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• ORADEA (de la co

respondentul nostru). — 
Cu 44 zile înainte de ter
men, colectivul Fabricii 
„Sinteza" din Oradea, a 
raportat îndeplinirea pla
nului anual de producție. 
Eforturile muncitorilor dc 
aici, eficiența metodelor 
de muncă se concretizează 
în produse chimice peste 
fdan, în valoare de 7 mi- 
ioane lei, 873 000 lei be

neficii, 1114 000 lei eco
nomii suplimentare prin 
reducerea prețului de cost 
și sporirea productivității 
muncii cu S la sută.

• SUCEAVA (dc la co
respondentul nostru). — 
Antrenați în întrecerea so
cialistă, plutașii de pe Va
lea Bistriței au reușit să-și 
realizeze și să depășească 
lună de lună sarcinile de 
plan privind transportul 
lemnului în plute pe ca
lea apei. Astfel, de la în
ceputul sezonului de piu- 
tărit au transportat pe ca
lea apei spre fabricile de 
cherestea aproape 140 000 
m c bușteni, cu peste 7 000 
m c mai mult față de sar
cina de plan anuală.

• CONSTANȚA. — In 
regiunea Dobrogea au în
deplinit pînă în prezent 
planul anual de producție 
10 întreprinderi. Colecti
vul întreprinderii metalur
gice „Energia" din Con
stanța, spre exemplu, a 
realizat peste planul anual 
diverse construcții meta
lice și de tîmplărie, arti
cole tehnice din cauciuc 
[și alte produse în valoare 
(de aproape 8 milioane Iei.
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• PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru). — 
Ieri, 40 de întreprinderi 
industriale din regiunea 
Ploiești, au raportat înde- 
filinirea planului pe 11 
uni. In întrecerea socia

lista, colectivele acestor 
întreprinderi au realizat 
succese remarcabile în ce 
privește creșterea produc
ției și productivității mun
cii, reducerea prețului de 
cost al produselor și obți
nerea unor beneficii supli
mentare ] 
de plan, 
îl ocupă 
Florești, 
perioadă 
anvelope 
toare și __
gricole peste plan, reali- 
zînd totodată o creștere a 
productivității muncii de 
4,3 la sută mai marc. 5 
milioane lei economii su
plimentare Ia prețul de 
cost și 15 S00 000 lei be
neficii peste plan. Succese 
deosebite au mai obținut 
și Rafinăria Ploiești. Uzina 
mecanică Poiana Cimpina. 
Steaua electrică-Fieni. 1 - 
zina mecanică Buzău. Fa
brica de hîrtie Bușteni, 
întreprinderea de carotaj 
și perforări. I.R.C.R., Fe- 
roemailul Ploiești și altele.

peste prevederile 
Un loc de seamă 
Uzina „Victoria" 

care în aceasta 
a produs 33 000 

pentru trac- 
i alte mașini a-

• TG. MUREȘ (de la 
corespondentul nostru). — 
La 20 noiembrie, colecti
vul Fabricii de mobilă 
„23 August" din Tg. Mu
reș și-a îndeplinit planul 
producției globale pe 11 
luni.
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Pregătiri pentru iarnă

la
(De la corespondentul 

nostru). — In satele regiu
nii Maramureș au loc în 
aceste zile pregătiri în ve
derea organizării și desfă
șurării în condiții bune a 
activităților cultural-educa
tive din timpul iernii. Me
todici ai comitetelor regio
nale și raionale pentru cui 
tură și artă, constituiți în 
brigăzi, dau îndrumări că
minelor culturale pentru al
cătuirea unor bogate pro
grame.

Au fost luate măsuri pen
tru selecționarea și încadra
rea caselor raionale de cul
tură, a căminelor culturale 
și a bibliotecilof cu cadre

EXTRA “

căminele culturale
bine pregătite, cu o bogată 
experiență în munca cultu
rală de masa. In raioanele 
Sighet, Lăpuș și în satel-. 
aparțini nd de orașul Baia 
Mare, s-au reorganizat con
siliile de conducere ale că
minelor culturale și s-au 
stabilit instructorii formații
lor artistice.

Au fost efectuate sondaje 
în rîndul colectiviștilor ti
neri și vîrstnici despre vii
toarea activitate. Jn func
ție de aceste propuneri, co
mitetele pentru cultură și 
artă, casele raionale de cul
tură, precum și căminele 
culturale, au întocmit pro
gramele activităților ce ur
mează a fi organizate în
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pentru tineret

Duminică 22 noiembrie 1964

VII-a A, Școa-Pioniera Elena Moiș din clasa a

iarna. Rețeaua bibliotecilor 
din regiune s-a 
acest an cu încă

Prin măsurile 
întreprinderea 
graiică 
rețeaua 
sătești s-a extins în alte 25 
de sale cum sînt Bicaz, 
Oarța de Jos, Bîrsău, raio
nul Cehul Silvaniei, Socond 
și Pătau, raionul Satu-Mare. 
Desești, Oncești, raionul Si
ghet și altele. Pînă la siîr- 
șilul anului vor mai fi inau
gurate alte 75 cinematogra
fe, numărul lor ajungînd la 
230. Raioanele Sighet, Vi- 
șeu și Cărei sînt complet ci
netica te.

extins în
20.
luate de 

cinemato- 
regională de stat, 

cinematografelor

GALAȚI (de la corespondentul nostru)
Din inițiativa Comitetului regional U.T.M. 

Galați, peste 2 200 de tineri din școlile medii, 
studenți și muncitori s-au întîlnit cu acade
micianul Eugen Macovschi, profesor univer
sitar, scriitorul Mihail Novicov și conferen
țiar universitar Tamara Dobrin. La întîlnirea 
care a avut loc cu cei aproape 500 de tineri 
constructori ai Combinatului Siderurgic din 
Galați, oaspeții le-au vorbit tinerilor despre 
„Prestigiul științei romînești peste hotare", 
„Comportarea tineretului în muncă și viață", 
„Condițiile grele de muncă ale tineretului în 
trecut" și „Viața fericită a tinerei generații a 
zilelor noastre". La întîlnirile care au avut 
loc la cele 2 institute de învățămînt superior 
din orașul de la Dunăre — Institutul politeh
nic și Institutul pedagogic de 3 ani — peste 
1100 de studenți au ascultat cu deosebit in
teres expunerile „Pregătirea multilaterală a 
intelectualului", susținută de prof. univ. 
Novicov, despre „Răspunderea 
studentului în societate" și 
„Pregătirea viitorilor ingineri" 
făcută de conf. univ. T. Do
brin și expunerea „Prestigiul 
științei' romînești peste hota
re" ținută de acad. E. MaCov- 
schi. O asemenea întîlnire a 
mai avut loc cu peste 600 de 
elevi din clasele a Xl-a din 
școlile medii ale orașului Ga-

trecere a materialului prin ma
șină era prea lung în compa
rație cu celelalte faze ale pro
cesului de producție. S-au adus 
citeva modificări tehnice ceea 
ce, se înțelege, a dus la spo
rirea cantității de lină spălată 
— sortiment unde primisem de 
altfel cereri suplimentare din 
partea beneficiarilor.

— In ceea ce privește calita
tea. ce ne puteți spune ?

Prin cifra de plan ni s-a in
ii ca 93 la sută din produc1 
fabricii să fie de calitate 
tra“. Noi ne-am propus la 

începutul anului și acest lucru 
este trecut în angajament — 
să depășim această cifră cu 0,5 
la sută. Muncitorii fabricii, per
sonalul tehnico-ingineresc, în
tregul colectiv -a manifestat o 
asa de mare răspundere și pre
ocupare pentru acest principal 
obiectiv al întrecerii socialiste 
ir.cit depășirea este nu de 0,5 

tâ. ci de 2.3 la sută. S-au 
măsuri pe fiecare fază de

fabricație pentru a se diminua 
la maximum retururile în pro
ducție și pentru a 
procent sporit
„extra",

O mare atenție 
tății firelor din filatură îndeo
sebi în ceea ce privește regu
laritatea firelor. Pentru aceasta 
se sortează mai cu atenție ma
terialul fibros și se repartizea
ză judicios partidele pe sorti
mente de carde în funcție de 
finețea firului și lățimea cu- 
reluțelor.

Numeroase măsuri au fost 
luate în cadrul sectorului de fi
nisaj deoarece modul de fini
sare conferă produselor, în ca
zul specificului nostru, o bună 
parte din calitatea produsu
lui.- Aici. s-a urmărit în pri
mul rînd înlăturarea torsi-

I. BODEA 
V. CONSTANTINESCU

se obține un 
de calitate

si 
Comunici Pavel priv 
glarea mașinii de

Foto: O. PLEC.AX
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partid. la 
administrat 
țiile de ma 
de lună, 
transpuse io 
tele. Acest 
bilitatea sâ 
valorificăm 
interne, sâ 
țele care se 
fășurarea p 
cație.

In cadrul 
oase a înde; 
telor se poate ins 
că am acordat o

suri au contribuit la indepl 
rea angajamentului aaual 
poate vorbi de an anumit iac 
tor esenUâl ia acest sea

inte de toate>. pe
deni de can

CUVÎDtulUÎ G at. La MB

Maistrul Drage 
de la Tehnoing-Chii 
ocupă îndeaproape de 
caiea caliiicârii tinerilor 
la secția a Il-a. Iată-1 di 
îndrumări tint

.„RESTANȚE

la medie nr. 5 „M. Sadoveanu", campioană re

publicană la patinaj artistic, evoluînd în cadrul 

concursului international pe patinoarul 
23 August

producției agricole
'Ar- 

42 830 
ai 
Ii

n anul 
trecut 
patru examene. N-a 
reușii sâ le promo
veze cu MCI M 
chip. Pe Șcisrw lom. 
siudenî in anul III 

mecanică al Institutului politeh
nic din Galați, insuccesele ace
stea nu l-au ingn* rut bua 
mult. Poate fiindcă nu i se in- 
timpla pentru prima dată. Cole
gii de grupă, de an. s-au eriut 
preocupați de rit nație im Șdaru 
mult emb mult drier decit el 
suți De trecere dată ei a ffăm 
motive obiective, citifmd m 
scape—

Cu citeca zle ia urmă, proce
dând la o arutei a octicăăta pe 
care au desfășurat-o ia cad tre
cut, utemiștii din arad IU me
canică au cerut din nou edenu
lui lor să explice de ce a obri- 
tut rezultate slabe la încățăt^râ.

— La Mecanică— s-a înfuriat 
profesorul. Asta-i!— Putea să mă 
treacă. E-adevărat, n-am piut 
despre oscilația armonică, dar 
în rest... citisem. La Rezistență— 
aici trebuie să recunosc. Am acut 
ghinion... Mi-a căzut un bilet la 
care nu mă așteptam... La To
leranțe... am fost în mină proa
stă. Citisem toată materia... Un 
capitol-două mi-au scăpat. Am 
tras două bilete și, culmea, a- 
mîndouă s-au nimerit să fie toc-

M

Be în care s-au rezolvat proble
me din acest capitol Șelaru a 
lipot. De unde, atunci, să știe 

La Toleran
țe c tras un bilet din capitolul 

ițuri de dimensiuni'. Un curs 
are lipsise. A schimbat bile- 
Din nou un curs la care n-a 
prezent. Ar mai fi încercat... 

Framinatorii s-au arătat înțelegă
tori— Era insă de prisos. Prea 
em multe cursurile la care ab- 
xentme— Nesfirșitul șir de ab- 
sen*e se răzbuna. între examene 
timpul a fost scurt, n-a apucat să 
citească decit o parte din cursuri; 
notițele, copiate de la colegi în 
cea mai mare parte, nu l-au a- 
mtat să înfeleagă prea bine ma
terie; din lectura lor superficială 
nu s-a ales decit cu cunoștințe 
tot— superficiale. Din cauza ab- 
sențdor, Șelaru n-a reușit să în- 
țdeugă ți să-ți însușească temei
nic nici chiar cunoștințele la pre- 
dmu cărora fusese prezent. Exi
stă doar o legătură, o înlănțuire 
intre cunoștințe, între frecvență 
și promovare.

Pentru a-ți face demonstrația 
ți mm convingătoare, utemiștii 
amdm III mecanică puteau găsi 
hi viața eclecticului lor și alte 
exemple care dovedesc că respec
tarea disciplinei universitare, a 
programului de studiu condițio
nează buna pregătire. însușirea 
temeinică a cunoștințelor. Să fi 
des numai din jurnalele de grupă

cîieva dintre numele în dreptul 
cărora figurează absențe nume
roase. Se puteau opri la Pă
dure Mihai, de pildă, care a 
acut în anul trecut cel mai mare 
număr de absențe, dar și cele 
mai multe examene nepromovate; 
la Popescu Ion, care s-a distrat 
în timp ce colegii erau la cursuri, 
trebuind în schimb să învețe în 
vară, cină colegii se distrau.

Printr-o asemenea analiză, cei 
cîțiva studenți din an care nu 
acordă importanța cuvenită 
cursurilor și seminar iilor ar fi 
fost puși ei înșiși să desprindă 
concluzia căi promovarea exame
nelor depinde într-o foarte mare 
măsură de frecvență.

Situația actuală a anului III me
canică face necesară o asemenea 
analiză. Fiindcă trebuie spus că și 
în prezent, frecvența unor stu
denți lasă mult de dorit. în numai 
o lună de cursuri Șelaru Ion are 
peste 35 de absențe, Popescu Ion 
24, Pădure, de asemenea. Expe
riența anului universitar trecut a 
fost pentru ei plină de învățămin
te. N-au știut, însă, să le desprin
dă, să le folosească. în această 
privință organizația U.T.M. a a- 
nului are datoria să le ofere un 
sprijin mai eficient. A privi cu 
ușurință „autocriticile“ pe care 
și le fac aceștia, a le îngădui să 
se prezinte cu motivări și scuze 
lipsite de seriozitate înseamnă nu 
ajutor, ci o încurajare a atitudi-

nilor de delăsare, a abaterilor de 
la disciplina universitară.

