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Pe marile trasee
ale întrecerii

socialiste

Ce ne-au declarat

Ștefan Tripșa și tovarășii săi

Solrsții pentru sporirea

indicilor de utilizare

a cuptoarelor

Șarjele Biruledoațrei depind

S'b,,'c:«a Centrală

R«9iaaală
■ HunedOaFa.n n reportajul „La Hunedoara în 300 zile de între- 

cere“ apărut acum cîteva zile în ziarul nostru, 
se vorbea despre furnaliști, despre rezultatele 
obținute de ei în întrecerea socialistă, de-a lungul 
a 300 de zile, pentru a produce mai multă fontă 
și de calitate. Astăzi, vom relata despre vecinii 
lor — oțelarii de la secția nr. 2. Mai întîi —

bilanțul întrecerii pe 10 luni : 66 000 de tone oțel peste plan.
Cum și prin ce căi a fost obținut acest succes ?

Izvoarele oțelului
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Pînă la rigla de calcul... și bilele pot face minuni! I

Conferințe pe teme

de producție

In aproape 80 de cluburi din 
regiunea Ploiești au fost ținute 
anul acesta conferințe pe teme 
ca : „Forajul cu turbina — me
todă modernă de săpare rapida 
și economică a sondelor", „Mă
suri pentru reducerea impurită
ților din țițeiul livrat rafinării
lor", „Valorificarea tonei de țiței 
în condiții superioare" etc., care 
au fost audiate de zeci de mii 
de muncitori, tehnicieni și ingi
neri. In ultimele luni au fost or
ganizate tribune ale fruntașilor, 
s-au amenajat expoziții tehnice, 
Schimburi de experiență între 
brigăzile fruntașe ale petroliști
lor și metalurgiștilor.

(Agerpres)

Despre realizarea indicilor de utilizare, care au însemnat 
oțel peste plan, ne-a vorbit mai întîi șeful secției, inginerul 
Nicolae Sîntimbreanu :

„Pînă Ia sfîrșitul lunii octombrie indicele de utilizare a cres
cut continuu ajungînd la circa 300 kg oțel pe metru de vatră 
și zi calendaristică peste plan. Iar această cifră sperăm să o 
îmbunătățim pînă Ia sfîrșitul anului. Voi începe prin a arăta 
că această problemă a sporirii indicilor de utilizare constituie 
preocuparea întregului nostru colectiv. Astfel a crescut timpul 
de funcționare a cuptoarelor între reparațiile mijlocii și s-a 
scurtat timpul afectat reparațiilor la cald. Față de 3 la sută 
timpul planificat pentru reparațiile de vatră s-a realizat un 
timp de 1,78 la sută“.

O reducere cu 1,22 la sută. Dar acest procent și cele 22 
sutimi i-au adus Hunedoarei în această perioadă 10 000 tone 
de oțel peste plan. I-au adus însă și o prețioasă experiență 
pe care vestitele echipe conduse de maiștrii Ștefan Tripșa, 
Aurel Stanciu o îmbogățesc în fiecare zi.

Foarte important pentru obținerea unor indici superiori de 
utilizare a cuptoarelor este și respectarea graficului de lucru 
al oțelăriei. Să-l ascultăm din nou pe șeful secției. „Noi avem 
8 cuptoare pe aceeași platformă. Lipsa unui decalaj precis 
între ele, suprapunerea unor operații de alimentare cu fontă 
sau fier vechi, ar produce perturbări al căror efect ar fi pre
lungirea duratei șarjelor și, în consecință, un indice scăzut. 
De aceea, în funcție de condițiile de lucru (de pildă, un cuptor 
este oprit pentru o reparație la rece), de condițiile de alimen
tare (cantitatea de fontă sau fier este mai mică sau mai mare 
pentru o perioadă), noi stabilim graficul tuturor operațiilor la

Succesele se scriu
cu șarje mai multe, mai bune

fiecare cuptor. Uneori acest lucru se face o dată la săptămînă, 
dar se ajunge ca el să fie schimbat chiar și după cîteva zile. 
In respectarea acestui grafic un bun exemplu îl constituie 
maistrul Ion Crișan, care, la cuptoarele 1, 2 și 3, a eliminat 
întîrzierile de alimentare și golire ; prim-topitorul Opriș Avram 
sau maistrul C. Dumitru de la hala de turnare care asigură 
ritmicitatea trenului de turnare; inginerul Maxim Bun care 
conduce cu competență schimbul „C“ și alții.

O altă măsură aplicată pentru sporirea indicilor de utilizare 
este stabilirea regimului termic în funcție de durata de ex
ploatare a cuptorului și pentru fiecare fază de șarje. Se pare 
la prima vedere că acesta este un lucru costisitor, dar nici un 
efort nu este de prisos atunci cînd el înseamnă mii de tone 
de oțel peste plan1'.

Se poate și mai mult
și de Brașov

CRONICA ACTUALITĂȚII

In secție, în fața flăcărilor cuptoarelor am întîlnit pe cîțiva 
dintre cei amintiți de șeful secției. Urmărind acel du-te-vino 
al manevrei echipei de oțelari în timpul ajustării cu dolomiță 
a cuptorului 7, am sesizat un lucru nou. La unțil. dintre cup
toare se aruncase în vatră o cantitate foarte mică de dolomiță. 
Oare numai de atîta să fie nevoie ? Discuțiile cu maiștrii și 
oțelarii ne-au lămurit. Problema menținerii profilului normal 
al cuptoarelor a căpătat un aspect nou. Se luptă acum pentru 
un profil care să permită obținerea șarjelor numai la capaci
tatea proiectată. După punerea în funcțiune, cuptoarele 7 și 8 
erau încărcate cu circa 4'00 tone*fontă, fier'vechi etc.'Dar din

Vedere parțială 
a Uzinei cocso- 
cfurnice de la 

Hunedoara

400 de tone încărcătură metalică nu se puteau scoate 400 tone 
de oțel lichid. Ce era de făcut ? Iată ce spune maistrul Ștefan 
Tripșa despre rezolvarea acestei probleme :

— Oțelarii știu că în timpul operației de ajustare trebuie 
să întărească cu dolomiță spatele, fața și capetele cuptorului 
mai ales în părțile înclinate. Ei aruncau dolomiță în cantități 
mari zicînd că astfel se asigură un coeficient mare de sigu
ranță. In realitate, în unele cazuri nu este nevoie decît de 
puțină dolomiță, iar aruncarea ei peste măsură în cuptor nu 
face decît să reducă suprafața de încărcare și astfel să nu 
putem trece de cele 400 tone încărcătură. Am început atunci 
operațiile de ajustare numai după studierea atentă a vetrei. 
Așa se face că acum se aruncă dolomiță numai atît cît este 
necesar, iar vatra cuptorului are un spațiu mai mare de încăr
care. De la 400 tone încărcătură metalică am ajuns la 4§5 
tone. Ceea ce înseamnă o șarjă ele oțel lichid în jur de 400 
tone. Problema nu este însă rezolvată definitiv; cred că se 
poate și mai bine. Cei mai tineri oțelari, cei veniți de curînd 
din armată Vasile Ionescu, Emil Bighiu, Ion Bogdan, sînt 
ajutați de noi, maiștrii, pentru a deprinde cu ușurință care este 
forma optimă a cuptorului și cum trebuie ajustată vatra pentru 
a nu-i micșora suprafața de încărcare. Dar aici avem 8 cup
toare și există și oțelari cu experiență mai bogată care nu 
reușesc să mențină o formă optimă a cuptorului. Poate că 
această problemă ar trebui dezbătută la cursurile de ridicare 
a calificării.

VICTOR CONSTANTINESCV

(Continuare în pag. a IH-a)
Insămînțările de toamnă se a- 

propie de sfîrșit. Semănatul griu
lui s-a terminat în regiunile Do- 
brogea, Galați, București și Plo
iești. în celelalte regiuni există 
posibilități ca prin utilizarea mai

mijloacelor mecanizate arăturile 
și fertilizarea terenurilor ce vor 
fi însămînțate în primăvară. Au 
fost arate pînă la 29 octombrie, 
după cum reiese din datele Con
siliului Superior al Agriculturii,

Lucrările agricole
de toamna

judicioasă a mijloacelor existente 
în S.M.T. și gospodării să se 
însămînțeze în citeva zile întrea
ga suprafață prevăzută

Mecanizatorii și colectiviștii 
continuă acum cu majoritatea

1800 000 hectare. O dată cu a- 
răturile au fost încorporate în sol 
însemnate cantități de îngrășă
minte naturale și chimice.

Vremea menținîndu-se încă 
prielnică, este necesar să se con

tinue cu toată capacitatea trac
toarelor arăturile și fertilizarea 
terenurilor pe întreaga suprafață 
prevăzută. Aceste lucrări de bază 
pentru obținerea unor recolte 
sporite în anul viitor trebuie să 
se facă potrivit îndrumărilor con
siliilor agricole și recomandărilor 
stațiunilor experimentale. Con
comitent cu aceste lucrări, consi
liile agricole și conducerile uni
tăților socialiste să organizeze în 
așa fel munca îneît să se termine 
cît mai repede strîngerea și de
pozitarea recoltei culturilor tîr- 
zii în toate regiunile, să se, exe
cute la creme pregătirea terenu
lui și plantarea pomilor, desfun
dările pentru noile plantații de 
vii, pregătirea și însămînțarea în 
sere și răsadnițe.

ASEARA,
LA IAȘI

Cu ocazia Centenarului Con
servatorului de muzică din Iași, 
formațiile acestui așezămtht de 
artă, au prezentat sîmbătă seara 
un concert la Casa tineretului șt 
studenților din localitate.

Programul a cuprins : fragmen
te'ae^ operă, muzica de cameră* șt 
muzfcă simfonică.

Concertul a fost dirijat de 
ydjrtila, director al Filar

monicii de Stat „Moldova".

(Agerpres) (Agerpres)

TRASAJUL OPTIC TELEGRAMA
Constructorii de 

nave de la Galâți 
fac în prezent pre
gătiri pentru intro
ducerea unei meto
de noi de trasare a 
corpului navelor — 
trașajul optic. O 
parte din utilajele 
necesare aplicării 
ei. printre care apa
ratura de proiecție, 
ma'șina de tăiat cu 
celulă fotoelectrică, 
mașjna de tăiere cu 
arzătoare automate

etc., au și fost in
stalate. Concomi- 
tent se pregătesc și 
muncitorii care vor 
mînui aceste agre
gate moderne. Pen
tru ei a fost amena
jat un atelier spe
cial de lucru cu me
se de trasaj și in
strumente de înaltă 
precizie (lupe, mi- 
croscoape etc.), un
de aceștia își des
fășoară activitatea 
practică. La orele de

curs, viitorii trasa
tori își însușesc cu
noștințe legate de 
funcționarea apara
telor și exploatarea 
lor, execută probe 
de jucrări după con
dițiile cerute de 
programul de pro
ducție și tehnologia 
primelor nave ce se 
vor construi după 
această metodă.

(Agerpres)

Excelenței sale
Domnului

AHMED BEN BELLA 
Președintele 

Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Alger
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, a 
X-a aniversare a începerii re
voluției algeriene, în numele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, al gu
vernului și poporului romîn, 
precum și personal, adresez 
Excelenței Voastre, guvernului 
și poporului algerian prieten 
cele mai călduroase felicitări 
și sincere urări de fericire, 
prosperitate și progres.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima convingerea că 
prietenia și colaborarea dintre 
țările noastre se vor întări și 
dezvolta continuu în interesul 
ambelor popoare, al păcii și 
cooperării internaționale.

Cu înaltă considerație
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

„Eroul" reportajului nostru — tinărul Ștefan Rotaru, la cîteva 
zile după apariția în ziar a primului articol. Se vede că offlin* 

direa propriilor lapte l-a pus pe gînduri...

