordă la cerere 
eșalonat sau integral.

Institutele politehnice din 
București, Timișoara, Iași, 
Cluj, Galați au secții și la 
seral.

admitere, la examenele 
și la examenul de 

se acordă studenților

DINCOLO De MANUALUL ȘCOLAR
Membrii cercului de istorie 

au cercetat diverse documen
te, au vizitat muzee și au făcut 
excursii ; rodul acestora a fost 
întocmirea unor lucrări dez
bătute în cerc. în plus, cer
cul a întocmit monografia li
ceului nostru, care are o isto
rie de aproape 100 de ani. Și 
celelalte cercuri au avut o ac
tivitate la fel de interesantă.

La sfîrșitul anului, în școală 
s-a organizat o sesiune a 
cercurilor pe care noi am nu
mit-o de inițiere științifică. Și 
nu întîmplător, ci pentru că 
realmente elevii au făcut uceni
cie științifică, nu puțini fiind 
aceia care și-au folosit ceasu
rile libere, o parte din zilele 
de vacanță pentru documen
tare, pentru întocmirea refe
ratelor, muncind cu pasiune, 
cîștigînd prețioase și solide 
cunoștințe.

Am să citez numai cîteva din 
referatele prezentate : „Folo
sirea maselor plastice în in
dustria construcțiilor de nave 
la S.N.G." ; „Folosirea colo- 
ranților produși la „Policolor 
Galați" (cercul de chimie) ;

Biblioteca regională Suceava a 
organizat de curînd un schimb 
de experiență pentru bibliotecarii 
din raioanele de șes pe tema „O 
zi model a bibliotecii".

Biblioteca din Rădăuți’-Prut, 
fruntașă pe regiune, a fost de
semnată să ofere atît cititorilor 
cît și bibliotecarilor o astfel de 
zi model. Cîteva afișe mari anun
țau programul acțiunilor cu car
tea ce trebuiau să se desfășoare 
cu această ocazie. Acțiunile bi
bliotecii au fost îmbinate cu cele 
ale căminului cultural.

încă de dimineață, cei mai mici 
cititori au sosit la bibliotecă, 
unde „Povestea celor trei ursu
leți" a fost ilustrată cu diafilme

La ora 10, în sala de spectacole 
a căminului cultural se aflau 
elevii pentru care fusese pregătit 
medalionul literar „Nicolae La-

DELTA
Foto: GH. CIOROBEAOrășelul din Delta Dunării — Maliuc
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robuste și greoaie 
și-n jos vase încăr- 

mărfuri și pasageri, cea-

De o parte și de alta a Du
nării, se ridică păduri înalte de 
plopi tineri și falnici, aliniați în 
rînduri perfecte, semn că geneza 
lor trebuie căutată în interven
ția omului și nu în risipa na
turii. Dar unde sînt sălciile ?

— Au fost, ni se explică. 
De cîțiva ani însă muncitorii de 
la silvic au început să le înlocu
iască masiv cu plop canadian. 
Delta l-a primit ospitalieră și se 
pare că se simte ca la el acasă. 
In cîțiva ani plantația va deveni 
pădure.

Trec, 
în sus 
cate cu , , . .
muri ca niște care uriașe pline 
cu stuf. E un trafic intens, o cir
culație aglomerată, și Dunărea 
pare un imens bulevard. Recu
noști chiar și un semafor care 
în mod obișnuit regularizează cir
culația la intersecția marilor 
străzi: farul plantat în locul unde 
apele Dunării se desfac încă o 
dată plecînd pe brațul Sulina sau 
Sf. Gheorghe.

Începe să se lase seara și ulti
mele raze ale soarelui tomnatec 
fac să sîngereze pădurea de stuf. 
Imediat își fac apariția, înșirate 
pe mal ca niște enorme cuburi 
de zahăr, cîteva blocuri de lo
cuințe. Sîntem la Maliuc. 

„Dunărea — fluviu de mare 
importanță economică1' (cercul 
de geografie), „Rezolvarea 
unor probleme de geometrie 
pe cale vectorială” (cercul de 
matematică), „Momente irr.* 
portante din istoria Școlii me
dii „Vasile Alecsandri“ Galați. 
In toate întreprinderile și ins
tituțiile pe unde au fost elevii 
noștri în documentare au pri
mit un sprijin prețios și o în
drumare plină de înțelegere și 
căldură.

Sesiunea, a prilejuit un mo
ment sărbătoresc în școală : au 
participat — în afara elevilor 
și cadrelor noastre didactice — 
activiști ai comitetului orășe
nesc de partid, activiști ai 
U.T.M., tovarăși de la secția de 
învățămînt a sfatului popular, 
profesori, părinți și elevi de la 
alte școli. Cei mai mulți din
tre referenți —- atunci elevi în 
clasele a Xl-a — au reușit la 
examenele de admitere în fa
cultăți, la specialitățile pe care 
le-au îndrăgit și în care s-au 
pregătit în școala medie. Un 
exemplu în această direc
ție îl constituie colectivul 
care a lucrat la întocmirea re-

biș". S-a vorbit despre creația a- 
cestuia, s-au citit versuri.

în continuare, cei peste 150 
elevi au vizionat filmul „Năzdră
văniile lui Koja“.

în timpul amiezii oaspeții sosiți 
la schimbul de experiență au vi
zitat biblioteca comunală.

După masă, colectiviștii au ve
nit la căminul cultural. In progra
mul „zilei bibliotecii" a fost in
clusă și o manifestare de amploa
re pentru cititorii maturi — con
sfătuirea pe tema „Să dezvoltăm 
și să apăram proprietatea obșteas
că". Cu două săptămîni înainte, 
bibliotecara a pus la dispoziția 
cititorilor o serie de broșuri scrise 
pe această temă.

Consfătuirea a fost deschisă de 
bibliotecara Dicu Julieta. A vor
bit apoi inginerul agronom des
pre căile de sporire a fondului 
de bază în gospodăria colectivă,

Acostăm și pornim să cunoaș
tem așezarea aceasta nouă care 
nu figurează în hărțile de acum 
cîțiva ani. O faleză largă, pavată 
cu dale de beton și străjuită de 
stâlpi cu lămpi de neon se aș
terne la poalele blocurilor albe și 
ale vilelor cu acoperișuri țugu
iate. Un complex comercial cu 
vitrine largi cît pereții, cu inte
rioare sprijinite pe coloane colo
rate în albastru, galben și verde, 
cu baruri și mobilier pastelat, 
din material plastic, te face să 
crezi că te afli mai degrabă un
deva, într-o stațiune climaterică, 
în fața cinematografului e aglo
merație la bilete. Copii de școală 
îmbrăcați în sarafane noi, fetițe 
cu părul adunat în funde se în
torc spre casă. în ferestrele clădi
rilor se aprind luminile. Acolo sînt 
laboratoarele de cercetări, acolo 
lucrează în fiecare zi ingineri, hi
drologi, geochimiști, 
triști, comandamentul științific. 
Directorul științific al stațiunii 
experimentale stuficole Delta Du
nării, inginerul David Comei, 
ne vorbește despre munca ce
lor 50 de specialiști care de 
opt ani de zile studiază condițiile 
de dezvoltare a stufului, meto
dele și mijloacele care trebuie a- 
plicate, în vederea asigurării 
unor producții mari la hectar, 
creează tipuri noi de mașini și

topome-

te 
să-și lăr- 

orizontul cunoștințe-

fera tulul „Tehnologia săpunu
lui la întreprinderea „Apolo" 
Galați" prezentat în cadrul cer
cului de chimie. Cele trei eleve, 
autoare ale referatului — Eu- 
frosina Palade, Liliana Grigo- 
raș și Anișoara Dimache — 
s-au înscris la Facultatea de 
chimie industrială din locali
tate.

Am dat toate aceste amănun
te despre activitatea cercuri
lor în anul trecut pentru că 
și în acest an, preluînd întrea
ga experiență buna a lor, 
ne vom strădui să asigurăm 
membrilor cercurilor o activi
tate la fel de interesantă, 
natură să-i ajute 
geascâ 
lor în domeniul preferat, do
meniu din care-și vor alege 
poate viitoarea lor profesiune.

Răspunzînd dorinței elevilor, 
unele cercuri și-au lărgit ac
tivitatea, am creat cercuri noi. 
Cercul de limba romînă are 
acum și o secție de limbi străi
ne ; cercului de geografie i s-a 
alăturat și cel de naturale, am 
creat un cerc de fizică cu o 
secție foto. S-au ales de-acum 

menționînd rolul cărții în rezol
varea acestor sarcini. Expunerea 
sa a constituit un punct de ple
care pentru dezbaterile cititorilor. 
Rînd pe rînd au luat cuvîntul 
brigadierul de cîmp Ionescu Con
stantin, îngrijitorul Pricop Ma
nole, brigadierul zootehnist Băi- 
can Gheorghe, utemistul Poza 
Teodor, președintele gospodăriei 
colective, Vătavu Nicolae. Vorbi
torii, colectiviști, s-au sprijinit în 
cuvîntul lor pe exemple concrete 
folosind cunoștințele asimilate 
din o serie de lucrări, ca : „Res- 
pectînd normele democrației co
lectiviste", „Să dezvoltăm și să 
apărăm avutul obștesc", „Dezvol- 
tînd proprietatea obștească, întă
rim gospodăria colectivă", „Ute
miștii colectivei".

ION BELDEANU 
metodist șef, Biblioteca regională 

Suceava

utilaje cu care se recoltează stu
ful. Aici lucrează biologii Traian 
Roman și Nicolae Ivanov, ingi
nerul Ion Simionescu, care expe
rimentează un nou agregat ușor 
pentru recoltarea stufului și plau
rilor plutitori. Ei au la dispoziție 
laboratoare modeme. înzestrate 
cu tot aparatajul necesar.

Directorul stațiunii vorbește cu 
mîndrie despre rezultatele cerce
tării științifice a Deltei: prin ela
borarea metodei de amenajare a 
terenurilor stuficole, prin lucrări 
de îndiguire și dotarea acestora 
cu construcții hidrotehnice și 
stații de pompare au fost scoase 
de sub influența inundațiilor 
50 000 hectare de stuf. Se folo
sește un tractor ușor pe șenile 
de cauciuc în stare să meargă 
prin apă, prin noroi, pe plaur, a- 
gregate plutitoare de recoltat, 
s-au stabilit soluții de îngrășare 
a terenurilor pentru a spori pro
ducția de stuf.

A doua zi dimineața, Delta a- 
vea să ne arate o altă față a ei, 
la fel de nouă și de interesantă 
pe care n-o poți vedea decît din 
toamnă pînă în primăvară. Zecile 
de canale, alte șosele de apă care 
însumează acum 800 km, create 
în ultimii ani, care pornesc din- 
tr-o parte și alta a stăvilarului, 
brațe care duc toate către coloa
nele de stuficultură. Recunoști

discuri, se vor orga- 
multe excursii și vi-

conducerile fiecărui cerc în 
parte formate din elevi; ca
dre didactice de specialitate 
vor conduce și îndruma — ca 
și pînă acum — cercurile. în 
prezent, se stabilesc temele, 
colectivele de lucru, biblio
grafia, precum și celelalte ac
tivități ce vor fi organizate.

Școala oferă o bună bază 
materială pentru desfășurarea 
unei munci folositoare în 
cercuri. Laboratoarele, hărțile, 
planșele stau la dispoziția ele
vilor ; anul acesta va fi ame
najat un laborator foto cu tot 
ce-i este necesar, vor fi folo
site filme științifice și docu
mentare, 
niza mai 
zite.

De pe 
cea de a doua sesiune a cercu
rilor care se va ține în prima 
săptămînă după vacanța de 
primăvară. (Anul trecut s-a 
desfășurat la sfîrșitul trimes
trului III — perioadă nepotri
vită pentru o asemenea mani
festare).