Colectivul anului III mecanică, 
trebuie să pornească de îndată 
și cu hotărîre la înlăturarea aces
tui fenomen. O acțiune largă îm
potriva absențelor, o opinie ho
tă rîtă, intransigentă față de aba
terile de la disciplina de studiu 
îi va determina și pe cei cîțiva 
studenți care își neglijează înda
toririle să se încadreze în pro
gramul universitar, să frecventeze 
cu regularitate cursurile și semi- 
nariile.

La îndemîna organizației se 
găsesc metode și procedee nume
roase prin care poate să realize
ze acest lucru. Trebuie doar să 
existe mai multă preocupare pen
tru a fi alese cu grijă cele mai 
bune, cele mai eficace ; să se 
creeze, în primul rînd, în fiecare 
grupă, o atmosferă de muncă in
tensă, perseverentă, un climat de 
intransigență, colectivă față de 
lipsuri, care să determine pe toți 
studenții să aibă o atitudine se
rioasă, plină, de răspundere față 
de studiu, față de propria pregă
tire. Efectul unei asemenea pre
ocupări se va putea vedea 
chiar în rezultatele apropiatei 
sesiuni, etnd studenții anului III 
mecanică au de susținut cinci 
examene dificile.

regiunea 
geș, celor 
de absolvenți 
anului I și II 
se adaugă anul a- 
cesta, încă 8 500 
de colectiviști în

scriși în cercurile de învăță? 
mint agrozootehnic. Asigura
rea bunei desfășurări a învăță- 
mÎBitului agrozootehnic în pri
mii ani a avut ca urmare di
rectă obținerea unor producții 
mari de qriu și porumb la 
hectar ceea ce a dus la întări
rea economică a tuturor gospo
dăriilor colective din regiune.

Pregătirea Unor condiții co
respunzătoare pentru acest an 
de învățămînt a constituit, 
deci, pentru noi o preocupare 
dintre cele mai importante. 
Toate manualele sosite de la 
Consiliul superior al agricul
turii au ajuns în mod operativ 
la toate gospodăriile colective, 
iar în cercurile care au fost 
deschise, cărțile au fost deja 
repartizate cursan-Jilor, odată 
cu rechizitele. Pe lingă 
șurile primite încă din 
va fi editată pe plan regional 
o broșură care să vină în a- 
julorul lectorilor prin ilustra
rea unor lecții cu exemple din 
gospodăriile regiunii. La cele 7 
titluri tipărite anul trecut, vor 
apare încă 5 titluri noi în cite 
5 000 de exemplare: „Cultura 
griului în\ regiunea Argeș", 
„Folosirea amendamentelor pe 
solurile podzolice", „Sistemul 
agropomicol în regiunea Ar
geș" și altele. Ne propunem 
ca în viitorul apropiat să scri
em 3 broșuri pe problemele 
muncii în sectorul zootehnic 
(„Creșterea și îngrășarea por
cilor", „Folosirea rațională a 
bazei furajere" etc.).

Cu materialul didactic (plan
șe, mulaje, aparate, mostre)

bro- 
vară,

trimis anul acesta am reușit să 
asigurăm la liecare cerc ele
mentele de bază pentru ilus
trarea lecțiilor, ' ** '
lectorilor, ajutați 
și îndeosebi de cei tineri, și-au 
adunat un bogat material intu
itiv • plante, fructe, colecții de 
semințe, insecte dăunătoare, 
probe de sol etc. Numărul ca
selor-laborator a crescut de la 
31 la 56. în gospodăriile co
lective de la Ștefănești, Dră-. 
gășar-i, Topoloveni, Bălănești, 
Drăgănești-Olt, Bascov și al
tele, aparatura și materialul di
dactic este sistematizat și folo
sit cu multă eficacitate. Acolo 
unde nu s-au putut crea ase
menea încăperi, materialul di
dactic a fost rînduit în du
lapuri și rafturi, amenajate în 
sălile de curs sau în holurile 
gospodăriilor. Sarcina consili
ilor agricole raionale și a 
conducerilor gospodăriilor este 
de g găsi posibilitatea 
caselor-Iaborator în 
gospodăriile.

Pentru 
tințelor 
deosebit 
filmele 
zootehnice. împreună cu 
treprinderea regională cinema
tografică am organizat și re
partizat cele 300 de filme do
cumentare pe raioane, ținînd 
seama de specificul fiecăruia. 
Consiliile raionale vor avea 
grijă de repartizarea și circu
lația acestor filme de la o gos
podărie la alta, în așa fel in
cit într-o săptămînă în fiecare 
gospodărie să ruleze un ciclu 
de iilme agrozootehnice legate

Majoritatea 
de cursanți

asimilarea 
predate, un 
s-au dovedit 
documentare,

NICOLAE ARSENIE

creării 
toate

cunoș- 
sprijin 

a fi și 
aqro- 

în-

ION VIȘOIU 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol regional Argeș

(Continuare în pag. a III-a)

TELEGRAMA
Excelenței Sale 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P, Romîne

Apreciez profund amabilul dv. mesaj de felicitare cu ocazia 
alegerii mele în funcția de președinte al Statelor Unite. împăr
tășesc împreună cu dv. speranța că relațiile dintre cele două 
țări ale noastre, bazate pe cooperare pașnică, vor continua să 
se dezvolte în mod favorabil.

'Al 'dv. sincer 
LYNDON B. JOHNSON, 

Președintele Statelor Unite 
ale Americii



Studioul Conservatorului
bucureștean

o Opere în premieră pe (ară
* Ciclu de audiții comentate

Introducere în muzica contemporanăe

Consemnam, în urmă cu un 
an, un eveniment deosebit 
în viața primului institut 

de învățămînt superior muzical al 
țării: înființarea Studioului Con
servatorului bucureștean, menit 
a fi un „laborator de creație" al 
studenților-muzicieni.

In decursul unui singur an 
universitar, Studioul a devenit 
însă nu numai o „scenă de 
practică" în care studenții apli
cau cunoștințele învățate la 
cursuri, ci o reală instituție ar
tistică în care a fost susținută 
o vastă stagiune muzicală cuprin
zând spectacole de operă, recita
luri vocal-instrumentale, concerte 
simfonice.

Recentele festivități ale Cente
narului institutelor de artă au 
demonstrat din plin rolul cu totul 
deosebit al Studioului în forma
rea studenților Conservatorului, 
locul pe care noua instituție mu
zicală îl are în viața artistică a 
țării.

In noul an universitar, studioul 
își propune să continue în același 
ritm activitățile sale, organizînd 
o largă suită de activități menite 
să ducă la popularizarea valorilor 
artei muzicale în rîndurile mase
lor. Manifestările la care își vor 
da contribuția profesorii și stu
denții Conservatorului vor avea 
loc cotidian, fiecare gen de 
spectacol avînd loc într-o anumită 
zi a săptămânii.

Serile de luni și sîmbătă vor fi 
astfel închinate teatrului liric. In 
afară de „Orfeu", „Slujnica stă- 
pînă“, „Faust", „O noapte fur
tunoasă", madrigalul dramatizat 
„Tancred și Clorinda", „Căsăto
ria secretă" — montate anul tre
cut și intrate în repertoriul cu
rent al Studioului — studenții 
mai pregătesc în prezent o serie 
de opere, dintre care unele 
premieră pe țară: „Didona 
Eneas", „Traviata", „Cossi 
tutti“ și „Werther".

In cursul serilor de marți 
avea loc o serie de audiții a 
unor mari capodopere artistice 
„prefațate" de o succintă analiză 
muzicologică. In ultimele două 
săptămîni au putut fi astfel as
cultate marile oratorii ale lui 
Bach: „Johannes-Passion
„Matthăus Passion". Printre au
dițiile programate în viitoarele 
luni amintim„Stockhausen", 
opera „M,oise și Aaron" de 
Schonberg, ultimele cvartete 
Beethoven, un eseu muzical 
tema: „Muzica nopții".

In zilele de miercuri.și joi 
sala Studioului are l 
de concerte simfonice 
tot de formațiile Conservatorului 
în cadrul Universității de cultură 
muzicală pentru studenți ai Uni
versității populare.

Remarcabila se anunța tema
tica anului. II al Universității 
muzicale studențești. Cele 11 
teme de audiții (printre ele a-
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,u era txan* Rindunelele 
„taie drumul"

■ Un stol de rindunele care se în
dreptau spre regiunile calde 
Mediteranei au .trecut recent 
tunelul Gran San Bernardo,

dAtfrii-

Cavalcada (la G.A.S. Rimmcelul, regiunea Galați)
Foto: AGERPRES

scop. Shjtaeifi- -oe- 
însă foarte incomod, 
transportarea pe că

ile ferate a unei cantități de apă

Cu acad. G. OPRESCU despre:

— Spuneați în convorbi
rea precedentă că, fără a 
diminua meritele artiștilor 
plastici dinainte de Aman, 
acesta este primul nostru 
pictor care cu adevărat 
ilustrează genul portretului.

— Intr-adevăr, artiștii por- 
tretiști anteriori lui, fie ei 
străini în trecere, fie străini 
stabiliți la noi, fie romîni, a- 
veau multă bunăvoință, dra
goste de meserie, unii chiar 
îndemînare, însă puțini dintre 
ei erau posesorii unei culturi 
generale, necesară pentru a 
considera un portret, altfel 
decît ca o imagine asemănă
toare, aș zice chiar, mai mult 
sau mai puțin asemănătoare. 
Cu Aman însă, lucrul se 
schimbă. La studii fiind, el e- 
xecută un autoportret, care 
nu numai că este primit la 
Salonul Oficial din Paris, în 
1853, dar se bucură și de a- 
tenție din partea publicului și 
a presei. De altminteri, aceas
tă operă juvenilă rămîne pî
nă astăzi nu numai o pictură 
promițătoare cum ne-am aș
tepta de la un debutant, ci 
o operă ce contează în întrea
ga carieră a artistului.

La Școala de artă din Pa
ris, Aman se pregătise mai 
ales pentru pictura istorică, 
considerată atunci ca genul 
cel mai înalt al artei. Totuși, 
putem afirma că interesul, 
dragostea excepțională a lui 
Aman pentru portret, îl vor 
duce la depășirea cunoștințe
lor predate în școală, iar nu
mărul lucrărilor în acest gen 
va fi de aici încolo precumpă
nitor în opera sa. Va realiza, 

mințim „Evoluția limbajului mu
zical pînă în pragul ' veacului 
XX"), „Impresionismul", „Expre
sionismul", „Dodecafonia", „A- 
leatorismul — noi surse sonore : 
muzica concretă și electronică", 
„Revoluția socialistă și muzica", 
„Muzica romînească în contextul 
muzicii universale", „Probleme 
spirituale ale omului contempo
ran oglindite în muzica veacului 
XX") vor permite auditorilor o 
înțelegere complexă, profundă, a 
muzicii contemporane.

Săptămânal, în fiecare vineri, 
va avea loc în sala Dalles, o 
vastă gamă de recitaluri instru
mentale, la care își vor da con
tribuția cei mai buni studenți ai 
claselor Facultății de Canto și 
Instrumente, precum și o serie 
de recitaluri de coregrafie orga
nizate cu sprijinul Școlii medii 
de coregrafie și al tinerilor bale
rini ai Teatrului de Operă și 
Balet.

In sfîrșit, în această scurtă tre
cere în revistă a manifestărilor 
organizate de Studioul Con
servatorului bucureștean trebuie 
să mai amintim faptul că în 
prezent, reputați compozitori
— profesori ai Conservatorului
— precum și studenții clasei de 
compoziție lucrează la o serie de 
lucrări speciale pentru a fi inter
pretate în cadrul Studioului.

IOSIF SAVA

• CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP •
Țelină în loc de lauri

Ce ați spune dacă la sărbători
rea unui campion s-ar pune pe ca
pul acestuia în loc de o cunună de 
lauri, una din frunze de... țelină ? 
Absurd, nu ?

Și totuși în Grecia antică, pa
tria Jocurilor Olimpice, capul în
vingătorilor în întreceri era în
cununat cu o cunună de țelină.

Pătrunjelul, nelipsit din bucătă
ria modernă, era simbolul durerii 
și, în semn de doliu, elenii din an
tichitate își puneau pe cap coroa
ne de pătrunjel.

Mărarul, folosit acum ca condi
ment pentru ciorbe și mîncăruri, 
era considerat în antichitate o 
plantă decorativă. Cu fire de mă
rar se împodobeau buchetele 
flori, iar mirosul mărarului 
comparat cu cel al trandaf 
„regina fiorilor".

Tunel vegetal
De o parte și de a 

dintre Belgrad și Sul 
iese copaci bătrioi de 
cii. O porțiune a sose 
o curiozitate — merii 
cresc pe ambele margi

desigur, un mare număr de ta
blouri istorice, fiind aproape 
singurul la noi care a practi
cat acest gen pe o scară 
înaltă, dar la el ne vom gîndi 
astăzi mai ales ca la un exce
lent portretist. Va crea peisa
je pure, e drept, sau peisaje 
ca decor pentru scene de gen, 
destul de frecvente în activi
tatea sa, va picta naturi moar
te, dar nimic nu-1 va atrage 
și nu-1 va interesa ca portre
tul. O dovadă elocventă a a- 
cestei dispoziții este și aceea 
că, foarte adesea, în compozi
țiile sale istorice, personajele 
sînt niște portrete reale, ima
gini ale lui însuși uneori, al
teori ale prietenilor și ale 
celor din preajma sa. Această 
predilecție pentru portret, 
chiar și acolo unde poate por
tretul nu era la locul lui, cre
ează un fel de discrepanță în
tre restul compoziției și figu
rile portretizate, ale căror ca
pete pieptănate după moda din 
vremea artistului, dau o im
presie bizară unor scene ce ar 
fi trebuit să se petreacă pe 
timpul lui Vlad Țepeș sau în 
alte vechi epoci. în această 
dispoziție de spirit, ca o exa
gerare poate nu de cel mai 
bun gust, el pictează tabloul 
cu o barcă, pe Bosfor, zice ti
tlul, în care cadînele sînt cu
noscute frumuseți bucu
reștene.