Tatăl lui Rotaru. Este întristat de ceea ce a făcut fiul sțiu. Și 
cum ar putea să fie ? Altfel își visează el băiatul?.

El este Alexandru Cretan. Prietenul de altădată al lui Rotam 
și al „prietenilor'1 acestuia. A devenit el un om serios ?

Numeroase sînt întrebările pe care și le pun tinerii. De alegerea drumului 
pe care-1 urmează fiecare în viată, de seriozitatea acestei alegeri, de profun
zimea cu care sînt trăite și gîndite faptele de către fiecare, depind In 
foarte mare măsură succesele viitoare.

Se întîmplă însă — cum s-a intîmplat In cazul tînărului Ștefan Rotaru. 
citat în unul dintre reportajele noastre recente — ca această alegere să nu 
fie cea mai bună.

Urmările sînt cunoscute. Propunîndu-ne o dezbatere asupra cauzelor lor, 
vă invităm să

CITIT! IN PAGINILE 2-3 REPORTAJUL:

Ce oferă viata, 
cu adevărat interesant, 

unui tînăr?

In repertoriul 

Operei
Alături de opera „Pelleas și 

Melisande" de Debussy, prezen
tată în premieră în cadrul recen
tului F estival internațional 
„George Enescu", în repertoriul 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, mai figurează 
pentru actuala stagiune „Lohen
grin" de Wagner și „Don Juan* 
de Mozart, precum și opera ora
toriu „Prometeu" de Doru Po- 
povici, după tragedia cu același 
nume a lui Victor Eftimiu și 
„Galileo Galilei" de Cornel Ce
zar, după piesa lui Brecht.

In cadrul unui recent turneu 
întreprins peste hotare, corpul de 
balet al teatrului a prezentat în 
premieră baletul „Amorul vrăji
tor de De Falia. Același colec
tiv mai are în repertoriu pre
mierele baletelor „Întoarcerea 
din adîncuri" de Mihail Jora, 
„Petrușka" de Stravinski și „Fru
moasa din pădurea adormită" de 
Ceaikovski.

-------•------ -

Concert 
Richard Strauss

Filarmonica de Stat „George 
Enescu" a prezentat sîmbătă 
seara la Ateneul R. P. Romîne, 
un concert închinat lui Richard 
Strauss, cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la nașterea com
pozitorului.

Concertul va fi repetat dumi
nică, 1 noiembrie orele 11,00.

(Agerpres)
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Mai operativ -

culesul și transportul Rebus
porumbului!

um se desfășoară 
lucrările de recol
tare a porumbului 
și de însămînțare 
a griului ?

Parcurgem tra
seul iași-Bîrlad.

La gospodăria colectivă Graj
duri, din raionul Iași, s-a lucrat 
Intens la recoltat. Acum se 
string cocenii de pe ultimele 
100 de hectare. Cite 20—30 de 
atelaje, zilnic, au transportat 
știuleții în grămezi mari. S-au 
strîns 40 de vagoane de po
rumb. Cîmpul este acum liber 
și tractoarele lucrează din plin. 
Recolta însă nu-i la adăpost. 
O. parte din ea trebuie trans
portată la baza de recepție, 
alta în magaziile gospodăriei. 
Mijloacele de transport sînt 
însă insuficiente. Tovarășul 
Vanghele Bouroș, președintele 
Consiliului agricol raional Iași, 
ne relatează :

— Gospodăria colectivă de 
aici întîmpină greutăți din cau
za nerespectării unui contract 
de către conducerea I.R.T.A. 
Iași. Mai precis : gospodăria a 
contractat din timp 17 autoca
mioane. Dar în loc de 17, vin 
zilnic doar cîte 5—10. Colecti
viștii au luat măsuri ca o parte 
din atelajele care transportă 
cocenii să fie repartizate la 
transportul porumbului la baza 
de recepție. Sînt totuși insufi
ciente. E necesar ca unitatea 
I.R.T.A. să respecte obligațiile 
contractuale.

De la Schitu-Duca și pînă la 
Pribești, pe dreapta și pe stin
gă Luncii Vasluiului, pe tarla
lele colectiviștilor din comu

nele Pocreaca, Poiana, Satu 
Nou, lanurile cu coceni netă- 
iați stau alături de grămezile 
cu știuleți. Firește, tractoarele 
n-au unde lucra. Pregătirea pa
tului germinativ, însămînțarea 
griului, întîrzie. Această situa
ție poate fi însă rezolvată de
stul de lesne, prin folosirea 
mai gospodărească a mijloace
lor de transport, prin reparti
zarea acestora cu prioritate la 
lucrările a căror execuție ne
cesită urgență. Dintr-un scurt 
calcul făcut la G.A.C. Pocrea
ca, rezultă că dacă cele 80 de 
atelaje ar fi utilizate cu întrea
ga lor capacitate Ia asemenea 
lucrări porumbul de pe 100 de 
hectare ar putea fi adunat din 
grămezile răzlețe în 3—4 zile. 
Terenul ar fi la timp eliberat 
de plantele premergătoare iar 
semănatul griului s-ar face în 
timpul optim. Dar majoritatea 
căruțelor sînt folosite la alte 
lucrări : în vie și livadă.

La gospodăria colectivă din 
Solești, raionul Vaslui, am în- 
tîlnit o situație identică: este 
necesară urgentarea transpor
tului știuleți lor și cocenilor de 
pe cîmp. „Se pierde mult timp 
cu alte lucrări — ne spune to
varășul Petru Mogoș vicepre
ședintele gospodăriei — atela
jele fac puține transporturi". 
Și, am mai adăuga noi, pe 
atelaje este repartizat doar un 
om, iar la tăiatul cocenilor nu 
se lucrează întreaga zi. ca la 
G.A.C. Grajduri, de exemplu. 
Neavînd teren liber, mecaniza
torii au intîrziat însămînțatul 
griului. Mai sînt 70 de hectare 
de semănat

Mai departe. La intrarea în 
satul Moara Domnească am 
întîlnit un șir de 21 de căruțe. 
Se întorceau de Ia baza de re
cepție Vaslui. Stătuseră acolo 
din zori și pînă spre seară. în
soțitorul convoiului ne-a spus 
că au stat degeaba pentru că 
n-a fost nimeni să le ia în pri
mire recolta. Vremea pierdută 
de cei 21 de oameni cu atela
jele, echivala cu cel puțin 35 
de tone de știuleți cărați de la 
cîmp în pătule.

Sînt doar cîțiva din factorii 
care au dus la iatîrzierea re
coltatului și a celorlalte hacrăr. 
agricole in radonul Vasi — 
Iplnă la 23 octombr.e se recol
tase doar 66 la sută din supra
fața ocupată cu porusbț. Mă
surile pe care le-am sagerst 
aici, pornind de la ex^er.eua 
bună pe care am ir.titar.-o ic 
unele GAC, pot cuce la ur
gentarea celor două krcrări 
principale: stringer» recoltei 
de porumb și semănatul griu
lui. La înfăptuirea k>r pot și 
sînt datoare să contribute si 
organizațiile U.TJkL aatreair- 
du-i zilnic pe toți tinerii colec
tiviști la lucrările care cer cea 
mai mare operativitate.

Intrăm în raionul Bîriad. Aici 
lucrurile stau altfel. Rezultă 
chiar si numai din citirea da
telor statistice : griul a fost :u- 
sămiațat pe întreaga suprafață. 
Mai es’.e de recoltat porumbul 
de pe 1 500 hectare, iar de pe 
alte 3 000 de hectare cocenii 
trebuie tăiafi și transportați. 
Pentru grăbirea efectuării ace
stor lucrări organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. Zorlem și Sîrbi au 
luat inițiativa ca toți tinerii 
din brigăzile care au terminat 
culesul și tăiatul cocenilor să 
treacă pe alte tarlale la ajuto
rarea conductorilor de pe ate
laje în vederea grăbirii trans
portului. Ritmul de lucru s-a 
intensificat. Asemănător ar pu
tea să procedeze și tinerii din 
gospodăriile colective Banca. 
Gherghești și Popeni, unde 
încă mai sînt suprafețe mari cn 
coceni netăiatt Mecanizatori: 
ar putea atunci folosi din pKn 
tractoarele la efectuarea arătu
rilor adinei de toamnă.

Cu forțele existente în gos
podării, e colective și te SMT. 
priu mte b«•• >er eruaxaare 
și prm reoamrarea cu priory 

tul reeoftes de porrab si la «e- 
aaăn st aceste doeft lucrări pot 
fi tenrîMte te ai ■iroareie d- 
teva zile.

ie fCoUr ur. 4 fi ur. A
■irfîiTteije ir pr «tbt» c* 
nerr cte cat Ât oartear cu * 
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Ce oferă viața, 
cu adevărat interesant, 

unui tinăr?
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; eci de mii de oameni intri «i 
ies de citeva ori, zilnic, pe 
porțile Combinatului siderur
gic Reșița, uzină cu foc con
tinuu. Dacă ar fi să-1 cocrpa-

• ram cu o ființă vie, atunci cu 
siguranță putem crede câ

uriașul colos industrial se bucură privin- 
du-i de la înălțimea sa pe oamenii care vin 
să muncească aci, muncitorii și specialist:: 
care locuiesc în orașul din preajma cuptoa
relor. Ei, acești oameni, au dus și duc z. 
de zi faima cetății de foc pînă dincolo de 
granițele țării prin hărnicia cu care își în
deplinesc sarcinile cotidiene, prin seriozi
tatea cu care muncesc, prin talentul și pri
ceperea lor.

De cîtăva vreme, intră din nou pe por
țile marii uzine, îmbrăcat într-o salopetă 
albastră și tînărul din fotografia publicată 
în pagina întîi a ziarului nostru de astăzi. 
La orele cînd sirena îi cheamă pe munci
tori la lucru e greu să-1 deosebești de cei
lalți. Și totuși (cititorii au aflat deja despre 
el dintr-un articol anterior) cu Ștefan Ro
tarii se petrece (mai ales s-a petrecut) ceva 
neobișnuit.

Fusese un elev bun, se seda în articolul 
amintit, învățase binișor. Și deodată...

...Ca alte mii de băieți și de fete, Rotaru 
se află la vîrsta cînd tinerii trec pragul ma
turității, vîrsta în care, cercul jocurilor co
pilărești este lăsat în urmă și deodată îți 
apare în față, amplificată, ariditatea cu
riozității, lumea plină de miracole a reali
tății zilnice. De pe colina unde se află casa 
tatălui său el vedea zilnic coșurile fume- 
gînde ale furnalelor, chiar pe la poarta ca
sei trece un tren care transportă oale cu 
jăratec, ceva mai la stînga se deschide pa
norama unei văi care îndeamnă Ia poezie, 
dar și la rememorarea unor povești cu erei 
de film. Iar jos, în centru, privirile îți sin: 
atrase de vitrinele de cristal ale restauran
telor, de muzică veselă. Ore de muncă 
ore de destindere. Totul se petrece firesc, 
fiecare dintre aceste momente avînd fru
musețea și strălucirea lui. Totul este să 
știi cum orînduiești timpul ca să te bucuri 
în egală măsură și de clipele petrecute la 
locul de muncă și în orele destinate dis-

■sk deed un «secuesea ea w 1»

depe-

ST»

neîndoios viitor dramaturg, per
sistă și inerentele slăbiciuni ale 
debutului. O stîngăcie compozi
țională, evidentă mai ales în con
struirea ultimului act, o vorbire 
licrescă, emfatică; o marcare 
naică a unor sentimente ce rămîn 
adesea in sfera declarațiilor exte
rioare. Spectacolul, ilustrînd gra
fic judecata în tonuri tranșante 
alb și negru (scenografie T. Th. 
Ciupe) se distinge printr-o reală 
densitate dramatică și un timbru 
dinamic condus cu nerv. Cel mai 
izbutit lucru rămîne portretiza
rea atentă, minuțioasă a persona
jelor. Ștefan Moisescu a creat un 
erou negativ convingător, juStifi-

zatori și autori de scenarii — 
Vasile Rebreanu și Mircea Zaciu 
— desigur nu și debutul lor lite
rar. Această „baladă dramatică" 
e menită, din capul locului, unui 
spectacol eroic popular, cu ten
dințe monumentale, nu lipsite de 
o doză necesară de festivism. 
„Gura de rai" este o încercare 
deosebit de interesantă de rea
ducere în contextul dramaturgiei 
contemporane, a termenilor bala
dei „Mioriței".

