
PE MARILE ERASEE
ALE ImERII SOCIALISTE

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL

• Minerii
argeșeni

PITEȘTI (de Ia cores- 
pondentul nostru) :

La 27 octombrie, minerii 
argeșeni au îndeplinit sar
cinile planului de produc
ție pe 10 lunii dînd, peste 
plan, de la începutul anu
lui, aproape 14 750 tone de 
cărbune. Printre colective
le cu cele mai bune reali
zări se numără cele din 
sectoarele Berevoești și 
Godeni. care au extras 
peste plan 7175 tone și, 
respectiv 3 165 tone de lig
nit. Datorită mai bunei 
organizări a muncii și me
canizării transportului în 
subteran în proporție de 
95 — 100 la sută, produc
tivitatea muncii a crescut în 
primele trei trimestre cu 
cu 2,67 la sută peste sarci
na plinificată.

< A
Constantin Băcan și Ioan Drag an de la Uzinele 
de tractoare-Brașov au primit în acest an, lună 
de lună drapelul de evidențiați in întrecerea 
socialistă. Obiectivul aparatului iotograiic i-a 
surprins în timpul unui schimb de păreri îna

inte de începerea schimbului

Foto : O. PLECAN

ic

• Forestierii
maramureșeni

Cu 45.000 de
rulmenți mai mult

roducînd în plus față de plan 
circa 45 000 de rulmenți, colecti
vele uzinelor de specialitate din 
țară au dat în primele trei tri
mestre ale anului o cantitate de 

I rulmenți de peste două ori mai 
mare decit in întregul an 1959. 

Față de realizările anului amintit, Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. de exemplu, și-a dublat 
anul acesta producția, depășind astfel sarci
nile planificate pentru anul 1964.

Succesele obținute sînt o urmare a folosirii 
intense a rezervelor interne, a creșterii pro
ductivității muncii și ridicării continue a ni
velului tehnic al producției, prin aplicarea 
de procedee tehnologice avansate, moderni
zarea unor mașini și executarea unor noi lu
crări de mecanizare.

Concomitent cu creșterea producției, s-a 
lărgit continuu gama sortimentelor, realizîn- 
du-se în prezent în țara noastră circa 280 
tipodimensiuni de rulmenți.

Pe linia preocupărilor pentru îmbunătăți
rea calității produselor, au fost definitivate o 
serie de tehnologii noi, care au dus la mărirea 
durabilității produselor. Printre noile tipuri 
de rulmenți create recent, se numără cei osci- 
lanți, cu role butoi, rulmenți cu zgomot mult 
redus pentru

Proletari din toate țările, uniți văl
ara>D

rinererului
Muncitor
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O nouă linie
tehnologică

Au început să funcționeze a- 
gregatele primei linii tehnolo
gice ale instalației de prepa
rare și spălare a bauxitei din 
Dobrești, regiunea Crișana.

Avînd rolul de a asigura cu 
materie primă uzina de alu
mină de la Oradea, instalația 
a fost integral concepută și 
proiectată de specialiști de la 
Institutul de proiectări mini
ere și Institutul de cercetări 
miniere din cadrul Ministeru
lui Minelor și Energiei Elec
trice. Utilajele și aparatura 
sînt, de asemenea, produse în 
totalitate în țară.

(Agerpres)

MA MINERESC
AM

BAIA MARE (de la co
respondentul nostru) :

Pe măsură ce ne apropi
em de sfîrșitul anului, în 
toate întreprinderile ma
ramureșene colectivele par
ticipă cu mai multă însu
flețire în întrecerea socia
listă, pentru îndeplinirea 
înainte de termen 
nilor de plan.

Ca rezultat al 
tuturor măsurilor 
organizatorice stabilite pî
nă în prezent, în exploată
rile forestiere și în unități
le de industrializare a 
lemnului din cadrul 
D.R.E.F Maramureș, sarci
nile de plan pe 10 luni la 
producția globală au fost 
realizate cu 10 zile înainte 
de termen. Pe ansamblul 
Direcției regionale, produc
tivitatea 
cu 2,8 la 
prevederi, 
totodată o 
1 500 mc lemn 
peste plan. Cele mai im
portante succese

a sarci-

aplicarii 
tehnico -

muncii a sporit 
sută față de 

realizindu-se 
cantitate de 

de lucru

în reali
zarea înainte de termen a 
planului pe 10 luni au fost 
obținute de întreprinderile 
forestiere din Satu Mare 
și Baia Mare.

*

Tn regiunile Maramureș 
și Argeș numeroase alte 
întreprinderi au raportat 
zilele acestea îndeplinirea 
înainte de termen a sar
cinilor de producție pe 10 
luni. Printre acestea se a- 
flă Combinatul chimico- 
metalurgic și Uzina „1 Mai- 
din Baia Mare, Exploata
rea minieră Săsar, Uzina de 
piese auto din Colibași și 
altele.

jelor. Media pe întreaga oțelărie 
era de 8 ore și 13 minute.

Au trecut 6 luni și oțelarii 
spun acum, din nou: se poate și 
mai puțin ! Pe ce se întemeiază 
cuvîntul lor ? Cuptoarele sînt 
aceleași, oamenii sînt aceiași. 
Răspunsul îl primim de la șeful 
secției oțelărie, inginerul Kurt 
Ghilich. „Pe fapte, pe experiența 
ciștigată în răstimpul care a tre
cut. Orele în fața cuptoarelor, ori- 
cît de agitate ar fi, sînt ore de 
observație, de studiu și de crea
ție". Aveam să înțelegem îndată 
această explicație. „Observarea a- 
tentă a mersului cuptoarelor — 
relata șeful secției — ne-a ajutat

rile tnuee

zi am stat printre 
□țelari. Ne-a vorbit 
.'n urmă cu cîteva 
rile despre ei, to
varășul inginer Ilie 
Nisipeanu, directo
rul tehnic al Com

binatului siderurgic Reșița :
Oțelarii — ne spunea dînsul 

— ne-au adus bucuria unui 
succes deosebit, producând în 
primul trimestru peste 5 000 tone 
de oțel mai mult decit planul 
stabilit. Succesul este însoțit și 
de alte realizări : micșorarea 
procentului de rebuturi cu 02 
la suta față de cel admis, spo
rirea indicelui de utilizare a 
cuptoarelor Mar
tin cu 02 tone 
pe metru pătrat 
de vatră și zi Ca
lendaristică.

Aja începea, a- 
cum 19T de zile, 
la 17 aprilie 
1964. reportajul 
transmis din Re
fit* ia rubrica

ale întrecerii so
cialiste". In cele 
197 de zile care 
au trecut de a- 
tunci, în fiecare 
oră fi minut — 
iar orele Reșiței sint ore fierbinți 
fi pline de izbinzi — ei au adău
gat alte și alic realizări succe
selor de acum 6 luni. Tocmai 
despre ce s-a LCtrccvt la Reșița 
in acest interval de timp crem 
sâ povestim in aceri reportaj.

Ir.tr-unul din 'ubtitlurile repor
tajului din aprdie se formula as 
imperativ al Reșiței.- S ore pen
tru o șarjă. Se poate si mai pu
țin". Imperativul acesta ni-l ex
plica atunci cit se poete de 

Dănilă Pireu. mairirtt 
>i secretarul organizației

U.TAf. ,-Noi oțelarii. în anii de 
experiență dobindiii tn iota «p- 
toatelor, am tras o anumită con
cluzie : sporirea producției de 
oțel este condiționată de scurta
rea timpului de doborâre a șar
jelor". Atunci, tn aprilie, oțelarii 
Reșiței reduseseră, in medie, cu 
o oră durata de doborâre a far-

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația R. P. Romî- 
ne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care, 
la invitația Frontului de elibe
rare națională și a guvernului 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare, va lua parte 
la sărbătorirea celei de-a X-a 
aniversări a începerii revolu
ției algeriene — Ziua națio
nală. Din delegație fac parte 
tovarășii Virgil Cazacu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului

regional Iași al P.M.R., depu
tat în M.A.N., și Ion Geor
gescu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Alger.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegație: 
au fost conduși de tovarăși: 
Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Ștefan Voitec, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Rădulescu, Constantin Tuzu. 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, de membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guver
nului, de alte 
ciale.

persoane ofi-

(Agerpres)

TELEGRAME
Majestătii Sale Imperiale 

MOHAMMED REZA PAHLEVI 
Șahul Iranului

Teheran

Cu ocazia aniversării zilei de naștere, adresez Majestății 
Voastre felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări de 
sănătate personală, de bunăstare și pace poporului iranian.

GHtORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romine

București

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj, 
adresat cu ocazia zilei mele de naștere și vă exprim calde urări 
pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru bunăstarea 
poporului romîn.

MOHAMMED REZA PAHLEVI

ANI!
★

Utemiștii

Burci,

(Continuare în pag. a 11-a)

CONSTANTIN PRIESCU 
IORDACHE RODEA

utilajul electrotehnic etc.
(Agerpres)
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despre multe alte măsuri. Des
pre scurtarea duratei de încăr
care a cuptoarelor în medie cu 
20—25 de minute. Despre scurta
rea duratei de ajustare cu 13 
minute. Despre stabilirea unor 
citeze de decarburare mai mari 
pentru a se asigura o degazare 
mai rapidă și mai corespunzătoa
re a oțelului. Despre tenacitatea 
cu care au muncit, în punerea 
tn practică a fiecăreia dintre a- 
ceste măsuri, maiștri Ion Bogiu, 
Nicolae Munteanu, Dănilă Pîrvu 
(notați că rog — ne-a atras aten
ția șeful secției — Pireu este cel 
mai tînăr, dar și cei mai priceput 
maistru oțelar). Și, în fine, des-

REVENIRE
UN REPORTAJ

să înțelegem mai bine anumite 
fenomene. Am înțeles că lupta 
pentru scurtarea duratei de ela
borare a șarjelor este legată prin 
zeci de fire de organizarea mai 
bună a muncii. Și am căutat a- 
ceste fire. Am specializat cîteva 
brigăzi și cuptoare numai pe a- 
numiie șarje. Am observat, după 
o scurtă creme, că se obțin rezul
tate mai bune. Am extins metoda 
la toate cuptoarele. Brigada con
dusă de Vasile Mocea s-a specia
lizat in elaborarea oțelurilor ali
ate. Mocea e un oțelar mai în 
rirriă, cu experiență, iar elabo
rarea oțelurilor aliate cere o 
mare pricepere și o mare putere 
de concentrare; Mocea e omul 
celei mai meticuloase munci. 
Bngada lui losif Boghy. un tînăr 
de 28 de ani, a fost specializată 
in elaborarea oțelurilor necal- 
mate“.

Și inginerul Kurt ne vorbește

pre rezultatele acestor ore de ob
servație, studiu și creație: pro
ducerea de la începutul anului și 
pînă acum a circa 800 de 
șarje rapide. Vasile Mocea — 
166; losif Boghy — 162; Con
stantin Moraru — 158; Vasile 
Achim — 154 etc.

Trebuie să stai măcar cîteva 
ore în apropierea focului .nestins, 
să privești cum se agită în cup
toare, ca o mare în furtună, va
lurile de oțel, pentru a înțelege 
cită pasiune pun oțelarii în tot 
ce fac, de ce este atît de strînsă

întrecerea între brigăzi. Trebuie 
să-l asculți pe Dănilă Pîrvu, se
cretarul organizației U.T.M., vor- 
bindu-ți despre „ce facem noi, 
organizația U.T.M., pentru a 
contribui la producerea unor can
tități cît mai mari de oțel", ca 
să-ți dai seama de amploarea a- 
cestei întreceri. „Am stabilit o 
regulă generală — spune Pîrvu — 
să aflăm zilnic de la maiștri mer
sul producției pe schimburi. In 
funcție de asta, stăm de vorbă 
cu tinerii. Atunci, imediat. Ni s-a 
spus, la un moment dat, că re
parațiile la rece se fac în timpi 
mari. Aici lucrau și mulți tineri. 
Am organizat o dezbatere, într-o 

adunare genera
lă, pe această 
temă. Am făcut 
tinerilor atunci 
un calcul: 6 000 
de tone de oțel 
s-ar putea ela
bora în plus prin 
scurtarea timpu
lui de executare 
a reparațiilor la 
rece.
Pavel Levețchi, 
Vasile " 
Teodor Măduța, 
Florea Roibu au 
pus la inimă a- 
ceastă discuție, 

împreună cu tovarășii lor au reu
șit, după aceea, să execute repa
rații mai bune și mai rapide. 
Cele 6000 tone de oțel au fost 
cîștigate peste plan.