Dar despre activitatea în 
cercuri, despre sesiunea lor 
viitoare vă vom scrie la tim
pul potrivit.

acum se pregătește

CARNET CINEMATOGRAFIC
Filmul lui Jacques Demn e o 

savuroasă parodie a melodramei 
de duzină și a operetei cu librete 
extrase din „biblioteque rose", 
(filmul a 'obținut Marele premiu 
al Cannes-ului din 1964). Intîl- 
nim spiritul ironic, batjocoritor, 
specific tinerilor cineaști francezi 
față de sentimentalismul ce făcea 
în secolul trecut să plîngă Mar- 
got-ele, alimentând dormitoarele 
pensioanelor cu suspine nostal
gice după primul amor, crud în
trerupt de soartă. In Cher- 
bourg-ul anului 1959 „soarta" e 
costumată modern, avînd înfăți
șarea unei distinse patroane a 
unui magazin cu umbreluțe mul
ticolore, care rîvnește pentru fra
gila ei odraslă, îndrăgostită de 
un „coate goale" (nici măcar nu 
și-a făcut armata), un soț cu 
Mercedes și conturi la băncile 
europene. întâmplarea, ca în toa
te poveștile de acest gen, îi scoa
te în cale mamei ambițioase un 
ginere „comme il faut", un ade
vărat gentleman capabil să trea
că cu vederea amorul și pruncul 
ilicit al viitoarei mirese. Și asta 
tocmai in momentul cînd gra
țioasa patroană Mcintă necazu
rile financiare, incerci nd să-și 
amaneteze bijuteriile fără de care 
(mărturisește, pudică), se simte 
în fața lumii ca și dezbrăcată. Și 
tocmai cînd junele rival pleacă 
să-și facă stagiul militar în Alge
ria, pe doi ani. Mai că ești gata 
să compătimești pe biata tânără 
care î-yi sacrifică prima iubire ca 
să salveze bugetul familiei, cînd 
intervine mărturisirea lucidă a 
demnei fiice a unei mame prea 
lucide (care știe că sentimentele 
trec mai ales pe la modistă și bi
jutier) : Crezi, oare, că eu am de 
gînd să-mi irosesc viața aștep- 
tînd ? Mă tem însă că Roland 
(Roland e numele salvatorului, al 
tandrului logodnic, al înțelegăto- 

stră-
Delta în orice condiții, 

de agregate de recol- 
’ de remorci alcă-

repede o astfel de unitate după 
platformele pe care adastă să fie 
încărcate în ceamuri șire enorme 
de stuf, după bacurile dormitor, 
adevărate hoteluri plutitoare, an
corate la cheu, în care-și petrec 
nopțile oamenii care lucrează la 
recoltatul stufului, după remizele 
și atelierele mecanice din apro
piere. Dincolo, în pădurile de 
stuf cuprinse între cele trei brațe 
ale Dunării, lucrează stuficultorii. 
în acest an, cel de-al optulea de 
cînd a început exploatarea noii 
bogății a Deltei, numărul lor va 
ajunge la 4 000. Aproape 600 de 
tractoare ușoare care pot 
bate “ ’ 
250 
tat și 1000 
tuiesc detașamentul mecanizat al 
noii campanii din Deltă și ele 
și-au început asaltul o dată cu 
primele zile ale lui octombrie. E 
cea mai grandioasă campanie din 
Deltă. Iată și confirmarea: în 
primul an, în 1957, s-au recoltat 
doar 7 000 tone de stuf. Anul 
trecut cifra aceasta a ajuns la 
230 000 tone iar în acest an ea va 
ajunge la 325 000 tone. Un spo* 
de aproape 50 de ori în opt ani. 
în acest scop s-au terminat de 
curînd alte lucrări importante de 
amenajări. Suprafața spațiilor de 
depozitare a ajuns la 150 de hec-

Premiza unor noi 
realizări

Cu multă însuflețire parti
cipă tinerii din raionul Turnu 
Măgurele la acțiunile organi
zate de muncă patriotică. De 
la începutul anului și pînă în 
prezent utemiștii au împădu
rit 12 hectare, au combătut 
dăunătorii pe 15 hectare de te
ren de pădure, au întreținut 
27 de hectare de pădure și au 
plantat 600 de plopi negri. La 
împăduriri au luat parte săp- 
tămînal cite 200—300 de ti
neri. Valoarea economiilor 
realizate în ocolul silvic se 
ridică la 148 000 lei, iar cele 
de la înfrumusețarea comune
lor la 421 000 lei.

Muncind cu dragoste, băieții 
și fetele din raionul nostru 
și-au îndeplinit toate angaja
mentele luate pentru acest an, 
încă de la sfîrșitul lunii au
gust. Pentru perioada care a 
mai rămas ei s-au angajat să 
execute terasări (pînă în pre
zent 700 de hectare au și fost 
terminate), să întrețină încă 
200 de hectare de pădure și să 
mai planteze cu plop negru 
alte 120 hectare. Pe 10 km. de 
drum forestier ei vor planta 
pomi pe ambele părți, vor 
participa în continuare la în
frumusețarea satelor și ora
șului Turnu Măgurele. Tinerii 
din organizațiile U.T.M. de la 
Giuvărești, Islaz, Lița, Traian 
și Uda sau de la Combinatul 
chimic și l.R.I.L. s-au eviden
țiat în mod deosebit.

GHEORGHE DULGHERU
corespondent voluntar

rului soț cu afaceri rentabile în 
întreaga lume) nu mă va mai ac
cepta „așa" („așa" însemnînd cu 
o lună înainte de a aduce pe 
lume fructul anterioarei iubiri). 
Și atunci, deprinsă cu calculele 
din prăvălia părintească, viitoa
rea milionară își face următoarea 
socoteală simplă: dacă nu mă 
mai vrea, înseamnă că nu mă iu
bește îndeajuns (îndeajuns, pro
babil, cît să-i treacă și pe viitor 
cu vederea escapadele extracon- 
jugale). Dar bărbatul cu ochii 
triști și voce mîngîietoare (care 
suferise și el de pe urma unui 
sentiment neîmpărtășit, cu nu
mele de Lola) o conduce pe gra

• Umbrelele

țioasa blondină aflată într-o po
ziție delicată, în fața altarului. 
Drept care, reîntors din armată, 
fostul ei logodnic se va consola 
cu alta, fata bună, înțelegătoare, 
virtuoasa Madeleine. Iar cînd în- 
tîmplarea îi va scoate din nou în 
cale, într-un poetic ajun de Cră
ciun cu fulgi mari de zăpadă și 
brad feeric împodobit, pe trădă
toarea primului său amor, bărba
tul, astăzi tatăl unui drăgălaș bă
iețel șl proprietarul unei moder
ne stațiuni de benzină 
rată cu banii moșteniți 
duioasă mătușica) o va

( cumpă- 
de la o 
privi cu

ALICE MĂNOIU

tare prin crearea unor noi plat
forme, adevărate insule neinun
dabile de-a lungul canalelor. La 
Pardina s-au făcut îndiguiri noi 
pentru a se scoate de sub influ
ența inundațiilor încă 24 000 hec
tare. La Iacubova s-a construit 
o mare ecluză, care permite 
transportul continuu al stufului, 
eliminîndu-se transbordarea în 
ceamuri. La Carasuhat și Obre- 
tin s-au executat stăvilare pentru 
introducerea și evacuarea apei, 
cu ajutorul cărora se pun în va
loare alte 5 000 hectare de stu- 
țării. In zona Litcov au început 
lucrările de îndiguire a unei noi 
și mari unități stuficole. în total 
suprafața recoltabilă a Deltei 
crește în acest an cu 60 000 de 
hectare. Noua campanie cunoaște 
nu numai o creștere extensivă ci 
și una intensivă. 10 pompe pluti
toare la Șontea și Pardina, capa
bile să scoată în fiecare secundă 
cîte 50 de metri cubi de apă 
din incintele îndiguite,și alte 40 
de pompe mobile la Rusca duc 
la îmbunătățirea regimului hi
drologic al Deltei. Stuful va fi 
astfel recoltat mai de la rădă
cină, unde are depozitată cel 
mai mare procent de celuloză și 
cîștigul de materie primă pentru 
hîrtie este de 20 la sută.

Printre stuficultori lucrează nu
meroși tineri. Munca lor cere nu

numai dîrzenie și abnegație ci 
întâi și întâi o bună pregătire. Ia- 
tă-l pe Toader Sopîrlă, el este șef 
de coloană la unitatea stuficolă 
Sontea, unul din pionierii acestei 
îndeletniciri noi în Deltă. A ve
nit aici în 1957 cu calitatea de 
maistru mecanic și oamenii spun 
că Delta i-a oferit pe atunci două 
licențe: aceea de specialist în re
pararea modernelor utilaje ’care 
lucrează la recoltat, meserie pe 
care o practică vara, și aceea de 
șef de coloană, mecanizator pri
ceput și organizator desăvîrșit, în 
care excelează în timpul campa
niei. Dovezile sînt numeroase: 
mașinile care se repară sub su
pravegherea lui lucrează pînă pri
măvară fără cusur, iar în toamna 
aceasta, în prima decadă a lui 
octombrie, coloana condusă de el 
a recoltat cea mai mare canti
tate de stuf pe întreprindere — 
500 tone — fapt pentru care el 
și Manole Ion, Vasile Simion, 
Grasu Vasile, care alcătuiesc co
loana, se numără printre primii 
evidențiați ai noii campanii.

...în Deltă campania începe să 
se desfășoare din plin. Oamenii 
vor recolta cu ajutorul mașinilor 
sute de mii de tone de stuf — o 
mare și neprețuită bogăție.

EORGE MIHĂESCU

Tinărui Filip Ionescu este unul dintre cel mai priceput! sudori 
de la Uzina de utilaj chimic și petrolier din Ploiești. El își 
depășește lună de lună angajamentul luat în întrecerea so

cialistă
Foto : N. STELORIAN

demnitate. Există totuși în acest 
moment al confruntărilor târzii o 
notă de profunzime și nostalgică 
durere care depășește tonul paro- 
distic al melodramei încetinit 
prezentate. De aici cred, și ezi
tările în a delimita intențiile au
torilor filmului. Două elemente 
participă subtil la desfășurarea 
acțiunii filmului alături de inter- 
preți: muzica și culoarea. De 
sub degetele agile ale lui Demy 
ies pe ecran tot felul de serpen
tine roz-bombon sau roz-aprins, 
„lilas" suav sau mov acuzat, 
bleu-pastel sau albastru-marin, 
roșu-venețian sau „rouge-cerise", 
toată gama, ca pe cartonul cu 
eșantioane al unei asortate vop
sitorii. Uneori combinațiile sînt 
neașteptate. Uneori frenezia colo- 
ristica mai obosește și atunci a- 
vem momente de relaxare agrea
bilă pe tonuri calde dar nu agre
sive, pe nuanțe delicate dar nu 
leșinate.