„Pe o gură de rai" surprinde 
satul romînesc. intr-un moment 
istoric hotărîtor al înfăpuirii in
surecției de la 23 August. Piesa 
are un zăcămînt de tulburătoare

Bmmi
PE SCENA ClUJEANA
tind prin profunzimi psihologice, 
manifestările lui de ușurătate și 
trufie. Marin D. Aurelian a dăruit 
mult farmec scenic rolului lui Ga- 
vriș, aducînd în scenă o biografie 
etică și lirică mai amplă decît 
dialogul și acțiunile fizice pro- 
priu-zise. O creație valoroasă rea
lizează Melania Ursu, în rolul epi
sodic al tinerei Anisia, compunînd 
cu un haz de cea mai bună ca
litate, adevărul unor sentimente 
inedite altădată în peisajul rural. 
In ahe roluri, și-au afirmat ta
lentul Ligia Moga (Ținea), Aurel 
Giurumia (Petrea) și Al. Munte 
(Trică), contribuind la marcarea 
unei tipologii individualizate, ro
buste.

„PE O GURĂ DE RAI" re
prezintă debutul pe scena clu
jeană s doi tineri scriitori, pro-

poezie dramatică, tradițiile lim
bajului poetic popular împletin- 
du-se cu replica de actualitate, 
situațiile tradiționale transferîn- 
du-se cu semnificații intr-un mo
ment istoric unic.

„Pe o gură de rai", pe un pi
cior, de plai la o margine de sat 
— așadar, într-un peisaj cu lu
mini de baladă și umbre de mar
tiri ai necontenitelor jertfe și 
lupte împotriva împilării — 
se proiectează acțiunea unor 
partizani în zilele premergă
toare ultimei săptămâni din au
gustul anului 1944. Ion — con
ducătorul grupei — flăcăul din 
sat, evocă chipul baciului din 
baladă, Oarba — e „muma bă- 
trînă" — iar cei doi „sfîrnari", 
proprietari ai muntelui — Hontu 
și Repedea — ce nu pregetă să-l

Cei mal tineri 
studenfi la sfat 

cu colegii mai mari
O sală frumos împodobită.» 

Ghirlande ae flori. Cineva vor» 
bește. O sala arhiplină de tineri 
și tinere îmbrăcați sărbătorește, 
cu flori în mîini, ascultă cu a- 
tenție...

Sîntem în amfiteatrul „Vasile 
Conta" al Facultății de filozofie 
din București, la o întîlnire a 
studenților din anul al V-lea cu 
„bobocii". Studenții mai mari 
transmit din experiența celor 
cinci ani de studii studenților a- 
bia veniți în facultate. Îndru
mări, sfaturi prietenești. Cei din 
anul I ascultă, notează, întreabă.

La sfîrșit, studenții coboară 
perechi-perechi spre sala din care 
răzbateau acordările muzicii... 
'„Vă invităm la dans".

ION ȘARU
student

denunțe fasciștilor germani, suge
rează baciul ungurean și cel 
vrtncean.

In piesă coexistă însă mai 
multe formule dramaturgice a- 
mestecate, ceea ce dă o notă ec
lectică lucrării: de pildă, existen
ța unui cor în trei ipostaze — fe
mei, bărbați și copii — sau al
ternarea dintre planul poetic me
taforic cu cel satiric realist — a- 
cesta din urmă vizî-nd comanda
mentul nemților. Piesa a fost 
pusă în scenă de același regizor, 
Victor tudor Popa, cu forță poe
tică și avînt sobru. Decorul pic
torului scenograf Mircea Matca- 
boji a susținut cu eficiență viziu
nea regizorală, dînd actorilor spa
ții întinse de joc, într-o ambian
ță metaforică și plastică de un 
pronunțat caracter național.

inrolul lui Ion, Marin D. Au
relian a adus timbru dramatic și 
elan poetic, afirmînd într-o. ima
gine convingătoare că moartea 
„ciobanului" nu este o întruchi
pare a fatalității, ci un semn al 
luptei cu timpul și destinul isto
ric. Ca un moment cu deosebire 
izbutit în evoluția scenică a ac
torului remarcăm scena „ospățu
lui" de răzbunare, unde el na
rează în ritmul și accentele po
vestitorului popular, eposul cio
banului care și-a pierdut oile.

Din numeroasa distribuție, din 
care notăm pe Magda Tîlvan 
(Oarba), Silvia Ghelan (Iuliana), 
Gh, Cosma (Buric Judele) ș.a. 
se reține mai ales interpretarea 
lui George Gherasim, în rolul 
inedit ca factură tipologică al 
„generalului", furierul dezertor, 
cu. aparență de intelectual laș, 
vag umanitarist dar cu substrat 
uman- generos.

Atît „Judecata" cit șl „O gură 
de rai" s-au dovedit experiențe 
scenice utile în promovarea unor 
tineri scriitori valoroși pe această 
tradițională scenă.

MIRA IOSIF
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In viață, spune meșterul Ion Gabor, 
totul este într-o strînsă legătură: 
munca de învățătură, învățătura de 
idealul pe care ți l-ai format ca om, 
de perseverența cu care ți-1 urmezi și 

îndeplinești...

Dumitru Udrea : Mă gîndeam că nu 

mă interesează pe mine ce face unul 

ca Rotaru. Îmi dau seama că gre

șeam $1-1 voi ajuta să se schimbe.

— Late, aa te aa ba a m Ta^.
— Dar om te aa dar .*

prindă dintre ei, deși poate nu-i părea bine 
că se dovedește slab.

In fata primei încercări, a unei întîi a- 
lexer., Rotaru a ezitat nu a avut curajul să 
retur.:-: la ^mirajul" înșelător al unor plă
ceri de moment

— Am fost cel mai mare prost din lume, 
ne spunea el amintindu-și ceea ce a făcut 
Si vocea hxi părea a unui om foarte con- 
vtes de ceea ce spune, deși tovarășii săi 
■e-au prr.'enit să fim prudenți în a-i da 
cmobd total: a mai promis el și altădată 
câ se irxlreaptâ. că a înțeles ceea ce i s-a 
spns și xm s-a ținut de cuvint „Azi promite 
și mime face altceva. Să dovedească mai 
iutii și apoi îl credem".

De altfel, cn acest mod de a-I aprecia e 
de acord țoală lumea, chiar și el. Pe noi 
ne-a interesat însă mai mult decît cazul lui. 
Am pornit m căutarea „prietenilor" săi, a 
acekra care l-au acuș aici.

„AM FOST 
CEL MAI MARE 

PROST DIN LUME"
La cUu: w lan 1* cftM life 

«țcticelnhii. k> secția lanri- 
a CzanrraațjHi cdenngic unde face

asște poerde-varâ care le crferă ntște curse 
atf< zis ^atractive .

Ju clasa noastră era un elev <» bo
ltea. care era capabil să in\ețe. dar care 
Sp*?a mult, rămăsese și repetent Se nn- 
atește Alexandru Crețan. într-o zi treceam 
prin fața cinematografului _Arta“. Cretan 
era acolo. Hai la film, mi-a zis, am eu 
două bilete. M-a luat cu el ca să-i țin de 
urit M-am dus. Cînd am ieșit ne aștepta 
afară un grup. Crețan mi-a făcut cunoștin
ță cu ei. S-au recomandat: Tony, Jojy, Sî- 
my... M-am recomandat și eu : Fane, deși

^curs-rF $â lipsească și el nu ? Și Rotam 
și-a dtear pt mnna pentru a le dove<£ d 
teri ud este un «Jăș-: iată, chiulește și 
d!

Dar asta hxă nu este tot. „Prieteuir" 
Kfd acuzau numai de o pretinsă lipsă de 
curaj prin ceea ce-i cereau. Ei îi ofereau 
și cevi în schimb. „La ce să te duci la 
școală ? rideau de el. Ca să rezolvi eterd- 
țri de matematica ?... Să înveți să sudezi 
Mare lucru ’... Păi uite aici la noi cum știm 
sa ne trăim viața!..."

Evident, Rotaru se afla în fața unui prim 
examen pe care îl dădea. Pe deoparte era 
conștiința datoriei, programul pe care tre
buia să-T respecte, pe de altă parte nici at
mosfera în care se găsea nu-i displăcea : sti
clele, glumele, ghitara și trompeta. Vă- 
zîndu-1 că ezită „prietenii" l-au acoperit cu 
cuvinte disprețuitoare, care i-au alungat 
oricare alt gînd. I-a venit greu să se des

A DEVENIT CREȚAN 
UN OM SERIOS?
Cel care i-a făcut lui Rotaru cunoștința 

ou grupul lui Tony, Jojy, Simy... etc. este 
Alexandru Crețan, bătăușul de anul trecut 
al școlii, despre care am aflat însă că... s-a 
făcut om serios, că acum este elev al șco
lii medii serale și că muncește bine. Cu ve
chiul grup, se zice, a întrerupt relațiile. 
Intr-adevăr, l-am găsit la școală, într-o oră 
de botanică. Dar ce schimbare s-a petrecut 
cu el în numai cîteva luni ?

— Și eu și Rotaru am fost exmatricu
lați în aceeași zi din aceeași cauză, ne-a 
spus el. Plecînd de la școală, Rotaru mer
gea trist, mai ales fiindcă știa că taică-său 
n-o să-1 ierte, dar eu nu prea mă sinchi
seam... Ceea ce m-a făcut să mă schimb a



Semnarea Protocolului privind 
schimbul de mărfuri între L P. Pomină

Zeri seară, tn acordurile 
„Eroicii** bcethaveniene, 
Orchestra simfonică a stu

denților Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu** a încheiat suita 
manifestărilor pe care, timp de 
6 zile patru mari institute de 
artă ale tării, le-au închinat ani
versării unui veac de existență.

In cursul ultimelor două zile, 
agenda festivităților a cuprins 
cîteva interesante evenimente: 
încheierea sesiunilor științifice 
jubiliare a cadrelor didactice, 
care au sintetizat roadele unor 
vaste activități științifice, artis
tice și pedagogice a profesorilor 
înaltelor școli de învățămînt ar
tistic, concertul Filarmonicii de 
stat „Moldova** închinat aniver
sării Conservatorului din Iași, 
spectacolul cu „Mitică Popescu" 
de Camil Petrescu, susținut de 
studenții Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" și o serie de noi pro
ducții ale studenților și profeso
rilor Conservatorului bucureștean 
care au culminat cu simfonicul 
orchestrei studenților de ieri 
seară în al cărui program figura 
Concertul pentru orchestră de

0 EXCELENTĂ 
SEARĂ DE OPERĂ

Noul spectacol de 
operă susținut de stu
denții Conservatorului 
ne-a prilejuit cunoaș
terea unor talente re
marcabile din rîndu- 
rile tinerilor noștri 
artiști a căror pers
pectivă sigură de dez
voltare îi va situa în
tre cei mai de seamă 
interpreți lirici din ța
ra noastră.