Cînd însă este vorba de un 
portret veritabil, mai ales în 
cazul portretelor de femeie, 
cu toalete nițel încărcate, cum 
era moda către 1870, cu șaluri 
indiene multicolore, cu horbo
te și cu broderii pe rochii, și

La una din camerele pentru copii ale blocului 11 din Șoseaua Giurgiului se vizionează un 
basm

Foto: AGERPRES

nit ramurile formînd un tunel ver
de.

Acest tunel neobișnuit, pe sub 
care se desfășoară o intensă cir
culație, oferă în timpul verii mul
tă răcoare, iar pe timp de ploaie 
drumul este complet uscat.

Tunelul are o lungime de 5 km 
și este unic în Iugoslavia.

Cel mai vechi text 
de reclamă

In cadrul săpăturilor efectuate 
la Memfis, în Egipt, s-a descoperit 
cel mai vechi text de reclamă cu
noscut pînă acum. Ciudat că a? 
cest text, care datează de 25 de 
veacuri, face reclamă unei afaceri 
cam dubioase. Iată ce spune el : 
..Eu. Rino din Creta, din ordinul 
zeilor, tălmăcesc vise".

Narcoza și transportul 
peștilor

cu pene la pălării, în culori 
destul de vii, nimeni nu a a- 
tins îndemînarea și, am putea 
spune, gustul, afară de Grigo- 
rescu, dovedit de Aman, zu- 
grăvindu-le. Așa sînt portre
tele soției sale, portretele unor 
femei din înalta societate 
bucureșteană — Zoe Brînco- 
veanu, doamna Petrovici-Ar- 
mis, între altele — sau ale 
prietenilor cu care se întîlnea 
la club și care se simțeau o- 
norați să-și aibă portretul, lu
crat de mîna acestui excelent 
artist. Dintre portretele de 

POR T RET au)
bărbați, personalități istorice, 
ori culturale, ori prieteni din 
anturajul artistului, mă gîn- 
desc în primul rînd la cel al 
lui Cezar Bolliac.

Dar poate nicăieri talentul 
Iui Aman, atît de simțitor la 
grațiile femeii și la aspectul 
poetic al costumelor feminine, 
nu se află mai în largul lui, 
ca în mici cadre intime, cu 
scene petrecute într-un inte
rior, în care o femeie fumează 
o țigare, într-un fotoliu, la 
picioare cu cîinele favorit, ori 
face o acțiune care-i pune în 
valoare silueta, toaleta și gra
ția personală, ca în Femeia 
în gri.

Cu Grigorescu însă, ne vom 
ridica la un nivel și mai înalt. 

de cîteva ori mai mare decît can
titatea de pește.

Recent, oamenii de știință au 
descoperit că, sub acțiunea cu
rentului electric, peștii cad intr-un 
fel de narcoză. Un crap adormit 
prin „somn electric" poate re
zista perfect timp de cîteva ore 
,,pe uscat", fără apă. Ajungînd pe 
masa din bucătărie, peștele se 
trezește din „narcoza electrică".

.nd pe ecr«

Interesante experiențe
Recent, la Chicago s-a făcut o 

experiență interesantă. Pe ecranul 
unui cinematograf s-a proiectat un 
film special pentru maimuța, 
dovedit că maimuțele pr 
mult interes filmele desD

în timpul pe care acesta îl 
petrece în ucenicie, la Chla- 
dek, adică în copilăria lui, el 
este prea ocupat de icoane, ca 
să se gîndească la altceva, 
preocupare ce se va încheia 
cu Agapia, cîțiva ani mai tîr- 
ziu, și va cuprinde întreaga 
tinerețe a artistului. Este cu
noscut că în picturile religioa
se de icoane și în cele murale 
din biserici se urmărește crea
rea de tipuri, ce se vor repeta 
de la un panou la altul și de 
pe un zid pe altul. Și. în ce-1 
privește, Grigorescu se va ca
racteriza în aceste opere, nu cu 
preocuparea pentru întruchi
parea unor individualități, ci 
cu cea de a obține o eleganță 
în contur și în siluetă, un de
sen plăcut și, mai ales, un co

lorit care încă din adolescență 
se remarca prin subtilitatea și 
frumusețea lui. Excepție in a- 
ceastă perioadă, vor face pic
turile de la Agapia, cînd tînă- 
rul Grigorescu va simți deș- 
teptîndu-se în el și interesul 
pentru caracterizarea unei 
personalități. Unele dintre 
personajele pictate acolo, mai 
ales cele feminine, și-au găsit 
astfel punctul de plecare din 
maicile mai tinere sau mai 
bătrîne, alese după caracterul 
și corespunzînd figurii ce tre
buia reprezentată.

Ajuns la Paris și luînd con
tact cu Școala de arte, con
știent fiind de lipsurile exis- 

tru a „scurta drumul". Tunelul a 
fost deschis circulației abia în 
primăvară și știrea cu privire la 
folosirea lui de către rindunele a 
provocat senzație în rîndurile spe
cialiștilor ornitologi.

Ce nu știe vizitatorul
ele 39 de încăperi 
ale Muzeului de 
Istorie naturală 
„Grigore Antipa" 
din Capitală oferă 
vizitatorilor posi
bilitatea să facă 

i de specii de 
i din cele mai 

ale lumii, 
se deosebit 

de eu -.noutăți.
Au. fost nai în acest
an 12 diorame din seria celor 
17 menite să prezinte evoluția 
vieții in diferitele ere geolo
gice.

De obicei vizitatorul observă 
repede exponatele noi. Nu re
marcă insă întotdeauna schim
bările intervenite la cele vechi. 
Așa s-a întimplat, de pildă, cu 
scheletul unei capre siberiene. 
După aproape o jumătate de 
secol în muzeu, dinții au în
ceput să se clatine și pînă la 
urmă incisivii i-au căzut. A 
fost necesară intervenția spe
cialiștilor muzeului. S-au fixat 
dinții la loc și după un control 
general, o reungere cu sub
stanțe protectoare care i-au 
redat înfățișarea corespunză
toare, piesa a revenit în mu
zeu. Au fost „restaurate", prin
tre altele, piese ale scheletului 
unuia din strămoșii elefantu
lui „Dinoterium gigantissi- 
mum", care a trăit și pe me
leagurile noastre, cu mai bine 
de un milion de ani în urmă, 
precum și ale unei balene fo
sile „Cetoterium" de pe vre
mea cînd în locul pământurilor 

tente în formația sa profesio
nală, el se va interesa de de
sen și de compoziție. A fost 
bine calificat în concursurile 
care erau de tradiția școlii, 
iar o dată ne va surprinde cla
sificarea uneia din lucrările 
sale, înaintea alteia a lui Re
noir, cu care se întîmplase să 
fie coleg. Convins fiind însă 
că cea mai bună școală pentru 
un tînăr talentat este cea re
zultată din contactul direct cu 
natura și lumea înconjurătoa
re, atras de reputația grupu
lui stabilit la Barbizon, el își 
va îndrepta pașii spre satul 
din mijlocul pădurii de la Fon- 
tainbleau, unde, alături de 
pictori celebri, ca Theodore 
Rousseau, Francois Millet și 
alții, își va completa cunoștin

țele, dobîndind mijloacele cu 
care în curînd va obține ex
celente rezultate. Din această 
vreme avem cîteva portrete 
veritabile, cum este cel atît 
de uimitor, al Paznicului de 
la Chailly, dar și cele mai im
portante lucrări ajunse din 
acea vreme pînă la noi pot fi 
și ele considerate ca portrete. 
Bătrînele care îi pozau sînt în 
realitate imagini desăvîrșite 
și veridice ale unor ființe e- 
xistente, trăind în mediul lor 
natural.

Spre deosebire de Aman, 
Grigorescu n-a prea făcut 
portrete de comandă. Dar în
totdeauna cînd și-a propus a- 
ceasta, la începutul carierei 
sale și mai tîrziu, va duce lu-

Săptămîna viitoare Sărbătorirea
pe ecrane

Celebra dramă a lui 
Shakespeare, „Ham
let", a căpătat în stu
dioul „Mosfilm" o nouă 
versiune cinematogra
fică.

Scenariul și regia a- 
parțin cunoscutului re
gizor Grigori Kozințev 
(care a mai semnat și 
alte filme apărute pe 
ecranele noastre, prin
tre care „Don Quijot- 
te").

Rolul prințului Da
nemarcei este interpre
tat de Innokenti Smok- 
tunovski pe care spec
tatorii noștri 
mirat șl în 
„Nouă zile

l-au ad- 
filmele 

dintr-un

„Ioana în atac»
ceho-

un
Studiourile 

slovace prezintă 
film realizat cu copii: 
„Ioana în atac".

„S-a întimplat la miliție»
Actorul Vsevolod 

Sanaev — pe care ulti
ma oară l-am admirat 
în rolul 
răgușit 
„Țragedia
— reapare pe ecranele

an", ,,Scrisoare neex
pediată", ,,Prima zi".

Pe Anastasia Vertin- 
skaia, interpreta rolu
lui Oieliei, am cunos
cut-o în filmele „Pînze

Regia filmului apar
ține lui Iosif Pinkova 
care a mai realizat și 
filmul „Vacanță cu 
Minka". Rolurile copii-

noastre în rolul, princi
pal din filmul „S-a în- 
tîmplat la miliție", 
producție a studioului

Regia, este semnată 
Vilen Azarov, carede

marinarului 
din filmul 

optimistă"

ani de veselie»
Regizorul Robert 

Youngson a realizat un 
nou film care reunește 
renumite pelicule ale 
marilor comici ameri
cani din trecut.

In film este adunată 
istoria cinematografiei 
dintre anii 1895 și 
1925. Apar din nou pe 
ecran : Charlie Cha
plin, Buster Keaton, 
Stan Laurel și Oliver 
Hardy, Harry Langdon 
și alții.

de azi din țara noastră se în
tindea o uriașă mare adîncă.

In vreme ce muzeul își des
chide ospitalier ușile marelui 
public dornic să-i vadă colec
țiile — dintre cele mai bogate 
din lume — în laboratoarele și 
atelierele acestei renumite in
stituții științifice numeroși 
specialiști desfășoară o activi
tate complexă, conținuînd o- 
pera marelui savant Grigore 
Antipa, fondatorul muzeului.

Unii dintre specialiștii mu
zeului sînt și pasionați vînă- 
tori. Pentru activitatea muze-

„Secretele" cercetători
lor de la Muzeul Antipa 
• „Dinoterium gigantissi- 
mum la tratament • Mu- 

zeiștii vînători

istică însă, vînatul nu se re
duce numai la urmărirea și 
împușcarea pradei. Vînătorii 
muzeiști studiază animalele în 
mediul lor natural, le observă 
cu atenție mișcările, pozițiile 
caracteristice pentru ca și a- 
tunci cînd vor deveni expo
nate să semene întocmai cu 
cele din natură. Orice exem- 
plar colecționat pentru muzeu 
este cercetat cu multă atenție. 
Mamiferele mari se jupoaie, 
pielea se argăsește. în ace
lași timp se construiește 
un corp artificial egal ca mă
rime cu animalul sacrificat. 
Corpul e modelat din ipsos sau 
dintr-o pastă de hîrtie care se 
acoperă cu un strat de lac sau 

crarea la un grad de o înaltă 
perfecțiune, ce izvora dintr-o 
îndemînare, dintr-o ușurință 
a pensulei, un desen precis, un 
sens al valorilor și dintr-o re
dare desăvîrșită a tuturor ele
mentelor care defineau o per
sonalitate, și care deci pot 
constitui un admirabil por
tret.

După întoarcerea în țară, 
Eforia spitalelor îi comandă 
cîteva portrete de donatori. 
Cel mai însemnat dintre ele 
mi se pare a fi portretul ba
nului Năsturel Herăscu, una 
din lucrările capitale ale artei 
picturale romînești. Bineînțe
les, Grigorescu nu cunoscuse 
personajul. îl văzute poate în
tr-o frescă de biserică, dar 
nici aceasta nu poate fi de

monstrat: lucrul e pînă azi 
nelămurit. Mai probabil că l-a 
imaginat, dar din imaginația 
sa a ieșit acea magistrală fi
gură de boier vechi, în costu
mul pitoresc al epocii, pus în 
cadru atît de fericit îneît ar 
putea sta alături de mari ope
re similare, din trecutul artei 
universale.

Cum spuneam, Grigorescu 
n-a căutat, și poate chiar a și 
evitat să facă portrete de co
mandă. Se simțea stînjenit în 
fața unei persoane pe care n-o 
cunoștea îndeajuns. Pentru el, 
un portret nu e numai aspec
tul exterior al unei persoane, 
el constituie un fel de confesi
une. Avea nevoie să știe cine 
era în realitate acea ființă,

„Hamlct»

purpurii" și „Omul 
amfibie".

Pentru calitățile sale, 
filmul a fost distins cu 
Premiul special al ju
riului la Veneția.

lor sînt interpretate 
de Eva Jarkova, Vlas- 
timil Vidlicka și J. 
Kudela.

a mai realizat filmul 
„Casa surprizelor". 
Genericul este bogat 
în nume cunoscute 
dintre care cităm pe : 
Mark Bernes, Z. Fedo
rova, L. Smirnova.

de clei. Peste el se aplică pie
lea. După săptămîni și luni 
de muncă migăloasă, anima
lele ajung în diorame desprin
se parcă din natură cu mediul 
înconjurător.