Dacă o investim cu aceeași 
subtilă intenție de satirizare a 
melodramei cîntate, partitura lui 
Legrand e magnifică. Vocile ale
se sugerează perfect personalita
tea (mai precis impersonalitatea) 
eroilor; pentru puritatea fecioa
rei din Cherbourg o voce candi
dă de soprană debutantă; un 
„bel canto" tenorial, mălăeț și 
inexpresiv; pentru acest Romeo 
de la benzinărie; o contraaltă 
gravă, cu o virtuozitate a „poză
rii" vocii și mimicii: mama rezo
nabilă ; un bariton cald, insi
nuant, mîngîietor, și el grav, așa 
cum îi șaae bine unui milionar 
șlefuitor de diamante; o voce 
plîngăreață totuși demna și gri
julie : mătușa suferindă ce are 
buna inspirație să moară la timp 
ca să asigure fericirea materială 
a nepotului; o altă voce calmă, 
înțeleaptă, casnică, fata devotată 
ce-l va readuce pe calea cea 
bună pe dezamăgitul Romeo. 
Pînă și figurația e bine încadrată 
în rigorile genului: un patron de 
benzinărie ce-și țipă furia în do 
major, o consolatoare de bar, fată 
bună, ce-și mărturisește simpatia 
pentru băiat uitând chiar să-i 
ceară „micul cadou" etc., etc. Un 
adevărat tur de forță între
prins cu forțe unite de către sce
narist, regizor (același) compozi
tor, interpret, scenograf, machior 
ș.a.m.d. Și totul ca să ridiculizeze 
genul prăfuit si gustul mic bur
ghez în viață (și în artă), să con- 
trapună subtil aspirația spre pu
ritate unor aspirații limitate și 
egoiste. Pentru că există încă, 
puternic înrădăcinat și molipsi
tor, acest gust al umbreluțelor și 
al panglicuțelor suav colorate, al 
interioarelor tapițate cu coronițe 
rozalii și violacee ; gustul și men
talitatea șlefuitorilor de pietre 
false, al negustoreselor de arti
cole de galanterie și pălăriuțe cu 
pene de struț. Pentru că în țara 
lui Anatole France, pu s-ar pu
tea lua decît în răspăr un ase
menea gust de tarabe pestrițe 
din provincialul Cherbourg.

• Comisarul
Maigret

se înfurie

Si
pe

înainte de a fi un film polițist 
„Comisarul Maigret" e un film 
cu Jean Gabin. întâlnirea dintre 
pelicula senzaționala și o mare 
personalitate actoricească nu e 
în favoarea filmului polițist. 
Georges Simenon, autorul roma
nului „Comisarul Maigret Lo- 
gnon și gangsterii" este concurat 
de interpretul său. Gabin nu se 
mulează polițismului agresiv, ci 
oferă o versiune bonomă a aces
tuia. De altfel, Maigret, spaima 
bandiților din capitala Franței, 
nu poartă nici o dată pistol. Supe
rioritatea lui nu e spectaculoasă 
și nici monumentală. El nu afi
șează dezinvoltura, bravînd 
tuațiile grele, ci se sprijină 
economia gesturilor, renunțî'nd 
întotdeauna la detaliile de prisos. 
Arma sa, teribilă armă care l-a 
făcut cunoscut la Paris și peste 
hotare, nu mai este raționamen
tul sever, ci cunoașterea oameni
lor. Comisarul-Gabin știe că, în 
anume situații, oamenii fac asta 
și asta, iar un polițist face asta 
și asta. El nu poate preveni cri
mele, dar le poate sesiza mobilul. 
Nu este o reducție a orizontului, 
ci capacitatea de a nu te lăsa 
furat de neesențial. Prezența co- 
misarului-Gabin simplifică totul. 
Comportarea lui alungă atmosfe
ra de mister și groază, urmărită 
insistent de unele filme și regia 
este obligată să sublinieze demi- 
tizarea aventurii. Focurile de re
volver, morții, încăierările nu 
lipsesc nici de aici, dar ritmul e 
impus de prezența unui comisar 
care înlocuiește aureola invulne
rabilului inspector de poliție cu 
o imagine plină de omenesc. 
Lipsa emoțiilor tari, așteptate și 
mereu amînate, provoacă chiar 
un soi de insatisfacție, o mică 
decepție: ne aflăm doar la un 
film polițist! „Suspens"-ul este 
însă făcut subtil, cu detașare, 
trezind o ușoară neliniște, cu ur
cări și coborîri. și, atunci cînd 
se apropie finalul, constați că 
ești nemulțumit că totul se sfîr- 
șește și că estomparea acțiunii 
nu este decît un alt mod, mai 
discret și mai plin dg respect 
pentru nervii spectatorului, de 
a-i antrena atenția. Tonul este 
dat, cum am mai spus, de felul 
de a se mișca pe ecran al cuno
scutului actor. Se vor găsi și a- 
cum unii care să-i impute că e 
prea puțin creator, că joacă me
reu același rol. Dacă ar fi așa, 
farmecul și chiar seducția pe 
care o exercită jocul lui — și 
care nu provin din frumusețea 
fizică — ar fi inexplicabil. Jean 
Gabin e însă un creator. El a im
pus cinefilului un erou inimita
bil, un ideal uman de reflecție, 
demnitate și hotărîre. Această 
creație, căreia i s-a conformat 
pînă la identificare, o poartă ac
torul cu infinite nuanțe în toate 
filmele sale. El nu cere să se 
scrie pentru acest erou texte spe
ciale, cum se scriau odinioară 
pentru Chariot, ci acceptă ipos
taza socială a scenariului pe care 
o dăruie cu atitudinea idealului 
uman pe care-l întruchipează. 
Gabin însemnă mai mult decît 
un interpret. El e creatorul unui 
personaj de atitudine și noul 
film respiră din plin aerul atît 
de omenesc al personajului- 
Gabin într-un film polițist, nu lip
sit de flecție.

M. UNGHEANU



Recital
vocal

instrumental

program a constat în 
substanțială a creației 
romînești. Lucrări de 
Jora, Constantinescu, 
Toduță, Mendelsohn,

Aspecte de la sesiunea științifică jubiliară a cadrelor didactice de la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu"

institutelor de artă

Manifestările prilejuite de săr
bătorirea Centenarului au căpă
tat o nouă strălucire prin recita
lul vocal-instrumental susținut de 
un mare număr de studenți ai 
Conservatorului în sala „Dalles".

O dată cu afirmarea calităților 
lor interpretative, tinerii artiști 
au pus în evidență, temeinicia, 
caracterul științific al învățamîn- 
tului nostru artistic, grija și com
petența, cu care un distins corp 
{jrofesoral alcătuit din persona- 
itați proeminente ale culturii 

noastre muzicale, le asigură în
drumarea.

Programul recitalului s-a ca
racterizat prin cuprinderea unui 
mare număr de lucrări din cele 
mai diferite stiluri și perioade de 
creație. O trăsătură caracteristică 
a acestui 
prezența 
muzicale 
Enescu, 
Ciortea, ___ _____________ ,
Vasile Filip, Bentoiu, Popovici, 
precum și o sonată a studentului 
Paul Rogojină, au beneficiat de 
tălmăciri valoroase din partea ti
nerilor artiști.

O altă trăsătură a programului 
a constituit orientarea sa și către 
unele dintre cele mai semnifica
tive valori ale repertoriului ro
mantic și contemporan. Grăitoare 
în acest sens sînt „Balada a Il-a" 
de Chopin (interpret — Aida 
Gorjarian anul IV pian), „Polo
neza în re major" de Wieniawsld 
(interpret Adalbert Fodor anul 
III-vioară) Concertul în Si mi
nor pentru vioară și orchestră de 
Saint Saens (interpret Victoria 
Boșta anul III-vioară), Sonata 
a IlI-a de Prokofiev (interpret 
Romeo Voisza anul III-pian,) 
„Allegro barbara" de Bartok (in
terpret Toma Veșmos (anul II- 
pian) și altele.

In afara acestor lucrări, în al
cătuirea programului au mai in
trat concertul pentru contrabas 
de Vivaldi, bine Interpretat de 
studentul Thomasz Ștefan din a- 
nul II, cunoscuta piesă „La Fo
lia" de Corelli în interpretarea 
lui Petcu Adrian anul II-vioară, 
precum și arii din operele „Don 
Juan" de Mozart și „Simone Boc- 
canegra" de Verdi. O variată 
gamă de sensuri expresive, nuan
țe și culori, proprii acestor lu
crări, au fost transmise publicu
lui, de către cei mai mulți din
tre protagoniștii recitalului, rele
vând resursele interpretative ale 
studenților și mai ales posibilită
țile lor de a-$i perfecționa în 
viitor' necontenit măiestria arti
stică.

VASILE DOXOSE

Seară de operă
La sfîrșitul primu

lui spectacol de ope
ră din agenda Festi
valului, am încercat 
să realizez o sumară 
anchetă: am întrebat 
cîțiva spectatori (mulți 
dintre ei muzicieni 
profesioniști) ce ase
mănări ar putea exis
ta între această seară 
de operă studențească 
și un spectacol susți
nut de cîntăreți de 
prestigiu ai oricărui 
teatru liric din țara 
noastră,

în unanimitate, răs
punsurile egalau o a- 
semenea paralelă, 
subliniind valoarea 
spectacolului vizionat, 
ținuta impecabilă a 
fiecărui artist-student, 
fiorul pe care l-au 
transmis interpreta 
de-a lungul întregu
lui spectacol.

Izvoarele acestui 
tucces pornesc de la 
alegerea repertoriu
lui, pînă la cele mai 
mici detalii interpre
tative.

„Căsătoria secretă" 
a lui Cimarosa (din

păcate atît de puțin 
cin tată în țara noa
stră) este indiscutabil 
o operă de adinei re
zonanțe, istorice și 
artistice, înfruntind cu 
curaj trecerea veacu
rilor. Prin umorul ei 
substanțial, prin echi
librul construcției 
muzicale, prin bogă
ția ei melodică, „Ma- 
trimonio segreto" a 
lui Cimarosa stă ală
turi de capodoperele 
vremii. (Unui cunos
cut critic vienez, E. 
Hanslick, îi aparține, 
de altfel, semnificati
va glumă după care 
prin „Figaro"-ul mo- 
zartian și „Căsătoria" 
lui Cimarosa, a avut 
loc „secreta căsăto
rie" care a dat naș
tere „Bărbierului" 
rossinian).

Suculentei 
turl, studenții __
dăruit întreaga lor 
artă. Sub îndrumarea 
unui reputat profesor 
(regizorul Panait Vic
tor Cottescu), 6 ta- 
lentați studenți, (Be
nedict Gorodețchi,

parti- 
i-au

(Urmare din pag. I)

cocs pe tona de fontă. Au fost 
produse cu cocs economisit 4 015 
tone de fontă.

La unul din furnale a apărut 
chemarea : „Cauperiști! Mărind 
temperatura aerului insuflat în 
furnale cu 100 grade reducem cu 
40 kg consumul specific de cocs 
pe tona de fontă". Chemarea a 
apărut la numai cîteva zile și la 
secția I furnale, la furnalul de 
1 000 m.c.. ca și la Călan.

Aprilie. Acțiunea a făcut un 
nou salt calitativ. întrecerea avea 
un nou obiectiv : „Să lucrăm o 
zi pe lună cu cocs economisit".

Iunie. Pe baza rezultatelor an
terioare și a rezervelor de pro
ducție nou descoperite, colectivul 
de la „II furnale" și-a reevaluat 
vposibilitățile, angajamentele. Che
marea era mobilizatoare pentru 
fiecare om : „întreaga cantitate 
de fontă elaborată peste plan să 
fie produsă cu cocs economisit". 
La sfîrșitul lunii, bilanțul pe o 
jumătate de an consemna 37 000 
tone de fontă produse peste plan 
cu cocs economisit.

Pînă astăzi obiectivul de-a pro
duce întreaga cantitate de fontă

...15 octombrie, 1964 : i-am în- 
tîlnit pe studenții anului IV al 
Institutului de teatru în holul sălii 
studioului experimental. Așteptau 
întîlnirea cu scena „Cassandrei". 
Nici imul din ei nu se gîndea la 
altjceva decît la bucuria și emoția 
începerii lucrului.

