
Cu
planul 
anual 
îndeplinit

• PITEȘTI (de Ia corespondentul nostru). — 
Colectivul Fabricii de tananți „Argeșul11 din Pi
tești și-a îndeplinit planul anual la producția 
globală și Ia producția marfă. Folosirea cu pri
cepere a tuturor rezervelor interne, precum și 
buna organizare a muncii — au fost căile princi
pale prin care productivitatea muncii pe 10 luni 
a fost realizată în procent de 110,8 Ia sută. Pînă 
acum muncitorii acestei fabrici au dat peste plan 
81 tone produse tanante și 67 500 m.c. de oxigen. 
Tot în această perioadă s-au obținut economii 
peste plan în valoare de 346 000 Iei și 1 494 000 
Iei beneficii.

O altă întreprindere care și-a îndeplinit planul 
producției globale și marfă pe întregul an este 
Fabrica de marmeladă-Băiculești.

• TIMIȘOARA (de Ia corespondentul nostru). 
7 întreprinderi subordonate industriei republicane 
din regiunea Banat, printre care IPROFIL „Răsa- 
ritul", „Ceramica"-Jimbolia, Uzinele de repara-

ții-Timișoara și altele și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe întregul an 1964.

• Mina Horăști este prima exploatare din noul 
bazin carbonifer Motru, din regiunea Oltenia, 
care a început să extragă minereu. Datorită do
tării ei cu utilaje la cel mai înalt nivel tehnic, 
printre care combine de mare productivitate, în 1 
abatajele frontale s-a obținut o viteză de avan
sare de 2 m pe zi. Folosirea tehnicii avansate, i 
calificarea deosebită a minerilor care lucrează aici j 
au avut ca rezultat îndeplinirea planului anual 
de producție cu aproape 40 de zile mai devreme.

Au mai îndeplinit planul anual colectivele fa
bricii de ciment Gura Văii, din Tr. Severin și cel 
al întreprinderii industriale de stat pvntru cultura 
și fermentarea tutunului din Oltenia, Fabrica de 
cărămizi și întreprinderea forestieră din orașul 
Satu Mare, precum și întreprinderea de produc- . 
ție cooperatistă Sighet.

(Agerpres)
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ANGAJAMENTUL SOCIALIST
CUVÎNT DE ONOARE

La Uzinele Vulcan din Ca
pitală, în secția cazangerie 
grea, printre evidențiații în 
întrecerea socialistă se nu
mără și tînărul Gheorghe P 
Gheorghe campion al țării 
de juniori la lupte (catego

ria 68 kg)

IN PRIMA
CURSĂ

„4 DH-315“

mmiE micii

I olectivul Fabricii 
de piele și încăl
țăminte din Me
diaș a obținut 
rezultate bune în 

I întrecerea socia-
11

i
listă, rezultate ce sînt concre
tizate în înfăptuirea angaja
mentului anual cu mult îna
inte de termen. Valoarea pro
ducției globale a fost astfel 
depășită cu peste 2 milioane 
Iei. Rezultate deosebite s-au 
obținut în ceea ce privește 
creșterea productivității mun
cii. Astfel, în loc de 1 la sută, 
cît prevedea angajamentul, s-a 
Obținut o creștere a producti
vității muncii de 2,15 la sută. 
Tovarășul Francisc Kețzeg, 
inginer șef al fabricii, a vor
bit reporterilor noștri despre 
măsurile care au asigurat a- 
ceastă depășire.