Șarjele rapide i-au adus Reși- 
ței, în zece luni, un spor de 
producție de peste 10000 tone 
de oțel. Restul — pînă la 26 282 
cît au fost produse pînă în pre-

Au terminat

insd niințdlul
griului

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Folosind întreaga capacitate 
de lucru a tractoarelor și ce
lorlalte mașini agricole lucră
torii din G-A.S., colectiviștii și 
mecanizatorii din regiunea 
Ploiești au terminat însămin- 
țatul griului și secarei pentru 
boabe pe toate cele 170 000 
hectare planificate. Colectiviș
tii și lucrătorii din G-A.S. iși 
concentrează acum eforturile 
pentru grăbirea recoltării 
și înmagazinârii porumbului.

Hțtgf ițele trecute, la 
i WMBFl Timișoara, am iMF văzut intr-un 
UflFjM i mare amfiteatru 

aproape 1000 
111 de băieți și de 

fete. Se aduna
seră să asculte — în progra
mul de pregătire a sărbătoririi 
propriului majorat — o inte
resantă expunere despre ora
șul lor. Cînd tovarășul care 
le vorbea a spus că la ceea ce 
s-a realizat și se realizează 
nou în Timișoara o contribu
ție o aduc și mulți dintre ei, 
că, mal ales de acum înainte, 
se așteaptă sprijinul lor serios 
și matur, i-am văzut pe acești 
tineri exuberanți încărcîndu-și 
privirile cu sentimentul mo
dest, dar ușor citibil al satis
facție de a se număra printre 
constructori.

Pe cîțiva dintre ei i-am cău
tat la locul de muncă, 
mîndria vîrstei fiindu-ne dove
dită aici de fapte obișnuite, 
dar revelatorii.

Aurel Bălăneanu este su
dor la Uzinele Mecanice din 
Timișoara. Figură de atlet 
(sănătos, puternic), sportiv 
pasionat (fundaș în echipa de 
fotbal-juniori aflată pe primul 
loc în campionatul Timișoa
rei) el impresionează prin ți
nuta de o demnitate care re
zultă din fiecare gest, din fie
care faptă a sa.

— Mîndria mea cea mai 
mare, ne-a răspuns el la între
bare, o vedeți aici... (ne-a a- 
rătat un steguleț roșu de 
evidențiat în întrecerea socia
listă). De un an de cînd am 
absolvit școala profesională în 
fiecare lună am fost eviden
țiat în întrecere.

...Intr-o zonă din apropie
rea antenei postului de radio 
Timișoara am întîlnit — in
tr-un cartier complet nou — 
trei tineri: doi băieți și o fată. 
Eleonora Mureșan și Gh.'Ma
xim sînt mozaicari, iar Traian 
Duma, zidar.

— Cu ce ne mîndrim noi 
pînă acum ? ne-a spus Tra
ian. Priviți I Și toți trei ne-au 
arătat, de la înălțimea unui 
bloc cu 4 etaje, noul cartier 
cu blocurile în care s-au mu
tat deja locatarii, cu blocurile 
încă aflate în construcție. Aici 
și în alte cartiere ale orașu
lui Timișoara, alături de mun
citorii mai vîrstnici am lucrat 
și lucrăm și noi.

Pentru toți trei mîndria 
vîrstei purta și un calificativ 
atribuit, de fapt, muncii fie
căruia, pregătirii lor profesio
nale : „foarte bine".

...Etalon sigur al muncii, 
stegulețul comunică totodată 
adevărul că — așa cum se 
spunea la amintita adunare — 
la ceea ce se face azi nou în 
Timișoara tinerii își aduc și 
contribuția lor. Mîndria vîr
stei se susține pe argumente 
sigure.

Fotoreportaj de: 
EUGEN FLORESCU 

ION CUCU

Cronica actualității
A doua
stagiune 

a teatrelor
populare

Zilele acestea s-a deschis cea 
de-a doua stagiune a teatrelor 
populare de pe lingă casele ra
ionale de cultură din Rimnicu 
Vîlcea, Lugoj. In curind tși 
vor relua activitatea și tea
trele populare din Călărași, 
Turnu Severin, Mediaș și 
Tulcea.

In primul spectacol, teatrul 
din Lugoj a prezentat premie
ra „Duminică fără fotbal", de 
Aurel Storin, iar teatrul din 
R. Vîlcea, piesa „Citadela sfă’ 
rimată", de Horia Lovinescu. 
La Călărași se fac ultimele re
petiții la premiera „E vinovată 
Corina de Laurențiu Fulga, 

(Agerpres)

TELEGRAMA

Expoziția cărții politice
Cu prilejul împlinirii a 20 de 

am de la înființarea Editurii po
litice, vineri, la librăria „Mihail 
Eminescu" din Capitala a avut 
loc deschiderea Expoziției cărții 
politice.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Acade
miei R. P. Romîne, redactori-șefi 
ai unor publicații, directori de 
edituri, autori și colaboratori ai 
editurii, activiști pe tărim ob
ștesc, numeroși cititori.

Tov. Valter Roman, directorul 
Editurii politice, a vorbit despre 
activitatea desfășurată de editură 
în cele două decenii de existență. 
Prin grafice, panouri și cărți, ex
poziția exprimă sintetic contribu
ția Editurii politice la propagarea 
prin intermediul cărții a ideilor 
marxism-leninismului, a politicii 
partidului nostru.

IN EXCURSIE
Peste 70 de metalurgiști de 

la Uzina mecanică din Cîmpu- 
lung Muscel, au fost oas
peții Capitalei. Aici, ei au vi
zitat Grădina Zoologică, Aero
portul Băneasa, parcul „He
răstrău", cîteva cartiere noi și 
Expoziția realizărilor ecopo-

(Agerpres)

miei naționale, 
metalurgiștii au 
dusele fabricate de diverse co
lective de muncă din țară, dar 
și pe cele ale uzinei lor.

La expoziție 
admirat pro-

ION MITU
corespondent voluntar

Cercul foto

al elevilor
La Școala profesională de 

mecanici agricoli de pe lîngă 
S.M.T. Călugăreni a fost re
deschis cercul foto. Aceasta a 
constituit o deosebită satis
facție pentru marele număr 
de foto-amatori. Condus de 
maistrul Olariu Aurelian, a- 
cest cerc a fost dotat cu apa
ratele necesare pentru reali
zarea în bune condiții a 
fotografiilor : 3 aparate de fo
tografiat, aparate de mărit, 
developat, substanțe chi
mice etc.

In planul de muncă al cer
cului sînt prevăzute instruc
taje cu prilejul cărora elevii 
vor face cunoștință atît cu 
istoricul cît și 
tografiatului.

cu tehnica fo-

ION C. ȘTEFAN 
profesor

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAVRER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

București
Stimați tovarăși,
Vă mulțumim cordial dv. și în persoana dv. Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al R.P.R., pentru felicitările prietenești 
și urările de bine transmise cu ocazia alegerii și numirii noastre 
în funcții de partid și de stat.

împărtășim întrutotul convingerea dv. că relațiile de prie
tenie frățească dintre partidele noastre, dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și Republicii Populare Romîne se vor dezvolta 
neîntrerupt și în viitor, în interesul celor două țări, al unității 
comunității socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, în interesul cauzei păcii și socialismului.

Folosindu-ne de acest prilej vă urăm multă sănătate și noi 
succese în construirea socialismului în Republica Populară 
Romînă.

Moscova, Kremlin
29 octombrie 1964

L. BREJNEV 
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 

A. KOSIGHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.



pentru libertate

a 31 octombrie 1784, 
mii de iobagi din 
Munții Apuseni, a- 
dunați mai întîi la 
Mesteacăn, au pornit 
în marș spre Bălgrad 
(Alba Iulia) pentru

a se înrola la grăniceri. Ajunși 
la Curechiu, în drumul lor 
spre Alba Iulia, țăranii au fost 
atacați de oamenii stăpînirii, con
duși de subprefecții comitatului 
Zarand. Înfruntarea de la Cu
rechiu, din 1 noiembrie 1784, a 
constituit seînteia care a aprins 
focul. Răscoala izbucnește fățiș, 
fără putință de a mai fi oprită.

Cauzele reale ale izbucnirii 
răscoalei condusă de Horea, Cloș
ca și Crișan, caracterul și forțele 
ei motrice, cauzele înfringerii 
răscoalei, fixarea locului ei în an
samblul luptei poporului nostru 
pentru libertate și dreptate so
cială, au atras atenția cercetăto
rilor marxiști încă din perioada 
ilegalității Partidului Comunist 
din Romînia.

In condițiile secolului al 
XVlII-lea, atît în Transilvania cît 
și în celelalte două țări romînești, 
s-au dezvoltat mult forțele de 
producție, a crescut producția de 
mărfuri, s-a înmulțit în mod con
siderabil populația. Pe piață a 
crescut cererea de produse agri
cole, ceea ce a determinat tendin
ța stăpînilor de pămînt de a-și 
extinde suprafețele in dauna lo
turilor țărănești, de a intensifica 
exploatarea țăranilor. Cuantumul 
obligațiilor feudale nefiind regle
mentat, atinsese proporții de ne
suportat, împiedecând, intre altele, 
și perceperea regulată a dărilor 
către stat. Reglementările urba- 
riale care au acut loc, mai ales 
în timpul împărătesei Maria Te
reza și al fiului ei Iarif al Il-lea, 
n-au ușurat insă sarcinile iobă- 
gești. Ele au jucat mai mult un 
rol de amăgire a maselor țără
nești, de slăbire a luptei de clasă.

Cele opt decenii care despart 
instaurarea regimului austriac în 
Transilvania (J.69S) de răscoala 
din 1784, sînt decenii frământate 
de puternice lupte ale iobagilor 
și orășenilor romîni, maghiari, 
germani, atît împotriva exploată
rii sociale a magnaților, nemeșilor 
și patriciatului orășenesc, cît și 
împotriva stăpînirii hahsburgice. 
Multe răscoale țărănești, cu o 
participare precumpănitoare a io
bagilor romîni, au avut ca scop 
nu numai lupta împotriva regi
mului iobăgist, ci și apărarea con
fesiunii ortodoxe, ca mijloc de 
rezistență a po^ilației romînești 
în fața încercărilor regimului 
habsburgic de a o deznaționaliza 
prin impunerea confesiunii cato
lice. Aceste mișcări reflectau în 
mod evident procesul de formare 
a conștiinței naționale romînești.

Iată, așadar, pe scurt, condi
țiile care au duS la izbucnirea 
răscoalei.

Flăcările răscoalei conduse de 
Horea, Cloșca și Crișan, aprin
se la Curechiu, cuprind Za- 
randul, Hunedoara, Munții Apu
seni, se extind cu repeziciune în
spre apus pînă în porțile Aradu
lui și Banatului, înspre nord pînă 
în ale Turdei, Clujului, Băii 
Mari și Maramureșului și înspre 
răsărit pînă în părțile Albei și 
Sibiului. Cîteva zile numai, au 
fost deajuns pentru ca țăranii să 
devină stăpînii celei mai mari 
părți a Transilvaniei. Horea era 
căpetenia ascultată cu încredere 
și respectată cu sfințenie de toți 
cei ce-și puseseră nădejdea în 
izbăvirea lor din șerbie. Jurămîn- 
tul luat de Horea la 4 noiembrie, 
în hotarul comunei Blăjeni miilor 
de răsculați, de a nimici nobili
mea, era socotit o poruncă de la 
care nimeni nu se putea abate 
fără primejdia de a fi pedepsit 
cu asprime.

Alte mulțimi se adună din toa
te părțile, în primul rînd țăranii 
romîni care îndurau cel mai greu 
jug al șerbiei, la care se alătură 
și țărani maghiari, cînd răscoala 
cuprinde teritorii locuite de aceș
tia și lucrători de la mine, dori
tori și ei să scape de nedreptățile 
cu care munca lor grea era răs
plătită din partea oficialității, a 
reprezentanților Curții din Viena.