Aceleași emoții pe care le-au 
avut, desigur și alți absolvenți 
azi actori pe scenele țării unii 
din ei chiar în Capitală, la Na
țional, Comedia, Lucia Sturdza- 
Bulandra. Generațiile de ieri și 
de azi sînt legate prin aceeași pa
siune pentru teatru. Cele mai noi 
sînt legate și prin încercările, 
realizările obținute pe aceasta 
scenă.

Curînd, studenților li se arata 
sala.

Si apoi începe...
Diferentele nu sînt mari fată 

de clasă. Profesorii sînt la fel de 
exigenți, studenții sînt tot atât de 
preocupați, repetițiile nu sînt 
nici mai lungi, nici mai scurte. 
Și totuși, acum, ei aud și răspund 
pentru prima oară la întrebarea :

— Cînd aveți premieră ?
— La 31 octombrie, răspunde 

Viorel Comănici — interpretul 
principal din piesa „Mitică Po
pescu" de Camil Petrescu, cu 
care clasa prof. G. D. Loghin va 
fi prezentă pe scena Cassandrei.

Studenții s-au obișnuit cu exa
menele date în fața profesorilor 
nu-1 cunosc însă pe cel al publi- • 
cului, care este într-adevăr cel 
mai sever. Acum ei repetă pentru 
spectacolele acestui an, primul 
lor an cu stagiune teatrală...

în zilele acestea emoționante, 
studenților li »-a vorbit despre 
tradițiile teatrului rominesc, des
pre începutul lui entuziast, acel

Constantin Juriscu, 
Camelia Sotrin, Olim
pia Bizara, Eugenia 
Irfan, Ștefan Popescu- 
au imprimat specta
colului, după luni do 
îndelungate strădanii 
artistice, un ritm viu, 
culori pbne de far
mec p prospețime. 
Stăpîni ai unor largi 
resurse vocale și acto
ricești, (fi opera per
mite din plin fiecă
ruia din cei 6 inter- 
preți etalarea unor 
asemenea calități) 
studenții au demon
strat timp de peste 2 
ore profunda înțele
gere a unei lucrări 
clasice a teatrului 
muzical, o perfectă 
integrare în rol.

O mențiune spe
cială de astă dată și 
orchestrei de Studio 
care a acompaniat cu 
atenție, cu discreție 
un spectacol de suc
ces din suita mani
festărilor acestei săr
bători a artei romî
nești.

IOSIF SAVA de întrecere
peste plan cu cocs economisit a 
fost nu numai atins, dar și de
pășit cu mult.

Cronică lapidară, succintă...
Se vorbește astăzi despre as

censiunea inițiativei colectivului 
și a realizărilor lui. Aici însă, 
de la primul la ultimul om, ori
cine îți amintește de șirul lung al 
măsurilor tehnice și organizatori
ce, aplicate cu perseverență atît 
la furnale cît și la bateriile coc- 
seriei, la aglomerator, în minele 
de cărbune cocsificabil din Va
lea Jiului — Lupeni, Vulcan, 
Uricani, — la preparațiile de 
cărbuni. Pentru că economisirea 
cocsului nu se hotărăște numai la 
furnale. Calitatea cărbunelui ex
tras din abataje, a cărbunelui 
spălat în preparații are un cu- 
vînt greu de spus în ce privește 
rezistența mecanică a cocsului 
obținut la bateriile de cocsifica
re. La rîndul ei. rezistența me
canică constantă a cocsului este 
una din principalele pîrghii 
prin care fumaliștii Hunedoarei 
au acționat asupra reducerii con
sumului specific de cocs pe tona 
de fontă elaborată. Putem vorbi 
deci, despre o înmănunchere a 
strădaniilor fumaliștilor, cocsari- 

început la care a contribuit ne
mijlocit pasionatul Heliade Ră- 
dulescu care aruncîndu-și un 
cearșaf peste trupu-i gros, de
venise Hecuba, jucînd astfel în 
primul spectacol în limba romî

sau despre figura memora-

Prolog

premieră
0

bilă a lui Matei Millo. Apoi, 
după aceste zile festive bine înțe
les, programul zilnic de repetiții, 
emoția premierelor. De diminea
ță de la 9 pînă seara la 11 scena 
este ocupată, studenții devin ac
tori și au iăspunderea lucrului 
prezentat pe scenă. Efortul lor e 
îndemnat și de succesele seriilor 
precedente, de bunele spectacole 

. ale* ',$$emul Maiacov-
ski" ■ sau „Scrisoarea pierdută", 

■ ■ „Mutter Courage" și „Ascensiu
nea lui Arthuro Ui", „Inspectorul 
de poliție" sau „Centrul înaintaș 
a murit în zori".

Seara, în lumina intensă a re
flectoarelor, la Cassandra. Au ră
mas cîțiva.

— Ileana, mimica trebuie să 
fie a omului surprins de vestea 
pe care o află, expresia trebuie 
să fie sinceră... Profesorii pleca
seră. Au rămas Melania Cîqe și 
Dan Tuf ar pentru a-i ajuta pe 
colegii lor: Ileana Sandu și M. 
Chta, care vor intra în distribu- GEORGE BANU

ln expoziția dncbni la Palatul 1LPJL ca prilejul sărbătoririi Centenarului 
Foto t 1. BOTOMAN

lor, aglomeratoriștilor, prepara
torilor, minerilor. în fiecare caz 
în parte, fiecare colectiv a avut 
ca obiectiv principal îmbunătăți
rea permanentă a calității mun
cii.

Din complexul de măsuri teh
nice și organizatorice — aplicate 
cu succes în secția a Il-a furna
le ar putea fi enumerate cîteva : 
mărirea temperaturii aerului in
suflat în furnale (față de anul 
1963 temperatura a crescut cu 
120° C), organizarea unor bri
găzi specializate de reparații pen
tru diferite operații și prin aceas
ta scurtarea termenelor de revi
zii, reparații și o întreținere co
respunzătoare a furnalelor, asigu
rarea unui mers întins, constant 
a agregatelor ș.a.

în palmaresul unor oameni, 
300 de zile de întrecere au în
semnat și o înaltă școala ; școala 
fără bănci, a educației socialiste 
a muncii.

Realizările sînt un merit al în
tregului colectiv. Dar parcă în 
ascensiunea colectivului din în
ceput, toată „suflarea" a fost în 
rîndul dintîi ? Au fost și cazuri 
particulare. A existat însă o mi
nă puternică, un suflet, o inimă 

ția a doua a piesei pe care acum 
o pregătesc — „Năzdrăvanul oc
cidentului" de John Synge. Ei 
vor apărea joi 29 octombrie în 
primul spectacol dat de studen
ții promoției 100. Asemenea ges
turi de prietenie nu sînt lipsite 
de semnificație. Ele exprimă ro
dul unei munci pe care a dus-o 
institutul, de a crea studentului 
o etică nouă, țelul fiind acela de 
a fi cît mai bun într-un specta
col cît mai bun.

Climatul în care se pregătește 
noua stagiune e viu, plin de 
căldura tinereții. Florin Celaru 
este viitorul interpret al Iui Ce
lestino, din piesa lui Aldo Nico
lai „în lumea apelor" realizată 
de clasa I. Finteșteanu în regia 
Sandei Mânu. A văzut spectaco
lul în montarea Teatrului din 
Bîrlad sau a celui din Galați, a 
parcurs o bibliografie corespun
zătoare — s-a pregătit pentru a- 
ceastă încercare.

Cu modestie vorbesc studen
ții despre viitoarele premie
re. Nu pomenesc de cum vor 
juca, ci doar de bucuria de a le 
juca. Și într-adevăr au de ce, 
căci repertoriul lor cuprinde 
„Anna Christie" de E. O’Neil, 
„Vrăjitoarele din Salem" de A. 
Miller, „Cîinele grădinarului" de 
Lope de Vega, „Ziariștii" de A. 
Mirodan sau „Cînticele comice" 
ale, lui Alecșandri, sau 10 schițe 
de Caragiale.

— Liniște, în culise!
—• încă o dată !
Replici familiare, din timpul 

repetiției, ele amintesc obligația 
de a crea cu atenție concentrată 
și preocupare mereu vie. Acum, 
în aceste zile atît de apropiate de 
premieră, la Cassandra profesorii 
dau ultimele sfaturi, se pun la 
punct ultimele amănunte. E mo
mentul repetițiilor generale, cînd 
nenumăratele ore petrecute pe 
scenă își arată primele roade.

vibrantă — organizația de partid 
— apoi forța ccîectivuhri, avintul 
lui care au dat întrecerii un ne
asemuit impuls. Pe parcurs, a 
aliniat în riadul din față chiar și 
pe cei care constituiau „cazuri 
particulare".

Ca un caz particular a fost 
cotat la început si tînârul mais
tru de pe terenul de încărcare, 
Constantin Hulparu.

...Pornise întrecerea pentru 
realizarea celor 10 kg de cocs 
economie la fiecare tonă de fon
tă. Hulparu participa la întrece
re ; era ager, bun organizator al 
muncii, săritor, punea umărul și 
inima acolo unde era mai greu. 
S-a întîmplat însă ca oamenii să 
nu-1 mai recunoască parcă pe a- 
celași Hulparu. Se așteptau la 
mult mai mult din partea unui 
maistru tînăr, bine pregătit pro
fesional. Era îngrijorat. „Sarcina 
mi se pare prea mare. După pă
rerea mea nu poate fi realizată. 
Am tot scăzut consumul de cocs. 
Pînă unde o să mai scadă ?“ — 
spunea el. Rezultatele primei 
luni din ’64 i-au infirmat convin
gerile : 105 tone de cocs econo
misit la tona de fontă elaborată. 
El avea cu cîtva timp mai înainte 
îndoieli că vor putea fi economi
site 10 kg de cocs! Faptele deve
niseră un puternic argument. Ele 
subliniau posibilitățile nelimitate 
ale colectivului, forța, entuzias-

Zilele culturii sovietice
în cadrul Zilelor culturii 

sovietice, miercuri la amia
ză, la Casa prieteniei romî- 
no-sovietice, a avut loc des
chiderea Expoziției cărții 
sovietice, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Au luat parte Virgil Flo- 
rea, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Marin Flo- 
rea Ionescu, vicepreședin
te al Consiliului general 
A.R.L.U.S., Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Pop Simion, se
cretar al Uniunii Scriitori
lor, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, 
directori de edituri, scriitori 
și alți oameni de cultură, 
un numeros public. Au fost 
de față I. K. Jegalin. am
basadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă. membri ai 
ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări Virgil 
Florea și I. K. Jegalin.

Expoziția prezintă prin 
grafice, panouri și peste 
2 000 de volume ampla ac
tivitate editorială desfășu
rată în U.R.S.S. în anii pu-

Un mare număr de prieteni ai sportului au ținut să-i întîmpine 
și să-i felicite pe medaliații olimpici. Iată-le în fotografia 
noastră pe campioanele olimpice Iolanda Balaș și Mihaela 

Peneș, înconjurate de simpatizanți
Foto : GH. CUCU

Ieri s*au înapoiat în țară
olimpicii noștri

Ieri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală venind de la Tokio, 
delegația țării noastre care a par
ticipat la Jocurile Olimpice.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de reprezentanți ai U.C.F.S. 
de rude

Intr-o 
redactor 

și prieteni, 
declarație făcută unui 
al Agenției Romîne do

mul lui. La rezultatele colectivu
lui și-a adus, desigur, aportul «i 
maistrul Hulparu.

Rezultatele crescinde impu
neau de la sine Doi și noi năzu
ințe, aspirații ale fumaliștilor, 
noi măsuri care să permită dez
voltarea pe mai departe a rea
lizărilor obținute. Colectivul fă
cea mari pași. Și o dată cu el și 
maistrul Hulparu.