Interpretîrid tablo
uri din opera „Faust" 
de Gounod $i opera 
,,O noapte furtunoasă" 
de P. Constantinescu, 
studenții au dovedit, 
în ganera] vorbind, 
însușiri vocale și ac
toricești dintre cele 
mai alese.

îndeosebi intarpreții 
din „Faust" (ne re
ferim exclusiv la con
tribuțiile studenților și 
nu ia cele ale profe
sorilor lor) au alcă
tuit o echipă bună, 
care a impresionat pe 
spectatori.

Dintre cîntărețî, 
cea mai deplină reuși
tă a înscris-o, desigur, 
M. KnJovici. Pe lin
gă calitățile vocale 
deosebite. Marina 
Krilovici s-a dovedit o 
prezență scenică admi

rabilă. Ea a interpre
tat rolul Margaretei cu 
sobrietâte și candoare, 
integrîndu-se perfect 
caracterului persona
jului.

Un alt interpret care 
a întrunit sufragiile 
spectatorilor a fost 
Ludovic Konva. îa 
Valentin ; Ludovic 
Konya posedă o voce 
de bariton luminoasă, 
și pătrunzătoare, do
vedind, în același 
timp, un accentuat 
simt dramatic.

De asemenea, o im
presie frumoasă a fă
cut basul Mihail 
Panghe, interpretul lui 
Mefisto. Calitățile 
sala vocale — un glas 
amplu cu o mare în
tindere, penetrant, ne- 
au relevat un artist iu 
plină ascensiune. El 
și-a construit rolul, ro
dind cu mijloace sce
nice sugestive diferi
tele ipostaze a!e dia
bolicului personaj.

Interpretul rolului 
lui Faust a fest stu
dentul Vasile Pascali- 
El ne-a apărut înzes
trat cu un glas agrea
bil. de tenor liric, nu 
îndeajuns de amplu, 
dar cu o impost ați e

Irinel Popa : Și părinții ar trebui să fie mai severi cu 
el. Tata nu m-ar ii lăsat să ajung astfel...

coarde de Ion Dumitrescu, Po
emul pentru violoncel și orches
tră de Fl. Eftimescu (solist — 
Goetz Teutsch) și Simfonia a 
lll-a de Beethoven.

Momentul cel mai remarcabil 
din suita acestor ultime mani
festări a fost, desigur, recitalul 
vocal-instrumental pe care l-au 
închinat Centenarului — cadrele

Ultimele
manifestări

didactice ale Conservatorului 
bucureștean.

Profesorii, asistenta, corepeti
torii, unii dintre ei proeminente 
personalități ale vieții noastre 
artistice, și-au unit eforturile fă
urind programul unui recital 
vocal-instrumental de ținuta ar
tistică.

naturală, corectă. Sînt 
de subliniat muzicali
tatea și sensioilitatea 
tînarului artist, care a 
reușit să întruchipeze 
stările sufletești pro
prii personajului, oco
lind desfășurările sce
nice exagerate, qrandi- 
loc rente, accentul că
zi nd asupra interiori
zării rolului.

Opera „O noapte 
furtunoasă" a consti
tuit un nou cîmp de 
afirmare a tinerelor 
noastre talente. Ironia 
mușcătoare. sarcas
mul, caracterul incisiv 
al muzicii. reprezen
tând o genială trans
punere în sunete a 
spiritului comediei 
caragialești. au fost 
In bună măsură, reda
te de o echipă de in
terpret, care ni s-a 
părut de data aceasta 
mai puțin omogenă, 
decît cea din „Faust".

Cu toate acestea, 
sînt de subliniat dezin
voltura și însușirile 
artistice complexe do- 
vedita de L Tndose. 
M. Maris?scu, A. Oha- 
nesian șa P. Mihala- 
che.

țASILE DONOSE

Eleganța cu care violonistul 
Radu Paraschivescu ne-a redat 
Sonatina lui Chiriac și Patru 
preludii de Șostakovici, adînci- 
mea glodurilor cu care vechiul 
colaborator al lui Enescu — prof. 
Al. Teodorescu a „reconstruit" 
Sonata „Arpeggione" de Schu
bert, impecabila tehnică a lui 
Teodor Paraschivescu (in Fan
tezia de Chopin și Bourrie-ul lui 
Enescu!, excepționala virtuozita
te și acuratețe sonori a hri A. A- 
brarnovici fm „Patru piese" de 
Webern ți Suita spanioli a lui de 
FaUa), măiestrie mor reputați 
cintăreți — Agata Druzescu. lo- 
landa Mtrcsdescu Ortac Em- 
gfirescu — cere au tăhnăcit «n 
bogat program de heduri și ară 
— au conturat nu numai m pre
stigios redtal, d și a lecție de 
măiestrie mterpnfatid pe cere 
profesorii o dădeau acelora care 
acum, m cei de-d 101-lea an de 
existență a Conservatorului îp 
însușesc legile mei arte demne 
de iluștri montași.

IOSIF SA VA

SPORT.SPORT
VICTORIE LA

TENIS DE MASA
Ieri, in sala de la Stadionul 

Republicii din Capitali s-a 
desfășurat intilnirea din turul 
doi a „Cupei campionilor eu
ropeni" la tenis de masă, din
tre echipele masculine C.SAL 
Cluj și Standard Liege (Bel- 
*»>■

Victoria a revenit sportivilor 
romini cu scorul de 5—9.

A fost alcătuită echipa de șah 

a U.R.S.S. care va participa

Ia Olimpiadă

A fost alcătuită echipa de 
șah a UJI.S.S. care va parti
cipa la Olimpiada de la Tel 
Atriv. Din echipă fac parte 
campionul mondial Tigran Pe
trosian, Mihail Botvinnik, Va
sili Smislov, Leonid Stein, 
Paul Keres și Boris Spasski. 
Olimpiada de șah, un adevă
rat campionat al lumii pe 
echipe, începe la 3 noiembrie.

Traian Munteana : Ani de zile Crețan și Rotaru au 
crezut că prieteni pentru ei nu se găsesc decît pe 
ia intrările cinematografelor. Iată că „prietenii" aceia 

i-au condus spre o faimă neplăcută.

Cînd am întrebat dacă erau cunoscuți ,,prietenii" lui 
Rotaru, secretarul organizației U.T.M. din școală ne-a 

spus glumind: „N-am avut curiozitatea" 1

Iași. Cartierul Soco la-Nicol ina

Campionatul categoriei 4 la fotbal
Astăzi se reia — cu participarea tuturor echipelor — campionatul 

categoriei A la fotbal. In Capitală, tn program cuplat, pe stadionul 
23 August, de la ora 13,15, se vor disputa partidele: Progresul Bucu
rești — V.T. Arad și Steaua București — Petrolul Ploiești. In țară 
sini programate următoarele jocuri: Steagul roșu Brașov — Dinamo 
București; Minerul Baia Mare — Știința Cluj; C.S.M.S. lași — Di
namo Pitești; Știința Craiova — Rapid București; Crișul Oradea — 
Farul Constanța.

Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, de la Bucu
rești și Brașov aspecte ale reprizei a doua a meciurilor Steaua Bucu
rești — Petrolul Ploiești și Steagul roșu Brașov — Dinamo București. 
Transmisia se va face în jurul orei 16,00 pe programul I. In conti
nuare se va transmite un radio-reportaj de la manifestațiile sportive 
care au loc pe stadionul Dinamo din Capitală.

In turul doi al „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal Di
namo București va juca cu renu
mita echipă Intemazionale Mi
lano. S-a stabilit ca primul joc să 
aibă loc la 11 noiembrie, la Mi
lano, iar cel de-al doilea la 3 de
cembrie la București.

★
Astăzi la Brașov meciul de fot

bal Steagul roșu — Dinamo 
București va fi urmărit și de 
antrenorul echipei Internationale, 
Helenio Herrera, care vrea să 
cunoască în „avanpremieră" jo
cul dmamoviștiloT.

GIMNASTICĂ
Sala Floreasca din Capitală va 

găzdui în zilele de 14 și 15 no
iembrie ultima etapa a campiona
tului republican de gimnastică. 
Vor lua parte la întreceri gim- 
naști și gimnaste ale echipelor 
participante la primele trei eta
pe ale campionatului.

(Agerpres)

Informații
Sîmbătă dimineața a plecat 

spre Bruxelles o delegație con
dusă de acad. Iorgu Iordan, vi
cepreședinte al Academiei R. P. 
Romine, care va participa la Co
locviul romîno-belgian asupra 
dezvoltării R. P. Romîne, organi
zat între 3 și 6 noiembrie de Cen
trul belgian de studii pentru ță
rile din Est, în colaborare cu A- 
cadcmia R. P. Romîne.

Din delegație fac parte prof. 
Roman Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, director al Institutu
lui de cercetări economice, prof. 
Traian Ionașcu, directorul Insti
tutului de cercetări juridice, prof. 
David Davidescu, și prof. Costin 
Murgescu, membri corespondenți 
ai Academiei R. P. Romîne, Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a R. P. Romîne, 
și Ion Goliat, secretar științific 
adjunct al Academiei.

★
Sîmbătă la amiază, Comitetul 

de organizare a Centenarului in
stitutelor de artă din București a 
oferit o recepție în cinstea par- 
ticipanților la festivitățile prile
juite de acest important eveni
ment artistic.

Au participat academicienii 
Ștefan Bălan, ministrul învăța- 
mîntului, și Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne, Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
de învățămînt superior, numeroși 
oameni de cultură și artă.

Seara, studenții anului IV al 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale*', 
clasa prof. George Dem. Loghin, 
au prezentat piesa „Mitică Po
pescu*' de Camil Petrescu, iar 
studenții Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" au susținut un 
concert simfonic.

(Agerpres)

CINE
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), Modern 
(9,30; 13; 16,30; 20). HATARI :
(ambele serii) : Bucegi (9,30; Î3;
16,30; 20), Miorița (9,30, 13, 16,30; 
20), Cotroceni (11, 15,15; 18,45). 
COMISARUL MAIGRET SE ÎN
FURIE : Grîvița (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;

și India pe
La 31 octombrie a.c. s-a sem

nat la București Protocolul pri
vind schimbul de mărfuri între 
R. P. Romînă și India pe anul 
1965.

Conform Protocolului semnat, 
partea romînă va livra în India 
utilaj de foraj, utilaj pentru ra
finării diverse echipamente și in
stalații industriale, transformatori 
de forță, motoare electrice, ma
șini unelte, tractoare, rulmenți, 
produse chimire, printre care 
produse sodice, farmaceutice, in
termediari pentru coloranți, ule
iuri hibrefiante etc. Partea india
nă va livra în Rominia minereu 
de fier, mică, țesături textile de

Plecarea delegației economice 
guvernamentale indiene

Simbătă a părăsit Capitala de
legația economică guvernamenta
lă indiana condusă de S. V. 
Ramaswami, ministru adjunct al 
comerțului din India.

In timpul șederii în țara noa
stră, oaspeții indieni au făcut 
vizite la uzinele „23 August", 
„1 Mai"—Ploiești, „Tractorul" și 
„Rulmentul"—Brașov, Combina
tul de produse sodice Govora, au 
vizitat cartieie de locuințe din 
Capitală.

In cinstea oaspeților, conduce
rea Ministerului Comerțului Ex
terior a oferit o masă, iar amba
sadorul Indiei la București o 
recepție.

★
Înainte de plecare, S. V. Rama

swami, conducătorul delegației 
economice guvernamentale indie
ne, a declarat printre altele re
dactorului Agenției romîne de 
presă ,Agerpres", Mircea Bum
bac : Impresia pe care o duc cu 
mine în India este o impresie de 
caldă prietenie și cordialitate.