Cu forțe sporite de numărul 
tot mai mare al celor ce răspund 
chemării, înarmați cei mai mulți 
cu unelte agricole transformate

în arme și mai ales încrezători în 
puterile și dreptatea cauzei lor, 
răsculații se simt în stare de a 
înfrunta nu numai împotrivirea 
nobilimii, ci a se înstăpînii asu
pra orașelor devenite centre de 
refugiu și de rezistență ale duș
manilor lor și a se măsura chiar 
și cu armata imperială în caz de 
nevoie. In același timp, pe măsu
ra dezvoltării răscoalei, se lămu
resc tot mai limpede și scopurile, 
țelurile finale ale acesteia. Pro
gramul făurit în mijlocul acțiuni
lor era îndrăzneț, la înălțimea 
vremurilor și a necesităților im
puse de descătușarea forțelor 
productive pentru a da posibili
tate dezvoltării societății, depă
șirii crizei în care se zbatea un 
regim anacronic. Acest program 
este mărturisit fără ocolișuri, ața 
cum erau și faptele lor, de cei mei 
înaintați și mai conștienti dintre 
conducătorii răscoalei. Horea in 
acel „ultimatum** prezentat nobi
limii concentrate în Deva, cerea 
ca nobilimea să nu mo» fie pe 
viitor, ci fiecare să trosască din 
slujba ce o va obține de la im- 
părăție, stăpînii «â părăsească 
pentru totdeauna moșiile, acestea 
să fie împărțite poporului, ti plă
tească și nobilii dări ca ți po
porul sărac. Toți erau hotă- 
rîți ca in ctitor să nu mai in-

spori numărul victimelor, deoare
ce pedeapsa cu moartea peruru 
conducătorii răscoalei fusese ho- 
tărită dinainte. Pe baza acestei 
hotărîri, s-a pronunțat, in 26 fe
bruarie 1785, ți a fost executată 
peste două zde, sentința de moar
te pentru Horea ți Cloșca tCri- 
șan se sinucisese cu 15 zde mmi 
devreme, nemaiputind indura 
torturile). Aceasta însemna jrmge- 
rea cu roata de jos ir. nu piai ce 
victimele și-au dat ultima tuyere 
în chinuri groaznice, în prezente 
unei mulțimi înmărmurite de ță
rani din împrejurimi, aduri cu 
forța pentru a fi martora taeaa 
din cele mai mari nedreptăți ale 
utonei. Ca ți de ctiteu oițe ari, 
tot astfel ți de dau aceasta *r- 
lUratrig eu fort 
urmărite de că
Mi mArvtf fi M 
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Revenire
la un reportaj

180 de ani de la
răscoala condusă
de Horea., Cloșca 

și Crișan

găduie in țară nobili, nici dregă
tori ai comitatului, ți ai moșiilor. 
Toți țăranii doreau să devină stă
pînii pământului stropit cu su
doarea muncii lor, veacuri de-a 
rindul; toți doreau desființarea 
dependenței țăranilor, a relațiilor 
feudale. In felul acesta iobagii 
din Munții Apuseni susțineau un 
„program** care era al întregii 
iobăgimi transilvănene și care 
prevedea de fapt înlăturarea orîn
duirii feudale.

Îmbărbătați de propria lor 
dorința, exprimată în strigă
tul : „O dată cu capul feciori, că 
vine Horea cu țara", răsculații se 
măsoară cu armata imperială, ob- 
ținînd cîteva noi succese. Aces
tea nu s-au putut însă transforma 
în victorii, din cauza numărului 
însemnat al imperialilor, al arma
mentului superior al acestora, 
din cauza slăbiciunii proprie tu
turor răscoalelor țărănești — 
lipsa de organizare unitară a ce
telor de răsculați. O mare gre
șeală a conducerii răscoalei, mai 
ales a lui Cloșca, a fost 'dccepta- 
rea armistițiilor cerute de coman
danții armatei. S-a creat astfel 
timp pentru a fi mobilizate uni
tățile militare în vederea repri
mării generale a răscoalei.

Și astfel, cu toate eforturile și 
vitejia iobagilor de sub con
ducerea lui Horea, în ziua de 
7 decembrie, la Mihăileni, țăranii 
au fost înfrînți. Dîndu-și seama 
de împrejurările grele, Horea ce
rea oamenilor săi, la 14 decem
brie, să se întoarcă pe la casele 
lor, în nădejdea că o dată cu ve
nirea primăverii îi va aduna din 
nou pentru alte fapte de vitejie. 
„Numai să vină primăvara — ar 
fi spus Horea — și să vă țineți 
de jurămîntul dat mie... așa vom 
scutura jugul greu de vor cădea 
și dinții la cei ce ne-au pus pînă 
acum resteu".

Obosiți și înfrînți, s-au întors 
țăranii la căminele lor risipite aș- 
teptînd cu spaimă întimplârile 
zilei de mîine. Horea și ceilalți 
căpitani din ascunzătorile lor 
din munți, făureau noi planuri 
temerare. Împrejurările le-au fost 
însă potrivnice. Armata imperială 
a început urmărirea căpeteniilor 
care, prinse în urma unor trădări, 
au fost întemnițate în celulele de 
sub poarta cetății din Alba Iulia.

Procesul lui Horea și al celor
lalte căpetenii, care a durat circa 
două luni de zile, condus de re
prezentantul personal al lui Iosif 
al II-lea, contele Anton Janbo- 
vich, urmărea drept scop princi
pal de a găsi alți vinovați, de a

cu ugresoni for. Cfox. ața ana 
aprecia Ntcoiae BUcesca. reoofo- 
țm dm IMS dm Trmudcama a 
fort pre&tăă de rărcoaia dm 
1784 de mb conducerea foi Ho
rea, după cum cea dm Țar* Ro-

mițcărti recohtfionere din 1821 
de tub conducerea lui Tudor 
Vladmtirescu. Nn a tari atins 
mă celălalt scoo urmănt de no
bilime, de a șterge din amintirea 
oamenilor figurile de eroi fi de 
martiri ale Iui Horea, Cloșca și 
Crișcn. Cele trei căpetenii, și mai 
cler Horea, intraseră încă de a- 
tund in legendă. In inima po
porului, amintirea lui Horea 
fi a tocarăților s& a trăit 
fi trăiește peste veacuri, simbo
luri de luptători pentru o viața 
mai bună a maselor populare. 
Avram lancu însuși, pregetindu-se 
pentru rolul ce acea să-l joace in 
revoluția din 1848. invoca drept 
pildă Sabia lui Horea", cu care 
trebuiau înfrînți împilatorii po
porului.

Răscoala din 1784 a acut, în 
primul rind, un profund caracter 
social, de luptă împotriva asupri
rii feudale. Începută de iobagii 
romîni, la ea au participat și 
iobagi maghiari ca și mineri ger
mani. Această mare răscoală a 
îmbrăcat și un caracter național, 
romînesc, reflectând procesul de 
formare a conștiinței naționale, 
manifestată în lupta împotriva a- 
supririi de neam. Răscoala a des
chis criza orînduirii feudale, a 
pus la ordinea zilei sarcina dis
trugerii jugului feudal în Tran
silvania ca și desființarea asupri
rii naționale.

Răscoala țăranilor de la 1784 
de sub conducerea lui Horea, 
Cloșca și Crișan, de la izbucnirea 
căreia se împlinesc 180 de ani, 
reprezintă o puternică mărturie 
a tradițiilor glorioase de luptă ale 
poporului pentru dreptate socială 
și eliberare națională. De aceea, 
oamenii muncii din țara noastră, 
care au fericirea să trăiască într-o 
țară socialistă în condițiile celei 
mai desăvîrșite dreptăți sociale și 
naționale, cinstesc după cuviință 
luptele și jertfele celor mai buni 
fii ai poporului romîn, care, a- 
cum 180 de ani, s-au ridicat ne- 
înfricați împotriva unei lumi ne
drepte.
Prof. univ. ȘTEFAN PASCU 
membru corespondent al Acade

miei R.P.R.

La biblioteca volantă, mun
citorii de la Fabrica de 
scule Rlșnov își aleg cărțile 

preferate
Foto: O. PLECAN

In cercul literar
al școlii

cu ăfxa cri ia nr—' 
cercW forrar £*«nri-
dta cadrul Școlii medri „Tadbr 
Ualimsnai* din Sfofrug ar 
bucură de o largă poptdcrisSe 
ia rindul elevilor. Munca ceru
lui este îndrumată de toc&ișal 
profesor de limba romîni, Gheoe- 
ghe Ungureanu. De două ori pe 
an cu lucrările membrilor cer
cului se tipărește și o revistă in
titulată semnificativ „Muguri". 
La ultima ședință de lucru a cer
cului au fost invitați peste 200 de 
elevi și cadre didactice. Partid- 
panților li s-a vorbit despre pro
gramul cercului, despre tinerii 
cei mai talentați. Apoi Ldisna 
Biltz a prezentat reportajul Ren
tier în primăvară" inspirat din 
viața și munca constructorilor U- 
zinei de aluminiu din Slatina, e- 
leva Mariana Dumitrescu a citit 
poezia „Legămînt", Vasile Băf- 
bulescu, elev în clasa a Xl-a, • 
vorbit despre o nouă lucrare a ss.

L. PAUL 
DUMITRU FLORESCU 

elevi
— •-----

Lucrări de refacere 
a unor case memoriale

La Cîmpina s-au terminat re
cent lucrările de refacere a Ca
sei memoriale „B. P. Hașdeu* — 
loc unde scriitorul a trăit ii a 
creat o mare parte din viata sa. 
Au fost amenajate aleile de ac
ces și grădina din spatele clădi
rii, a fost refăcut gardul împrej
muitor, s-au zugrăvit încăperile 
interioare.

Lucrări de refacere ți restau
rare se execută, de asemenea, la 
casa memorială „Nicolae Iorga" 
din Vălenii de Munte și la unele 
monumente din Bușteni și Tir- 
goviște.

Multe alte monumente istorice 
din regiunea Ploiești, care ilus
trează trecutul acestor meleaguri 
au fost refăcute și consolidate. 
Astfel de 'lucrări s-au executat la 
Muzeul de artă „Peleș" din Si
naia și Muzeul luptei pentru li
bertate și socialism de la Dofta- 
na, la casele memoriale „N. Gri- 
gorescu" din Cîmpina și „I. L. 
Caragiale" din Ploiești, ansamblul 
Curții domnești din Tîrgoviște.

organizațiile

U.T.M.

Rodul muncii a mii

de tineri gospodari
De la adunările 

U.TA1. pentru dări 
de seamă și alegeri, 
a trecut aproape un 
an. Atunci, utemiștii 
din comunele raionu
lui Oltenița și-au pro
pus să organizeze im
portante acțiuni de 
muncă patriotică. încă 
din prima lună a a- 
cestui an, îndrumate 
de comitetul raional, 
comitetele comunale 
U.T.M. au organizat 
numeroase acțiuni la 
care au participat mii 
de tineri.

A fost 
colectarea 
vechi, tinerii au fost 
antrenați la lucrări de 
întreținerea pășunilor 
și înfrumusețarea sa
telor.

Acum, cînd au mai 
rămas doar două luni 
pînă la sfîrșitul anu
lui, s-a făcut și un 
bilanț al acestor ac
țiuni. Obiectivele 
propuse au fost cu 
mult depășite. Cîteva 
cifre sînt edificatoare. 
Peste angajamentul 
propus s-au colectat 
mai bine de 300 de

Seară cultural

educativă

organizată 
fierului

tone de fier vechi, au 
fost redate agricultu
rii 20 de hectare, s-au 
curățat 600 hectare 
pășune, au fost ame
najate pentru irigații 
160 hectare etc.

Numai pînă acum, 
economiile realizate 
prin muncă patriotică 
se ridică la aproape 
3 000 000 lei. Acesta 
e rodul muncii a mii 
de tineri gospodari 

din raionul Oltenița.

VASILE NICOLAE 
tehnician

Cercul mîinilor îndemânatice de la Casa pionierilor din Tg. Mureș este frecventat cu deo
sebit interes de pioniere

ÎNCEPE TEATRUL"
-a scris, din pă
cate, prea puțin 
teatru pentru co
pii. Parcurgind li
teratura universa
lă. constatăm că 
scriitorii au fost

foarte parcimonioși cu acest 
gen atît de solicitat, de an
trenant și de eficace. Simțin- 
du-i-se lipsa, s-a recurs (mai 
mult pentru a completa reper
toriile teatrelor de specialitate) 
la dramatizarea celebrelor 
proze dedicate copiilor. Aici 
munca era mai comodă și se 
sconta un succes mai sigur. în 
domeniul creației originale, 
monopolul l-a deținut, înde
lungată vreme, feeria, plecîn- 
du-se de la o idee preconcepu
tă și eronată, după care aici 
s-ar plafona nivelul de înțe
legere a micului spectator. Mai

I

cu seamă după admirabila 
..Pasăre albastră" a lui Mae
terlinck, ispita feeriei a cres
cut copios și a antrenat o mul
țime de condeie dintre care 
foarte puține erau inspirate.

Și în literatura noastră, tot 
cu fantezia s-a început. Din 
acest motiv (și nu numai din 
acesta !) cartea lui Alecu Po
povici are meritul de a des
chide curajos creația originală 
în acest gen. Realistă și plină 
de fantezie, poetică în înțele
sul substanțial al cuvîntului, 
puțind educa fără didacticisme 
țipătoare, piesa pentru copii e 
o prezență necesară. în cule
gerea de față autorul a înse
rat și piesa „Povestea din pă
durea noastră", care sub titlul 
de „Băiatul din banca a doua", 
(jucată la Teatrul pentru co
pii și tineret) a fost distinsă 
cu Premiul Uniunii Scriitori
lor pe anul 1962.