Suflul întrecerii axând obiecti
ve concrete urca inițiativa fuma
liștilor pe trepte calitative noi, 
mai înalte. Măsurile tehnice și 
organizatorice aplicate pas cu 
pas aduceau și ele rezultate con
crete. Hulparu nu putea fi so
cotit străin de ele. Se străduia 
chiar, cu toate puterile lui. sa le 
îndeplinească exemplar. Faptele, 
eforturile colectivului ca și a- 
celea pe care el însuși la depu
nea, exemplul personal al atitor 
fumaliști, printre care Petru Ca
ra, Gheorghe Cioreanu și alții au 
avut puterea de a-1 educa pe 
Hulparu.

Rezultate bune se obțineau pe 
platformele de încărcare și pe ce
le de descărcare ale furnalelor. 
Asemenea lor erau obținute re
zultate bune și în munca de e- 
ducare socialistă.

în luna aprilie, la gazeta de 
perete a secției a Il-a furnale a 

terii sovietice. Un loc de 
frunte îl ocupă scrierile lui 
Vladimir Ilici Lenin, care 
în Uniunea Sovietică au 
fost tipărite în circa 320 
milioane exemplare. Prin
tre volumele reprezentative 
din literatura clasică și 
contemporană, în expoziție 
se află ediția operelor lui 
Tolstoi apărută în 90 de vo
lume, lucrări din colecția 
„Viața oamenilor celebri" 
inițiată în 1933 de către 
Maxim Gorki albume și 
monografii de artă, enci
clopedii, lucrări din toate 
ramurile științei și tehnicii, 
cărți pentru copii. Sînt 
prezentate, de asemenea, 
traduceri în limba rusă din 
creația unor scriitori ro
mîni.

★
Miercuri a sosit în Capitală 

o delegație de scriitori sovie
tici, care vor participa la o se
rie de manifestări prilejuite 
de Zilele culturii sovietice.

Din delegație fac parte A- 
fanasi Salînski, secretar al 
Uniunii scriitorilor sovietici, 
Andrei Lupan, Viktor Pankov 
și Ania Barto.

(Agerpres)

Presă „Agerpres", campioana 
olimpică Mihaela Peneș a spus : 
„Sînt fericită că am reușit să a- 
duc patriei dragi o medalie de 
aur. N-am crezut că ani să pot 
ieși victorioasă într-o întrecere 
de o asemenea amploare. Cînd 
Maria Diaconescu a venit și m-a 
felicitat, spunîndu-mi că am a- 
runcat peste 60 m, am început 
să plîng de bucurie. îmi îndepli
nisem un vis mai repede decît 
bănuisem".

Mihaela Peneș a fost apoi în
conjurată cu admirație de cole
gii săi de clasă, elevi ai Școlii 
medii nr. 35, cărora le-a împăr
tășit impresii ale luptei sportive 
de pe stadionul „Național" din 
Tokio.

Solicitată de ziariști, recordma
na mondială și campioana olim
pică Iolanda Balaș a declarat: 
„Ne bucurăm că sîntem din nou 
acasă în mijlocul celor dragi. 
Echipa feminină de atletism s-a 
comportat bine la Tokio și a reu
șit să aducă țării două medalii 
de aur și una de bronz".

♦

i

• Duminică se re
ia — cu etapă com
pletă — campionatul 
cat. A de fotbal. In 
Capitală, pe stadio
nul ,123 August** se 
vor desfășura in cu
plaj jocurile: Pro
gresul — U.T. Arad 
«ora 13.15) și Steaua — Petrolul 
Ploiești (ora 15). Iată meciurile din 
provincie : Minerul Baia Mare — 
Știința Cluj ; C.S.M.S. Iași — Di- 
ne=o Pitești ; Știința Craiova — 
Rapid București ; Crișul Oradea — 
Farul Constanta ; Steagul roșu 
Brașov — Dm am o București.

(Agerpres)

apărat, printre altele, — la locul 
cel mai vizibil — un articol. Era 
întitulat: „Să lucrăm o zi pe lu
nă cu cocs economisit Cine 
credeți că îl semna ? Constantin 
Hulparu, maistru pe terenul de 
încărcare.

Vorbele i se potriveau cu fap
tele.

Cîștigase încredere în puterile 
lui și mai ales în acelea ale co
lectivului. Le spunea adesea to
varășilor lui de muncă ; „Reali
zările de acum sînt o punte spre 
cde viitoare, o garanție a lor“.

...într-una din lunile trecute a 
avut loc o adunare generală a 
uneia din organizațiile de ba
ză de partid pe schimb de la 
„furnale II**. A luat cuvîntul se
cretarul organizației de bază, to
varășul Gheorghe Dumitriu.

— II cunosc pe tovarășul Hul
paru... Este un tînăr sîrguincios, 
capabil, are putere de muncă... 
exemplu personal.

Apreciere la care au subscris 
— primindu-1 cu unanimitate de 
voturi în rîndul candidaților de 
partid ai organizației de bază — 
toți ceilalți membri de partid. în 
viitoarea întrecerii, l-au crescut 
și cunoscut pe Hulparu.

Acțiunile mari nasc și dezvoltă 
la oameni, trăsături noi.

încheierea discuțiilor dintre delegațiile organelor 
de planificare din R. P. Romînă și R. P. Bulgaria

privind colaborarea economică
pe perioada 1966-1970

Așa cum s-a anunțat, în ziua 
de 27 octombrie s-au încheiat la 
București discuțiile privind cola
borarea economică romîno-bul- 
gară și livrările reciproce la prin
cipalele categorii de mărfuri, pe 
perioada 1966—1970.

în discuțiile care au avut loc 
s-a convenit dezvoltarea — pe 
baze reciproc avantajoase — a vo
lumului schimburilor de mărfuri, 
constînd în principal din livrări 
din R. P. Bulgaria de feroman- 
gan, laminate de oțel, zinc elec
trolitic, laminate de zinc, produ
se chimice ca antidăunători pe 
bază de zinc, clorură de amoniu 
și altele, precum și livrări din 
R. P. Romînă de produse petro
lifere, sare, negru de fum, fibre 
sintetice, medicamente, coloranți 
și alte produse ale industriei 
chimice.

De asemenea, au fost stabilite 
măsuri pentru dezvoltarea schim
burilor de sortimente de lamina
te și țevi de oțel.

Totodată s-a căzut de acord 
asupra unor livrări reciproce de 
produse ale industriei construc
toare de mașini, constînd în mo
toare electrice, produse ale in
dustriei de aparate, acumulatori 
cu plăci de plumb, izolatori elec
trici etc. din Bulgaria și livrări 
de utilaj petrolier de foraj-ex- 
tracție, mașini agricole, unele 
utilaje pentru industria alimen

___ INFOR
Primirea de către pre
ședintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan 
Voltec, a ambasadoru

lui Italiei

Miercuri, 28 octombrie 1964, 
președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, Ștefan Voitec, a 
primit în audiență pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Italiei la Bucu
rești, Alberto Paveri Fontana, 
în legătură cu plecarea sa 
definitivă din Republica 
Populară Romînă.

Vizitele delegației 
militare sovietice

Miercuri delegația militară 
sovietică, condusă de mare
șalul Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, prim-locțiitor al mi
nistrului Apărării al U.R.S.S., 
a sosit la Brașov.

Dimineața, membrii dele
gației, însoțiți de general-ma- 
ior Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor armate ale 
R.P.R., au făcut o vizită la 
sfatul popular regional, unde 
au fost primiți de președin
tele comitetului executiv Ion 
Mărcuș. Oaspeții sovietici au 
depus apoi coroane de flori 
la Cimitirul eroilor romîni și 
sovietici din localitate.

In continuare, a fost vizi
tată o școală militară supe
rioară de ofițeri. Delegația 
militară sovietică a avut o în-

CINEMATOGRAFE
Vii și morți — cinemascop 

(ambele serii) București (8,45; 
12,30; 16,15; 20). Poveste de pe 
Don — cinemascop : Republica 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Umbrelele din Cher
bourg : Patria (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Străinul 
— cinemascop (ambele serii): 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,30), 
Excelsior (10,30; 16; 20), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). H atari (am
bele serii) : Bucegi (9,30; 13 ; 
16,30; 20). Miorița (9,30; 13;
16,30; 20). Comisarul Maigret se 
înfurie: Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10;
12,15; 15,30; 18; 20,30), Flacăra 
(10; 12,15; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21). Legenda din tren : 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Rezervat pentru moarte:
Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20.30). Cocoșatul: 
Carp a ți (8; 10; 12; 14; 16). Ordinul 
Ana: Lumina (9,45: 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Brațul nedrept 
al legii: Union (16; 18,15;
20.30) , Ferentari (15,30; 18;
20.30) . Program pentru copii:
Doina (orele 10). Accattone: 
Doina (11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (16; 18,15; 20,30),
Adesgo (14,30; 16,45; 19: 21,15). 
Pagini de istorie, — Romînia 
orizont *64: Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Rebelul magnific : 
Giulești (10; 12,15; 15,30;

(Urmare din pag. 1)

citind activitatea bogată în rea
lizări a unor modele umane, la 
aceeași vîrstă ca a lor, azi: Mo
zart, Enescu, Lobacevski, Labiș 
ș.a. Concursul, avînd ca temă 
realizările acestora la vîrsta de 
18 ani, a purtat, astfel, semnifi
cația unei mari și frumoase măr
turisiri : acești elevi de 18 ani 
știu cît trebuie să se dăruiască și 
rîvnesc marea capacitate de dă
ruire a acelora care, tocmai pen
tru aceea, sînt admirați.

-am epuizat adresele scrise 
pe invitațiile oferite. 
Ne-am oprit doar la ace

lea relatate pînă aici. Din ceea 
ce am întilnit însă acolo unde am 
fost, am înțeles că foarte mulți 
tineri, nu numai din Craiova ci 
din toată țara pot spune cu bucu
rie „Venim ca la o sărbătoare, la 
sărbătoarea tinereții noastre" 
pentru că, într-adevăr, lor li se 
oferă manifestări interesante, 

N

tară, precum și produse ale in
dustriei electrotehnice de curenți 
tari etc. din Romînia.

Părțile au convenit ca produ
sele ce se vor livra reciproc și 
în special mașinile și utilajele să 
corespundă nivelului tehnic — 
calitativ cel mai înalt și în acest 
scop ele vor întreprinde măsurile 
necesare.

Cele două delegații au conve
nit ca la elaborarea planurilor de 
dezvoltare a economiilor celor 
două țări să se țină seama de re
zultatele actualelor discuții, ur- 
mînd ca acestea să fie comple
tate și lărgite la tratativele pri
vind încheierea Acordului comer
cial de lungă durată și a proto
coalelor comerciale anuale dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Bulgaria 
pentru anii 1966—1970.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala delegația bulgară, con
dusă de Apostol Pașev, președin
tele Comitetului de Stat al Plani-» 
ficării de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. în 
timpul șederii în țara noastră, de
legația bulgară a purtat discuții 
și a semnat Protocolul privind 
colaborarea economică dintre 
R. P. Romînă și R. P. Bulgaria 
pentru perioada 1966—1970.

(Agerpres)

MÂȚII ___
tîlnire la Casa ofițerilor cu 
cadrele didactice, elevii școlii 
militare vizitate și alți mili
tari din garnizoana Brașov.

După-amiază a fost vizitată 
G.A.C. din comuna Bod, de 
lîngă Brașov. Seara, președin
tele Sfatului popular al re
giunii Brașov, a oferit o masă 
la Predeal în cinstea oaspeți
lor.

Conferința internaționa
lă asupra tehnicii experi
mentale la reactorii nucle
ari de cercetare, organizată 
de Comitetul pentru energie 
nucleară de pe lîngă Consi
liul de Miniștri al R. P. Ro
mîne în colaborare cu A- 
genția Internațională pen
tru Energie Atomică 
(A.I.E.A.) și-a continuat 
miercuri lucrările pe tema 
„Tehnicile iradierii pentru 
cercetări în chimie și pen
tru producția de izotopi".