Succesele se scriu cu șarie
mai multe,

(Urmare din pag. I)

Un schimb 
de experiență 

și un apel
Discutînd în continuare despre 

experiența oțelarilor în elabora
rea șarjelor la capacitatea proiec
tată, a șarjelor rapide, maistrul 
Tripșa a adăugat : „Anul acesta 
am fost vizitați de prietenii noș
tri de la Reșița. Le-am împărtășit 
din experiența noastră. Am auzit 
ca acum au obținut rezultate ex
celente în domeniul șarjelor ra
pide. Acest lucru cît și altele ne 
interesează și pe noi. De aceea, 
o vizită în cetatea reșițeană ne-ar 
putea îmbogăți cu o experiență 
nouă".

Cît despre apelul amintit, el se 
referă la materialul refractar pen
tru oalele de turnare. Este o 
rugăminte a oțelarilor de a adre
sa prin ziar un apel către Fabrica 
de material refractar „Răsăritul" 
din Brașov de a îmbunătăți caii-

M A T O G R A F E
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 : 
Doina (11,30; 13,45; 18,15; 20,30),
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; t2,30 ; 
15; 17,30; 20). ȘOFERII IADU
LUI : Dacia (9,30; 12,15r 15; 17,45;
20,30).  FALSIFICATORUL rulează la 
Buzești (14; 16,15» 18,30; 20,45). Vî-

anul 1965
bumbac și de lînă, produse de 
iută, diverse produse industriale, 
produse chimice și produse far
maceutice, piper, cafea, șhellac, 
piei și altele.

Volumul schimbului de măr
furi convenit pentru anul 1965 
prevede o creștere față de anul 
precedent.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Ilie Voicu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea indiană, 
de S. V. Ramaswami, adjunct al 
ministrului comerțului.

La semnare a fost de față 
K.R.F. Khilnani, ambasadorul In
diei în R. P. Romînă.

Romînia este o țară care depune 
eforturi serioase pentru indus
trializarea sa și pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului. 
Tratativele noastre au fost domi
nate de o atmosferă de sincerita
te deplină. Apreciem foarte mult 
instalațiile de foraj petrolier, pro
duse în țara dv., rulmenții, pre
cum și produsele industriale ca 
soda caustică, soda calcinată, în- 
grășămintele și produsele petro
liere. Planul schimburilor comer
ciale pe anul 1965, dintre India 
și Romînia, va fi sporit față de 
acest an. Aceasta reflectă dezvol
tarea relațiilor noastre comercia
le. Este foarte posibil, ținînd 
seama de dezvoltarea economică 
a țărilor noastre, ca aceste legă
turi să crească continuu.

Sînt foarte fericit de a fi vizi
tat Romînia — a încheiat oaspe
tele — și mulțumesc poporului 
romîn pentru ospitalitatea cordi
ală de care ne-am bucurat în 
timpul vizitei noastre.

mai bune
tatea produselor pe care le li
vrează Hunedoarei.

— Consumul de material re
fractar la oalele de turnare este 
depășit — spune șeful secției. 
Noi am luat aici unele măsuri. 
De pildă, durata de turnare a 
scăzut cu peste 15 la sută. Cu 
toate acestea, n-am înregistrat o 
reducere a consumului de mate
rial refractar. Cred că tovarășii 
de la Fabrica „Răsăritul" ne pot 
ajuta luînd măsuri în vederea 
eliminării incluziunilor metalice 
în masa refractară, creșterii tem
peraturii de ardere și asigurării 
uniformității acestui proces, pre
cum și de îmbunătățire a rețetei 
granulometrice. Așteptăm, deci, 
material refractar de calitate cît 
mai bună.

★
O experiență valoroasă, o in

vitație la generalizarea ei, un 
apel către furnizori — iată, pe 
scurt, ce-i preocupă pe oțelarii 
Hunedoarei în acest sfîrșit și 
început de nou an. Sînt proble
me pe care ei vor să le rezolve 
cît mai repede — azi, mîine, 
poimîine... Timpul cîștigat în
seamnă oțel.

NĂTOAREA : Crîngași (16; 18,15;
20,30).  DRAGOSTE LA ZERO 
GRADE rulează la Unirea (16; 
18,15; 20,30). MORAL 63 : Vitan (16; 
18,15; 20,30), COLABORATORUL 
CEKA : Munca (15,30; 18; 20,30), 
Drumul Sării (15,30; 18; 20,15). LA 
STRADA : Popular (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).
BĂRBAȚIT : Rahova (15; 17; 19;
21). CEI ȘAPTE MAGNIFICI : ci
nemascop : Progresul (11; 15,30» 
18,15; 21), Ferentari (14,30; 17,15» 
20). COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT : cinemascop : Lira (14,15; 
16,30; 18,45; 21). ARIPI NEGRE : 
(cinemascop) rulează la Pacea 
(15,45; 18; 20,15).

fost întîlnirea pe stradă cu „prietenii" noș- 
tri.

Făcusem eu multe, totuși nu mă gîndeam 
să ajung aici și pentru moment am luat 
lucrurile ușor. Nu-mi puteam însă închipui 
ca un prieten să nu înțeleagă situația, fap
tul că treceam totuși printr-un moment 
greu. Ei, bine, ei și-au bătut joc de noi, 
rîdeâu într-un mod care mi-a provocat dez
gustul. Părea că mă uit într-o oglindă și 
că-ml văd propriile purtări. Și azi mă 
mai urmărește gustul amar al acelor clipe. 
Și eu eram pînă atunci unul dintre ei. A 
fost un moment hotărîtor, de atunci am 
înțeles ca altfel trebiîie să-și aleagă omul 
prietenii și, filai ales, altfel trebuie să arate 
el...

Așa s-a făcut că Al. Crețan s-a hotărît și 
a depus o cerere de anulare a exmatricu
lării luîndu-și angajamentul să ia pînă la 
sfîrșitul anului numai note foarte bune. Și, 
nu numai că s-a ținut de cuvînt dar a dat 
examen și la școala medie serală. Iată-1 a- 
cum elev. Dar certificarea completă a se
riozității și maturității sale el va trebui s-o 
dovedească în continuare prin faptele, prin 
munca sa.

Evident, el a dât deja niște dovezi că 
încearcă să- scape de vechile-i obiceiuri. 
Faptul că s-a înscris la școală e una din
tre ele. Mai are însă multe de făcut, seria 
argumentelor în favoarea seriozității sale 
trebuie mult completată.

Din unele filme, sau cărți băieți ca el și 
ca Rotaru — au spicuit exact ceea ce este 
neesențial: coafura sau maniera de â ăe 
purtă ale vreunui personaj.- Eroare adoles
centină, această practică Se dâtbrește și 
lipsei de pregătire, unei culturi superficiale.

Și poate tot din asemenea cauze iiicî 
„prietenele" unor asemenea băieți nu-s mai 
de laudă (dovadă eă ei înșiși n-au decît 
cuvinte urîte de spus la adresa lor). „Prie
tenă lui Crețan ieșea pe fereastră fără ști
rea părinților, pentru a umbla în miez de 
noapte prin restaurante, și tot ea și-a

schimbat ușor „iubirea" oferindu-și mima 
unui personaj (deocamdată enigmatic) dar 
al cărui nume spune totul despre el: Tony 
Mamutul.

CINE E
TONY MAMUTUL?
L-am căutat în toată Reșița, dar n-am 

putut da de el. Ni s-a spus că ar fi ple
cat undeva la Lugoj sau Arad — la o școa
lă de șoferi, părăsindu-și meseria pentru 
a deveni ceea ce văzuse el într-un film — 
un șofer de mare viteză (evident, o eroare 
la fel de mare ca și întreaga comportare 
de pînă acum). în ordinea explicației pe 
care trebuia s-o căpătăm privind greșelile 
lui Rotam și Crețan el este, se pare, ca
pătul principal, inițiatorul petrecerilor de 
noapte, omul care avînd „banii lui" (fiind
că de lucrat lucra cîte ceva) făcea „ce vrea 
el“, se „distra cum îi plăcea", oferindu-se 
ca „exemplu" naivilor care-I credeau ci
neva. Și iată, că, la 17—18 ani, se mai gă
seau și unii care — auzind că el ..bate pe 
cine vrea", că se plimbă cu „orice fată îi 
place lui", ca „dacă nu vrea el să se ducă 
la lucru nu se duce" etc. — îl credeau un 
erou și încercau să-l urmeze.

Curios, totuși, membrii comitetului 
U.T.M. de la Grupul școlar profesional al 
Combinatului siderurgic reșițean nu știau 
nimic despre acest Tony Mamutul, nici nu 
încercaseră să-1 cunoască. Cu toată sinceri
tatea, dar în același timp dovedind o sla
bă intuiție pedagogică, chiar secretarul or
ganizației U.T.M., spunea că „n-a avut cu
riozitatea să cunoască un asemenea om".

Curiozitate ? Dar toate firele acestei urîte 
povești duc spre acest amator de „distrac
ții", Tony, care dădea tîrcoale pe la poarta 
școlii profesionale, trimitea bilete lui Ro
taru și Crețan și-i invita să nu fie „proști", 
să lase orele și să se ducă cu el I Chefliul 
purtă șl contamina cu apucături pe care noi 
toți le combatem, aducea aceste apucături

chiar în școala amintită și tocmai cei răs
punzători de educația elevilor, membrii 
comitetului U.T.M., să nu aibă „curiozita
tea" de a-1 cunoaște? Asta n-am înțeles-o. 
Nu era firesc ca tocmai de aici să porneas
că munca de educație ? E limpede pentru 
oricine că bătăușul și chefliul trebuia che
mat Ia răspundere pentru atragerea la ast
fel de „distracții" a unor tineri naivi ca 
Rotaru. Ceea ce e și mai important, s-ar fi 
creat o opinie puternică împotriva unor a- 
semenea purtări. Și cît de aprins și con
cret, cu exemple convingătoare s-ar fi dis
cutat atunci despre anii adolescenței, des
pre ceea ce oferă viața cu adevărat intere
sant unui tînăr I

în schimb, s-au făcut niște referate (e- 
xistă la sediul U.T.M. un dosar întreg!), 
referate care s-au prezentat în ședințe la 
care, bineînțeles, Rotari» nu participa. Ne 
miră că nici tovarășul diriginte, inginerul 
Polianschi, un om apreciat și ca profesor și 
ca specialist, n-a avut inițiativa descope
ririi factorului principal în această poveste. 
Pînă și anul acesta, cînd Rotaru a lipsit 
din nou (îi mai trebuie o singură absență 
ca să fie exmatriculat a doua oară !, orga
nizația U.T.M. din clasă a discutat despre... 
succesele de anul trecut, uitîndu-1 pe cole
gul lor, care iar nu venea la cursuri.

Și iată-1 pe Rotam, azi, după o expe
riență de-a dreptul tristă pentru el. Apa
riția articolului în ziar, faptul ca s-a scris 
astfel despre el, „totul fiind adevărat", 
cum ne-a spus — se pâre că I-a zguduit 
nițel. De atunci fi-a mai lipsit. Va înțelege 
el totul ? Să sperăm că dâ. Ajutorul cole
gilor îi este însă fieapărat necesar.

CINCI OPINII 
DESPRE DEMNITATE

Interesant: cum văd prietenii, tovarășii 
de muncă, părinții lui Rotam această în- 
tîmplare ? Primul cămia i-am cerut păre
rea a fost tatăl lui, care poartă același

nume — Ștefan Rotaru, fochist la cuptoa
rele adînci de la secția laminoare a C.S.R. 
L-am găsit acasă înainte de a intra în 
schimb.