Alecu Popovici nu medele- 
nizează, lucru altfel tentant. 
Este interesant de constatat 
că nici timbrul frazei sadove- 
niene (împrumutat atît de des 
de alți scriitori moldoveni) nu 
îi este deloc specific. Moldo
venismul său stă numai în 
buna matriță lirică a frazei și 
în autenticitatea tonului de 
povestitor. Stilul său este spu
mos, în genul povestirilor lui 
Max Jacobe, firește că fără 
tenta ușor suprarealistă a a- 
cestuia. în loc de frază mol
dovenească, în genere domoa- 
lă, Alecu Popovici iubește 
verbul — el este partizanul 
unui stil ager, cu multe spirite 
(de bună calitate), cu calam
bururi nostime.

O altă calitate este că auto
rul nu face apel la sfătoșenia 
desuetă, la didacticismul steril, 
la filantropia spirituală comu
nă unor scrieri din portofoliul 
literaturii noastre pentru co
pii. (Aici să fim sinceri : în 
literatura pentru copii avem o 
seamă de succese antologice : 
Breslașu, N. Cassian, O. Lus- 
calov, O. Pancu-Iași, Gica lu- 
teș, V. Sîntimbreanu, dar și o

la cămin
Zilele trecute comitetul 

U.T.M. din comuna Măgu
rele, raionul Teleajen, în co
laborare cu conducerea cămi
nului cultural, a organizat o 
reușită zi a cîntecului, dansu
lui și poeziei, dedicată ti
nerilor fruntași din gospodă
ria colectivă. Pentru aceas
ta a fost format un co
lectiv care s-a preocupat din 
vreme de alcătuirea progra
mului după care să se desfă
șoare aceste acțiuni. în ziua 
stabilită, formațiile artistice 
au prezentat un program bo
gat.

7 în perioada de iarnă, comi- 
Itetul U.T.M. din această co
li mună și-a propus să organi- 
i zeze, în colaborare cu condu

cerea căminului cultural, 
mai multe asemenea 
cultural-educative.

ION VIȘAN 
instructor 

al Comitetului raional 
Teleajen

„Tatăl și

la

cît 
acțiuni

U.T.M.

fiul

IS ani"
cei peste 150 de e- 
în acest an își vor 
majoratul, comite-

Pentru 
levi care 
sărbători 
tele U.T.M. de la Școala me
die nr. 1 și Școala tehnică a- 
gricolă din Slatina au organi
zat un simpozion intitulat: 
„Tatăl și fiul la 18 ani", la 
care au participat numeroși 
elevi și părinții acestora. Pă
rinții elevilor, printre care to
varășii Ion Iordanca, Nico- 
lae Alexandrescu și alții și-au 
depănat amintirile de la 
vîrsta de 18 ani. La unii a- 
ceastă vîrstă corespundea cu 
prima zi de calfă și totodată 
cu prima zi de șomer ; pentru 
mulți dintre cei ce doreau să 
învețe, fii de oameni nevoiași, 
porțile spre învățătură erau 
închise.

Au luat cuvîntul și cei care 
anul acesta împlinesc 18 ani; 
printre ei și Tiberiu Alexan
drescu, Anita Dobre și alții. 
Fiecare a arătat ce a reali
zat pînă acum, ce dorințe are 
pentru viitor. A fost o seară 
deosebit de plăcută.

PAUL LUCEANU 
elev

de Alecu Popovid
cantitate stereotipă de manu
facturi și contrafaceri în care 
copilul este coborît la cel mai 
primitiv nivel de înțelegere, 
pe cîtă vreme genii de ceară 
le țin prelegeri de bună pur
tare).

Alecu Popovici știe să vor
bească laconic. în funcție de 
memoria și energia micilor 
interpreți, autorul își gospodă
rește pînă și piesele scrise 
pentru marile scene, pe un 
spațiu restrîns. Cele trei bu
căți din carte sînt, în acest 
sens, un net refuz al prolixi
tății.

S-au scris multe compoziții 
literare despre animale. Lite
ratura de specialitate întrece, 
pe această latură, cele mai bo
gate menajerii și grădini zoo
logice din lume. Personajele 
fabulelor au cotropit, real-

Note de lector
mente, restul spațiilor desti
nate copiilor. Și Alecu Po
povici folosește această faună, 
dar numai în limita strictă a 
stîrnirii curiozității copiilor. 
Animalele lui, exotice sau au
tohtone, sînt însă niște copii 
model sau alintați; blajini 
sau hrăpăreți, și ceea ce este 
principal, ele trăiesc bucuriile 
sau necazurile vîrstei fragile. 
Deci, devin jucării. în lumea 
lor sau la marginea lumii lor 
apare copilul însuși, partici
pant sau spectator pasionat. 
Niciuna din tustrele piesele nu 
este văduvită de prezența o- 
mului. în două din ele, copiii 
sînt eroii protagoniști, ca în 
prima „Poveste despre un bă
iat mic".

Ei umblă în lumea lucrurilor 
neînsuflețite, dar la valoarea 
lor de simbol. Ele capătă bio
grafie ca celebrul Brad al lui

Andersen și ca Izvoarele (cu 
apă vie sau moartă) în folclo
rul romînesc.

Aceasta fiind finalitatea 
mare a piesei, ea poartă, în 
plus, și o pleiadă de sfaturi 
spuse la tonul didact. Piesa 
are compoziția unui vodevil, 
alternînd proza cu textul cîn- 
tat și sînt sincer necăjit că în 
carte nu văd înserate și me
lodiile necesare, create de un 
compozitor, pentru a nu obli
ga la folosirea unor melodii 
ad-hoc.

în fine, în piesă, sînt scene 
de umor, destule și bune, re
plici aforistice dintre care 
unele depășesc, prin subtext, 
nivelul de pricepere al copiilor 
și sînt scrise numai pentru 
plăcerea intimă a autorului.

Am analizat sumar numai 
una din cele trei piese. Spațiul 
ne obligă să spunem despre 
celelalte două doar cîteva a- 
precieri generale. „Intîmplări 
dintr-un album" readuc, apa
rent, clasica animare a unor 
poze. Cu o bună fantezie, cu 
caricatura celor doi vînători 
din junglă, cu inteligenta uti
lizare a unei emisiuni de radio 
și cu alte lucruri neașteptate 
dar, în același timp, netrucate, 
autorul sugerează voios nece
sitatea, serioasă, de a avea 
prieteni, prieteni adevărați. 
Cea de a treia piesă for
fotă de semințiile pădurilor 
noastre carpatine și ale lunci
lor. Această gintă silvestră al
cătuiește un șantier sui-gene- 
ris în care Castorul Beton este 
șef de șantier. După cum se 
vede, ideea limpede care stă 
la baza piesei 
spirit colectiv.

Vodevilurile 
deopotrivă pe 
pe micii spectatori. Ele sîrit 
citite și vizionate de oamenii 
maturi cu egală plăcere, după 
perifrază lui M. Breslașu: 
„fabule mici și mari pentru 
cei mari și mici".

este munca în

vor antrena 
micii actori și

AL. ANDRIȚOIU

(Urmare din pag. I)

zent peste plan — au fost obți
nute pe alte căi; In primul rînd
— creșterea indicilor de utilizare 
a cuptoarelor pe metru pătrat de 
vatră și zi calendaristică de la 6 
la sută în 1963, la 9 la sută — 
la 15 octombrie 1964; în al doi
lea rind: reducerea reparațiilor 
la cald de la 8—10 ore cît du
rau înainte, la 4—5 ore, astăzi. 
Oțelarii reșițeni ne-au rugat, și 
de data aceasta, să transmitem 
mulțumirile lor Hunedoarei care 
le-a împărtășit metoda sudării 
rapide a vetrelor la cald. „Trans
miteți prin ziar tovarășului Tripșa
— ne-au spus ei — că am dori 
să vină la Reșița, să vadă cum 
aplicăm și noi metoda sa, să a- 
vem un schimb de experiență pe 
viu. Am auzit că a adus noi per
fecționări acestei metode. Am fi 
bucuroși să le cunoaștem și noi. 
De fapt, și noi, reșițenii, avem' 
anumite metode pe care am dori 
să le împărtășim Hunedoarei".

• Promoția

100 pe scenă

■ ' tudioul Institu-
i tului de teatru a

I găzduit o nouă 
' premieră, de data 

aceasta în cadrul
i festiv al Cente

narului institute
lor de artă, spectacolul rea
lizat de promoția 100 a insti
tutului. Clasa profesorului 
Moni Ghelerter a ales pentru 
a pune în scenă o piesă 
nouă în repertoriul teatrelor 
noastre : „Năzdrăvanul de la 
Soare Apune" de J. M. Synge. 
Chiar dacă subtilitățile textu
lui n-au fost exploatate pînă 
la capăt pentru a releva dra
ma lui Cristopher Mahon, 
spectacolul s-a susținut prin 
faptul că studenții au știut 
să domine convingător scena. 

Avînd și posibilitatea de a 
vedea în textul lui Synge nu
mai o comedie, sau numai o 
dramă, regizorul spectacolu
lui (lector Zoie Stanca An- 
ghel) a optat pentru amîn- 
două, fără să le împletească, 
prima parte căpătînd aspec
tul unei comedii, cea de a 
doua a unei drame. Alegerea, 
pînă la capăt, a modalității 
comediei, favorizată de sub
tilitățile folclorice, ori a dra
mei psihologice moderne, și 
ea cu multe resurse în text, 
ar fi facilitat înțelegerea ro
lurilor de către interpreți. 
Dan Tufaru (Năzdrăvanul) a 
fost de aceea naiv și, mai 
ales, frumos fără a fi și sub
til. Radu Cazan a făcut o 
compoziție care a trecut ram-

Centenarul institutelor de artă
pa în rolul fricosului și ve
ninosului Shawn Keogh. La 
fel de convingător a fost și 
tatăl Năzdrăvanului (Cornel 
Nicoară). Melania Cîrje (Mar
garet) a avut de susținut un 
rol de amploare care i-a ce
rut vigoare, sensibilitate, 
compoziție, accente tragice, 
pe care le-a dovedit din plin. 
Cei doi fermieri au ilustrat 
suculent, în viziunea inter- 
preților (Nicolae Ivănescu, 
Mihai Clita), latura anecdo
tică a personajelor lor. Car
men Hancearec (văduva), O- 
vidiu Cristea (hangiul), cele 
trei fete (Liliana Welther, 
Ileana Burlacu, Ileana San
du) și-au lucrat cu migală ro
lurile meritînd din plin apre
cierile spectatorului exigent. 
Spectacolul lor — al promo
ției 100 — continuă buna tra
diție artistică a spectacolelor 
studioului.

MIHAI UNGHEANU

• Pergolesi și Cluck

In urmă cu cîțiva 
ani în holul conser- 
| vatorului era afișat 
un panou cu foto
grafii ce surprin
deau bucuria cîtor- 
va studenți care 

reușiseră să prezinte într-un re
cital fragmente din diverse o- 
pere. Niciunul dintre vizitatorii 
care priveau aceste fotografii, 
nu-și putea desigur imagina că, 
în scurt timp, studenții acestui 
institut vor reuși să prezinte cî
teva seri la rînd, nu fragmente 
ci o reală stagiune de operă în 
care au putut fi ascultate șase 
reprezentative lucrări din litera
tura muzicală universală și națio
nală.

Prin strădaniile profesorilor și 

studenților, Studioul Conservato
rului a devenit în numai cîțiva 
ani un puternic laborator de 
creație, de „practică în produc
ție", în care au fost finisate stu
diile făcute în clasele de canto 
sau instrumentale, au fost asam
blate zeci de spectacole de ți
nută artistică.

După „Căsătoria secretă" a 
lui Cimarosa, noile spectacole 
de operă (de astă dată în regia 
conf. Eug. Gropșeanu) pe care 
ni le-au oferit studenții Conserva
torului cu prilejul festivităților 
Centenarului, ne-au adus alte 
nume celebre ale istoriei muzicii: 
Pergolesi (cu „Slujnica stăpînă) 
și Gluck (cu „Orfeu").

Noile spectacole s-au menținut 
la aceeași temperatură emoțio

nală, la aceeași ținută (cu excep
ția poate a unor momente din 
„Orfeu" în care luxurianta mon
tare a umbrit riguroasa unitate 
dramatică a operei lui Gluck).

Am putut asculta din nou 
voci frumoase (peste cîțiva ani 
desigur și mai bine cizelate).

Am admirat trei ore cîntăreți 
de valoare, (și de „larg suflu" 
care au știut să susțină multe mi
nute în șir partituri dificile), 
dublați de actori de talent.

O orchestră entuziastă (din pă
cate puțin obosită după atîtea 
eforturi) a acompaniat sub con
ducerea asist. Gr. Iosub, cu aten
ție, cu grijă.