în cursul dimineții au 
prezentat comunicări și re
ferate W. W. Meinke 
(S.U.A.), R. Hara (Japonia) 
și I. Peter (R. P. Ungaria), 
dună care au avut loc dez
bateri. Un grup de specia
liști au vizitat Institutul de 
fizică atomică.

După-amiază participan- 
tii la conferință au vizitat 
Canitala și Expoziția reali
zărilor economiei naționale 
a R. P. Romîne.

(Agerpres)

17,45; 20). Ghepardul — cinema
scop (ambele serii) : înfrățirea în
tre popoare (10; 16,30; 20), To
mis (9,30; 13; 16,30; 20), Volga 
(10; 15,30; 19,30). Ciociara:
Cultural (15,30; 20,30). Cari
von Ossietzky: Melodia (10; 12; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Al nou
lea nume: Feroviar (10; 12,30; 
15; 17,30; 20). Șoferii iadului: 
Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30).  Falsificatorul: Buzești 
(14; 16,15; 18,30; 20,45). Casca
da diavolului: Crîngași (16; 
18,15; 20,30). Dragoste la zero
grade: Unirea (16; 18,15; 20,30). 
Moral *63 : Vitan (15; 17; 19; 21). 
Colaboratorul Ceka: Munca 
(15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 18; 20,15). La strada:
Popular (16; 18,15; 20,30). Ban
da de lași: Moșilor (16; 18,15;
20,30).  Ocolul Pămîntului în 80 de 
zile — cinemascop (ambele serii): 
Cosmos (16; 19,30). Dragoste ne
împlinită : Viitorul (15,30; 18;
20,30).  Cei trei mușchetari — 
— cinemascop (ambele serii): 
Colentina (13; 16,30; 20). Viața 
particulară: Floreasca (16; 18,15;
20,30).  Bărbații: Rahova (15; 17; 
19; 21). Cei șapte magnifici — 
cinemascop : Progresul (11; 14; 
16,30; 19; 21,15). Comoara din 
Lacul de argint — cinemascop: 
Lira (14,15; 16,30; 18,45; 21).
Drama Ciocîrliei: Cotroceni (16; 
18,15; 20,30). Aripi negre — cine
mascop : Pacea 15,45; 18; 20,15).

pline de învățăminte. Iată de ce 
nu putem să nu consemnăm aici 
și deziluzia produsă de unele in
vitații pe urmele cărora am fost 
la Craiova. Unui entuziasm și, 
totodată, unei bucurii majore 
cum e aceea de a te ști sărbătorit 
cînd împlinești 18 ani nu li se 
poate răspunde cu indiferența ce 
se face simțită în spatele unor 
formulări generale, fără preciza- 
zarea datelor de realizare, fără 
concretizarea modului de pregă
tire și desfășurare, limitate la: 
„vom vizita..., „vom face...", 
„vom organiza"... (întîlnite în pla
nul de muncă al comitetelor 
U.T.M. de la Școala pedagogică 
sau Uzina 7 Noiembrie). Acolo 
unde acțiunile propuse rămîn 
simple propuneri, pentru care ni
meni nu face nimic, firește vor 
trebui să fie îndreptate atenția și 
ajutorul comitetului orășenesc 
U.T.M. dîndu-se curs dorinței 
tuturor tinerilor de a se bucura 
de sărbătoarea lor.



Un nou satelit lansat | [idl'd :Bolivia:

Demonstrațiile studențești se extind
n ultimul timp cioc
nirile dintre studenți 
și poliție în Bolivia 
s-au înmulțit. După 
demonstrațiile stu
dențești din La Paz 
și Cochabamba la 

începutul acestei săptămîni agen
țiile occidentale de presă au a- 
nunțat noi incidente. De astă-dată, 
cum am mai informat, ele au fost 
semnalate în principalul centru 
minier Oruro, situat la 230 km de 
La Paz. Manifestanții, după ce 
au demonstrat în fața locuinței 
șefului poliției locale, s-au în
dreptat spre mina San Jose pen
tru a obține sprijinul muncitorilor 
mineri. In cursul ciocnirilor, for
țele de poliție au intervenit cu 
bombe lacrimogene. Un grup 
înarmat din „Mișcarea revoluțio
nară națională", care sprijină de 
obicei autoritățile boliviene în 
reprimarea demonstrațiilor popu
lare, a deschis focul pentru a-i 
împrăștia pe studenți. O telegra
mă transmisă de agenția „FRAN
CE PRESSE" relatează că în 
ciuda măsurilor luate de autori
tăți, amploarea mișcării revendi
cative din această regiune minieră 
a Boliviei a crescut. Solidarizîn- 
du-se cu studenții, conducerea 
sindicatului minier din Oruro a 
luat o serie de măsuri menite să 
mobilizeze populația împotriva 
guvernului Estenssoro.

După cum informează agenția 
U.P.I., două regimente de infan
terie au fost trimise miercuri spre 

' centrul minier Oruro într-o în- 
* cercare de a împiedica pe mi

neri să se alăture studenților. A- 
genția relatează că minerii au 
transmis un „ultimatum" preșe
dintelui Estenssoro în care de
clară că se vor alătura studenți
lor", dacă guvernul nu va ridica 
„starea de asediu". Unul din pa
turile de radio aflate in miinîle 
minerilor a anunțat că in rindu- 
rile minerilor din localitățile Ca- 
tavi, Llallagua și Siglo Veinte a 
fost decretată „starea de urgență" 
în pregătirea unui marș asupra 
orașului Oruro.

Demonstrațiile studențești s-au 
extins și în alte centre miniere ale 
țării. In orașul Sucre, la cproxj-

începutul

mativ 600 de km de capitală au 
fost semnalate alte incidente. Se 
afirmă că studenții ar fi atacat 
clădirile publice, primăria. In 
cursul demonstrațiilor, ei ar fi 
distrus instalațiile radiotehnice 
ale postului „Radio libertad". In 
orașul Santa Cruz, 54 de per
soane, dintre care 30 de studenți, 
au fost rănite, iar un tînăr a fost 
ucis. Manifestanții au atacat di
ferite clădiri guvernamentale și 
au incendiat biroul Serviciului de 
informații al Statelor Unite.

După cifre neoficiale bilanțul 
ciocnirilor cu poliția, care au a- 
vut loc în decurs de o săptămână 
în diferite orașe boliviene, se ci
frează la 6 morți și 119 răniți.

După cum se relatează din La 
Paz, studenții au prezentat 
președintelui Paz Estenssoro un 
memoriu în care sînt cuprinse 
principalele lor revendicări. Prin
tre ele se numără ridicarea stării 
de asediu și restabilirea libertăți
lor și garanțiilor constituționale.

Ei se declară hotărîți să conti
nue acțiunile lor de luptă în ciu
da amenințărilor cuprinse în co
municatul oficial publicat la La 
Paz care vestește „masuri severe**.

I. T.
j

in

PE SCURT Franța
U.R.S.S. : Motonavă treci nd 
prin noile ecluze ale canalu
lui navigabil Volga — Bal

tica

in U. R.S.S. I
Cosmos-50" |
MOSCOVA 28 (Agerpres). -

In Uniunea Sovietică a fost lan
sat, miercuri, un nou satelit arti
ficial al Pămîntului — „Cosmos- 
50". Pe bordul satelitului a f 
instalată 
destinată 
spațiului 
gramul 
TASS la

Satelitul s-a plasat pe orbită, 
avînd următorii parametri: pe
rioada inițială de rotație — 88,7 
minute ; distanța maximă față de 
suprafața Pămîntului (la apogeu) 
— 241 km ; distanța minimă de 
la suprafața Pămîntului (la peri- 
geu) — 196 km ; unghiul de în
clinație al orbitei față de Ecua
tor — 51 grade și 18 minute.

Aparatura instalată pe satelit 
funcționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelucrează 
informațiile primite.

Ian- 

nos- I 
fost I

I
I
I
I

aparatură științifică, 
continuării cercetărilor 
cosmic, potrivit cu pro- 
anunțat de agenția 

16 martie 1962.

La capătul
ore de

a Londra rezulta
tele tratativelor 
lui Gordon Wal

la Washing- 
nu au provo- 
nici o șurpri- 
Da fapt, prin- 
este că nu s-a

tratative

Sudan: Tulburările DECLARAȚIE COMUNA 
POLON A MONGOLA

Dezbaterea parlamentară

de la
A

Khartum
autoritâțile din
Khartum c-a dox-e- 
dit a n o sîmpU 
speranța. Apelul 
prezidențial la or
dine. chemarea la 

răbdare, promisiunile prixind e- 
xxthitia democratică, n-au ax-ut 
răsunet Dacă judecăm situația 
în lumina știrilor din Sudan, par- 
xenite mai ales, prin Cairo, con
statăm o agravare a încordării. 
Nu-i x orba doar de amploarea 
demonstrațiilor de stradă. Poli
tia, se pare, a cîștigat experiență67 de țâri s-an pronunțatfavoarea aminarii deschideriiAdunării Generale a 0. N. U

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvint al 
O.N.U. a anunțat miercuri că 
un număr de 67 de țări au răs
puns pînă acum afirmativ la 
o scrisoare trimisă de secreta
rul general al O.N.U„ U Than:, 
prin care se propune amînarea 
deschiderii lucrărilor Adunării 
Generale O.N.U. de la 10 no
iembrie la 1 decembrie. Aceas
tă scrisoare a fost adresată de 
secretarul general tuturor sta
telor membre ale O.N.U. ca 
urmare a unei cereri de ami-

deschiderii sesiunii A-nare a
dunării Generale prezentate 
de 41 de state. Cererea men
ționează că aceasta „va servi 
intereselor O.N.U.*.

Purtătorul de cuvint a de
clarat că în felul acesta a fost 
depășită majoritatea de jumă
tate necesara pentru luarea 
unei asemenea hotărîri. Potri
vit agenției UPX, se așteaptă 
ca secretarul general al O.N.U. 
să anunțe oficial luni amina- 
rea deschiderii lucrărilor A- 
dunării Generale.

bombei atomice

in R. P. Chineză
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvint al Ministe
rului Afacerilor Externe al An
gliei a declarat că guvernul bri
tanic nu se opune în principiu, 
ideii formulate de secretând ge
neral al O.N.U., U Thant, în le
gătură cu o conferință a celor 
cinci puteri nucleare (S.U.A., 
U.R.S.S., Marea Britanie, Franța 
și R, P. Chineză). El a adăugat 
că atitudinea definitivă a guver
nului său va fi luată după con
sultări cu aliații Angliei, îndeo
sebi cu Statele Unite. Citind sur
se oficiale americane agenția 
France Presse relatează că în ca
drul convorbirilor pe care mini
strul afacerilor externe britanic, 
Gordon Walker le-a avut la 
Washington cu secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, el a „apă
rat punctul de vedere... potrivit 
căruia detonarea unui dispozitiv 
nuclear de către China Populară 
la 16 octombrie face admiterea 
Pekinului la Națiunile Unite mai 
necesară decît oricînd".

La conferința de presă, ținută 
la Washington ministrul de ex
terne britanic a declarat răspun- 
zînd unei întrebări, că sub gu
vernul laburist ca și în timpul 
guvernului conservator anterior 
Anglia va vota pentru admiterea 
Chinei comuniste la Națiunile 
Unite.

dură tehnică sau juridică trebuie 
să fie folosită pentru invitarea 
Chinei la Geneva, însă a adăugat 
că, în cazul cind majoritatea 
membrilor conferinței dezarmării 
vor dori să stea de vorbă cu 
China comunistă, este sigur că se 
va găsi un mijloc si, desigur că 
Statele Unite vor fi de acord.