A. MOLDOVEANU
Prof. D. MINCU

N. GRIGORESCU:
care-i erau apucăturile, reac
țiile în diversele împrejurări 
ale vieții. De aceea cele mai 
frumoase imagini lăsate de el 
sînt cele ale prietenilor, și mai 
ales ale prietenelor. Portrete 
ca cel al doctorului Grecescu, 
al doctorului Davilla, sau al 
pictorului Charles de Laforce, 
sînt capodopere ale genului, 
poate tocmai datorită lipsei de 
ostentație, atît de frecventă în 
portrete, a simplicității în e- 
xecuție. Propriul său portret, 
frecvent și la epoci diferite, 
poate conta, de asemenea, prin
tre cele mai înalte expresii ale 
artei sale. Acestora se cuvine 
să le adăugăm, ca un produs 
suprem al artei noastre, por
tretele de evrei, cu adînca lor 
analiză de caracter și de tem
perament, care ne duce cu 
gîndul la mari artiști, contem
porani cu Grigorescu, și chiar 
la cei din secolul al XVII-lea.

Dar să ne întoarcem la ima
gini feminine. Grigorescu s-a 
bucurat în viață de simpatia 
multor femei, o simpatie reală, 
adîncă, admirativă și probabil 
adesea intimă. Aceste tipuri 
feminine au sub penelul lui o 
grație nemaiîntîlnită în arta 
noastră pînă la el, nici chiar 
la Aman, exercitînd o atracție, 
o fascinație chiar pentru pri
vitor, izvorîte din acea adîn- 
cime a sentimentului, unită cu 
desăvîrșirea execuției. Dar și 
portrete de fete tinere, Bălă- 
ioara. epitet sub care nu știm 
cine se ascundea. Maria Nacu 
(ambele din colecția Muzeului 
de Artă al R.P.R.), o Lahovary 
(Muzeul de Artă al Academiei 
R.P.R., din colecția mea) nu

unei vechi scoli
bucureștene

Zilele acestea s-au împli
nit 105 ani de la înfiin
țarea uneia dintre cele mai 
vechi școli bucureștene, care 
astăzi poartă numele unuia din
tre marii săi elevi — scriitorul 
Barbu St. Delavrancea.

Emoționantă a fost sărbători
rea acestui vechi lăcaș de cul
tură pentru cadre didactice, 
pentru elevii școlii, pentru de
legațiile de foști elevi ai șco
lii — astăzi studenți, sau oa
meni maturi care, pornind te
meinic pregătiți de pe băncile 
acestei școli, au îmbrățișat cele 
mai diferite profesii.

Interesant și documentat a 
fost cuvîntul tov. conf. univ. 
Emilia Milicescu cu privire la 
familia și anii de școală ai scri
itorului. Pline de căldură au 
fost cuvintele utemistei Străuț 
Monica, care a adus un omagiu 
școlii. Solemnă a fost dezveli
rea de către fiicele scriitoru
lui a unui bust al lui Delavran
cea, lucrat de profesorul școlii, 
Ion Jiga.

îndeosebi au reținut atenția 
pagini din monografia școlii 
care au reînviat momente inte
resante din istoria acestui lăcaș 
de cultură. Cercetînd filele do
cumentelor care se află în bo
gata arhivă a școlii, autoarea 
monografiei — directoarea șco
lii, prof. M. L. Ungureanu — 
a descoperit anuare, dosare, 
instrucțiuni, cataloage începînd 
cu cele mai vechi, ale anului 
1859 — a căror studiere dă 
posibilitatea cunoașterii multor 
fapte deosebit de interesante, 
care amintesc începuturile în- 
vățămîntului organizat în acest 
cartier al orașului.

Școala, situată azi pe strada 
Matei Basarab 28, era cunos
cută îndeobște sub numele de 
Școala Lucaci. Cea mai veche 
știre pe care o găsim despre 
„mahalaua Lucaci“ este aceea 
pe care ne-o dă Hurmuzache 
în „Documente" în care se 
spune că Ștefan Batori, voevo- 
dul Ardealului, trimis de regele 
Ungariei ca să ajute pe Ștefan 
al Moldovei să pună iarăși pe 
Vlad Țepeș pe tron, se afla la 
11 noiembrie 1476 lîngă Bucu
rești și anume pe locurile cele 
mai înalte ale mahalalei 
„Lucaci“.

Paginile monografiei prezen
tate în cadrul festivității, au re
compus cu migală istoria uneia 
din școlile în care de-a lungul 
unui veac, zeci de generații au 
sorbit învățături de preț pentru 
anii de viață.

1
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Cap de țărăncuță
sînt cu nimic mai puțin impor
tante în arta noastră. Am pu
tea afirma că pînă și tipurile 
de țărănci, nenumărate, care 
se urmează unele după altele 
în cariera pictorului, pornesc 
tot de la aceeași ati-Ă^ie pe 
care bărbatul o simțea față de 
femeie, atracție care le confe
ră caracterul unor adevărate 
portrete. Acest mare artist, 
căruia obișnuit nu i se aplică 
în aceeași măsură ca lui Aman 
titlul de portretist, a executat 
totuși în fiecare din capetele 
ce apar în bogata sa operă 
zeci de portrete. între aceste 
portrete de țărănci, unele au 
bineînțeles, un caracter anec
dotic : Țăranca voioasă, Fata 
cu zestrea etc. Altele reprezin
tă însă chipurile întîlnite de 
artist în peregrinările lui, cînd 
la Rucăr, cînd la Cîmpina, sau 
altundeva pe Valea Prahovei.

Dar nici portretele de băr
bați de la țară nu lipsesc. Ce 
imagine mai reprezentativă și 
mai autentică decît superbul 
Țăran de la munte, sau atîtea 
capete de tineri ciobani ? O 
mențiune specială ar merita 
imaginile tovarășei sale de 
viață, prin atenția deosebită pe 
care artistul a dat-o aspectu
lui ei nobil, demnității femi
nine ce o caracteriza, pe a- 
ceastă fiică de țăran.

Prin exemplul lăsat urmași
lor, Aman și Grigorescu au 
creat în domeniul portretului 
romînesc o tradiție care va a- 
vea fericite repercusiuni în 
creația colegilor lor contempo
rani, sau a acelor care vor 
veni după ei.



Din primele zile, cu forțe sporite
să îndeplinim hotăririle

Pentru cei de 18 ani

U-UțLLLULJ

ri
in discuțiile purta
te în adunările de 
alegeri ale celor 
26 grupe U.T.M. 
a reieșit că ute- 
miștii, tinerii din 
combinatul nostru 

au contribuit în primele 10 
luni ale anului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate.

Cu particularități specifice, 
de la un loc de muncă la al
tul, în toate adunările gene
rale U.T.M. s-au adoptat hotă- 
rîri pe care noi le socotim 
bune tocmai pentru că vizează 
îndeplinirea sarcinilor de 
bază, esențiale, ale activității 
lor — mobilizarea întregului 
tineret din combinat în între
cerea socialistă, la continua 
ridicare a calificării profesio
nale și întărirea disciplinei în 
muncă. La fabrica de placaje 
grupele și-au propus organi
zarea, împreună cu maiștrii și 
inginerii, a unor discuții pen
tru continua îmbunătățire a 
produselor. La fabrica de mo
bilă, la fabrica de binale ca și 
în celelalte grupe au fost sta
bilite măsuri pentru generali
zarea largă a experienței tine
rilor fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă.

Ajutînd organizațiile de bază 
U.T.M. în îndeplinirea sarci
nilor care le revin cu privire 
la continua ridicare a califi
cării profesionale, grupele 
și-au stabilit și în această 
privință acțiuni, interesante. 
Așa cum s-a subliniat, sarcina 
grupelor U.T.M. va fi în pri
mul rînd crearea unei opinii 
de masă pentru continua ridi
care a calificării profesional^. 
Prin acțiunile întreprinse ele 
vor trebui să explice temeinjc, 
tuturor tinerilor, necesitatea 
dobîndirii de noi șî noi cuno
ștințe profesionale pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor care le revin la lo,cul lor 
de muncă.

Pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor adoptate și pentru lichida
rea neajunsurilor care au mai 
existat în activitatea grupelor 
U.T.M., comitetului U.T.M. al 
combinatului îi revin îndato
riri importante. în primul 
rînd, instruirea noilor organi
zatori aleși. Instruirea va avea 
loc încă înainte de finele a- 
cestei luni, în două dună-a- 
mieze. In prezent, lucrăm la 
definitivarea programului de 
instruire, la realizarea căruia 
am solicitat și sprijinul comi
tetului orășenesc U.T.M. Am 
hotărît ca prima parte a in
struirii să fie dedicată vieții 
interne de organizație, cunoa
șterii de către organizatori a 
unor prevederi statutare și a 
unor indicații ale C.C. al 
U.T.M. cu privire la activita
tea grupelor U.T.M.

Pentru a le acorda de la în
ceput un ajutor cît mai efica
ce, la instruire, 3 dintre orga
nizatori, care au o bună ex
periență, vor prezenta scurte 
referate asupra principalelor 
laturi ale activității grupei. 
Starică Costache va vorbi des
pre experiența grupei lor în 
mobilizarea tinerilor din ate
lier la întrecerea socialistă, Co- 
criș Cornelia despre modul în- 
care grupa lor se ocupă de în
tărirea disciplinei, iar Pintilie 
Maria, despre preocupările 
grupei pentru organizarea 
timpului liber al tinerilor. In 
programul instruirii am intro
dus și o expunere a președin
telui comitetului sindical des
pre organizarea și obiectivele 
concrete ale întrecerii socia
liste în combinatul nostru.

organizație

de 18 ani. Erau concu- 
Examinatorul și-a ocu- 

Con- 
cu

I
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Casa raionala de cultura din 
Aleșd, regiunea Crișana

IAȘI (de la corespondentul 
nostru)

200 de tineri și tinere de 18 
ani ascultau cuvintele ingine
rului Alexandru Dumitrache, 
primul-secretar al Comitetu
lui orășenesc Iași al U.T.M. 
Expunerea sa era însoțită de 
fragmente de proză și versuri 
ale scriitorilor noștri contem
porani, căpătînd astfel carac
terul unui interesant montaj 
literar. Tema expunerii: Rea
lizările acestor 20 de ani- 
lumină, ai patriei socialiste. 
Pe scena largă a Casei tinere
tului au urcat apoi un grup de

tineri 
renți. 
pat și el locul, alături, 
cursul „Drumeții veseli' 
tema „Orașe noi pe harta pa
triei" a constituit un moment 
antrenant al manifestării or
ganizate aici pentru tinerii de 
18 ani. Cîștigătorii: pe locul 1 
eleva Ecaterina Ailincăi de la 
Școala medie nr. 4, pe locul al 
II-lea laboranta Ecaterina 
Cucoș de la Fabrica de anti
biotice, iar pe locul al III-lea 
muncitorul Aurel Roman de la 
Fabrica de uleiuri vegetale 
„Unirea'.U.T.M. din combinat, am și 

trecut practic la ajutorul gru
pelor U.T.M. în îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate.

La fabrica de placaje, de 
exemplu, un membru al comi
tetului U.T.M. pe combinat a 
ajutat pe organizatorii celor 
două grupe U.T.M. de la pre
sele hidraulice să pună în dis
cuția tinerilor problema res
pectării consumurilor specifice 
si a parametrilor tehnologici, 
în aceste adunări tinerii au 
propus organizarea unor de
monstrații practice pentru cu
noașterea mai temeinică a unor 
mașini, cît și a unor schimburi 
de experiență intre ture care, 
cu ajutorul maiștrilor, se vor 
organiza peste citeva zile. La 
fabrica de plăci fibro-lemnoa- 
se, unde cu prilejul alegerilor 
se sesizase că mașinile sînt 
predate, de la un schimb la 
altul, de către unii tineri fără 
să fie curățate și gresate, au 
fost organizate, în săptămîna 
trecuta, în toate cele 6 grupe 
discuții cu tinerii.

La începutul acestei săptă- 
mîni, împreună cu cîțiva mem
bri ai comitetului U.T.M. de la 
fabrica de mobilă am ajutat pe 
organizatorii grupelor U.T.M. 
de aici să organizeze cu tinerii 
discuții pe tema : „Cît produce 
mașina la care lucrez între 
orele 13 și 14 și cît a produs 
între orele 1 și 2 noaptea ?“, 
întrucît se sesizase o folosire 
incompletă de către unii ti
neri a celor 480 de minute în 
schimbul de noapte.

Trec în d la îndeplinirea sar
cinilor ce le revin grupelor 
U.T.M. în vederea mobilizării 
tineretului la realizarea unor 
produse numai de calitate su
perioară și pentru continua 
reducere a prețului de cost, la 
fabrica de binale au fost orga
nizate cîteva demonstrații 
practice la mașini, iar o grupă 
din secția de lustruit a fa
bricii de mobilă a întreprins 
cu ajutorul ministerului o an
chetă pe tema : „Ce rezerve 
sînt la locul meu de muncă 
pentru înmbunătățirea calită
ții mobilei ?“.