Latura impresionantă a noii 
seri de operă care a depășit orice 
rezonanță școlărească a fost însă 
profunda înțelegere stilistică a 
creațiilor, perfecta integrare în 
roluri. Fiecare moment al spec
tacolului a demonstrat înțelege
rea cu care Mihail Panghe și 
Cornelia Angelescu. au înțeles 

opera lui Pergolesi cu cîntarea 
ei colorată, cu limbajul ei muzi
cal plin de căldură, naturalețe, 
cu acea vastă gamă de simță
minte omenești care au făcut din 
„La serva padrona" o capo
doperă a genului. Remarcabilă a 
fost și prezența Veronicăi Dumi
trescu, Sandei llca și Silviei Voi- 
nea în sublinierea forței drama
tice a muzicii lui Gluck, a între
gului cumul de calități care fac 
din „Orfeu" o piesă de rezistență 
a repertoriului liric, o operă in 
care își fac loc din plin elemen
tele marii reforme pe care com
pozitorul ei o va iniția în istoria 
artei.

După aceste seri de operă 
veche, ultimul spectacol ne va 
prilejui o așteptată audiție stu
dențească dedicată „Faust"-ului 
lui Gounod și operei lui Paul 
Constantinescu — „O noapte 
furtunoasă".

IOSIF SAVA



15 ani de la înființarea
nițiativa are actul de naștere la 
Cluj. Un grup de studenți, recu- 
noscuți pentru spiritul gospodă
resc, constituiți într-o brigadă de 
control și sesizări — formată la 
propunerea lor — au pornit în 
raid prin cămine.

Mai întîi, să-i cunoaștem: Nicolae Pătru, 
din partea comisiei sociale a Consiliului 
U.A.S., Octavian Rusu, fotoreporter, membru 
în cercul foto, Costel Florea și Traian Popa 
— radioreporteri de la centrul de radioficare 
al studenților, Mihai Druță, de la cine clubul 
studențesc, Traian Brodea, Aurel Bochis și 
Ioan Bart. Pornim împreună cu ei...

E început de an universitar. în seara a- 
ceasta, brigada și-a propus să afle inițiativele 
bune din căminele studențești, cum se fami
liarizează cu noua locuință cei mai tineri 
studenți. Popas la căminul nr. 3. în hol, bri
gada e întîmpinată de... un pat aranjat model. 
O „lecție" gospodărească pentru cei mai noi 
locatari. E firesc ca cei mai mari să-i fami
liarizeze pe noii lor colegi cu cerințele vieții 
de cămin. Brigada vizitează cîteva camere ale 
noilor locatari. Toate ar putea fi date ca mo
del. A doua zi, gazetele de perete ale altor 
cămine relatau inițiativa celor de la căminul 
nr. 3. Și rezultatul: în mai toate căminele, 
în zilele de început ale anului universitar 
vechii căminiști i-au familiarizat pe noii ve
cini cu legile nescrise ale vieții de cămin.

...La căminul nr. 6 din complex lucrurile nu 
mergeau cum trebuie în ce privește spiritul 
gospodăresc al locatarilor. Brigada a fost se
sizată de către comitetul de cămin. Și, iată, 
într-o dimineață, cu o oră înainte de începe
rea cursurilor, brigada e prezentă la acest

„Agerpres (C

Brigada operativă vine, vede și...

nu pleacă pină nu se iau măsuri

cămin. Blițzul și aparatul de filmat intră în 
acțiune, microfonul radio-reporterilor înre
gistrează... scuze de circumstanță sau angaja
mente ad-hoc. Concluziile raidului au apărut 
la gazetele posturilor utemiste de control din 
institutele în care învățau studenții, au fost 
transmise în cadrul unei emisiuni satirice... 
în primăvară, căminul a primit titlul de 
fruntaș pe centrul universitar. Raidul brigăzii 
le-a deschis drumul spre acest titlu, sugerînd 
și altor cămine să tragă învățăminte.

Pulsul concursului pentru cea mai frumoa
să cameră, pentru cel mai frumos cămin

o întrecere studențească pasionantă, care 
pune la „încercare” spiritul gospodăresc — 
este luat „la zi” de către brigadă. în fotomon
taje, la emisiunile studențești sau intr-un 
scurt jurnal al cineclubului studenților, cămi- 
niștii au găsit oglinda concursului așa cum a 
văzut-o brigada. Cu cei cîțiva studenți care 
nu se încadrau normelor de viață in comun, 
brigada a discutat la momentul oportun — 
acordînd și sprijinul colegial acestora — 
prin intermediul... satirei. Nu i-a bucurat 
popularitatea ce li s-a făcut, firește. Și ca să 
se uite faptele, au ascultat sfatul brigăzii: 
disciplina de cămin este unică pentru toți 
studenții, deci și pentru ei.

...Pentru studenți, căminul nu este numai 
locul de odihnă. E locul unde, după citeva ore 
de cuts și seminar, se recreează activ prin 
participarea la interesante întilniri ale „fa
miliei studențești” : simpozioane, seri literare, 
recenzii, audiții muzicale etc., desfășurate în- 
tr-un cadru plăcut, intim.

Intr-o seară, au avut invitați. Acad. prof. 
Aurel Moga, profesorul loan Bărbat și-au pe
trecut cîteva ceasuri cu studenții. Și-au de
pănat amintirile despre studenție, au făcut 
împreună o incursiune in lumea a două stu
denții — aceea de acum 20—30 de ani și aceea 
a generației de azi. Prilej de meditație asu
pra răspunderilor vieții de student—

PE SCURT

In altă seară, căminiștilor le-au fost oaspeți 
scriitori și artiști. împreună cu studenții, au 
recitat versuri îndrăgite, au discutat despre 
filme, piese de teatru.

Inițiativele de acest fel erau la început sin
gulare, timide. Brigada le-a „descoperit” însă 
și le-a făcut cunoscute. De aici, drumul spre 
generalizare a mers firesc. In noul an uni
versitar, ele vor fi mai numeroase; fiecare 
cămin are în proiect seri cultural-distractive. 
La cele mai interesante va participa și bri
gada in dublă calitate: mai întîi, fiindcă 
membrii ei sînt spectatori pasionați ai unor 
asemenea manifestări, și, în al doilea rină, 
pentru că în atribuțiile lor obștești intră 
popularizarea celor mai interesante, transfor
marea lor în „bun colectiv”.

Despre rodnicia raidurilor brigăzii vorbesc 
multe fapte: în camere se păstrează curățe
nia, există o mai mare grijă pentru înfrumu
sețarea locuinței lor studențești etc. Din 
toamnă — urmare firească a unei experiențe 
fructuoase — s-au constituit asemenea bri
găzi pe lîngă asociațiile pe institute (la Uni
versitate, la I.M.F. și la Institutul pedagogic 
de 3 ani). Mai mulți studenți — fotoreporteri, 
radioreporteri, corespondenți ai posturilor 
utemiste de control — au pornit în raiduri 
prin cămine să descopere inițiativele bune și 
să le valorifice, să țintească cu arma satirei 
in acele „cazuri discordante".

Acum se efectuează primele raiduri din 
acest an universitar, se afișează primele foto
montaje, se transmit primele emisiuni consa
crate vieții studenților căminiști. Totul se face 
cu pasiune, cu grijă. Scopul: viața în cămin 
a studenților să fie cît mai plăcută, după-a- 
miezile „de acasă” să fie trăite frumos, să 
cuprindă in cursul desfășurării lor ase
menea momente menite să completeze armo
nios preocupările de pregătire multilaterală a 
studenților.

ION RUS
corespondentul 

pScînteti tineretului” pentru 
regiunea Cluj

Inițieri în tainele electricității, la laboratorul Facultății de fizică din Cluj
Foto: N. STELORIAN

Cinematografe încotro pornești

e împlinesc 15 ani 
de la înființarea 
Agenției Romîne 
de Presă „Ager
pres", de pe lîngă 
Consiliul de Mi
niștri al R. P. Ro-

mine.
Prezentă mereu în miezul e- 

venimentelor economice, poli
tice, sociale, Agenția Romînă 
de Presă tratează o problema
tică vastă, multilaterală, cons
tituind un prețios sprijin în 
activitatea pe care o desfășoa
ră ziarele, revistele, radio-ul.

In materialele transmise de 
Agerpres este oglindită lupta 
poporului nostru condus de 
partid pentru construirea so
cialismului. Prin intermediul 
presei și radioteleviziunii, îm
preună cu ele, Agenția ține la 
curent milioanele de oameni

ai muncii cu dezvoltarea în
tregii noastre vieți economice. 
Ea asigură o informare bogată 
și operativă asupra evenimen
telor politice, culturale și 
științifice interne și internațio
nale.

Prin întreaga ei activitate, 
Agerpres contribuie la lărgi
rea orizontului politic și de 
cultură al maselor, la mobili
zarea acestora pentru realiza
rea sarcinilor construcției so
cialiste.

Cu prilejul aniversării a 15 
ani de la înființare, colectivul 
redacțional al „Scînteii tinere
tului" transmite colectivului 
Agenției Romîne de Presă un 
călduros salut, urîndu-i noi 
succese în activitatea sa pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
răspundere ce-i stau în față.

SPORT.SPORT

• Rugbistii noștri își continuă 
cu intensitate pregătirile în vede
rea meciurilor internaționale cu 
echipele R. F. Germane și Fran
ței, care vor avea loc la București 
.a 15 și respectiv 29 noiembrie. 
Federația de specialitate a alcătuit 
un lot din 24 de jucători, în frun
te cu cunoscuții internaționali 
Pene iu. Moraru, Teoiilovici, Ior- 
dăchescu, Demian, Rusu și Irimes- 
cu. Înaintea acestor jocuri, selec
ționata va susține mai multe întîl- 
niri de verificare. Astfel, miercuri 
4 noiembrie, la București, echipa 
R.P.R. va juca cu formația Gloria 
în cadrul Cupei Dinamo. Jocul va 
avea loc pe stadionul „23 August”. 
La 8 noiembrie la Bîrlad va întîlni 
sel. regiunii lași, iar la 11 noiem
brie la București echipa Construc
torul.

La startul insignei

lntr-una din serele Institu
tului de cercetări hortiviti- 

cole din București

Foto: AGERPRES

de polisportiv

Recepție in cinstea 
delegației 

militare sovietice

să se pregă- 
și sâ cuce- 
la atletism

EXISTĂ UN ASEMENEA FLĂ
CĂU ; Republica (10; 12,15; 14,30} 
16,45; 19; 21,15). UMBRELELE DIN 
CHERBOURG: Patria (ora 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21), Festival (10; 
12; 15; 17; 19; 21). POVESTE DE 
PE DON : Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). VII ȘI MORȚI : 
cinemascop (ambele serii) : Bucu
rești (8,45; 12,30; 16,15; 20). STRĂ
INUL : cinemascop (ambele serii) : 
Luceafărul (10; 13,30; 17; 20,30),
Excelsior (10,30; 16; 20), Modem 
(9,30; 13; 16,30; 20). HATARI :
(ambele serii) : Bucegi (9,30; 13;
16,30; 20), Miorița (9,30, 13, 16,30; 
20), Cotroceni (11, 15,15; 18,45). 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Grivița (10; 12,15; 15,30;
18 ; 20,30), Flacăra (10; 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 PEN
TRU MOARTE : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
COCOȘATUL : Carpați (8; 10; 12; 
14; 16). DOMNIȘOARA BARBĂ 
ALBASTRĂ : Lumina (10,15; 12,45; 
16,15; 18; 20,30), BRAȚUL NE
DREPT AL LEGII : Union (16; 
18,15; 20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII : Doina (10). ACCATTONE :

și unde nimerești

• Duminică dimineața de Ia ora 
9 în împrejurimile terenului spor
tiv „Olimpia" se va desfășura o 
interesantă competiție de ciclo- 
cros, organizată de clubul „Olim
pia". La startul probei seniorilor, 
care se va desfășura pe o distan
ță de 16 km, vor fi prezenți cam
pionul țării, Constantin Dumitres
cu, I. Braharu, Gh. Radu și alți 
alergători valoroși. în program 
mai figurează probe pentru juni
ori.

Subsemnații nu 
sînt foiletoniști. 
Dar, reiat înd unele 
situații întîlnite la 
G.A.C. Muntenii de 
Sus, raionul Vas
lui, s-au pomenit, 
vrînd-nevrînd, foi
letoniști. Să vedeți 
ce simplu este :

Va să zică, de cu 
seară, la obișnuita 
ședința operativă 
s-a stabilit ca în 
zorii zilei următoa
re toate atelajele 
din brigada lui Ra-

gîndit și conducerea 
G.A.C.). Iată însă 
că Vasile Bucătaru, 
Vasile Rusu, Vasile 
Vartolomei și încă 
vreo cîțiva Vasile, 
plecînd cu căru
țele s-au pome
nit „nu se știe 
cum", ca din întîm
plare, ca și cum ar 
fi rătăcit drumul, 
în pădure. Și în 
pădure, oricît „au 
căutat" oamenii, 
n-au găsit nici fir 
de porumb. In pă-

o pușcă. (S-or __ 
gîndit cei doi Pe
trea : „porumbul o 
să zboare singur de 
pe cîmp în pătule, 
iar grîul o să fugă 
din saci direct în 
cutiile semănători
lor, și asta-i bine ; 
dar dacă zboară 
prepelițele și fug 
iepurii, atunci ră- 
mînem cu tolba 
goală — și înseam
nă că am pierdut 
ziua de pomană").