Intr-o declarație făcută la Nar- 
rangansett (Rhode Island* sena
torul democrat, John Pastore, pre
ședintele Comisiei pentru energia 
atomică a Congresului S.UA„ a 
arătat că Franța și China comu
nistă, vor trebui pe viitor să facă 
parte din orice acord nuclear la 
care vor adera S.U.A. și că Sta
tele Unite ar trebui să ia o ini
țiativă pentru realizarea acestui 
obiectiv. Orice acord nuclear la 
care nu ar participa Pekinul și 
Franța ar fi inutil — a adăugat 
Pastore.

in minuirea gazelor lacrimogene. 
Sursele oficiale afinnă, totuși, câ 
xieleațeie au putut fi evitate în 
ultimele 24 de ore, deși un bilanț 
al tulburărilor precedente indică 
11 morți și 120 de răniți.

Elementul caracteristic actua
lului moment sudanez îl repre
zintă ralierea unor categorii des
tul de largi ale opiniei publice în 
jurul unor lozinci antiguverna
mentale. „Am hotărît să între- 
rupem emisiunile de radio și te
leviziune începînd de astăzi de 
Ia orele 11“ — a vestit un comu
nicat transmis Ia posturile de 
radio și televiziune din Sudan. 
Funcționarii acestei instituții au 
intrat în grevă „în semn de soli
daritate cu lupta poporului suda
nez". Chiar și ziarul proguver- 
namental „Al Saoura" a încetat 
să apară din aceleași motive. 
Greva generală cuprinde noi sec
toare. Miercuri aeroportul din 
Khartum a fost practic paralizat. 
Muncitorii feroviari au decis și 
ei să încrucișeze brațele.

Președintele Abboud s-a întîl- 
nit cu ziariștii și le-a anunțat că 
în prezent se desfășoară consul
tări în vederea unui guvern de 
tranziție în care ar urma să fie 
incluse doar „personalități ones
te". Abboud a promis o anchetă 
în legătură cu faptele care au 
generat tulburările din ultima 
săptămînă. In comunicările mai 
mult sau mai puțin oficiale de 
pînă acum se pomenește despre 
o intervenție polițieneasca spre a 
risipi o adunare studențească. 
Studenții s-au întrunit cu scopul 
de a discuta ..problemele provin
ciilor din sud". Unul din ei a 
fost ucis, fapt care a reprezentat 
punctul de pornire a tulburărilor. 
Populația din zonele sudice ale 
Sudanului — compusă în bună 
măsură din negri spre deosebire 
de cea nordică formată din arabi 
— are o serie de revendicări spe
cifice. Unde forțe politice din 
provinciile sudice au inițiat chiar

o mișcare separatistă. După in
formații din Khartum, actuala 
mișcare protestatară ar solicita 
democratizarea vieții politice și 
formarea unui guvern civil. Ști
rile din Sudan sînt însă atît de 
puține încât pare extrem de difi
cil de obținut un tablou de an
samblu. de maximă exactitate, a- 
supra situatiei din această țară 
africană.

M. RAMI RA

VARȘOVIA. — La încheierea 
vizitei in Polonia a delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Mongole, condusă de J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol 
și președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, la 28 
octombrie a avut loc la Varșovia 
un miting. In aceeași zi a 
semnată declarația comună 
lonă-mongolă.

privind politica agricolă

fost 
po-

28MOSCOVA. — Miercuri, 
octombrie, orele 12 (ora Mosco
vei) intre centrele meteorologice 
internaționale din Moscova și 
Washington a început schimbul 
regulat de informații meteorolo
gice.

Acest schimb de informații, re
latează agenția TASS, are loc ca 
urmare a acordului privind cola
borarea tehnico-științifică dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A.

NEW YORK. — Reprezen
tantul permanent al Cambo- 
dgiei la O.N.U., W. Sonn, a în- 
mînat președintelui Consiliu
lui de Securitate comunicatul 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al Cambodgiei din 24 
octombrie și declarația guver
nului cambodgian din 25 oc
tombrie 1964. în aceste docu
mente, se protestează împo
triva unor noi acte agresive 
săvîrșite de trupele sud-viet- 
nameze și aviația americano- 
sud-vietnameză pe teritoriul 
Cambodgiei.

PARIS — După cum trans
mite agenția France Presse, 
un comunicat oficial al guver
nului francez a anunțat că 
Guvernul Republicii Franceze 
și guvernul R. P. Albania au 
convenit să ridice la rangul 
de ambasade legațiile lor res
pective de la Tirana și Paris.

BUDAPESTA. — In seara 
zilei de 28 octombrie, colecti
vul Teatrului Deryne din Bu
dapesta a dat la Koppanymo- 
nostor, județul Komarom, un 
spectacol cu piesa lui Tudor 
Mușatescu „Titanic Vals“, 
care a fost prezentată pentru 
a 100-a oară.

Asocierea Turciei 
la Piața comună

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Associated Press transmite că 
purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert McClo
skey, referindu-se la propunerea 
lui U Thant, secretarul general 
al O.N.U., că S.U.A., U.R.S.S., 
Marea Britanie, Franța și China 
comunistă să se întrunească anul 
viitor a declarat: „Căile pentru 
un dialog sînt deschise".

După explozia dispozitivului 
nuclear chinez, a spus el, Depar
tamentul de Stat a aflat că în nu
meroase regiuni din lume s-a ex
primat dorința ca Statele Unite 
și celelalte puteri să aducă China 
în „comunitatea națiunilor". A- 
ceasta s-ar putea întîmpla în ca
drul conferinței dezarmării de la 
Geneva. Purtătorul de cuvînt a 
afirmat că el nu știe ce proce-

PARIS 28 (Agerpres). — In re
centa sa conferință de presă, mi
nistrul informațiilor al Franței, A- 
lain Peyrefitte, a declarat că 
„detonarea dispozitivului atomic 
chinez constituie un eveniment 
important". Totodată, după cum 
menționează agenția France Pres
se, Peyrefitte a subliniat că „cele 
cinci țări înzestrate, sau pe cale 
de a fi înzestrate cu armament 
nuclear, sînt tocmai cele pe care 
Carta de la San Francisco le-a 
stabilit drept membre permanen
te ale Consiliului de Securitate".

BRUXELLES 2S Agerpres . — 
Miercuri annmeaU a avut loc la 
Bruxelles, in prezența reprezen
tanților permanent! ai cek>r șase 
țări membre ale Pîeții («nune și 
a ambasadorului Turciei, Oguz 
Goekmen, delegat permanent al 
Turciei pe lingă Piața comuna, 
schitnbărea instrumentelor de ra
tificare a acordului pnvi&d aso
cierea Turciei la Piața comună. 
Acordul a fost semnat la Ankara 
la 12 septembrie 1963 și xa intra 
în vigoare la 1 decembrie ac. 
Turcia este a doua țară -eu
ropeană. după Grecia, care a de
venit asociată Pielii comune. 
Potrivit acordului de asociere, 
timp de cinci ani Turcia va primi 
din partea Pieții comune un aju
tor financiar in valoare de 175 
milioane de dolari.

PEKIN 28 (Agerpres). — La 
27 octombrie s-a încheiat la 
Pekin Conferința adjuncților 
miniștrilor poștelor și teleco
municațiilor din țările socia
liste, membre ale Organizației 
de colaborare în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor. 
Conferința a discutat proble
me legate de activitatea Or
ganizației. Lucrările s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
unitate și prietenie.

Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, a primit la 27 octombrie 
delegațiile țărilor participante 
la conferință, printre care și 
delegația R. P. Romine, în 
frunte cu Grigore Marin, ad
junct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială.

SAIGON. — Un militar a- 
merican a fost omorit. iar alți 
doi — răniți marți seara 
Vietnamul de sud, anunță co
respondenții din Saigon 
agențiilor de presă.

Cei trei militari americani, 
membri ai „forțelor speciale" 
efectuau o misiune de patru
lare pe cursul unei ape. într-o 
ambarcațiune cu motor, fiind 
însoțiți de șase soldați sud- 
vietnamezi. Ambarcațiunea a 
fost surprinsă de focul parti
zanilor sud-vietnamezi.

în

ai

Succesorul lui Ikeda
n-a fost încă desemnat

TOKIO 28 
Conducerea 

ral-democrat de guvemămînt 
din Japonia nu a reușit nici 
miercuri să desemneze un suc
cesor pentru posturile de li
der al partidului și de prim- 
ministru, rămase vacante 
după demisia lui Hayato Ike
da. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, diversele frac-

(Agerpres). — 
partidului libe-

țiuni nu pot ajunge la un a- 
cord, fiecare dintre ele pre- 
zentîndu-și candidați proprii. 
Agenția United Press Interna
tional afirmă că există îndo
ieli asupra șanselor de a se 
alege un nou lider în cadrul 
actualelor ședințe secrete și 
că s-ar putea ajunge la soluția 
unei conferințe publice.

NEW YORK — Forțele mili
tare aeriene ale S.U.A. au lansat 
marți, de la „Cape Kennedy", 
în mod experimental, un „pla
nor cosmic", la o înălțime de 50 
km. Planorul a fost lansat cu a- 
jutorul unei rachete de tipul 
„Thor", cu o singură treaptă.

PE SCURT

Washington. Printre acestea 
este vorba de crearea unui 
directorat anglo-franco-ame- 
rican în N.A.T.O., fapt care, 
după cum se știe, a fost de 
mai multe ori sursa unor se
rioase neînțelegeri în Franța 
și S.U.A.

Sau un alt exemplu. Ziarul 
„Guardian" scria zilele aces

ta, referindu-se la „surse au
torizate din Piața comună", 
că „o înțelegere politică an- 
glo-franceză rămîne singura 
cale de a vindeca scindarea 
în Europa occidentală". Ziarul 
explică astfel lucrurile : „Se 
crede că opoziția franceză fa
ță de forța multilaterală ega
lează antipatia față de proiect 
a partidului laburist și guver- 

să 
de

cipalul rezultat
clintit nimic din pozițiile ce
lor două părți. Oficialitățile 
americane continuă să spere 
într-o largă aprobare a pro
iectului lor de constituire a 
„forței nucleare multilaterale" 
iar cele engleze (de această 
dată este vorba de laburiști) 
continuă să-și mențină rezer
vele. Alegerile engleze au a- 
vut din acest punct de vedere 
un rezultat destul de puțin 
dorit la Washington. într-a- 
devăr, un guvern conservator 
ar fi însemnat o garanție că 
proiectul american va fi — 
într-un fel sau altul — apro
bat. Laburiștii, în schimb, au 
declarat nu o dată — iar 
platforma lor electorală a re
afirmat-o — că nu subscriu la 
crearea acestor forțe. Din a- 
cest punct de vedere rezulta
tul întrevederilor de la Was
hington a fost, oarecum, dina
inte cunoscut.

Deși au fost abordate circa 
30 de probleme internaționale 
importante, scopul esențial al 
vizitei a fost totuși tocmai 
„forța multilaterală". In cercu
rile oficiale americane se a- 
firmă că un acord în această 
privință ar putea fi realizat 
pînă la sfîrșitul acestui an. 
.. ............ nu a împărtășit a- 
cest optimism, iar corespon
denții englezi în Statele Uni- 

• ‘.............." i“, de
pildă), vorbesc direct despre I „divergențe de păreri". Cert 
este că în conferința de presă 
pe care a ținut-o înainte de 
plecare, dl. Gordon Walker a 
spus că deocamdată guvernul 
englez „nu a luat încă o ho- 
tărîre" în această problemă.