Și asemenea exemple pot fi 
citate din fiecare fabrică, din 
fiecare organizație U.T.M. în 
parte. Trecînd din primele 
zile, cu toate forțele la înde
plinirea hotărîrilor adunărilor 
de alegeri, avem convingerea 
că vom realiza în perioada 
următoare o creștere a întregii 
munci de organizație, care va 
determina în primul rînd o 
sporire a contribuției tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Colecția „Teatrul școlar
Casa centrală a creației populare 
inaugurat recent colecția intitu- 

menită să 
pionierilor și

a ___
lată „Teatrul școlar**, 
pună la dispoziția 
elevilor un repertoriu care să co
respundă preocupărilor și posibili
tăților 
artiști, 
lecție 
nom" 
„Cine

interpretative ale micilor 
Pînă acum, în această co- 

au apărut piesele „Metro- 
de Victor Bîrlădeanu si 

a pierdut un stilou ?“ de

Teodora Crivăț. Se află sub tipar 
în momentul de față lucrările „Sus 
ancora" de Eduard Jurist și Ion 
Mustată, „Fratele meu Culai" de 
Dan Tărchilă și „O enigmă care 
s-a lămurit" de Virgil Stoenescu.

Fiecare broșură din colecție mai 
cuprinde și schițe de decoruri și 
costume pentru Diesele respective, 
îndrumări regizorale.

(Agerpres)

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Conferinței naționale de psihia
trie. Specialiști din țară și de 
peste hotare au prezentat comu
nicări și referate privind diagnos
ticul și tratamentul schizofreniei 
— una din cele mai complexe și 
actuale probleme ale psihiatriei 
mondiale. Conferința și-a adus 
contribuția la mai buna orientare 
metodologică și clarificarea as
pectelor esențiale ale schizofre
niei, la confruntarea unor expe
riențe complexe în acest dome-

Prin tradiția ei progresistă ilus
trată de personalități ca profe
sorii Parhon și Obreja, psihiatria 
romînească s-a dezvoltat în strîn- 
să legătură cu problemele sociale. 
Datorită condițiilor create în ul
timii ani, folosirii unor mijloace 
de investigații și metode terapeu
tice moderne, mortalitatea în cli- 
nicile de psihiatrie din țara noa
stră se situează printre cele mai 
scăzute din lume.

A apărut 
TÎNĂRUL LENINIST
nr. 11 (noiembrie) 1964

SUMAR
— Plenara comună a C.C. al 

U.T.M. și a Consiliului 
U.A.S.R.

— Sumarul mai cuprinde nu
meroase materiale la ru
bricile :

— în ajutorul propagandistu
lui ; Stilul de muncă al orga
nelor U.T.M. ; Problemele 
producției în atenția organi
zațiilor U.T.M. ; Munca în 
școli și facultăți ; Răspunsuri 
la întrebările cititorilor ; Din 
scrisorile sosite la redacție.

dr. Bruno Pittermann

POP VASILE
secretarul comitetului U.T.M. 

al Combinatului
de industrializare a lemnului 

Suceava

(Agerpres)

Europenele

■te

1
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a

(Agerpres)

(mirt, 
și 

76)

atenției 
sportivii Țomîni. Coti
dianul de sport „Idrot- 
tsbladet* a publicat un 
reportaj pe două co-

A
Întîlnit 
orașu-

• In cadrul ultimei 
etape a campionatului 
categoriei A ia fotbal, 
la Oradea s-au întîlnit

București ; 
itanța —

• Astăzi se desfă
șoară ultima etapă a 
campionatului catego
riei A la fotbal. In 
Capitală, pe stadionul 
„23 August”, în 
gram cuplat sa 
nasc echipele :

C. 1. c. Ioane despre echipa 
romînă și fotografiile 
jucătorilor Giurgiucă, 
Negulescu și Rethi, ciș- 
tigătorii „Cupei cam
pionilor europeni*.

C.S.M.S. Iași și Stea
gul roșu — Dinamo 
Piiești. Transmisia se 
va face pe progra
mul LxU — C

B i-a Mare — 
*J< Arad ; Steagul 

Erașor — Dina-

Instruirea se va încheia cu 
un schimb de experiență 
practic. Toți organizatorii vor 
participa la o ședință a unei 
grupe U.T.M. cu o bogată ex
periență.

Dar instruirea organizatori
lor grupelor U.T.M. constituie 
doar o primă acțiune, de în
ceput în îndrumarea și spriji
nirea activității lor. Am ho
tărî! ca Ia instruirea birourilor 
organizațiilor U.T.M. nou a- 
lese să insistăm, mai mult ca 
de obicei, pe sarcinile și răs
punderea acestora în îndru
marea activității grupelor 
U.T.M.

In cadrul instruirii, Dănilă 
Ion. secretarul organizației de 
b.ază U.T.M. de la fabrica de 
placaje și Mihălceanu Niculae, 
de la fabrica de binale vor 
împărtăși experiența comite
telor Ioț în munca de îndru
mare și sprijin a activității 
grupelor U.T.M.

Sintetizînd problemele ridi
cate în adunările de alegeri, 
un colectiv din cîțiva membri 
ai comitetului nostru lucrează 
acum la întocmirea unui pro
gram pe o perioadă mai în
delungată de instruire lunară 
a organizatorilor grupelor 
U.T.M. Fără a mai aștepta 
însă terminarea alegerilor în 
toate organizațiile de bază

La invitația prim-vicepre- 
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gheor
ghe Apostol, a sosit în Capi
tală, sîmbătă după-amiază, dr. 
Bruno Pittermann, vice-can- 
celarul Austriei, pentru a vi
zita Expoziția realizărilor e- 
conomiei naționale a R. P. 
Romîne.

Oaspetele a fost întîmpinat 
la aeroport de Gheorghe 
Apostol, Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, Ion Cîmpeanu, secretar 
general în Ministerul Comer-

țului Exterior, Mircea Ochea- 
nă, ambasadorul R. P. Romî
ne la Viena, de funcționari 
superiori ai M.A.E.

Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austri
ei la București, și membri ai 
ambasadei.

★

Seara, dr. Bruno Pittermann 
a asistat la spectacolul cu 
opera „Trubadurul** prezentat 
pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne.

Au fost de față Gheorghe 
Apostol, Constantin Tuzu și 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

INFORMAȚII
între 10 și 21 noiembrie 

1964 au avut loc la București 
lucrările sesiunii a IlI-a a 
Comisiei mixte hidrotehnice 
romîno-ungare pentru apli
carea convenției referitoare la 
apele de frontieră.

Delegația romînă a fost 
condusă de ing. M. Grumberg, 
membru în Comitetul de Stat 
al Apelor, iar delegația un
gară de Iosif Vajda, locțiito
rul conducătorului Direcției 
Generale a Apelor de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P.U.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

★

străine acreditați la Bucu
rești.

La Școala profesională de siderurgie din Oțeiul Roșu, elevii învață, sub îndrumarea profe
sorului de educație fizică, aruncarea suliței

Cu prilejul Centenarului 
C.E.C., Direcția generală a 
Poștelor și Telecomunica
țiilor a pus recent în cir
culație un timbru festiv. El 
reprezintă macheta Palatu
lui Casei de Economii și 
Consemnațiuni, desen rea
lizat de graficianul I. Du- 
mitrana. Timbrul este rea
lizat pe fond maro, avînd 
valoarea de 1 leu.

MALMO 21 (prin te
lefon de la trimisul 
Agerpres, P. Ochialbi).

Astăzi, în sala de 
sporturi ,,Baltiska“ din 
Malmo, încep întrece
rile celei de a 4-a edi
ții a Campionatelor eu
ropene de tenis de 
masă, competiție care 
reunește 172 de con- 
curenți din 22 de țări.

Incepînd de vineri, 
ziarele suedeze au pu
blicat reportaje de 
prezentare a diferite
lor echipe și comenta
rii privind șansele par- 
ticipanților. In centrul

Ungare 
Suediei

ratiaicltiuiuDC

bo Pitești- Posturile 
c-astre de radio,

Noutâti
la Salvare

La

URMĂRI DIN PAQINA I

ieri echipele Crișul 
și Rapid București. 
Deși gazdele au domi
nat mai mult, partida 
a luat sfîrșlt cu un 
rezultat de egalitate 
1—1 (0—0). Au mar
cat : Codreanu 
56), pentru Rapid 
M. Mihai (min. 
pentru Crișul.

• Ieri au continuat 
în sala Floreasca din 
Capitală întrecerile 
din cadrul celei de-a 
Vi-a ediții a „Cupei 
orașului București" la 
handbal feminin. In 
deschidere, echipa de 
tineret a Bucureștiului 
a întîlnit selecționata 
orașului Moscova. Ju- 
cînd foarte '' 
formația noastră 
tineret a obținut 
toria cu scorul
8—7 (5—4).

Selecționata 
Capitalei a 
reprezentativa 
Iui Belgrad. Handbalis-

bine, 
i de 

vic-
de

tele iugoslave au ob- 
.. ținut victoria cu sco

rul de 9—8 (7—7).
Întrecerile continuă 

astăzi după următorul 
program : București
(tineret) — Belgrad — 
de la ora 18 și Bucu
rești A — Moscova — 
de la ora 19.

• La patinoarul ar
tificial „23 August" 
din Capitală a început 
ieri concursul interna
țional de patinaj artis
tic pentru juniori la 
care participă sportivi 
din Austria, R.D. Ger
mană, R.S. Cehoslova
că și R. P. Romînă. In 
prima zi s-au desfășu
rat exercițiile impuse. 
La juniori, pe primul 
loc s-a clasat austria
cul Josef Schneider, 
în vîrstă de 14 ani, cu 
339.4 puncte. Locul 
doi a fost ocupat de 
concurentul romîn N. 
Bellu cu 303,3 puncte,

La ambasada R.P. Mongole 
din București a avut loc sîm- 
bătă la amiază o conferință de 
de presă cu prilejul aniversă
rii a 40 de ani de la procla
marea Republicii. Ambasado
rul Togoociin Ghenden a vor
bit despre succesele obținute 
de poporul mongol în anii pu
terii populare. Au participat 
reprezentanți ai presei centra
le, corespondenți ai presei

★

între 19 și 21 noiembrie Wil
liam Randolph Hearst Jr., pro
prietarul concernului de presă 
„Hearst Consolidated Publica
tion Inc.“, însoțit de colaboratorii 
săi F. Conniff, R. B. Considine 
și S. Flieger, a vizitat orașul 
București.

în cursul șederii lor în Bucu
rești, oaspeții au fost primiți de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne și George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

★

în cadrul programului de 
schimburi eultural-științifice din
tre R.P.R. și S.U.A., sîmbătă a 
sosit în țara noastră prozatorul 
american John Updike.

★

Sîmbătă au plecat în R.D. 
Germană scriitorii Al. I. Ștefă- 
nescu, Nicolae Velea și Arnold 
Hauser, care fac o vizită în a- 
ceastă țară, în cadrul convenției 
dintre uniunile de scriitori din 
R. P. Romînă și R. D. Germană.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

La stația de salvare a Capita
lei s-au luat în ultimul timp o 
serie de măsuri în scopul asigu
rării unei asistențe de urgență 
din ce în ce mai eficientă. Prin 
aplicarea unui nou program s-a 
reușit să se asigure fiecare che
mare de urgență cu personal me
dical superior. In prezent stația 
este deservită de 30 medici de 
serviciu în cursul zilei și de 15 
medici de gardă în cursul nopții.

Totodată, s-a pus în aplicare 
sistemul de radio-emisie-recepție 
pe 25 de autosanitare. în urma 
introducerii acestui sistem modern 
chemările sînt rezolvate cu mai 
multă promptitudine, în 10—12 
minute de la primirea comenzii. 
Autosanitarele țin în permanență 
legătura cu spitalul de urgență 
pentru asigurarea locului de in
ternare și pregătirea din timp a 
echipei care

în primul 
viitor, stația 
pune de un
prezent se află în stadiu de fini
sare.

producției agricole

va rezolva urgența, 
trimestru al anului 
de salvare va dis
locai nou, care tn

(Agerpres)

de lecția predată. Avem, de a- 
semenea, 50 de titluri de dia- 
iilme Ia care vom mai adăuga 
încă 10, ce cuprind aspecte din 
realizările gospodăriilor frun
tașe din regiune. în fiecare co
mună, la căminul cultural sau 
la casa-laborator, există cite 
40—50 de diafilme. Pentru 
colectiviștii care nu sînt cu
prinși la învățămîntul agro
zootehnic, s-au organizat ci
cluri de 10—12 conferințe 
care cuprind cele mai impor
tante probleme ale producției 
agricole. Aceste cicluri au fost 
îmbogățite cu conferințe ela
borate pe plan local: „Îmbună
tățirea bazei furajere", „Exe
cutarea plantațiilor în pantă" 
etc. în atenția noastră a intrat 
și asigurarea condițiilor opti-

me de desiășurare a lecțiilor j 
săli de curs, mese, tablă, ilumi
nat și încălzit, aceasta fiind o 
sarcină importantă a consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor 
colective privind sprijinirea în- 
vățămintului agrozootehnic.

Cu o luna înainte de începe
rea cursurilor s-au ținut la 
raioane consfătuiri cu lectori: 
După analiza muncii de anul 
trecut, cei mai buni lectori au 
ținut lecții-model de îndruma
re metodică. Aceste întruniri 
se vor organiza lunar pentru 
îndrumarea metodică a cadre
lor cu mai puțină experiență, 
în numeroase gospodării se 
practică interasistența Ia lec
ții a lectorilor. Aceasta duce 
la împărtășirea experienței 
bune a inginerilor, la organiza
rea părții practice a lecției, pu_ 
tîndu-se extinde experiența 
bună a profesorilor în organi
zarea metodică a lecțiilor.