Am rîde noi mai

fi
• De cîteva zile, pe patinoarul 

artificial din Capitală există o 
mare animație. Aici, în timpul li
ber, tinerii practică sportul lor 
preferat ,iar seara au loc antrena
mentele hocheiștilor. Sezonul in
ternațional de hochei va fi inau
gurat la 12 noiembrie cu desfășu
rarea meciului București — Kiev. 
La 21 noiembrie echipa R. P. Ro
mîne va juca la Berlin în compa
nia echipei R. D. Germane. S-a 
stabilit ca tradiționala competiție 
„Cupa orașului București" să 
dispute după 18 februarie.

vizită in citeva 
asociații sportive 
din raionul Tg. 
Ocna ca și discu
ția cu tovarășul 
Mihai Bogorodiță, 
activist al consi

liului U.C.F.S. ne-a prilejuit 
constatări îmbucurătoare în 
ceea ce privește preocuparea 
pentru antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri la 
startul concursurilor pentru 
cucerirea insignei de poli
sportiv. Pină în prezent, au 
reușit să treacă toate normele 
insignei, prin concursuri orga
nizate săptămînal, peste 2 000 
de tineri și 1 500 de tinere.

Alături de popularizarea 
probelor și normelor „Con
cursului pentru insigna de 
polisportiv”, consiliul raional 
U.C.F.S. și consiliile celor 33 
asociații sportive din raion au 
acordat toată atenția organi
zării unor concursuri și com
petiții care să dea posibilita
tea celor aproape 10 000 de 
tineri dornici să devină pur-

tători ai insignei 
te as că temeinic, 
rească normele 
sau gimnastică.

— „Atit pentru gradul I cit 
și pentru gradul II al insig
nei, ne spuneau sportivii Ion 
Dumitrescu și Tudor Florian, 
pe care i-am întîlnit pregă- 
tindu-se pe terenul de sport 
Tg. Ocna, normele sînt acce
sibile tuturor. Este nevoie 
doar de antrenamente susți
nute cu regularitate și, bine
înțeles, de participare la con
cursuri.

Sportivii respectivi își tre
cuseră cîte 4 norme : gimnas
tică, tracțiuni din atîrnat, cros 
și cicloturism. Ei au ținut să 
remarce că probele și norme
le insignei de polisportiv i-au 
ajutat să mențină contactul 
direct cu stadionul. Amîndoi 
fuseseră alături de cei aproa
pe 18 000 de concurenți la 
prima etapă a Spartachiadei 
republicane. în vizita noastră 
prin asociațiile din raionul 
Tg. Ocna ne-am putut con
vinge că mii de tineri și ti-

nere au trecut 2—3 și chiar 
mai multe norme.

— Campionatele asociațiilor, 
ne spunea tov. Mihai Bogoro- 
diță, le-au oferit un prilej 
minunat. Toate asociațiile 
sportive au organizat cam
pionate de casă la cel puțin 
3 discipline sportive. Majori
tatea asociațiilor {„Avîntul“- 
G.A.C. Ripile, „Bradul”-Slă- 
nic, „Foresta"-Onești, „Voin
ța” -Bogdănești și altele) au 
organizat campionate la 7—8 
discipline sportive, ceea ce a 
constituit un bun prilej pen
tru trecerea normelor insig
nei de polisportiv.

Este deci firesc ca în aso
ciațiile amintite și în altele 
în care s-au desfășurat cu 
succes campionatele asocia
ției, aproape toți cei care au 
participat la întrecerile spar
tachiadei să se afle în prezent 
printre viitorii purtători ai 
Insignei de polisportiv.

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne, general de 
armată Leontin Sălăjan, a o- 
ferit vineri seara o recepție în 
saloanele Casei Centrale a 
Armatei în cinstea delegației 
militare sovietice conduse de 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, prim locțiitor 
al ministrului apărării al 
U.R.S.S.

Au luat parte adjuncții mi
nistrului forțelor armate, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, generali ac
tivi și în rezervă, ofițeri su
periori.

Au participat I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, membri ai 
ambasadei, atașații militari a- 
creditați în R. P. Romînă.

în timpul recepției, general 
de armată Leontin Sălăjan și 
mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko au rostit toas
turi.

AUREL CRIȘAN

Foto: F. DOBRESCUNoua policlinică din Pașcani

Doina (11,30; 13,45; 18,15;
Arta (16; 18,15; 20,30), Adesqo
(14,30; 16,45; 19; 21,15). PAGINI 
DE ISTORIE — ROMÎNIA, ORI
ZONT '64 : Timpuri noi (10—21 în 
continuare). REBELUL MAGNIFIC : 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45;
20) . GHEPARDUL : cinemascop
(ambele sorii) : Înfrățirea între 
popoare (10; 16,30; 20), Tomis
(9,30; 13; 16,30; 20), Volga (10;
15,30; 17,30). CIOCIARA: Cultu
ral (15,30; 18; 20,30). CARL VON 
OSSIETZKY : Melodia (10; 12;
15,30; 18; 20,30), Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). AL NOUĂ
LEA NUME : Feroviar (10; 12,30 ; 
15: 17,30; 20). ȘOFERII IADU
LUI : Dacia (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . FASIFICATORUL rulează la 
Buzesti (14; 16,15; 18,30; 20,45). Vî- 
NĂTOAREA : Crînqași (16- 18,15;
20.30) . DRAGOSTE LA ZERO
GRADE rulează la Unirea (16; 
18,15; 20,30). MORAL 63 : Vitan (16; 
ÎS.15; 20.30). COLABORATORUL 
CEKA: Munca (15,30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (15,30; 18; 20,15). LA 
STRADA : Popuiar (16; 18,15;
20.30) . BANDA DE LAȘI : Moșilor
(16; 18,15; 20.30). OCOLUL PĂ- 
MÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE : cine
mascop (ambele serii) : Cosmos 
16; 19,30). DRAGOSTE NEÎMPLI
NITĂ : Viitorul (15,30: 18; 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI : cinema
scop (ambele serii) : Colentina (13; 
16.30; 20). VIAȚA PARTICULA
RĂ : Floreasca (16; 18,15; 20,30).
BĂRBAȚII : Rahova (15; 17, 19;
21) . CEI ȘAPTE MAGNIFICI: ci
nemascop : Progresul (II; 15,30; 
18.15; 21), Ferentari (14.30: 17,15; 
20). COMO.ARA DIN LACUL DE 
ARGINT : cinemascop : Lira (14.15; 
’6.30; 18.45: 21). ARIPI NEGRE : 
'cinemascop) rulează la Pacea 
(15.45; 18; 20.15).

• Addis Abeba a rezervat 
primire triumfală eroului său 
țional, Bikila Abebe, sergent 
garda imperială, la întoarcerea sa 
în capitala etiopiana, după ce 
cîștigat pentru a doua oară 
secutiv maratonul olimpic.

O mare mulțime era masată 
parcursul ducînd de la aerodrom 
la modesta sa locuință de la Se- 
dis-Kilo și în sunetul marșurilor, 
Bikila și-a făcut intrarea în Ad
dis Abeba. Precedat de un lung 
cortegiu de jeepuri ale armatei 
etiopiene, eroul 2ilei a fost urcat 
pe un glob terestru instalat pe un 
camion transformat în car de car
naval, și răspundea surîzînd ova
țiilor mulțimii, ridicînd mîinile în 
semn de mulțumire.

Împăratul Haile Selassie i-a în- 
mînat dublului campion Medalia 
lui Menelik, cea mai înaltă distinc
ție etiopiana. Abebe Bikila, care 
era sergent în garda imperială, a 
fost avansat locotenent în aceeași 
unitate.

ȘTIULEȚII: — Unde ai pornit să alergi ?
— Fug și eu, poate mă iau drept 

iepure și mă adună de pe cîmp...

de M. CARANFILDesen

Simion sâ în-du
ceapă să transporte 
știuleții de porumb 
care fuseseră recol
tați și stivuiți în 
grămezi presărate 
printre cocenii răs- 
pîndiți pe porum- 
biște. Nu putea fi 
vorba de nici o a- 
mînare, pentru că 
pioase zdravăn vreo 
două zile și porum
bul stătea pe pă- 
mîntul ud. Orice 
om cu simțul răs
punderii față de in
teresele întregii 
gospodării și ale 
sale personale își 
dădea seama de 
necesitatea respec
tării întocmai a 
măsurilor stabilite 
la ședința operativă 
despre care am a- 
mintit (și așa s-a

care 
s-au

dure erau numai și 
numai lemne, cît 
vedeai cu ochii. E- 
roii noștri și-au 
vîrfuit atunci care
le cu trunchiuri și 
cu crengi și iată-i 
venind în sat ca 
Prepeleac din po
veste. Ei, dar la șe
dința despre 
vă vorbim
mai aflat și cîțiva 
Petrea (Petrea A- 
mariei, Petrea Beli- 
gan). Și ei aveau 
sarcini precise în 
campanie. Și ei au 
plecat în zori de-a- 
casă, dar — „nu se 
știe cum", tot ca 
din întîmplare s-au 
pomenit amîndoi a- 
lergînd după... ie
puri, pentrucă nu 
știm cum se făcuse 
dar luaseră cu ei și

I
Isau sîntem soliciți 

tăm la limpezirea 
ții, aproape din fi

I menea scrisoare de 
un portret al omului 
scrie, un portret de i 

jar nu poți R 
haz atunci I 
nririna 11- D

!
I
I
I
I
I
I

mult pe seama a- 
cestei întîmplări 
dacă la mijloc n-ar 
fi o situație serioa
să. Că doar 
să faci 1 
cînd din pricina u- 
nor asemenea în
tîmplări se ivește 
pericolul de a fi 
întîrziate lucrările 
agricole care, dacă 
nu sînt făcute la 
timp, soarta pro
ducției poate să 
mai fie atît de 
gură. Degeaba 
aruncă vina 
„turburel", 
rile tulburate 
buie limpezite 
urgență.

nu 
si- 
se 
pe

Trebu- 
tre-

de

N. BARBU 
C. SLAVIC

Primim la redacție multe 
scrisori de la îndrăgostiți. Și, 
deși prin ele ni se cer sfaturi 
sau sîntem solicitați să aju- 

‘ t unei situa
ții, aproape din fiecare ase
menea scrisoare desprindem 

i care ne 
scrie, un portret de îndrăgos
tit, iar toate la un loc alcătu
iesc un sensibil și foarte deli
cat portret colectiv al tinereții 
aflată la vîrsta dragostei.

Alegem dintre miile de scri
sori una singură, una în care 
nu ni se povestește un caz așa 
zis „fericit” dar poate tocmai 
prin aceasta e semnificativă 
pentru reacția omului, pentru 
atitudinea lui. Cel care scrie 
este un tînăr tătar, care tră
iește în Dobrogea, și care în 
prezent își satisface stagiul 
militar. Se numește Izet și din 
rîndurile sale înțelegem că 
scrisoarea și-a scris-o pe 
mare, poate într-o pauză pen
tru odihnă. De acolo, de pe 
mare, gîndurile lui se îndreap
tă „spre țară, spre frumuse
țile ei, și îndeosebi spre un

Portret de
oraș, Tulcea, unde trăiește 
fata iubită”. Zi de zi, cind se 
află pe mare, el așteaptă va
sul care aduce marinarilor 
poșta, căutînd pe deoparte zia
rele, iar pe alta scrisorile. Dar 
dacă ziarele vin (este abonat 
la Scînteia tineretului) și el 
„face tot posibilul" ca să ci
tească „fiecare număr” și să 
nu-i scape „aproape nimic din 
ceea ce se petrece important 
în țară”, scrisoarea de răs
puns pe care o așteaptă de la 
fata iubită - •
sească.

Intîrzie...
Și totuși 

credere, cu dragoste, e primul 
pe covertă cînd vine vasul de 
la țărm, e tot primul la 
poștă atunci cînd nava acos
tează. Singur acest amă
nunt conturează portretul

intîrzie să

de doi ani! 
el așteaptă cu

so-

în-

unui îndrăgostit. Dar amă
nunte, în cazul lui, sînt multe. 

...„Are 20 de ani — încearcă 
el să ne-o descrie pe fată, e 
frumoasă, micuță, părul îl are 
foarte negru, tuns scurt, ochii 
albaștri. Dar nu numai aces
tea m-au atras pe mine ci și 
modestia, hărnicia și simpli
tatea ei".