— E fiul meu, dar nu mă sfiesc să spun 
că ceea ce i-a lipsit este demnitatea, a de
clarat tovarășul Rotam. Lucrez de 47 de 
ani, mă cunoaște tot orașul pentru munca 
și comportarea mea și vă rog să mă cre
deți am plîns, eu, om în vîrstă, cînd mi 
s-a spus că fiul meu mă face de rușine. II 
văzuse cineva amețit în fața unui restau
rant și-I arătase cu degetul: „Ăsta e fiul 
lui Rotaru". Vă spun că am plîns, atîta 
nrt-a durut.

Tovarășul Rotam ne-a arătat camera în 
care locuiește băiatul său, ne-a prezentat 
condițiile foarte bime pe care fiul său le 
are în casă, grija pe care dînsul și soția sa 
o au pentru fiul lor. Apoi ne-a dus în fața 
casei să ne arate un șir de blocuri, cu care 
se învecinează.

— Iată, în blocurile acestea locuiesc 
cîteva sute de tineri necăsătoriți, veniți în 
Reșița din toata țara. Părinții lor nu sînt 
cu ei, se îngrijesc singuri, deși au vîrsta 
fiului meu. Dar ce băieți buni sînt! Zi de 
zi îi văd dimineața plecînd la lucru, după 
amiază trec prin fața casei noastre cu căr
țile sub braț, merg la școala serală. Banii 
și-i chibzuiesc bine, se îmbracă bine, se 
distrează frumos. Nu i-am văzut beți, n-am 
auzit la ei scandaluri. Au ceea ce i-a lipsit 
fiului meu: un țel în viață și, mai ales 
demnitatea de a nu se face de rușine.

Ion Gabor: De două luni sînt maistrul 
tî nărui ui Ștefan Rotam. Din păcate anul 
trecut n-a făcut practică în secția noastră. 
Am convingerea că n-â fost supravegheat 
cum trebuie. Altfel nu putea ajunge aici. 
De cînd a venit la noi și șeful Iui de echi
pă și eu și tinerii din secție nu-1 slăbim 
o clipă. Văd că vrea să se îndrepte, și — 
se pare — a început să înțeleagă că dem
nitatea omului se cîștigă înainte de toate 
prin muncă, prin învățătură. Dar încă eu 
nu văd în el un caz rezolvat, încă mai are 
destule de priceput. N-a ajuns să-și dea 
seama că în viață fiecare fapt se înlănțuie 
unul de altul — munca de învățătura, în

vățătura de purtarea corectă în societate și 
așa mai departe.

Irinel Popa (fost coleg de clasă, azi su
dor) : Dacă nu e serios n-o să iasă om din 
el. Noi am încercat să-i explicăm, poate 
n-am făcut totul, dar nici nu ne asculta. 
Se apuca de cîte o trăznaie și nu-și dădea 
seama ce urît îi stă, om mare să fugă de 
la școală, sau să facă scandaluri pe stradă. 
Părerea mea este că și tatăl său a fost 
prea indulgent... Tata nu m-ar fi lăsat să 
ajung astfel. Vorba dînsului: șurubul 
trăznailor trebuie întors cîte odată, pentru 
ca tînărul să vadă ceea ce trebuie să vadă, 
fiindcă e spre binele lui.

Munteanu Traian (coleg de clasă) : îmi 
dau seama că și noi îl putem ajuta mult, 
netolerîndu-i nici o abatere de Ia disciplina 
școlară și de la muncă. A lipsit și anul 
acesta și n-am zis nimic. Zilele trecute l-a 
lovit pe un coleg și iar am tăcut. I-a intrat 
în cap lui Rotaru că el e cel mai grozav. 
Va trebui să-1 punem la punct.

Dumitru Udrea (coleg de clasă) : O vre
me am crezut și eu că nu mă interesează 
pe mine ce face unul ca Rotaru. Acum 
însă îmi dau seama că lipsa lui de dem
nitate, afectează demnitatea noastră, 
a celorlalți. Voi fi unul dintre cei mai 
hotărîți pentru a face tot posibilul să-1 
ajutăm pe Rotaru să se îndrepte. Cred că 
nici acel Tony Mamutul nu trebuie uitat. 
Și el e tînăr, și de el trebuie să ne 
ocupăm.

★
La ora la care am părăsit Reșița intra în 

uzină schimbul de noapte. Pe toate străzile, 
din toate direcțiile treceau pe sub conste
lația de lumini a acestui colos industrial, 
șiruri de oameni — printre care foarte 
mulți tineri — gata să preia și să conti
nue munca în oțelării, la furnale sau lami
noare. La aceeași oră pe ferestrele celor 
două școli medii din centrul orașului am 
parcurs, ca într-un adevărat film scene 
emoționante în care tinerii din alt schimb 
al Reșiței — mii de tineri învățau. In să
lile de cinematografe, la teatru, alți tineri 
petreceau ore plăcute. Pe aleile, frumoa
sele alei ale cartierelor Reșiței, se plimbau 
îndrăgostiții.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

dtatele la care poate ■ 
i, aflat în ipostaza de I 
e muncă si rîe învață- ® 

cu destinderea și distrac- ■ 
ii viața ușuratică, fără nici I 

are momente de ezitare. “

I
«firesc, total nejus- | 
plictisitor și degra- I 

■ distracția de dra- * 
. n-ai făcut nimic, să ■ 
aspirație serioasă. I 
Rotaru și Crețan au ■ 

ța iar b 
oferă I 
t unii ■ 

iu s'int pregătiți să răs- ■ 
lăsăm deschisă discuția I 
argumente. Dentru noi ■

Caleidoscopul vieții cotidiene — se con
tura în luminile-i și culorile firești. Cum 
se face atunci că în acest mediu bun, în 
această atmosferă propice muncii și înalte
lor idealuri, în mijlocul atîtor oameni har
nici, un tînăr poate apuca un asemenea 
drum ? în articolul precedent se punea 
întrebarea : nu cumva prietenii sînt aceia 
care l-au adus aici ? Ancheta noastră a 
arătat că presupunerea este exactă. Se mai 
întreba : nu cumva din partea celor din jur, 
între colegii de clasă, Rotaru n-a simțit 
adevărata prietenie, acea prietenie care nu 
tolerează abaterile de la ceea ce este atît 
de important pentru noi: disciplina mun
cii, perseverența în învățătură, demnitatea 
personală ?

Noile date confirmă că, într-adevăr ti
nerii din organizația U.T.M. a Grupului 
școlar profesional C.S.R. trebuie să se în
grijească mai mult, cu mai multă atenție 
de colegul lor, să fie mai severi cînd e 
vorba de tolerarea unor abateri de la dis
ciplina școlară. In uzină, la practică, el 
poate fi, de asemenea, ajutat mai mult.

Drumul contradictoriu parcurs pînă în 
prezent de Rotaru sau de Crețan este con
cludent pentru rezultatele la care poate 
ajunge un tînăr care, " : *_ 2.
a alege între viața de muncă și de învăță
tură echilibrată cu destinderea și distrac
ția firească, — și 
un țel serios — ««
Ar fi nefiresc ca unii dintre tineri să nu 
aleagă din viață toate satisfacțiile pe care 
ea Ie poate oferi : să muncească și să nu se 
distreze... Dar și mai nefiresc, total nejus- 
tificat, și pînă la urmă j ” ,12
dant este să cauți doar distracția de dra
gul distracției, cînd tu n-ai făcut nimic, să 
Hncezești gol de orice î.v1 .,1___ 1___I.

în cazul de față și Rotaru și Crețan au 
făcut o asemenea greșeală. Experiența lor 
ne dovedește că la întrebarea : ce c,' 
viața cu adevărat unui tînăr, mai sînt unii 
care nu știu, sau nu sînt pregătiți să răs
pundă. Iată de ce 1“ 
noastră pentru noi argumente, pentru noi ■
exemple. g

EUGEN FLORESCU B
Fotografiile : ION CUCU ■
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La sesiunea Conferinței Generale 

a II. N. £ S. C. 0. au continuat

discuțiile generale

PARIS 31 (Agerpres). — La 
sesiunea Conferinței Generale 
a UNESCO, ce se desfășoară 
la Paris, continuă discuțiile 
generale, se dezbat programul 
și bugetul organizației pe pe
rioada 1965—1966. In ședințele 
de vineri și sîmbătă au luat 
cuvîntul reprezentanți ai Re
publicii Mali, Columbiei, An
gliei, Voltei Superioare, Tuni
siei, Libiei, R.S.S. Ucrainene, 
Uruguay ului și altor țări.

Delegații țărilor africane au 
insistat în cuvîntările lor asu

R. P. BULGARIA. AspecL exte- f ■■ ----------------------------
rior al unei școli noi din Solia J

----------------------- Declarația lui Patolicev

încheierea 
unor acorduri 

polono-norvcgicnc
VARȘOVIA. — La 30 octombrie 

a fost semnat la Varșovia un nou 
acord comercial pe trei ani Intre 
R. P. Polonă și Norvegia, precum 
și un acord de plăți prin care 
se introduce sistemul decontări
lor pe bază de transfer liber de 
valută. Printre principalele măr
furi poloneze exportate în Norve
gia se numără : zahăr, mărfuri tex
tile și. metalurgice, cărbune, com
bustibili lichizi, chimicale. Din 
Norvegia se importă cu precădere 
minereu de fier, metale neferoase, 
uleiuri tehnice, diferite sorturi de 
celuloză, fibre sintetice.

Răsfoind presa străină
„Time":
Comisia 

lui Verwoerd 
la lucru...

~ry evista „Time" publică un 
articol în legătură cu de
clarațiile guvernului rasist 

Verwoerd, care afirmă că „90 la 
sută din articolele apărute în 
presa străină despre R.S.A. sînt 
scandalos de neadevărate". In 
articol se spune:

,dn anul 1951, guvernul Repu
blicii Sud-Africane a ordonat ini
țierea unor cercetări amănunțite 
în legătură cu activitatea presei. 
Liderii partidului de guvernământ 
erau neliniștiți de faptul că zia
rele își permit să critice acțiunile 
guvernului. A fost creată o co
misie specială de investigații al
cătuită din șapte membri, căreia 
i s-a dat libertate deplină de 
acțiune și i s-au alocat 500060 
dolari pentru a-și îndeplini misi
unile ce-i reveneau.

După o activitate de 13 
comisia a predat in firșit, pai&- 
mentului materialele obțuuste, 
constînd din 9 volume, cu m 
mai puțin de 4262 pașini. Merr.- 
brii comisiei au lucra*, na gfewt’ 
Unul din ei a sucombat cr^ar. zer 
medicii au constatat că moartea 
a survenit datorită suprasolicită
rii lui intelectuale. Inarxte de e 
trage concluziile, au fost consul
tate tone de ziare și diferite ma
teriale tipărite. Concluzia princi
pală a comisiei a fost aceea că 
trebuie stabilit un strict contrei 
asupra tuturor materialelor care 
ies din Republica Sud-Africană.

In raportul comisiei se arăta că 
toți corespondenții străini trebuie 
să fie înregistrați, iar materialele 
lor să fie supuse controlului 
„Consiliului pentru problemele 

pra sarcinilor UNESCO in do
meniul lichidării urmărilor 
nefaste ale dominației colo
niale. Delegatul Columbiei a 
subliniat, la rindul său, impor
tanța acțiunilor de lichidare a 
analfabetismului în toate ță
rile lumii.

in ședința de sîmbătă dimi
neața, delegații la conferință 
au adoptat in unanimitate ho
tă rirea de a primi Republica 
Zambia ca cel de-al 117-lea 
membru al UNESCO.