Ca și în ceilalți ani, în 
acesta la înscriere am 
seama de preferințele și 
cui de muncă al fiecărui
lectivist. S-au înscris foarte

anul 
tinut 

lo- 
co-

mulți fruntași in producție. A- 
proape 29000 din cursanții 
cercurilor agrozootehnice din 
regiune sînt tineri. în anii tre- 
cuți, organizațiile U.T.M. au 
dat an sprijin prețios in mobi
lizarea tinerilor la cursuri și 
in stimularea pregătirii lor. A- 
nul acesta Comitetul regional 
U.T.M. a stabilit ca sarcina 
principală comitetelor raionale 
U.TM, în această perioadă, 
antrenarea tuturor tinerilor 
colectiviști la învățămîntul a- 
grozootehnic de masă fi în
drumarea pregătirii lor. Orga
nizațiile U.T.M. pe gospodării 
vor organiza diierite acțiuni le
gate de învățămîntul agrozoo
tehnic : concursuri „Cine
știe, cîștigă', vizite la sectoa
rele cele mai bune din diie
rite gospodării și alte acțiuni.

Condițiile amintite, precum și 
modul în care s-au desfășurat 
primele lecții ne întăresc con
vingerea că, în conparație cu 
anul trecut, în acest an învă
țămîntul agrozootehnic se va 
desfășura în regiunea noastră 
la un nivel superior.

Treptele calității

„extra"
unilor interne provenite în pro
cesul de fabricație anterior (fi
latură și țesătorie). înlăturarea 
lor s-a făcut printr-o piuare 
neutră sau slab alcalină de 
scurtă durată, prin spălarea te
meinică a țesăturilor, folosind 
produsele cele mai adecvate 
cu respectarea parametrilor 
prescriși în procesul tehnolo
gic. Am urmărit, de asemenea, 
ca pe întreg procesul de fini
sare să reducem la minimum 
tensionarea țesăturilor.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru buna pregătire a pro
ducției anului viitor ?

— In afara unor creșteri în
semnate la anumiți indicatori, 
planul pe 1965 prezintă o ca
racteristică principală. Este vor
ba de creșterea simțitoare a 
ponderii țesăturilor pieptănate 
din fire sută la sută lînă. Față 
de 1964 la această poziție vom 
produce cu 2,5 mai multe țesă
turi, într-o mare varietate de 
desene și culori. Acest lucru

l-am amintit deoarece el are 
o mare semnificație în special 
pentru munca tinerilor. El cere 
o preocupare serioasă pentru 
ridicarea calificării, respectarea 
disciplinei în procesul de pro
ducție. Așteptăm ajutorul or
ganizației U.T.M. mai ales pe 
linia mobilizării unui numai 
mai mare de tineri la formele 
ce se vor înființa pentru ridi
carea calificării. Așteptăm, de 
asemenea din partea organiza
ției U.T.M. să organizeze mai 
multe concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă", mult îndrăgite 
de tineret.

In scopul realizării sarcini
lor sporite din 1965 s-a întoc
mit deja un plan cu 67 măsuri 
tehnico-organizatorice cu un e- 
fect economic ante-calculat de 
peste 13 milioane lei.

Una din cele mai importante 
măsuri care s-a realizat în de
cursul lunilor septembrie — oc
tombrie, menită să asigure spo
rul de producție pentru 1965, 
este montarea și darea în func
țiune a unui număr de 50 de 
războaie de țesut moderne. In 
acest sens conducerea va lua 
măsuri ca să îmbogățească ni
velul de cunoștințe al muncito
rilor care lucrează Ia aceste 
mașini, atît prin demonstrații 
practice cît și prin studierea 
lor la cursurile de ridicare a 
calificării ce se vor organiza în 
cadrul întreprinderii noastre.

CAN-CAN (film pentru ecran pa
noramic) — rulează la Patria (orele: 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15), SE
DUSĂ ȘI ABANDONATĂ - rulează 
Ia Republica (orele; 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,45; 21,30), Festival (orele:8.30; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), Tomis 
(orele: 9,30; 12 15; 15; 17,45; 20,30), 
Modern (orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). TOT AURUL DIN LUME 
— rulează Ia Carpați (orele: 10; 
12-, 14; 16). VESELIE LA ACA
PULCO — rulează la București 
(orele : 8; 10,15; 12,30: 14.45-, 17,45; 
19,45; 22), Luceafărul (orele : 9; 
11,45; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Grivița (orele : 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Excelsior (orele: 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30» 21). Melodia 
(orele: 9,15; 11,30; 13,45; 16-, 18,30; 
21). TEAMA — rulează la Capitol 
(orele: 9: 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
21), Feroviar (orele: 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Rahova (orele: 10; 
18,15; 20,30). COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE — rulează la 
Victoria (orele: 10; 12» 14,15:
16,30; 18,45; 21), Arta (orele : 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30). CARL VON 
OSSIETZKY — rulează la Central 
(orele: 10,30; 13» 15,30; 18 , 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Lumina

(orele: 9,45; 13,15: 16,45; 20,15). 
Dacia (orele: 9,30; 13: 16,30; 20). 
REBELUL MAGNIFIC — rulează la 
Union (orele: 14,30; 16,30; 18,45; 
21). PROGRAM PENTRU COPII - 
(dimineața orele: 10; 11,15-, 12,30) 
rulează la Doina — după-amiază — 
BĂRBAȚII (orele : 13,45; 16; 18,15; 
20,30). STRĂINUL — cinemascop 
(ambele serii) — rulează la Giu- 
Iești (orele: 9,30-, 13: 16,30; 20), 
Volga (orele: 10,30; 16; 19,30). 
HATARI (ambele serii) — rulează 
la înfrățirea între popoare (orele: 
10; 16,30; 20), Floreasca (orele : 9; 
12,30; 16; 19,30). EXISTĂ UN ASE
MENEA FLĂCĂU — rulează la Fla
mura (orele: 9; 12,45; 16,30» 20,15), 
Adesgo (orele : 15,30; 18; 20,30). 
COMISARUL — rulează la Cultural 
(orele : 15: 17( 19» 21). CĂLIȚI ÎN 
FOC — rulează la Crînqași (orele: 
16; 18,15: 20,30). ÎN VÎLTOARB
— rulează la Buzești (orele; 15,30;
18; 20,30), Cosmos (orele : 16:
18,15 : 20,30). POVESTE DE PE DON
— rulează la Lira (orele: 15,30; 18; 
20,30). COMOARA DIN VADUL 
VECHI — rulează la Bucegi (orele: 
10> 12:
(orele: 
20,30).

16: 18,15» 20,30), Aurora
10,15» 12,45; 16; 18,15:

T E L E V
Orele 8,50 — Gimnastica de în

viorare la domiciliu. 9,00 — Emisi
une pentru copii și tineretul școlar: 
Acrobațiile lui Așchiută în arenă ; 
Telejurnalul pionierilor. 10,00 — 
Rețeta gospodinei. 11,00 — Emisi
unea pentru sate. In jurul orei 
13,30 — Transmisiune de la Stadio
nul ,,23 August' a reprizei a II-a 
a întîlnirii de fotbal dintre echipe-

I
le Progresul — Știința Crăiova și 
întîlnirea de fotbal dintre echipele 
Steaua — Știința Cluj? 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Va
rietăți. 20,10 — Un petec de hîrtie. 
20,25 — Partea a II-a a emisiunii 
de varietăți. 21,40 — Comici ves
tiți ai ecranului. în încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin meteo
rologic.

In perioada 1—15 decembrie a.c. la CENTRUL' ȘCOLAR 
COOPERATIST din București, str. Sf. Ștefan nr. 21, raionul 
23 August, se organizează O ULTIMĂ SESIUNE DE EXA
MEN DE DIPLOMĂ pentru elevii fostelor școli medii teh
nice care au funcționat între anii 1948—1955.

La această sesiune se pot prezenta numai elevii fostelor 
școli tehnice de cooperație, promoția anilor 1948—1955, in
clusiv și care au susținut examenul de diplomă cel mult de 
3 ori și lucrează în specialitatea pentru care s-au pregătit 
(contabilitate, planificare și merceologie).

înscrierile la acest examen se fac pînă la 30 noiembrie a c. 
la școala menționată mai sus iar examenele vor începe în 
ziua de 1 decembrie 1964.

Informații privind obiectele de examinare și actele pentru 
înscriere se pot obține și de la biroul cadre și învățămînt al 
Uniunii raionale a cooperativelor de consum.



Paris: Colaborare I 1

ÎNTREVEDERE al
tehnico-stiintifică

CDUVE DE
PARIS 21. — Coresponden

tul Agerpres, T. Vornicu, 
transmite: Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romine, a avut sîmbătă di
mineața o întrevedere la Quai 
d’Orsay cu Couve de Murville, 
ministrul de externe al Fran-

BIRLADEANU romino - iugoslavă

MURVILLE
ței, în legătură cu discuțiile 
economice în curs și cu apro
piatele tratative privind acor
dul cultural dintre Romînia și 
Franța.

Oaspetele romîn a fost în
soțit de ambasadorul R. P. Ro
mîne la Paris, dr. Victor Di- 
mitriu.

U Thant despre principalele
probleme ale 0. N. U

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U. Thant, a făcut cunoscut re
cent conținutul introducerii la 
raportul anual pe care îl va pre
zenta în cadrul Adunării Gene
rale a O.N.U. ce urmează să 
se deschidă la 1 decembrie. Po
trivit agențiilor de presă, în ra
portul său U. Thant face o tre
cere în revistă a principalelor 
probleme care s-au aflat în fata 
Organizației Națiunilor Unite de 
la ultima sesiune a Adunării Ge
nerale și pînă în prezent.

In continuare în raport se 
spune: „Nu pot să nu mă întreb 
dacă n-a venit timpul ca alte 
țări care nu sînt în prezent re
prezentate la New York, să aibă 
posibilitatea de a menține con
tactul cu Organizația mondială 
și să audieze. în același timp, 
deliberările ei".

In continuarea raportului sau, 
U. Thant, relevi nd ca proble
mele dezarmării constituie pro-

bleme principale ale vieții inter
naționale, arată că „sînt necesare 
noi acțiuni și momentul este pro
pice" pentru susținerea propune
rilor de dezarmare și îmbunătă
țirea climatului politic. „In con
secință, cred că este de cea mai 
mare inmportanță ca ceea ce nu 
s-a realizat în ultimele luni să se 
realizeze la apropiata sesiune a 
Adunării Generale și în cursul 
viitoarelor tratative ale Comite
tului celor 18 state pentru dezar
mare în 1965. Pe Ungă aceasta, 
sper că se va examina, de ase
menea, posibilitatea unui dialog 
intre cele cinci puteri nucleare".

In încheiere U. Thant și-a ex
primat convingerea că conducă
torii U.R.S.S., S.U.A. și Angliei, 
ca și conducătorii celorlalte țări 
„vor face tot ce le va sta în pu
tință pentru a contribui la o în
țelegere internațională, la slăbi
rea încordării și la realizarea, 
unui acord în toate problemele.

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
Intre 12 și 21 noiembrie — a 
avut loc la Belgrad cea de-a 
șasea sesiune a Comisiei mixte 
romino-iuguslare de colabo
rare tehr.ico-științifică.

A fost analizat modul în 
care s-au îndeplinit prevede
rile protocoalelor precedente 
și au fost examinate și stabi
lite unele măsuri privind îm
bunătățirea în continuare a 
activității de colaborare teh- 
nico-științifică romino-iugo- 
slavă. S-a căzut de acord asu
pra programului pentru anul 
1965 care prevede schimburi 
de documentații tehnice și de 
vizite de specialiști în vederea 
cunoașterii experienței în pro
ducție și a realizărilor tehnice 
obținute de cele două țări, în 
domeniul industriei construc
toare de mașini, miniere, pe
trolului, ușoare, de prelucrare 
a lemnului, ca și în domeniile 
construcțiilor, lucrărilor hidro
tehnice, agriculturii și altele.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea 
romînă de Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului indu
striei construcțiilor de mașini, 
iar din partea iugoslavă de 
Birovljev Milorad, adjunct al 
secretarului federal pentru in
dustrie.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-un spirit de prie
tenie și înțelegere deplină.

—•—

PNOM PENH 22 (Agerpres). 
— La 19 noiembrie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P. Romîne în Cambodgia, Va
sile Gindilă, a prezentat scriso
rile de acreditare prințului No
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia.

In cuvîntul său, ambasadorul 
romîn a transmis din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, și a poporului romîn 
sincere urări de sănătate pentru 
prințul Norodom Sianuk și de 
prosperitate pentru poporul cam
bodgian. El a arătat printre alte
le : „Guvernul romîn este con
vins că relațiile de prietenie din
tre țările noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, spre binele 
ambelor popoare, al păcii și cola
borării internaționale".

In răspunsul său, prințul No-

rodom Sianuk a mulțumit pen
tru urările adresate și a rugat pe 
ambasadorul romîn să transmită 
călduroase urări de sănătate și 
succese in înalta sa misiune pre
ședintelui Consiliului de Stai al 
R. P. Romine, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, precum .j» de prosperi
tate poporului romîn. Șeful sta
tului Cambodgia a subliniat m 
continuare că există condiții bu
ne pentru întărirea legăturilor de 
prietenie și pentru colaborarea 
mai strînsă între cele două țări.