Cele cîteva cuvinte vin să 
spună ce concepții are el des
pre dragoste, la fata iubită el 
apreciază nu numai frumuse
țea fizică dar mai ales felul ei 
de a fi ca om. Remarcabil este 
și faptul că Izet știe să fie în 
această situație sincer pînă la 
capăt față de el, modest:

...„Eu sînt un tînăr de 22 de 
ani, de statură mijlocie, în 
general nu prea frumos”, scrie 
Izet. Se consideră însă „un tî
năr bun” fiindcă se „înțelege 
cu toată lumea”, fiindcă își în-

★
în cursul aceleiași zile, 

membrii delegației militare 
sovietice, însoțiți de general- 
maior Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
au vizitat Academia Militară 
generală, o unitate militară și 
s-au întîlnit cu ofițeri din 
garnizoana București.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Primirea ambasadorului 
Suediei de către ministrul 
afacerilor externe al R. P. 

Romine
La 30 octombrie 1964, Cor- 

neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, a primit în 
audiență pe Olof Gustav 
Bjurstrom, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Suediei la București, în legă
tură cu apropiata 
a scrisorilor sale 
tare.

prezentare 
de acredi-

Plecarea unei 
de ziariști în 
R. P. Chineză

delegații

La invitația ziarului „Jen- 
minjibao", o delegație de lu
crători ai ziarului „Scînteia", 
condusă de Nicolae Corbu, re- 
dactor-șef adjunct, a plecat vi
neri într-o vizită de prietenie 
în R. P. Chineză.

(Agerpres)

îndrăgostit
deplinește „cu cinste sarcinile 
încredințate”, fiindcă o iubeș
te foarte mult — „aș face to
tul pentru ea, pentru binele 
și fericirea ei”. „Eu cred în 
iubirea mea — scrie Izet, deși 
fata pe care-am îndrăgit-o nu 
mi-a răspuns la niciuna din 
scrisorile pe care i le-am tri
mis”.

...„La chei sau pe mare, ziua 
sau noaptea, la greu și la bine 
o port în gînd”.

...„Pentru mine altă fată 
mai bună ca ea nu este și nu 
va fi niciodată”.

Nu-l cunoaștem pe Izet, n-o 
știm nici pe fată, poate că, în- 
tr-adevăr, ea nu-l iubește (se 
întîmplă în viață ca oameni 
foarte buni să nu simtă ace
eași afecțiune unul față de ce
lălalt), dar ce frumoasă este 
totuși această scrisoare, ce vi
brare autentică transmite, ce

puritate a sentimentelor re
zultă din rîndurile scrise de 
tînărul marinar. Deși încă ne
împlinită, el respectă dragos
tea ca pe un lucru de preț 
deosebit. Firește, e greu să-i 
dai un sfat, să-i spui ce să 
facă într-un asemenea caz; 
nu există asemenea rețete, dar 
cit de semnificative sînt, pen
tru modul în care se cultivă la 
noi sentimentele tinerilor, 
■rîndurile lui Izet despre dra
goste ca despre un sentiment 
plin de puritate, curat și înăl
țător.

Nu creionează această scri
soare și, alături de ea, multe 
altele pe care le primim nu 
alcătuiesc un mare și generos 
portret al iubirii ?

EUGEN FLORESCU



Republicii Populare Romine

Acord comercial sovieto francez

PE SCURT
MOSCOVA. — Ministrul a- 

facerilor externe al Turciei, 
Erkin, a sosit vineri la Mos
cova intr-o vizită oficială. La 
Ankara. înaintea plecării, el a 
declarat ziariștilor că dorește 
convorbiri rodnice cu condu
cătorii sovietici.

Bonn:
Prolog electoral

ALGER 30. — Coresponden
tul Agerpres. C. Benga, trans
mite : în după-amiaza zilei de 
30 octombrie la Alger a sosit 
delegația Republicii Populare 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol.

La sosire, pe aeroportul Dar 
El Beida, delegația a fost în- 
tîmpinată de : Mohamed Se- 
ghir Nekkoche, membru al Bi
roului Politic al F.L.N., minis
trul sănătății, muncii și afa
cerilor sociale, El Hocine. 
membru al Biroului Politic al 
F.L.N., Amar Ouzegane, mem
bru al Comitetului Central al 
F.L.N., ministru de stat, Dji- 
lani Embarek, președintele 
Comisiei pentru problemele 
sociale a Adunării Naționale a 
Algeriei, deputați, ziariști.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei 
romîne în capitala Algeriei.

La sosirea pe aeroport, soli
citat de ziariști, tovarășul 
Gheorghe Apostol a făcut ur
mătoarea declarație :

„Răspunzînd invitației con
ducerii superioare de partid și 
de stat a Algeriei, sîntem deo
sebit de bucuroși că am sosit 
în frumoasa dv. capitală. Vi
zita delegației Republicii 
Populare Romîne, prilejuită de

sărbătorirea celei de-a X-a a- 
niversări a glorioasei revolu
ții algeriene, ne oferă plăcuta 
posibilitate de a lua un con
tact direct cu eroicul popor 
algerian și eminenții săi con
ducători. de a cunoaște nemij
locit eforturile sale remarca
bile pentru făurirea Algeriei 
noi.

Am venit în minunau dv. 
țară însuflețiți de prietenia 
caldă care leagă poporul rotrir. 
și poporul algerian. conving 
fiind că vizita noas’.ră va con
tribui la adincirea bunelor re
lații existente între țările 
noastre.

Poporul romin. angajat 
marea operă de dezvoif 
multilaterală a țării sale 
mărește cu simpatie ș 
bucură sincer de succese! 
marcabile ale Republicii Alge
riene Democratice și Populare 
în construcția economică, so
cială și culturală.

Vă rog să-mi permiteți 
în numele delegației 
să exprim sincere 
pentru primirea călduroasă ce 
ne-a fost rezervată și trans
mitem cu această ocazie un 
frățesc salut din partea po
porului romin. eroicului popor 
algerian “.

DrmoRstralii siudtnltșli

Declarațiile ministrului 
de externe grec

Sudan:

ca 
ronaine 

mulțumcr.
in Intțtiay și Portoric# itobce
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Guvern de tranziție
KHARTUM. — Un nou gu

vern de tranziție a fost for
mat în Sudan — anunță po
stul de radio 
vernul va fi 
El Khalifa.

Se anunță, 
generalul 
rămas 
statului.
fost însă limitate in conformi
tate cu Constituția din anul 
1956. Postul de radio Omdur
man a comunicat, de aseme
nea, că, pe baza acordului din
tre reprezentanții 
mate ale tării și 
național, s-a pus

Omdurman. Gu- 
condus de Serre

de asemenea, că 
Ibrahim Abboud a 

în funcția de șef al 
Atribuțiile sale au

mulul militar de pină ccotb. 
au fost repuse in rigocre li
bertățile fundamentale, a fwz 
ridicată starea de asediu. Re
stricțiile de orice fel au fost 
anulate.

Cel tirziu pină in luna mar
tie 1965 urmează să aibă loc 
alegeri pentru o Adunare 
Constituantă care să elaboreze 
o nouă Constituție.

a Scnecată

Rhodesia de sud
nare

delegației
Socialist

forțelor ar
ai frontului 
capăt regi-

Partidului
Japonez

în R. P. Chineză
PEKIN 30 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
China Nouă, între 15 și 30 oc
tombrie, la invitația Institu
tului Popular Chinez pentru 
problemele internaționale, o 
delegație a Partidului Socialist 
din Joponia a făcut o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză. La 
sfîrșitul vizitei a fost dată pu
blicității o declarație comună.

In declarație se relevă ma
rile realizări obținute de R. P. 
Chineză în construcția socia
listă și prestigiul ei interna
țional în continuă creștere.

In timpul vizitei, premierul 
Ciu En-lai s-a întîlnit cu de
legația Partidului Socialist din 
Japonia condusă de Tomomi 
Narita, secretarul general al 
partidului. Delegația l-a vizi
tat de asemenea, pe Cian-Si-jo, 
președintele Institutului Popu
lar Chinez pentru problemele 
internaționale, și a avut con
vorbiri cu delegația acestui in
stitut. Convorbirile au fost 
consacrate unor probleme de 
interes comun. „Deși ideologia 
și poziția celor două părți sînt 
diferite — se arată în decla
rația comună — ele au avut 
convorbiri prietenești fără să 
pună accent pe divergențe, ci 
mai degrabă făcînd mari efor
turi în găsirea de păreri una
nime".

Delegațiile ambelor părți au 
discutat actuala situație in
ternațională, în special situa
ția din Asia și sarcinile co
mune luptei popoarelor chinez 
și japonez.

Ambele părți și-au exprimat 
dorința ca prietenia tradițio
nală și colaborarea dintre ele 
să se dezvolte depunînd toto
dată eforturi comune pentru 
a întări prietenia dintre po
porul chinez și cel japonez.
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R. P. Chineză : Aspect din secția cuptoarelor de turnat oțel în 
lingouri de la oțelăriile Tientsin

De curînd au avut loc în 
Folketingul danez dez
bateri generale asupra 

poblemelor de politică internă 
și externă ale noului guvern 
minoritar al lui Krag. Refe- 
rindu-se la aceste dezbateri, 
într-o corespondență din Co
penhaga, ziarul elvețian „Neue 
Zurcher Zeitung" arată că, în 
timp ce dezbaterile asupra 
politicii interne au decurs 
calm, problemele externe — 
în special poziția Danemarcei 
față de proiectul forțelor nu
cleare multilaterale ale NATO 
— au provocat, în schimb, vii 
discuții.

în cadrul dezbaterilor, mi
nistrul de externe, Hăkkerup, 
a precizat că în această pri
vință nu există încă nici un 
plan concret și de aceea nu ar 
avea sens discutarea acestei 
probleme. El a arătat că gu
vernul danez nu vede nici un 
motiv pentru schimbarea ac
tualei organizări a N.A.T.O. 
în domeniul înarmării nuclea
re. în cazul că, totuși, se va 
ajunge la crearea unei forțe 
atomice a țărilor N.A.T.O. nu 
se va pune problema ca Da
nemarca să fie considerată ca 
partener. Danezii, de aseme-

„Neue Ziirchei
Zeitung"

Dezbaterile
din parlamentul

danez

nea, n-ar avea practic nici o 
posibilitate să împiedice rea
lizarea forței nucleare comu
ne de către alte țări din 
N.A.T.O. Ministrul de externe 
a arătat că Danemarca, de 
fapt, a luat poziție în această 
problemă cînd a anunțat că 
nu va participa la tratativele 
pentru înființarea forțelor nu
cleare multilaterale N.A.T.O. 
Fiind întrebat de deputatul 
Larsen dacă guvernul danez 
va permite intrarea navelor 
proiectatei forțe multilaterale 
nucleare N.A.T.O. în apele te
ritoriale ale țării, Hăkkerup 
a răspuns limpede că din mo-

ATENA — întrebat în legă
tură cu formarea unei comi
sii in cadrul N.A.T.O., cu mi
siunea de a contribui la îm
bunătățirea relațiilor greco- 
turce. ministrul de externe al 
Greciei. Costopoulos, a decla
rat joi seara, într-o conferință 
de presă, că „Guvernul grec 
nu acceptă ca chestiunea Ci
prului sa fie discutată în Con
siliul N.A.T.O.". Pe de altă 
parte, Costopoulos a adăugat 
că chestiunea Ciprului nu este 
de competența N.A.T.O., în- 
trucit Ciprul nu este membru 
al N-A.T.O. și nu este admisi
bilă o dezbatere în lipsa prin
cipalului interesat.

In încheiere, ministrul grec 
a precizat că este de a- 
cord cu discutarea în Consi
liul N.A.T.O. a unor probleme 
litigioase existente între Gre
cia și Turcia (ambele membre 
ale N.A.T.O.), în special pri
vind apele teritoriale și în le
gătură cu hotărîrea Turciei de 
a expulza cetățenii greci sta
biliți pe teritoriul ei.

PEKIN. — Ministrul comer
țului al Marii Britanii, Dou
glas Jay a sosit astăzi la Pe
kin. La aeroport, ministrul 
britanic a fost primit de E 
Tzi-cijuan. ministrul comer
țului exterior al R.P. Chineze, 
și de alte persoane oficiale.