Observatorii politici englezi 
se întreabă dacă nu cumva 
insistențele americane în pro
blema „forțelor nucleare mul
tilaterale" ar putea determina 
o strîngere a relațiilor anglo- 
franceze. Acum cîteva zile 
„Daily Telegraph" a publicat 
un articol al lordului Booth- 
by sub titlul : „A sosit timpul 
ca Anglia și Franța să se a- 
propie". El cere o „unitate 
vest europeană" și preconizea
ză o serie de idei apropiate 
Parisului dar nepopulare

I
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Dl. Walker 
cest optimi

Idenții englezi în Statele 
te (ai ziarului „Guardian' 
nildă). vorbesc direct de

nului Wilson. Acesta pare 
constituie un punct concret 
acord franco-britanic".

Dacă lucrurile evoluează 
această cale înseamnă că 
ventualității unui acord 
mericano-vest german în pro
blemele forței nucleare multi
laterale (Germania occidenta
lă fiind singura interesată în 
acest proiect) i s-ar putea o- 
pune o asociere anglo-france- 
ză. Evident, lucrurile s-ar 
complica în acest caz și sesiu
nea de la Paris a Consiliului 
N.A.T.O. ar fi pusă în fața 
unor greutăți destul de mari. 
Dar, deocamdată, trebuie re
marcat că dl. Walker a ținut 
să sublinieze că schimbările 
din Anglia „nu vor antrena 
nici o înrăutățire a relațiilor 
anglo-americane“.

Elementele concrete vor a- 
pare de-abiaîn perioada ceva 
urma. Gordon Walker nu s-a 
asociat proiectului american 
și la Washington se speră că 
dialogul dintre Johnson și 
Wilson ar putea asigura un 
oarecare progres. Dar aceasta 
se va nîtîmpina de-abea după 
alegerile din S.U.A., iar labu
riștii, se pare, n-au de gînd 
să dea înapoi. „New York Ti
mes”, în ediția sa europeană, 
scria că „există inconveniente 
de a continua fără Marea Bri
tanie punerea pe picioare a 
unei forțe care ar deveni ex
clusiv americano-germane".

Prin urmare, „primul con
tact" și „convorbirile de ex
plorare" mențin nemodificat 
climatul în relațiile anglo- 
americane.

pe 
e- 
a-

cea apolitică asemănătoare cu 
actualului guvern.

Răspunzînd din partea guver
nului, primul ministru Georges 
Pompidou, a declarat că „agri
cultura franceză are nevoie să-și 
reformeze structurile" și că 
„Franța a fost obligată să arunce 
în balanță toată greutatea sa 
pentru ca partenerii ei să accep
te să se angajeze pe calea Pieței 
comune unice".

Pusă la vot, moțiunea de cen
zură a fost respinsă cu 273 de 
voturi. 209 deputați au votat în 
favoarei ei. Referindu-se la acea
stă dezbatere ziarul „France 
Soir" scrie că „este un rezultat 
fără surpriză, cu toate că totalul 
de voturi obținute de opoziție 
depășește previziunile guverna
mentale". Ziarul arată totodată că 
este vorba de „cea mai mare ci
fră de voturi obținută de opozi
ție împotriva guvernului de la 
alegerea actualei Adunări Națio
nale din noiembrie 1962".

TUDOR VORNICU 
corespondentul Agerpres 

la Paris

de cen- 
politicii

ezbaterile Moțiunii 
zură împotriva 
guvernamentale în dome

niul agriculturii, în urma cererii 
depuse de 51 de deputați ai opo
ziției, a durat, așa cum se și aș
tepta în tot cursul nopții de 
marți spre miercuri. Această pri
mă moțiune de cenzură a legis
laturii a stîmit un mare interes 
în întreaga Franță în primul rînd 
deoarece acțiunile revendicative 
ale țărănimii franceze au fost în 
ultima vreme mai puternice ca 
oricînd. Nu trebuie uitat că gre
va laptelui a durat în Franța trei 
săptămîni.

Ședința a fost agitată, furtu
noasă chiar. Președintele Chaban 
Delmas a trebuit să intervină 
adeseori, dînd dovadă de o mare 
energie, pentru a-i calma atît pe 
deputății majorității, cît și pe cei 
din opoziție. Opoziția a criticat 
guvernul pentru felul în care se 
preocupă de problemele agricul
turii pe plan intern, cît și. pe plan 
extern, mai ales în cadrul orga
nizațiilor europene. Klebert Lou- 
stau (socialist) a subliniat că 
grupul său „s-a asociat moțiunii 
de cenzură deoarece recenta dez
batere agricolă nu a provocat re
dresarea politicii agricole a gu
vernului".

A urcat apoi la tribună Pierre 
Abelin, președintele grupului 
parlamentar al centrului demo
cratic M.R.P., care s-a referit la 
situația agriculturii franceze în 
Piața comună. El a relevat: „Re
ticențele unora dintre partenerii 
noștri sînt regretabile, dar cum 
poate spera guvernul francez să-i 
convingă să aplice prețurile co
mune mai repede decît o preve
de Tratatul de la Roma de vre
me ce el însuși nu aplică legea 
franceză ?" Deputatul comunist 
Hubert Ruffe a criticat politica 
guvernului, declarînd: „Fiecare 
țăran muncitor este obligat să 
constate că o prăpastie separă 
promisiunile cele mai solemne de 
realitate".

Ceilalți vorbitori, printre care 
Rene Pleven, Guy Molet, fie că 
făceau parte din opoziție sau din 
grupul majoritar U.N.R.-U.D.T., 
au criticat sau au apărat politica 
guvernului. Cei din urmă au re
proșat multora dintre autorii mo
țiunii că în trecut, sub alte le
gislaturi, ei înșiși au practicat o
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GUINEEA: Aspect din Conakry

riza politică interve
nită între Anglia și 
Rhodesia de sud, 
criză care a accen
tuat caracterul ex
ploziv al problemei 
sud-rhoclesiene, se

află în atenția observatorilor de 
politică internațională.

Să recapitulăm elementele 
principale ale ultimelor evoluții 
în problema Rhodesiei de sud :

Coloniștii albi au organizat 
actualmente un simulacru de re
ferendum, menit să perpetueze 
dominația celor 223 000 coloniști 
asupra a 4 000 000 de africani. Ei 
și-au anunțat hotărîrea de a pro
clama unilateral independența 
țării față de Anglia.

Marți dimineața, primul mini
stru britanic Harold Wilson a dat 
publicității la Londra o declarație 
vehementă în care avertizează 
echipa ministerială de la Salis
bury asupra consecințelor pe care 
le-ar avea declararea în mod 
unilateral, în condițiile mai sus 
amintite, a independenței Rho
desiei de sud. în declarația pre
mierului britanic se arată că o 
acțiune unilaterală a guvernului 
Ian Smith ar sili Londra să rupă 
relațiile cu Salisbury, ar face im
posibilă admiterea Rhodesiei de 
sud în Commonwealth. Avertizînd 
asupra urmărilor grave pe plan 
economic la care se expun colo
niștii sucl-rhodesieni (nu trebuie 
uitat că jumătate din produsele 
de export ale Rhodesiei de sud 
merg în Anglia, bucurîndu-se de 
tarife preferențiale), declarația 
face, de asemenea, aluzie la po
sibilitatea recunoașterii unui gu
vern sud-rhodesian în exil, repre- 
zentînd majoritatea populației.

Apreciind declarația guvernu
lui britanic ca un aspru ultima-

Rhodesia de sud
Smith în fața unui
sever avertisment

tum adresat guvernanților sud- 
rhodesieni, observatorii din ca
pitala Angliei subliniau că noua 
echipă laburistă nu poate să nu 
se desolidarizeze de acțiunea 
ultracolonialistă a lui Ian Smith. 
Se apreciază că o reacție netă și 
promptă de condamnare a ultra- 
colonialiștilor de Ia Salisbury nu 
poate decît să întărească pozi
ția Londrei în Commonwealth și 
în țările Africii.

Potrivit relatărilor agenției 
„REUTER" avertismentul guver
nului britanic a fost primit de 
guvernanții coloniști ca „o decla
rație de război" și „un amestec 
în treburile interne". In mod ofi
cial, parlamentul sud-rhodesian 
convocat la 27 octombrie n-a 
făcut decît „să ia notă de acți
unea guvernului britanic în pro
blema independenței". Practic, 
este greu de crezut că Salisbury 
poate trece cu vederea consecin
țele cu care a fost avertizat. Se 
semnalează însă unele elemente 
care sugerează că Ian Smith nu 
are încă de gînd să bată 
în retragere. Oficialități de la 
ministerul comerțului din Sa
lisbury au declarat ieri că la 
sfîrșitul acestei săptămîni va fi 
încheiat un acord economic de 
mari proporții cu Republica Sud- 
Africană (aluzie abia voalată la

intenția de a sfida un eventual 
boicot economic al Common- 
wealth-ului).

între timp, ministrul pentru 
relațiile cu Commonwealtli-ul, 
Atthur Bottomley a precizat că 
avertismentul britanic nu este pur 
și simplu un ultimatum, adău
gind : „Dorim să ducem tratative 
cu Rhodesia de sud într-un spirit 
de bunăvoință". Agențiile de 
presă subliniază că la Londra se 
studiază abordarea unor noi mă
suri de reglementare a situației 
create în relațiile cu Rhodesia 
de sud în urma rebeliunii fățișe 
a minorității albe condusă de Ian 
Smith. în acest sens, agenția 
„FRANCE PRESSE" arată că 
guvernul englez consideră că o 
reuniune a liderilor tuturor ten
dințelor politice din Rhodesia de 
sud ar putea contribui la regle
mentarea situației explozive din 
această țară. Se cunoaște poziția 
intransigentă a țărilor africane 
din Commonwealth, care „au a- 
firmat în repetate rînduri că o 
conferință constituțională privind 
Rhodesia de sud trebuie să fie 
precedată de punerea în libertate 
a liderilor politici negri", adaugă 
agenția citată. Guvernul Wilson 
n-a luat însă pînă acum nici o 
decizie definitivă în privința 
convocării unei asemenea confe-

Reierindu-se la perspectivele 
proclamării independenței de către 
Rhodesia de sud printr-o lovitură 
de torță, agenția ,, FRANCE 
PRESSE" trece în revistă principa
lele consecințe ale unei asemenea 
acțiuni:

,,Sancțiunile economice care vor 
afecta aproape jumătate din ex
porturile rhodesiene, pierderea ta
rifelor preferențiale de care bene
ficiază produsele rhodesiene în 
Marea Britanie și în majoritatea 
țărilor Commonwealth-ului, rupe
rea relațiilor între Salisbury și 
restul lumii, precum și pericolul 
intervenției O.N.U. — acestea ar 
fi, după cum se apreciază la Lon
dra, cîteva consecințe imediate.

Dar dificultățile cele mai mari 
ar fi cele de ordin diplomatic și 
politic. Majoritatea statelor afri
cane sînt gata să recunoască un 
guvern rhodesian în exil. Lipsit 
de principalele sale piețe de des
facere, izolat în Societatea inter
națională, un guvern rebel instalat 
la Salisbury nu ar putea rezista în 
cele din urmă la toate aceste pre
siuni conjugate".

rințe „de conciliere" în Rhodesia 
de sud fiindcă, după cum afirmă 
unii observatori, el consideră că 
consimțămîntul prealabil al gu
vernului de la Salisbury este pre
ferabil unei inițiative unilaterale 
britanice.

Situația îngrijorătoare și per
spectiva unei lovituri de forță a 
coloniștilor în Rhodesia de sud 
au determinat noi acțiuni al ță
rilor africane. Grupul țărilor afri
cane la O.N.U., întrunit în șe
dință extraordinară a cerut atît 
guvernului britanic cît și O.N.U. 
să intervină 
realizarea 
Smith.

pentru a împiedica 
planului lui Ian

EM. RUCAR
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