La solemnitate au participat, 
Huot Sambath, ministrul afaoeri- 
rilor externe al Cambodgiei, și 
înalți demnitari cambodgicni.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, prin
țul Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul 
Vasile Gindilă.

trebuie să înceteze
21 (Ager- Tot sîmbătă, radio Stanleyville 

transmis un mesaj în care
STANLEYVILLE

pres). — Agențiile occidentale 
de presă anunță că postul de 
radio Stanleyville a transmis 
sîmbătă două mesaje adresate 
lui Jomo Kenyatta, președintele 
Comisiei de reconciliere pentru 
Congo a Organizației Unității 
Africane, în care se protestează 
împotriva amestecului străin în 
treburile interne ale Congoului. 
Primul mesaj, semnat de șeful 
guvernului de la Stanleyville, 
Cristophe Gbeyne, arată că „în 
ciuda promisiunii de a începe 
tratative cu noi, americanii vor 
să ne atace pe doua fronturi, din 
direcțiile Sinia și Bassoko". Me
sajul arată că „americanii și bel
gienii au și declanșat noi a- 
tacuri". Al doilea mesaj, prove
nind din partea Biroului politic 
național al Mișcării naționale 
congoleze — „Lumumba” — su
bliniază : „Revoluția noastră nu 
este îndreptată împotriva stăini- 
lor. Ne ridicăm cu energie îm
potriva oricărei imixtiuni străine 
în afacerile interne ale Congou
lui". Postul de radio
Organizația Unității 
O.N.U., Crucea Roșie 
țională, și altele „să 
constate la fața locului ceea ce 
fac americanii în Congo". Tot
odată, postul a anunțat că cetă
țenii străini din Stanleyville vor 
fi ținuți ostateci dacă ajutorul 
militar american și belgian acor
dat guvernului de la Leopoldvil
le nu va înceta imediat.

a invitat 
Africane, 
Intern a- 

vină să

Declarația agenției TASS
cu privire la situația din Congo

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
Agenția TASS a dat publici
tății la 21 noiembrie o decla
rație cu privire la situația din 
Congo.

în declarație se arată că 
pentru a înăbuși lupta de eli
berare a forțelor patriotice din 
Congo și pentru a menține 
regimul condus de Chombe. 
au fost aruncate în luptă de
tașamente de mercenari și că 
aceștia folosesc tehnica mili
tară pusă la dispoziție de Bel
gia. S.U-A_ R. F. Germană si 
Portugalia.

Declarația menționează că 
„intervenția < ~ '
listă care s-a __ _____
Congo amenință direct suve
ranitatea și independența a- 
cestei țări-*, „Creează o situa
ție periculoasă pentru cauza 
păcii pe continentul african și 
provoacă îngrijorarea țârilor 
iubitoare de pace. Asemenea 
acțiuni se află in

a ____ __  _
consulii belgian și nord-american 
cer guvernelor lor să înceteze 
imediat acordarea oricărui ajutor 
militar primului ministru congo- 
lcz, Chombe, și să adopte o po
litică de neutralitate absolută în 
problema congoleză. Ei au invi
tat, de asemenea, guvernele lor 
să obțină fără nici o întîrziere o 
încetare generală a focului din 
partea guvernului de la Leopold
ville „pentru a se pune capăt 
bombardamentelor care au deve
nit tot mai numeroase în ulti
mele zile".

Agenția Associated Press anun
ță că Ministerul belgian al Afa
cerilor Externe a dezmințit că 
orașul Stanleyville ar.fi fost bom
bardat.

între timp, potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, trupele 
guvernului de la Leopoldville, al
cătuite în majoritate de merce
nari albi, belgieni, sud-africani, 
rhodesieni și germani se află la 
aproximativ 400 km de Stanley
ville. Agenția arată că principala 
bază de atac a mercenarilor se 
află în orașul Kindu. Pe aeropor
tul din Kindu — arată aceeași 
agenție — avioane ale S.U.A. 
transportă în permanență muniții, 
care blindate, benzină, alimente 
și camioane.

Comentînd știrile despre trimi
terea de parașutiști belgieni pe 
insula Ascension (la 6 ore de 
zbor de Congo) ziarul „New 
York Herald Tribune" mențio
nează că încă din primele zile 
ale acestei luni între guvernele 
S.U.A., Belgiei și Marii Britanii 
au început convorbiri cu privire 
la trimiterea unor trupe belgiene 
în Congo.

VARȘOVIA. — Sîmbătă a so
sit la Varșovia, într-o vizită pri
etenească, venind din U.R.S.S., 
la invitația ministrului culturii 
și artelor al R.P. Polone, tovară
șa Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă din R.P. Romînă. 
In seara aceleași zile ea a asistat 
la spectacolul „Don Juan sau 
dragoste pentru geometrie", pre
zentat pe scena teatrului de dra
mă din Varșovia.

Cuba. Vedere parțială a complexului școlar „Camilo Cienfue- 
gos" din provincia Oriente

Azi, alegeri in Italia
poliste de a ieși din criză pe spi- 
narea oamenilor muncii".

Democrat-creștinii au cerut in
sistent extinderea și la adminis
trațiile provinciale și comunale a 
coaliției de „centru-stînga". Ei 
au îndemnat Partidul Socialist să 
renunțe la prezentarea de liste 
comune cu comuniștii. De Marti
no, secretarul ,P.S.I., a revendi
cat însă dreptul organizațiilor 
partidului său de a participa atît 
la coaliții de centru-stînga cit și 
la coaliții de stînga, cu P.C.I., în 
funcție de condițiile concrete.

în prezent situația listelor este 
următoarea: în localitățile cu o 
populație sub 5 000 de locuitori, 
unde aplicarea sistemului majo
ritar favorizează alianțele electo
rale, s-au înregistrat 1678 de 
liste comune de stînga prezenta
te de Partidul Comunist, Partidul 
Socialist și Partidul Socialist al 
Unității Proletare. (După cum șe 
știe acest partid a fost format 
anul acesta în urma desprinderii 
aripei de stînga a P.S.I.) Numărul 
listelor mixte de centru-stînga 
este de 1710, al celor de centru 
196, iar al celor de dreapta 34.

In localitățile cu o populație 
de peste 7 000 locuitori, unde se 
votează pe baza sistemului pro
porțional, predomină listele mo- 
nopartide.

In regiunea Trentino-Alto A- 
dige alegerile pentru Consiliul 
regional 
trecută, deci cu o 
înainte față de celelalte 
ale Italiei. Rezultatele au 
o diminuare a numărului 
turi obținute de Partidul 
crat-Creștin, de Partidul 
list, Partidul Republican și de 
neofasciști. Pe de altă parte s-a 
înregistrat un spor al numărului 
de voturi obținute de Partidul 
Comunist, Partidul Social-Demo
crat și Partidul liberal.

O parte din rezultatele votului 
de astăzi va fi cunoscut în cursul 
zilei de luni.

în viața politi- 
ltaliei are loc 

im- 
alegerile 

In

stăzi 
că a 
un eveniment 
portant: 
administrative, 
fața urnelor sînt 
chemați să se pre

zinte ,33 milioane de italieni, pen
tru a alege noile consilii comu
nale și provinciale. In 74 de pro
vincii și 6 767 de comune vor fi 
desemnați pe o perioadă de cinci 
ani, 2 232 consilieri provinciali și 
125245 de consilieri comunali.

Ediția actuală a alegerilor ad
ministrative are față de cele 
precedente, un plus de interes 
pentru observatori, întrucît este 
prima consultare electorală pe 
plan național, după formarea ac
tualei coaliții guvernamentale de 
„centru-stînga". Ea are, deci, un 
pronunțat caracter politic, în ciu
da faptului că numeroși repre
zentanți ai partidelor de guver- 
nămînt au negat aceasta, 
nînd că „nu e de prevăzut 
dintr-un vot cu caracter adminis
trativ să se tragă în mod automat 
concluzii politice" (Mariano Ru
mor, secretarul Partidului Demo- 
crat-Creștin). Alți politicieni au 
fost însă nevoiți să remarce as
pectul politic al votului de azi. 
însuși premierul Moro a apreciat 
că rezultatele votului de azi „ar 
putea influența" gruparea poli
tică guvernamentală și parla
mentară.

în cursul campaniei electorale 
(încheiate vineri și care a diirat 
45 de zile) partidele s-au anga
jat într-o susținută confruntare 
de poziții în principalele proble
me ale vieții politice italiene. 
Partidul Comunist Italian și-a 
axat campania electorală pe lo
zinca creării unei noi majorități 
democratice. Apelul P.C.I. adre
sat alegătorilor a subliniat nece
sitatea unității tuturor forțelor de 
stînga. „Aceasta — a spus Luigi 
Longo, secretarul general al 
P.CJ. — este o cerință obiectivă, 
izvorîtă din lupta maselor împo
triva tentativei grupurilor mono-

HANOI. — După cum anunță 
V.N.A., la 18 noiembrie în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam au 
pătruns numeroase grupuri de 
avioane de lupta cu reacție a- 
mericane venind din direcția La- 
osului și violînd spațiul aerian al 
R.D. Vietnam, în partea de vest 
a provinciei Quang Binh. Unită
țile antiaeriene ale Armatei 
Populare Vietnameze au doborît 
trei avioane de luptă cu reacție 
americane, avariind alte două.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. D. Vietnam a adresat unități
lor antiaeriene o telegramă de 
felicitare.

Posibilitatea 
convocării Consiliului 

de securitate
tradicție cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite”.

Guvernul sovietic, se arată 
în declarație, sprijină întru 
totul cererilor statelor africane 
formulate la sesiunea extraor
dinară a Consiliului Ministe
rial al O.U.A. din septembrie 
a.c. privând încetarea inter
venției străine în treburile in
terne ale Congoului și a folo
sirii detașamentelor de merce
nari in lupta împotriva patrio- 
ților congolezi. El este întru 
totul de acord cu părerea ță
rilor africane că problema 

___ __ congoleză prin esența sa este 
problemă africană și trebuie 

rezolvau in primul rind de
• - - r • afrtcam înșiși.

„Uniunea Sovietică este cu 
fermitate de partea eroicului 
popor congolez și a luptei sale 
drepte. Orice intervenție stră
ină in treburile interne ale 
Congoului trebuie să înceteze 
de urgență, poporului congolez 
cit și celorlalte popoare ale 
Africii trebuie să li se acorde 
posibilitatea deplină de a-și 
rezolva singure propriile pro
bleme și de a-și întemeia sta
tele lor naționale indepen
dente".

vădită con-

Divergențe in N. A. T. 0. și

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că Consiliul 
de Securitate ar putea să exami
neze situația creată de hotărirea 
Belgiei de a trimite parașutiști 
în insula Ascension pentru o in
tervenție posibilă în Congo. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
declarat _______J ____ '
~este de părere că orice situație 
care amenință pacea și securita
tea internațională trebuie, po- 
tircit Cartei, să fie examinată în 
Consiliul de Securitate. Orice al
tă cale nu poate să ducă decît 
să duca lă consecințe regretabile".

După cum transmite agenția 
U.PJ., la sediul O.N.U. există 
indicații că grupul țărilor africa
ne va cere convocarea imediată 
a Consiliului de Securitate da
că parașutiștii belgieni vor intra 
în acțiune în Congo. Potrivit a- 
celeiași agenții, delegații Belgiei 
și Congoului la O.N.U. și-au ex
primat ,surprinderea" față de 
declarația lui U Thant, arătînd 
că ea a fost făcută fără să se fi 
consultat cu dînșii.

GREVA STUDENȚILOR 
PANAMEZI

susți- 
ca

că secretarul general

CIUDAD DE PANAMA. — 
Studenții panamezi au declarat 
vineri o grevă în semn de protest 
față de demisia lui Torge Illueca 
din postul de șef al misiunii de 
negociere cu Statele Unite în 
problema anulării Tratatului Ca
nalului Panama. Studenții au tri
mis o delegație la președintele 
Republicii, Marcos Robles, cerînd 
demisia, ministrului de externe, 
Fernando Eleta, care, după cum 
s-a mai anunțat, s-a opus cererii 
populare de anulare a acestui 
tratat. Președintele Robles a ce
rut studenților „să păstreze 
calmul" și i-a rugat „să aibă în
credere în spiritul de răspundere 
al guvernului în rezolvarea pro
blemelor privind relațiile externe 
ale țării”.

ȘEDINȚĂ A UNEI 
COMISII PERMANENTE 

A C.A.E.R.

conținutul lor
Sumeroți

au acut loc duminica 
deci cu o săptămînă 

regiuni 
marcat 
de vo- 
Demo-
Socia- v

nul din participanții la conferința 
parlamentarilor N.A.T.O. definea re
zoluția finală adoptată în problema 
forței nucleare multilaterale drept 
„O sinteză a divergențelor". E și plas
tic și foarte exact exprimat. Ceea ce 
constituie esența, conținutul actuale

lor divergențe din N.A.T.O. pe marginea proiec
tului F.N.M. este lupta pentru influență, ciocnirea 
de interese dintre partenerii alianței atlantice. A- 
ceastă idee e relevată, mai mult sau mai puțin des- 
chiSf și de numeroși observatori occidentali. 
Ziarul vest-german „HANDELSBLATT", de pil
dă, își exprimă părerea că contrapropunerile bri
tanice au „mai puțin de-aface cu interesele alian
ței, ele urmărind doar satisfacerea unor interese 
prin excelență engleze". Guvernul englez, scrie 
ziarul „dorește, pe de o parte să renunțe la pro- 
priile-i arme atomice din motive politice și mai 
ales economice. Pe de altă parte el dorește să-și 
mărească influența în strategia atomică a alian
ței. Interesul principal al Angliei este garantarea 
influenței sale, cu mijloacele limitate pe care le 
are la dispoziție, în politica nucleară a alianței 
occidentale. Cu bani mai puțini o influență mai 
mare prin menținerea relațiilor speciale cu Was
hingtonul — iată strategia Londrei". Corespon
dentul din Londra al ziarului „LE MONDE“, 
relevînd că „Anglia dorește să ajute Statele Unite 
să-și salveze proiectul" subliniază că atît vizita 
lui Walker la Washington cit și apropiatele con
vorbiri Wilson—Johnson demonstrează primatul 
ce se acordă la Londra „alianței americane". 
Grija principală a britanicilor în actuala evoluție 
a relațiilor interoccidentale — sugerează „Le 
Monde" este de „a nu lăsa guvernul de la Bonn 
să ia locul guvernului londonez în rolul de inter
locutor privilegiat al Washingtonului de această 
parte a Atlanticului". Rezultatele vizitei lui von 
Hassel în Statele Unite, noile acorduri militare 
ainericano-vest-germane — notează ziarul — au 
confirmat părerea britanicilor că trebuie să fie mai 
atenți ca niciodată la eventuale „relații speciale" 
Washington—Bonn.