BRUXELLES. — In capitala Bel
giei a avut loc marți o Diemieră 
neobișnuită a Simfoniei a IX-a a lui 
Beethoven. Simfonia a fost prezen
tată intr-o concepție coregrafică a 
lui Maurice Bejart, conducătorul 
grupului ..Baletul secolului XX". 
Bejart a invitat 80 de dansatori 
dm mai multe părți ale lumii pen
tru a da o nouă expresie leit-moti- 
vului poemului lui Schiller ,.Oda 
bucuriei**, care simbolizează înfrăți
rea oamenilor de pretutindeni. A- 
ceastă nouă concepție de prezen
tare a celebrei simfonii a obținut un 
deosebit succes. Bejart a vrut să 
dea viată unui plan pe care l-ar fi 
avut Beethoven, ca sfîrșitul ultimei 
părți a simfoniei să cuprindă și

SAIGON. — Prefectul ora- 
ruluz Seapou. Tren Van 
Hevp. < fort desemnat riwn

de

Coot orbirile lui Jagan 
la Londra

■ precierile au fost u-
nanime : social-de- 
mocrații au dobîndit 
în alegerile locale de 
duminică un avans 
net. Atît în landul 
Hessa, considerat și 

pînă acum o fortăreață social-de- 
mocrată, cit și în landurile Rhena- 
nia-Palatinat și Saar, unde ma
joritatea revine tradițional creștin- 
democraților, acul balanței electo
rale a înclinat puternic în favoa
rea opoziției oficiale. După cum 
constata „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE", „social-democrații 
sînt marii cîștigători ai alegerilor 
în trei landuri...". Ei au izbutit 
să înfrîngă (chiar dacă nu au 
smuls majoritatea, dar au pro
gresat substanțial) pe reprezen
tanții partidului guvernamental 
pe propriul lor teren și au obți
nut totodată o confirmare a suc
cesului obținut în alegerile din 
27 septembrie din landurile Rhe- 
nania de nord — Westfalia și 
Saxonia superioară. în viața poli
tică vest-germană s-a statornicit 
practica unei conduceri social- 
democrate în patru landuri, iar 
celelalte șase landuri revin gu
vernamentalilor. Dar, această tra
diție nu exclude oscilații care au 
influențe nu numai pe plan local, 
dar și pe cel al întregii republici 
federale. Cu toate că în deceniul 
și jumătate de cînd există statul 
vest-german, U.C.D. s-a aflat în 
permanență la chină la Bonn, 
totuși ascensiunea partidului so
cial-democrat nu este de fel 
neglijabilă în special în actualul 
deceniu. După dobîndirea anu
mitor succese în 1961—1962, so
cial-democrații au cedat pasul în 
1963 creștin-democraților (în lan
durile Saxonia inferioară și Bre
men), iar în primăvara acestui an 
această tendință a continuat (în 
landul Baden-Wurtemberg). Dar 
în toamna lui 1964, social-demo
crații nu numai că au înaintat 
substanțial, ci — după cum re
marca presa vest-germană după 
aflarea rezultatelor de duminică 
— au devenit acum pentru prima 
oară în R.F.G. pretendenți „se
rioși" la preluarea puterii în ale
gerile pentru Bundestag în 1965. 
Liderul P.S.D., Willi Brandt, care 
este și primar în Berlinul occi
dental, a declarat săptămîna a- 
ceasta că încercarea de a obține 
majoritatea parlamentară în 1965 
de către partidul său a devenit 
„un obiectiv realist".

De câteva zile la Bonn se ana
lizează pe larg cauzele deplasării 
survenite, fără ca soci al-democra
ții să fi întreprins nimic specta
culos de natură să indice o înde
părtare de la pozițiile cunoscute 
pină acum. A pune întreaga o- 
rientare a opiniei publice pe sea

ma „uzurii" partidului aflat la 
putere — așa cum fac unii co
mentatori — ar însemna a da o 
explicație cu mult prea generală 
pentru a putea satisface pe cei 
avizați asupra problemelor acute 
din R.F.G. Căutarea motivelor 
actualei tendințe mai degrabă în 
faptul că — după preluarea foto
liului de cancelar de către Er
hard de la Adenauer — opinia 
publică a așteptat o schimbare 
reală care a întîrziat să se pro
ducă, este în orice caz mai aproa
pe de adevăr. Ca exemplu ime
diat, pe lîngă marile probleme 
privitoare la politica germană, se 
poate cita noua lege a chiriilor, 
preconizată pe timpul lui Ade
nauer și adoptată acum. In vir
tutea ei, chiriașii rămîn la che
remul proprietarilor de imobile 
care nu numai că pot urca pre
țurile după bunul plac, dar îi 
pot și evacua. Influența acestei 
legi, ca și cea privitoare la spo
rirea diferitelor taxe, au înrîu- 
rit neîndoielnic alegerile pe 
plan local. Dar în perspectiva 
scrutinului hotărîtor din septem
brie 1965 șansele social-democra- 
ților sînt condiționate de capaci
tatea lor de a se înfățișa cu o 
alternativă reală în domeniul o- 
rientării politice a R.F.G. în fața 
alegătorilor.

Se remarcă totodată că disputa 
dintre cele două tendințe creștin- 
democrate (cea reprezentată de 
cancelarul Erhard și de ministrul 
de externe Schroeder, pe de o 
parte, cea reprezentată de fostul 
ministru al apărării, F. J. Strauss 
și de secretarul U.C.D., Dueffhus 
pe de altă parte) s-a agravat 
după confirmarea insuccesului 
electoral de duminică. Fiecare 
aripă îi impută celeilalte vina 
pentru situația creată, iar cance
larul Erhard -— căutînd să se ri
dice deasupra rivalităților — a 
lansat un apel la unitate. Fondul 
divergențelor nu poate fi însă pe 
dată aplanat, ținînd seama mai 
ales că disputa vizează alianțele 
Bonnului în lumea occidentală. 
Or, cancelarul Erhard și-a reafir
mat refuzul de a face vreo con
cesie cererii ultimative franceze 
în vederea fixării prețului unic Ia 
cereale în Piața comună, ceea ce 
a indicat persistența actualei 
echipe guvernamentale de a se 
orienta spre S.U.A., și nu spre 
Franța așa cum năzuiește cealaltă 
aripă. Cum va fi în cele din 
urmă tranșată disputa din rîndu- 
rile creștin-democrate nu poate fi 
prevăzut, dar se constată că ea le 
aduce de pe acum prejudicii.

Mai mult decît expresia unor 
modificări pe plan local, ultimele 
alegeri vest-germane au fost un 
prolog pentru anul electoral 1965.

Z. F.
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pe care acest act Par avea a- 
supra țării, primul rumgru 
Smith a sublimat că rer__La
tele referendumul ui ăc 5 no
iembrie în problema ndeper- 
denței _nu vor cousriuu na 
mandat pentru proclamarea 
independentei-. Parlamentul a 
aprobat joi o motxuze care 
menționează că a luat notă de 
atitudinea guvernului britaBc 
și ..respinge orice politică care 
duce spre proclamarea unila
terală a independențe:* baza
tă pe referendum.

După încheierea luerăriLc-r 
Parlamentului. Smith a reve
nit asupra acestei probien.^ 
intr-un interviu televizat. El 
a declarat că în actualele con
diții nu întrevede nici o pers
pectivă pentru proclamarea 
independenței înainte de 25 
decembrie, așa cum prevăzu
se. Aceasta a spus eL ar urma 
să fie precedată ..de un alt 
sondaj al opiniei publke*. ca-

străină
ment ce guvernul a respins o 
înarmare nucleară, este evi
dent că el nu va fi de acord 
nici cu primirea unei marine 
purtătoare de arme nucleare. 
Un alt deputat l-a întrebat pe 
Hăkkerup care este poziția 
guvernului față de o aderare 
izolată a Danemarcei (care face 
parte din AELS — n.r. la 
Piața comună. Ministrul de 
externe a răspuns că o adera
re izolată a Danemarcei la 
Piața comună nu ar fi in fo
losul țării, dar că aceasta de
pinde mult de noul guvern 
britanic, cu care guvernul da
nez va lua contact cit mai re
pede posibil.

Referindu-se la această pro
blemă, ziarul ..Neue Zurcher 
Zeitung" arată că primul mi
nistru Krag a făcut cunoscut 
că Danemarca pregătește o 
notă adresată guvernului bri
tanic pentru a explica politi
ca comercială daneză. Docu
mentul va fi predat de către 
ministrul de externe Hăkke
rup, care va pleca la Londra 
pentru a conferi personal cu 
colegii săi britanici. Krag nu 
a făcut nici o mențiune refe
ritoare la conținutul acestei 
note.

rar

rae:

in una* hocăriru Carpi de 
apel ci* Rhodesx de sud li
derul ’■tuesru africane Joshua 
Jffcauwu < fort ebberat din in- 
dttaaarm. unde se găsea în de- 
tenmrne.

LONDR X — Prunul ministru al 
Garvacei Britanice, Cheddi Jagan. 
care se afli intr-o vizi ti oficiala 
in capitala Marii Britanii, a avut 
joi întrevederi cu ministrul pentru 
coio&n. Anthony* Greenwood. La 
sfîrșitul acestor întrevederi, la 
Londra s-a anunțat că alegerile ge- 
reraie din Guyana Botanică vor 
avea loc la 7 decembrie.

După cum se știe, data acestor 
alegeri a fost fixată de fostul gu
vern conservator, fără a ține cont1 
de părerile guvernului guyanez. 
Corespondentul din Londra al a- 
csațîeî France Press© relatează că 
in timpul discuțiilor pe care le-a i 
avut cu noul ministru pentru colo
nii. Cheddi Jagan a cerut ca aceste 
al 
si

egeri să fie aminate pină la 
irțitul mandatului său, care ex- 
ră in iulie 1965..

BERLIN. — In baza acordului 
dtnire guvernul R. D. Germane și 
Senatul Berlinului Occidental la 
30 octombrie au trecut în Berli
nă răsăritean pentru a-și vizita 
rudele primii cetățeni din Berli
nul occidental. Pînă în prezent 
oficiile de eliberare, a autorizații- 
lor de trecere ale R. D. Germane, 
deschise în Berlinul occidental 
au emis un milion de permise 
pentru perioada de la 1 noiem
brie și pînă la sfîrșitul anului.

PE SCURT

Bolivia:
Ciocniri singe roase

în La Paz
n ciuda măsurilor 
de represiune pe 
care le-au dictat 
autoritățile, situa
ția se menține la 
fel de tulbure în 
Bolivia. La Paz a

cunoscut în ultimele zile eveni
mente de o deosebită gravitate, 
soldate cu vărsări de sînge. In 
atmosfera orașului plutește o 
încordare care poate da naștere 
oricînd unor sîngeroase explozii.

Asociațiile studențești și orga
nizațiile sindicale din capitală 
au organizat joi un „marș pentru 
libertate** în cadrul căruia de
monstranții au cerut anularea 
stării de asediu și restabilirea 
drepturilor democratice. Manifes- 
tanții, după ce au traversat stră
zile orașului, au atacat și ocupat 
clădirea Ministerului sănătății

Islanda : Aspect din Reykjavik. Lacul din fotografia noastră nu îngheață niciodată, datorită 
izvoarelor termale care îl alimentează

publice și a ziarului „La Nation' 
cunoscut prin pozițiile sale pro- 
guvemamentale. In cartierul uni
versitar au fost ridicate în grabă 
baricade. Pentru a pune capăt 
noilor acțiuni protestatare, guver
nul președintelui Paz Estenssoro 
a trimis trupe și civili înarmați 
aparținînd „Mișcării revoluționa
te naționale**. In urma luptelor 
violente, în cursul 
persoane au fost ucise și alte 
numeroase rănite, 
represiune au reocupat sediile 
Ministerului Sănătății și ziarului 
„La Nation".

Agenția „FRANCE PRESSE" 
relatează despre noi ciocniri și în 
alte localități ale Boliviei. Agen
ția citată anunță că, deși potrivit 
surselor guvernamentale mina 
San Jose a fost reocupată de 
trupe, luptele dintre unități ale 
armatei și mineri înarmați au 
continuat totuși cu violență în 
regiunea Huanuni. Autoritățile 
au hotărît trimiterea de noi în
tăriri în ajutorul trupelor din a- 
ceste regiuni. Demonstrații ale 
studenților și elevilor au avut loc 
cu aceeași intensitate și în Co
chabamba.

Timp de cîteva zile, de cînd 
muncitorii au ocupat unele pos
turi de radio au fost lansate che
mări în care minerii și studenții 
sînt mobilizați pentru a opune re
zistență „masacrului organizat 
din ordinul președintelui Estens
soro".

Autoritățile încearcă să se 
dezvinovățească de cele întîm- 
plate aruncînd răspunderea pen
tru evenimentele din ultimele 
zile asupra organizațiilor politice 
din opoziție și, bineînțeles, în 
primul find asupra acelora care 
și-au exprimat vehement protes
tul lor împotriva politicii antide
mocratice a guvernului.

Pe linia acelorași manevre ale 
autorităților, numeroși fruntași ai 
mișcării revendicative a minerilor 
bolivieni, senatori cu vederi de
mocratice sau conducători ai or
ganizațiilor studențești au fost 
arestați. Arestările nu pot repre
zenta o soluție. Rezolvarea 
actualelor dificultăți ale Boliviei 
se poate face numai prin satisfa
cerea cererilor îndreptățite ale 
maselor populare, prin încetarea 
represiunilor antidemocratice.

cărora trei

unitățile de
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