După semnarea noului acord comercial 
sovieto-francez

PARIS 31 (Agerpres). — Ca- 
racterizînd acordul comercial 
sovieto-francez, ministrul co
merțului exterior al Uniunii 
Sovietice, Nikolai Patolicev, a 
declarat că este pentru prima 
oară în istoria relațiilor co
merciale dintre Uniunea So
vietică și Franța cînd un acord 
este semnat pe o perioadă de 
cinci ani. Ambele părți s-au 
călăuzit în semnarea noului 
acord după principiile avanta
jului reciproc, a subliniat el.

presei". Toate materialele care 
nu corespund „standardelor zia
risticii binevoitoare", trebuie să 
fie împiedicate să iasă din țară, 
iar autorii lor amendați.

In ce constă aceste standarde ? 
Fiecare articol studiat de mem
brii acestui consiliu urma să fie 
apreciat prin patru calificative: 
foarte bun, bun, satisfăcător și 
nesatisfăcător. Este îndoielnic ca 
vreunul din articolele citite să fi 
căpătat măcar calificativul „bun". 
Peste 90 la sută din articolele 
care au ieșit din R.S.A. au fost 
calificate ca fiind „neadevăruri 
scandaloase".

Materialele ziarelor „New York 
Times" sau ale revistei „Time" 
au fost considerate de comisie ca 
inexacte, adesea necinstite și os
tila față de populația albă, sau 
de Partidul naționalist, iar arti
colele lui Sulzberger — „sută-n 
sută dușmănoase" față de R.SA. 
Agenția Britanică Reuter a fost 
acuzată de scunderea premedi
tată a incompetenței și a stării de 
semisălbăiiae « popcddțâei n<- 
gre". Materialele trar-.f-nise de co
respondenții agenției americana 
UTJ. sim apreciate ca ^reexm- 
cepute și tendențioase fim pic de 
principii", ia traop cr desper »- 
formațiile agenției Asxxneed 
Press se spune că mc tente 
ua taa care ccwCraoeae ia dedtn- 
fa ircw oei ooepesă
R5A |k m£» de term, 'tâoase 
de zăceie ic vraMdr esdde En- 
mb Sad-Amm a de 3scx ce 
cere aa tpr^Mi xrârx'a anaflna 
n donsenrid •eaârf*.

Feri a «M corfe de 
parlamentari. care a jrwuc a- 
cesrti ebrsrâ&cze cm rianfeer w- 
rnce, chirr premierul Vtn/xr: 
ta căzut țea iatr-o atoagâr db- 
fidfe. EI coue a«M afet kasH 
tească pe zumțtu d» țari.

Ziarul ^Star", care le
Johannesburg, sene ia
cu activitatea cămine-.: ^Pnr. vor
băria sa, raportul nu-p are ez~-. 
nu numai în Republica Sud-Afri- 
cană, dar, poate, in mtreagB 
lume".

mm
Viata a reintratJ

in normal
KHARTUM 31 (Agerpres). — 

Vineri seara au încetat tulbură
rile care au zguduit timp de 10 
zile viața internă a Sudanului. în 
acest timp, și-au găsit moartea în 
ciocnirile dintre armată și popu
lație un număr de 30 de persoa
ne, iar 200 au fost rănite. Numi
rea lui El-Khatim El-Khalifa în 
postul de prim-mi nistru a marcat, 
potrivit observatorilor de presă de 
la Khartum, începutul activității 
concrete pentru a pune capăt ne
mulțumirilor.

In orașul Khartum, viața a re
intrat în normal. Starea excep
țională a fost ridicată, iar circu
lația și comunicațiile funcționează 
ca înainte de începutul tulbură
rilor. Primul ministru Khatim a 
declarat că guvernul trece la ela
borarea unei noi carte naționale.

Uniunea Sovietică, a spus 
Nikolai Patolicev, este adepta 
unei largi dezvoltări a comer
țului cu toate țările, inclusiv 
cu Franța. Ea pornește nea
bătut de la faptul că comer
țul permite să se obțină avan
taje economice suplimentare 
pe baza folosirii diviziunii in
ternaționale a muncii și con
stituie un important mijloc 
pentru asigurarea păcii.

„Basler 
Nachrichten"

Contactele 
anglo- americane

In legătură cu o posibilă 
vizită a primului minis
tru britanic la Washing

ton, ziarul elvețian „Basler 
Nachrichten scrie :

„înaintea recentei vizite de 
la Washington a ministrului 
de externe din cabinetul Wil
son, Patrik Gordon Walker, 
se părea că prima luare de 
contact anglo-americană, du- 
Pă victoria în alegeri a Parti
dului laburist, se va dovedi 
fructuoasă- Se constată, însă, 
că nu s-au obținut rezultatele 
așteptate. Ceea ce au declarat 
Gordon Walker și purtătorul 
ce cuvin: al Departamentului 
ie >•-£’. irsprt prtnit.lL con- 
ftei cu secretarul de stat 
Dean Rusk, și președintele 
Mmo lasă să se tragă con- 
cknâa că atît Londra cît și 
Tyr -gTnrvi‘ nu sînt dispuse 
să zzgre.zm luarea In discu
ție a aBUBâtor probleme ale 
rejar.. ier ingio-americane, 
pceaei fi ale N-A.T.O. și în 
speriat anrtt dncmatul și pro- 
MeaBafieai pian de creare a 
zzez. Sece aiccrice multilate- 
safte. IMe evident că amerîca- 
■1 au m toastat pe lingă 
tv o botâxire grâ-
irxă. Aceasta e**.e confirmată 
de d nod prim-minis-
ZT3 ar-tamc. Haroâd Wilson, 
tare o. că mrr se nia. urma 
sfe4 lattaaaaE* toadsa: pe 
ookZ pxirttrif american. 
care va fi sues ja 3 z-xembrie. 
va Sare • la Waâring-
:ax prcfriăȚ. atei deeem-

hmn iar. uxre. după mm a de
clarat ---- sis de ex
terne.

Festivitățile de la Alger
ALGER 31 — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
Sîmbătă seara au început în în
treaga Algerie festivitățile cu 
prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a revoluției algeriene. La 
una din cele mai vechi moschei 
din Alger a fost oficiat un servi
ciu religios. In seara aceleiași 
zile președintele Ben Bella a 
rostit o cuvîntare la posturile de 
radio și televiziune.

La marea sărbătoare a poporu
lui algerian participă numeroși 
oaspeți de peste hotare, care au 
continuat să sosească în tot 
cursul zilei de sîmbătă.

Ziarele de sîmbătă au apărut 
in numere festive, publicînd

La conferința regională 0. N. U. 
pentru agricultură și alimentație 

Rezoluție propusă de delegația

Cea de-a patra conferință 
regională O.N.U. pentru 
agricultură și alimenta

ție (F.A.O.) care s-a desfășu
rat la Salzburg și-a încheiat 
sîmbătă lucrările.

în ședința de închidere a 
fost ascultat raportul secreta
riatului cu privire la lucrările 
conferinței și s-au adoptat cî- 
teva documente printre care, 
o hotărîre care prevede că la 
acțiunile organizate de către 
F.A.O. în regiunea meditera- 
niană, pot participa și alte 
țări din Europa care au acti
vități și interese comune cu 
activitatea din această zonă 
geografică.

Referindu-se la aceasta, de
legatul romîn, Pompiliu Ce- 
lan, a vorbit despre domenii 
de activitate unde colabora
rea poate fi utilă atît țării 
noastre, cît și țărilor din ba
zinul mediteranian.

Delegația romînă a prezen
tat conferinței un proiect de 
rezoluție — la care delegația 
italiană a fost coautor. Proiec
tul a fost adoptat în unanimi
tate. Rezoluția respectivă are 
menirea să întărească, să con
cretizeze activitatea organi
zației prin elaborarea de pro
grame de lungă durată pri- 
vind schimbul de expmeoți 
tehnico-științific in diferite 

țările membre, rea hxa bile 
prin intermediul organerir 
permanente europene ale 
F.A.O. Rezoluția prevede, de 
asemenea, că directorul gene
ral al organizației urmează să

PE SCURT
MOSCOVA. — La 31 octom

brie, A. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S^ 
l-a primit la Kremlin pe Dondou 
Thiam, ministru de externe al 
Senegalului, cu care a avut o 
convorbire în legătură cu pro
blemele care interesează cele 
două țări.

ATENA. — Potrivit relatărilor 
corespondentului din Atena al a- 
genției France Presse, la granița 
europeană dintre Grecia și Tur
cia au avut loc incidente. O pa
trulă de grăniceri turci a pătruns 
în regiunea de frontieră greco- 
turcă din apropierea fluviului 
Marița deschizînd foc de arme 
asupra grănicerilor greci. Acest 
incident a fost confirmat vineri 
seara la Ankara de către minis
trul de interne al Turciei, Orhan 
Oztrak. El a declarat că între cele 
două patrule de grăniceri au avut 
loc schimburi de focuri, care, 
însă, nu s-au soldat cu victime.

PHILADELPHIA. — Un purtător 
de cuvînt al Administrației națio
nale pentru problemele aeronauti
cii și cercetării spațiului cbsmic 
(N.A.S.A.) a declarat că cei mai 
mulți oameni de știință americani 
au îmbrățișat ideea conform căreia 
pe viitor trebuie să se acorde ,,o 
mai mare prioritate" cercetărilor 
asupra planetelor decît extinderii 
programului sborurilor către Lună. 
Membri ai secției pentru cerceta
rea spațiului cosmic de la Acade
mia națională de științe au cerut 
recent conducerii N.A.S.A. ,,să ur
genteze explorarea sistemului so
lar". Programul propus preconi
zează ,,o serie de cercetări cu pri
vire la existența vieții pe cele
lalte planete, îndeosebi pe Marte“.

SYDNEY. La Sydney a luat 
sfîrșit Congresul australian 
pentru colaborare internațio
nală și dezarmare. Participan- 
ții la congres au adoptat o se
rie de rezoluții în care cer să 
se pună capăt cursei înarmă
rilor nucleare, să fie interzise 
toate genurile de experiențe 
nucleare, să se obțină dezar
marea generală și totală sub 
un strict control internațional.

TOKIO. In parcul Hybya din 
Tokio a avut loc un miting la 
care au participat aproximativ 
6 000 de învățători și profesori de 
curs secundar, precum și părinți 
ai elevilor. Președintele Federa
ției cadrelor didactice din Tokio, 
care a luat cuvîntul la miting, a 
cerut autorităților municipale să 
sporească investițiile pentru ne
voile școlilor și să construiască 
noi clădiri școlare.

PE SCURT 

ample articole consacrate me
moriei eroilor căzuți în lupta 
pentru independența țarii și suc
ceselor repurtate de poporul al
gerian. Ziarul „Alger Republi
cam" scrie în articolul său de 
fond : „Țara noastră a obținut 
mari succese în domeniul politicii 
interne". In domeniul politicii 
externe, continuă ziarul, Algeria 
luptă neobosit împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, 
pentru pace și coexistență paș
nică. Această politică a dus la 
întărirea relațiilor Algeriei cu 
țările frățești și prietene, cu toate 
forțele progresiste și revoluțio
nare din lume".

analizeze posibilitățile de ela
borare a unui plan de acțiune 
F.A.O., care va putea fi intro
dus în cadrul anului cooperă
rii internaționale, proclamat 
de către O.N.U. cu ocazia celei 
de-a 20-a aniversări a Orga
nizației Națiunilor Unite. Re
zoluția recomandă guvernelor 
țărilor membre să continue să 
sprijine mai intens activitățile 
organelor europene perma
nente ale F.A.O., în scopul 
realizării celor mai mari be
neficii de pe urma acestora.

Delegațiile celor 23 de țări 
participante la cea de-a patra 
conferință regională O.N.U. 
pentru agricultură și alimen
tație și-au exprimat satisfac
ția pentru atmosfera de înțe
legere în care s-au desfășurat 
lucrările, fapt care va contri
bui la dezvoltarea pe mai de
parte a activității F.A.O. în 
Europa.