Că Bonn-ul a primit cu prea puțin entuizasm 
inițiativele britanice este foarte de înțeles. Este 
de relevat că unul din primele atacuri la adresa 
contraproiectului Wilson a venit, la conferința 
parlamentarilor N.A.T.O., din partea unui repre
zentant vest-german. Dat fiind cunoscutele idei 
ale guvernului englez care caută să obțină un loc 
privilegiat în cadrul unor forțe multilaterale în- 
corporînd toate mijloacele nucleare ale N.A.T.O. 
din Europa, e firesc ca Bonn-ului să nu-i surîdă 
„varianta britanică". O afirmă destul de clar zia
rul „DIE WELT" care-și permite să remarce: 
„In capitala vest-gennana se consideră că con
trapropunerile britanice au un mare inconvenient: 
în noua formulă participarea (vest) germană nu

ar mai avea aceeași preponderență"- —____ .-
observatori occidentali scot in eoidenfi f^phd ci 
R.F.G. nu are nicidecum intenția at-fi abando
neze „tendințele spre preponderență in N-AT-O". 
întors de la Bonn, secretarul general al NA.T.O. 
Manlio Brosio, a afirmat că „R. F. Germană este 
favorabilă unei discuții serioase in legătură cu 
contrapropunerile Angliei". S-ar părea deci că 
Bonn-ul dorește să vadă transpus m viață planai 
„forței nucleare multilaterale" chiar și intr-o ’ •*- 
mă mai ciuntită decît cea inițială, chiar și in con
dițiile unei influențe, inițial, mai mici. Este ceea 
ce remarca Adalbert Weinstein în cotidimal 
vest-german „FRANKFURTER ALLGEME1NE" 
„Bonn-ul privește cu mult optimism perspectivele 
sale în alianța atlantică și este destul de sigur că 
influența sa la Washington nu va fi diminuată d 
dimpotrivă, va crește".

Fapt este că, de pe acum, tendințele de pre
ponderență ale R.F.G. și intensificarea colaborării 
militare Washington—Bonn provoacă îngrijorare 
în multe capitale vest-europene (și nu numai la 
Londra). „La Paris, la Roma, la Bruxelles, la 
Haga — scrie publicația franceză „LES ECHOS" 
— cercurile politice își pun foarte acut problema 
pericolului reînvierii predominanței (vest) germa
ne în concertul vest-european. Aceste temeri, sînt 
alimentate de vizibila apropiere, mereu mai strînsă, 
Washington—Bonn". jE necesar să remarcăm aici 
că „Les Echos" nu se referă la un aspect esențial 
al problemei și anume la pericolul ca cercurile 
militariste vest-germane să pună mîna pe trăga
ciul nuclear prin intermediul „forței nucleare 
multilaterale".

„In prezent — scrie „TRIBUNE DES NA
TIONS" — nu este suficient să știm dacă R.F.G. 
va fi invitată, cu sau fără întîrziere, să participe la 
forța nucleară multilaterală, al cărei proiect este 
gata, în cele mai mici amănunte la Washington. 
Trebuie să înțelegem că, în orice caz, acest proiect 
este în primul rînd un acord militar (vest) ger- 
mano-american pentru folosirea eventuală sau 
pentru amenințarea cu arme atomice în Europa. 
Participarea altor membri ai alianței atlantice la 
această combinație și, chiar a Angliei, n-ar servi 
în orice caz decît la sistematizarea proiectului. 
Dar el va continua să fie, în ceea ce privește 
esențialul, ceea ce este acum, așa cum am arătat... 
Pericolul major al acestei afaceri ar fi acela de a 
face să dispară ultima aparență de control și de 
limitațe a reînarmării (vest) germane"...

E ceea ce subliniem și noi, asemenea multor 
observatori din toată lumea și anume că lupta 
pentru influență și preponderență în N.A.T.O., în 
jurul proiectatei „forțe nucleare multilaterale" 
are implicații care privesc nu numai relațiile 
interoccidentale ci și situația internațională în 
ansamblu.

EM. RUCĂR I

.Asociației 
europene a liberului 
schimb (AJLLS.) a 
constituit reacția 
față de Piața comu
nă a unor țări vest- 
europene. Inițial în 

asociație au intrat șapte țari : 
Marea Britanie, Austria, Elveția, 
Portugalia, Suedia, Norvegia și 
Danemarca. Ulterior i s-a adău
gat și Finlanda, în calitate de 
membru asociat. Intenția decla
rată a participanților era aceiași 
ca și a „celor 6", adică a mem- 
brilor Pieței comune : realizarea 
integrări:, mai ales economice, a 
țărilor respective. Prin acest fapt 
noua grupare devenea rivala 
Pieței comune. Cu aceasta din 
urmă s-a căutat uneori să se a- 
jungă la înțelegeri într-un dome
niu sau altul. însă fără succes, 
deoarece pină în prezent nu s-au 
putut angaja tratative de mare 
amploare.

In decursul existenței sale 
A.E.L.S. a adoptat unele măsuri 
pe care membrii ei le-au consi
derat binevenite. La sesiunea 
Consiliului Ministerial al acestei 
organizații care și-a desfășurat 
lucrările în martie la Edinburg 
s-a apreciat că reducerea cu 40 
la suta a tarifelor vamale la pro
dusele industriale în relațiile 
dintre țările membre a dat rezul
tate pozitive.

De două ori Asociația europea
nă a liberului schimb a fost pu
ternic zguduită, și de ambele 
dăți șeful de orchestră a fost An
glia. Primul șoc s-a produs a- 
tunci cînd Marea Britanie a ce
rut să fie admisă în Piața co
mună. Dacă cererea Angliei ar fi 
fost satisfăcută, A.E.L.S. ori ar fi ț 
rămas o asociație anemica, ine
ficace, ori s-ar fi dezintegrat pe 
loc, înghițită de Piața comună 
( o dată cu cererea Angliei mulți 
au pus și problema intrării în 
Piața comună a întregului 
A.E.L.S.).

A doua lovitură a primit-o 
A.E.L.S. prin recentele măsuri 
protecționiste adoptate de noul 
guvern englez (sporirea cu 15 la 
sută a taxelor de import la măr
furile industriale), Această acți
une a fost aspru condamnată de 
partenerii Marii Britanii din 
A.E.L.S. care au considerat-o ca

„o lovitură sub centură". S-a ho- 
tărit ca la întrunirea din 19—20 
noiembrie această problemă să 
formeze punctul principal al dis
cuțiilor. Iată de ce reuniunea de 
la Geneva a fost considerată ho- 
tărîtoare pentru soarta asociației.

După cum au relatat agențiile 
de presă, în cursul celor două 
zile de dezbateri furtunoase mem
brii A.E.L.S. au criticat vehe
ment măsurile restrictive ale An
gliei, apreciindu-le ca fiind in
compatibile cu statutul acestei 
organizații. în cele din urmă s-a 
ajuns la un acord considerat de 
observatori ca fiind un compro
mis între Anglia și partenerii săi. 
Potrivit acestui acord, britanicii 
urmează să desființeze în urmă
toarele luni suprataxa de 15 la 
sută la mărfurile industriale im
portate din țările A.E.L.S.

Comunicatul final mai arată 
că „s-a cerut Angliei să reducă 
într-un termen de cîteva săptă- 
mîni suprataxa impusă la mărfu
rile de import de la 15 la sută la 
10 la sută, iar în cazul cînd se 
dovedește că contractele au fost 
încheiate înainte de 27 octombrie 
1964, importurile să fie excepta
te de la această taxă”.

Faptul că nu s-a prevăzut nici 
o dată limită pentru reducerea 
anunțată poate da Marii Britanii 
posibilitatea prelungirii repetate 
a intervalului „următoarelor 
luni". Și în acest interval s-ar pu
tea petrece schimbări conjunc- 
tuale care să reducă foarte mult 
sau chiar să anuleze eficiența 
practică a acordului de la 20 no
iembrie.

PR AGA — Intre 11 și 16 no
iembrie a avut loc la Praga cea 
de-a 3-a ședință a Comisiei per- 
manete C.A.E.R. pentru industria 
ușoară. Au participat delegațiile 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Mongole, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S. In calitate de 
observatori au asistat reprezen
tanți ai R. P. Chineze, R. P. D. 
Coreene, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam.

Comisia a examinat problemele 
coordonării planurilor de dezvol
tare a economiei naționale în do
meniul industriei ușoare pe peri
oada 1966—1970, precum și une
le probleme ale colaborării teh- 
nico-științifice în acest domeniu. 
Comisia a aprobat planul de ac
tivitate pe anul 1965.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere 
și unanimitate în toate proble
mele examinate.

KHARTUM. — Primul minis
tru al Sudanului, Khalifa, a re
luat la 20 noiembrie consultările 
cu liderii partidelor și organiza
țiilor politice din țară în vederea 
formării Consiliului Suveranității.

După cum transmite agenția 
M.E:;N„ se prevede că aceste 
consultări se vor încheia 
zile.

în două

TOKIQ. — Potrivit 
statistic al' prefecturii 
Tokio, la 1 octombrie 
Japoniei avea 10 634 000 
tori.

Biroului 
orașului 
capitala 

i locui-

PE SCURT
ION D. GOIA

Revendicări ale cadrelor 
din Uruguay

MONTEVIDEO — Cadrele di
dactice din încățămîntul primar 
din Uruguay au declarat vineri 
o grevă de 24 de ore, cerind sa
tisfacerea revendicărilor lor pri
vind majorarea salariilor. La a- 
ceastă grevă s-au alăturat nu
meroși elevi din incățămintul se
cundar și din școlile pedagogice, 
sprijinind cererile profesorilor și

didactice

Ei au propus tri- 
mesaj către Senat,

In munții

Guatemalei

învățătorilor, 
miterea unui 
în care să ceară satisfacerea a- 
cestor revendicări.

Agenția Prensa Latina mențio
nează că și în alte sectoare de 
activitate din Uruguay, se orga
nizează acțiuni în sprijinul cere
rilor de majorare a salariilor.

ergînd pe linia de 
a împiedica orice 
informație care să 
dezvăluie mișca
rea și amploarea 
luptei de parti
zani, autoritățile

guatemaleze, conduse de co
lonelul Peralta Azurdia, au 
interzis tuturor ziarelor pu
blicarea de știri sau interviuri 
despre lupta forțelor antigu
vernamentale. Ziarul „PREN
SA LIBRE” din Ciudad de 
Guatemala a relatat că Mi
nisterul Informațiilor a adus 
la cunoștință tuturor ziarelor 
că orice tentativă de informa
re despre luptele de partizani 
din munții Guatemalei va fi 
„considerată ca fiind un act 
de răzvrătire" și va fi sanc
ționată ca atare.

După cum se știe, actualul 
lider al juntei, colonelul Pe
ralta Azurdia, succesorul lui 
Fuentos, a continuat politica 
de represiune împotriva orga
nizațiilor muncitorești, țără
nești și studențești care re
vendicau revenirea la o viață 
normală, constituțională, cre- 
îndu-se astfel premize pentru 
reforme democratice. Făcîn- 
du-se ecoul claselor domi
nante, al marilor proprietari 
de pămînt și al unor cercuri 
monopoliste străine, colonelul 
Azurdia a trecut la interzi
cerea partidelor de stînga.

Interzicerea demonstrații
lor, a publicațiilor cu vederi 
progresiste, arestarea condu
cătorilor organizațiilor demo
cratice a contribuit și mai 
mult la creșterea nemulțumi
rii populației.

împotriva acestei politici 
antipopulare, organizațiile de
mocratice s-au reorganizat în 
„Frontul Național Civic” 
(F.N.C.).

F.N.C. și-a propus răstur
narea juntei lui Azurdia și 
instaurarea unui guvern care 
să deschidă calea transformă
rilor democratice. Au fost în-

temeiate „Forțele Armate 
Revoluționare" (F.A.R.) care 
au trecut la crearea unor u- 
nități operative de partizani. 
Aceste unități acționează în 
special în regiunile muntoase 
Izabel și Zacapo, situate în 
nord-estul Guatemalei. Tele
grame transmise de agenția 
„PRENSA LATINA” anunță 
că în ultimele luni acțiunile 
F.A.R. s-au intensificat. Par
tizanii au aruncat în aer mai 
multe poduri, au 
avioane militare, 
circulația pe trei 
ferată precum și 
le telegrafice și telefonice în
tre diferite orașe ale țării.

Insurgenții se bucură de 
simpatia populației.

în chemările lansate către 
populație de organizațiile de 
stînga, care acționează în con
diții de ilegalitate, se îndeam
nă „la sprijinirea permanentă 
și participarea la detașamente
le de partizani și grupurile de 
luptă care acționează eroic în 
orașele și regiunile de munte”.

Insurgenții își afirmă hotă- 
rîrea de a da noi lovituri jun
tei militare. „Forțele armate 
insurgente — declara recent 
unul din conducătorii parti
zanilor — confirmă hotărirea 
lor de a nu depune armele 
pînă la înfringerea deplina a 
armatei guvernamentale și a 
stăpînilor ei, proprietarii fun
ciari feudali — și cheamă po
porul la unitate și participare 
la luptă”.

Creșterea rîndurilor și in
tensificarea acțiunilor parti
zanilor relevă faptul că forțe
le guvernamentale nu au pu
tut împiedica întărirea F.A.R. 
Ziarul „IMPERIAL”, subli
niind speranțele pe care 
guatemalezii și le pun în for
țele partizanilor conchide: 
„Poporul privește tot mai 
atent spre munți”

distrus două 
au întrerupt 
linii de cale 
comunicații-
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