ȘT. DEJU 
corespondentul Agerpres la Viena

-------•-------

GREVA STCDENȚIIOR
SED-COREENI

*
, în spriji- 
se garanta 

rul, autori-

NIGERIA. Primii pași pe calea științei de carte
Foto : UNITED NATIONS

. in inițiativa Orga- 
I nizației , Națiunilor 

Unite pentru edu
cație, știință și cul
tură (U.N.E.S.C.O.) 
de cîțiva ani a în
ceput elaborarea 

unor studii, proiecte și programe 
în scopul lichidării neștiinței de 
carte. Un raport prezentat în 
toamna anului trecut arată că 
eradicarea analfabetismului este 
una din problemele cele mai^ a- 
cute ale timpului nostru și că se 
impun eforturi pentru „dispariția 
acestui dezastru mondial". Ra
portul arată că neștiința de carte 
cuprinde 700 000 000 de adulți 
— aceștia trăind în majo
ritate în țările slab dezvoltate 
clin punct de vedere economic. 
Cît despre analfabetismul copii
lor (7—15 ani) în 85 de țări ale 
Africii, Asiei și Americii Latine, 
din 206 milioane copii de vîrstă 
școlară numai 55 la sută frecven
tează școala elementară, iar nu
mărul celor care o absolvă este 
și mai redus. In America Latină 
din 40 000 000 de copii între 
7—15 ani, 59,7 la sută nu frec
ventează școala elementară. In 
unele țări procentul e cu mult

Aniversarea revoluției algeriene

Imagine din capitala țării, Alger

stăzi, Algeria liberă 
sărbătorește împli
nirea a zece ani de 
la ziua istorică dc 
1 noiembrie 1954 
cînd a început re
voluția algeriană,

lupta armată, a întregului popor 
pentru obținerea independenței. 
Această zi marchează sfîrșitul 
unei epoci din istoria acestui po
por și începutul unui drum nou, 
deschizător de largi perspective.

După mai bine de un secol de 
asuprire și aproape 8 ani de răz
boi crîncen, plin de sacrificii, 
poporul algerian, care a dus o 
luptă eroică pentru înfăptuirea 
idealurilor sale de libertate și in
dependență, și-a văzut înfăptuite 
aspirațiile.

După semnarea acordurilor 
franco-algeriene de la Evian (prin 
care a fost recunoscută suvera
nitatea și integritatea teritorială 
a țării) și în urma referendumu
lui național, Algeria și-a procla
mat independența la 3 iulie 1962. 
A fost aleasă Adunarea Consti
tuantă a țării și s-a adoptat noua 
constituție care înscrie ca obiec
tive „exercitarea puterii de către 
popor și constituirea unei demo
crații socialiste**. Potrivit consti
tuției, Frontul de eliberare na
ționali este singurul partid poli
tic legal. Pămînturile, fabricile, 
minele și întreprinderile comer
ciale părăsite de către foștii lor 
stăpîni au fost ocupate de mun
citori.

Ca urmare a regimului colo
nial și a îndelungatului război 
de eliberare, foametea amenința 
satele, în timp ce orașele erau 
invadate de oameni fără lucru, 

mai mare. In Columbia ajunge la 
70 la sută, în Haiti 80 la sută, 
în Guatemala 77 la sută. Situa
ția nu este mai bună nici în E- 
cuador. Referindu-se la situația 
tnvățămîntului din această țară 
ziarul „LA PRENSA" arată că 
..din fiecare 100 de copii care în
cep să învețe în clasa întîi a șco-

700.000.000 lilldlitlhcțl 111 lume
Program al L N. E. s. (. o. pentru
combaterea analfabetismului

Iilor elementare numai 4 le ab- 
solvă“. In Bolivia dintr-o popu
lație de 3 500 000 locuitori, 
2 044 096 sînt analfabeți. Situația 
este critică din acest punct de 
cedere și în alte regiuni ale 
lumii.

Un raport oficial dat publici
tății recent la Nairobi arqtă 
că peste 70 la sută din populația 
adultă a Africii de est este anal
fabetă. Postul de radio Seul a 
anunțat că în Coreea de sud nu

iar „bidonvillurile" luau propor
ții. Economia țării era dominată 
în proporție de 80 la sută de a- 
gricultură, în timp ce industria 
se reducea la cea alimentară. In 
țară existau peste 2 500 000 șo
meri, peste 1 000 000 hectare pă- 
mînt arabil nelucrat. In ciuda a- 
cestor dificultăți care păreau de 
neînvins, poporul algerian a por
nit hotărît pe calea sa nouă și, 
în conformitate cu planurile fun
damentale expuse în numeroase 
documente de stat, s-a trecut la 
realizarea obiectivelor social-eco- 
nomice privind construcția noii 
societăți. Au fost luate măsuri 
pentru crearea unui sector ob
ștesc în agricultură, prin națio
nalizarea pămîiiturilor părăsite 
de foștii proprietari și exproprie
rea marilor proprietăți agricole. 
Parcul de tractoare al sectorului 
agricol a crescut considerabil a- 
jungîndu-se astăzi la 13 605 
tractoare fizice. O altă măsură 
importantă, care a dus la întă
rirea sectorului economiei de 
stat, a fost naționalizarea a peste 
550 întreprinderi industriale. Sta
tul algerian a dat o importanță 
deosebită maximei valorificări a 
resurselor petroliere ale țării. 
După cum a precizat și Bouma- 
za. ministrul econojniei națio
nale : „Prelucrarea în țara a pe
trolului și a gazelor naturale este 
o problemă pe care Algeria o are 
de rezolvat în anii următori**. 
Pentru înfăptuirea acestor pla
nuri a fost inaugurată la Arzew 
o uzină de lichefiere a gazului 
metan, iar la Haoud-El-Hamara 
se desfășoară lucrările de con
strucție a celei de a treia con
ducte de petrol care va asigura 
transportul acestuia de la Hassi 
Messaud la Alger, Arzew și 
Bougie.

In Algeria se acordă o deose
bită prețuire colaborării cu ță
rile socialiste. Referindu-se la 
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mărul analfabeților se ridică la 
4 400 000 de oameni, ceea ce re
prezintă o cincime din populația 
țării.

Trebuie menționat că problema 
lichidării analfabetismului se re
feră chiar și la unele țări sau re
giuni ale Europef (regiunile de 
sud ale Italiei, unele regiuni ale 
Portugaliei). Ziarul „ULUS" din 
Turcia relata că 50 la sută din 
copiii de vîrstă școlară din a- 
ceastă țară nu au posibilitatea 
să învețe din lipsă de școli și 
cadre didactice.

Asigurarea condițiilor necesare 
școlarizării analfabeților, sistarea 
creșterii numărului acestora cu 
20—25 milioane anual, necesită 
însemnate fonduri bănești. Pen
tru ca învățămîntul să devină 
general în anul 1980 vor trebui 
pregătiți pentru Asia, Africa și 
America Latină mai mult de 
1100000 învățători, vor trebui 
construite zeci de mii de școli.

La Congresul mondial de alfa
betizare ținut sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O. la Roma s-a ho- 
tărît începerea unei campanii 
pe scară mondială împotriva ne- 
științei de carte. Această cam
panie va fi realizată prin efor
turi eșalonate pe 10 și 20 de ani. 
Prima parte a acestei campanii 

de 10 ani are obiectivul de a 
alfabetiza două treimi din cele 
500 milioane adulți neștiutori de 
carte din Africa,' Asia și America 
Latină. Aceste două treimi — 
circa 330 milioane — ar face par
te din populația activă a țărilor 
respective, adică oameni cuprinși 
între 15—50 de ani. Paralel cu 
această acțiune, eforturi susținute 
urmează a fi îndreptate și în di
recția asigurării condițiilor de 
școlarizare pentru toți copiii. 

I

importanța ajutorului acordat 
Algeriei de către aceste țări zia
rul „ALGER REPUBLICAINE“ 
subliniază că „Algeria va putea 
cu ajutorul țărilor socialiste să 
lichideze într-o perioadă scurtă 
și cu o eficiență maximă rămîne- 
rea sa în urmă în domeniul pre
gătirii cadrelor calificate'*. Deose
bit de rodnică este și colabora
rea romîno-algeriană în domeniul 
industriei petroliere.

Algeria, gazda viitorului Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților, are un tineret con
știent de sarcinile importante 
care-i stau în față. La ultima 
conferință a organizației de tine
ret a partidului Frontul de eli
berare națională au fost adoptate 
hotărîri care cheamă tineretul să 
sprijine reforma agrară, întărirea 
sectorului de stat în agricultură, 
industrie și comerț și accelerarea 
procesului industrializării țării.

Guvernul algerian dă o mare 
atenție educării tinerei generații. 
In cei doi ani care au trecut de 
la eliberare au fost obținute 
succese însemnate în domeniul 
Invățămîntului. Numărul elevilor 
școlilor primare a crescut de la 
700 000 la 1400 000. în institu
țiile de învățămînt mediu învață 
anul acesta 96 000 de elevi, iar 
universitatea din Alger, nou cre
ată, este frecventată de 3 000 de 
studenți. O serie de măsuri noi 
privesc amenajarea sau constru
irea de noi școli atît la orașe cit 
și la sate, precum și ușurarea 
condițiilor materiale de intrare 
în școli.

Poporul și tineretul romîn, ur
măresc cu simpatie și se bucură 
sincer de succesele remarcabile 
ale poporului și tineretului Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare în construcția econo
mică, socială și culturală și îi 
urează noi succese pe drumul 
făuririi vieții noi.

In privința fondurilor necesa
re, directorul general al 
U.N.E.S.C.O. arată că „esenția
lul eforturilor de a reduce anal
fabetismul incumbă guvernelor 
respective". După aprecierile unor 
experți, contribuția guvernelor 
țărilor respective ar urma să fie 
de 75 la sută din suma necesi
tată. Ajutorul extern de 25 la 
sută or urma să fie asigurat prin 
U.N.E.S.C.O. sau O.N.U. sau 
prin diverse mijloace de colabo
rare bilaterală în scopul comba
terii analfabetismului.

Intr-o serie de state care și-au 
căpătat independența în ultimii 
ani au fost deja întreprinse ac
țiuni în scopul combaterii nești
inței de carte. In Ghana, în pa
tru ani numărul elevilor a cres
cut cu peste 230 000. Intr-un sin
gur an școlar în această țară au 
luat ființă 2 400 clase I pentru 
școlile elementare. Tunisia în 
cursul anului bugetar trecut a a- 
locat 25 la sută din fondurile 
sale în scopuri de învățămînt. In 
Republica Tanzania conform unei 
hotărîri recente, învățămîntul ele
mentar se desfășoară gratuit. Gu
vernul Ugandei a elaborat un 
plan de trei ani în cursul cărora 
toți locuitorii țării vor învăța să 
scrie și să citească. In acest scop, 
au fost alocate peste 3 milioane 
lire sterline.

înscrierea în programul 
U.N.E.S.C.O. a acțiunii de com
batere a analfabetismului se 
bucură de sprifinul deplin și al 
țării noastre. Referindu-se la 
programul mondial de alfabeti
zare, acad. Athanase Joja, con
ducătorul delegației R. P. Ro
mine la actuala Conferință ge
nerală U.N.E.S.C.O. a arătat că- 
„prin înscrierea în programul său 
cu litere de foc, a acestei sar
cini anevoioase și mărețe 
U.N.E.S.C.O. contribuie în a face 
omenirea mai bună prin cunoaș
tere și demnitate. Romînia va da 
bucuroasă concursul său la pro
gramul experimental în măsura 
în care experiența noastră va fi 
profitabilă pentru a face să pro
greseze acest vast proiect**.
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