— Măsurile sînt numeroase. 
Asupra unei idei aș vrea să 
mă refer înainte de a trece la 
unele exemple concrete. Ex
periența fabricii noastre a de
monstrat că o cale dintre cele 
mai eficiente în obținerea u- 
nor succese importante în 
procesul de producție, este fo
losirea din plin a fondurilor 
destinate lucrărilor de mică 
mecanizare. în consecință, noi 
am căutat să efectuăm multe 

Llucrări de acest gen. In zece 
iuni valoarea lor a atins a- 
proape 3 milioane. în marea 
lor majoritate, lucrările de 
mică mecanizare efectuate la 
noi au avut această direcție : 
creșterea productivității mun
cii. Să mă opresc la cîteva 
exemple. S-au confecționat, de 
jpiMă^a^cțoru^H^ălțămințe^

6 benzi cu deservire automată 
a locurilor de muncă, care au 
dus la o folosire mai rațională 
a spațiului de producție, iar 
productivitatea muncii a cres
cut în medie cu 20 la sută. De 
asemenea, pot aminti aici de 
mecanizarea operației de cu
sut a articolelor tehnice prin 
care este înlocuită munca ma
nuală a 7 muncitori ceea ce 
reprezintă fără îndoială o în
semnată economie anuală. Tot
odată noi am aplicat și alte 
măsuri care au contribuit la 
creșterea productivității mun
cii. De pildă, metoda tăbăcirii 
cromtanin a crupoanelor pen
tru talpă, metodă care s-a in
trodus la tăbăcăria vegetală. 
Aceasta duce la folosirea mai 
rațională a utilajelor, la îmbu
nătățirea rezistenței la uzură 
a tălpilor. In plus, s-au elimi
nat o serie de operații grele 
în tăbăcării (cum e transpor
tul pieilor din bazine), faza 
de pretăbăcit vegetal etc. 
Avantajele metodei sînt cu
mulate în reducerea cu apro
ximativ 20 de zile a ciclului 
de fabricație.

— Care a fost contribuția ti
nerilor la realizarea angaja
mentelor întreprinderii ? ■

— In fabrică lucrează mulți 
tineri și rezultatele obținute de 
ei nu pot fi desigur despărțite 
de munca entuziastă a între
gului nostru colectiv. Esențial 
în activitatea tinerilor, după 
cîte apreciez eu, este ambiția 
de care dau dovadă mulți din-

Rodica Veideș și Petru Med- 
vid din clasa a Vll-a A a 
Școlii medii nr. 5 din Iași 
se numără printre fruntașii 
clasei, avînd numai note de 

9 și 10

Foto: N. STELORIAN
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Congresul al XV-lea
al Partidului Comunist

din Belgia
Astăzi își deschide lucră

rile la Bruxelles Congresul al 
XV-lea al Partidului Comu
nist din Belgia. Cu acest pri
lej, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
a trimis o telegramă Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Belgia, prin care 
salută delegații la congres și 
urează partidului succes în 
activitatea sa.

Linii de cale ferată

sudate
De curînd, între Arad- 

Curtici, Chitila-Titu, Tecuci- 
Bîrlad, Ruginoasa-Iași și pe 
alte sectoare de cale ferată a 
căror lungime depășește 280 
de kilometri, s-au terminat 
lucrările de sudare a șinelor.

Pentru realizarea acestor 
lucrări s-au folosit utilaje de 
mare randament, la nivelul 
tehnicii actuale, fabricate în 
țară. Utilizarea mașinilor ro- 
mînești mobile pentru sudarea 
șinelor oferă posibilitatea 
efectuării acestor operații la 
fața locului și nu în ateliere 
situate la mari distanțe do 
porțiunea de cale ferată, care 
trebuie înlocuită.

Extinderea rețelei de linii 
de cale ferată continuă permi
te sporirea siguranței circula
ției, a capacității de transport 
și înlăturarea zgomotului.

(Agerpres)

Foto : GH. CUCU

tre ei, o ambiție bună, sănătoa
să. în scopul de a-și menține 
rezultatele pozitive de la o lună 
la alta. In fiecare lună sînt 
declarați astfel evidențiați în 
întrecerea socialistă peste 200 
de tineri, și sîntem siguri că 
mai mult de 100 dintre ei vor 
primi titlul de fruntași.

Tinerii ne ajută mult și la 
obținerea unor economii im
portante de materie primă. A- 
vem, de pildă, la sectorul 
croit, tineri care și-au înde
plinit de pe acum angaja
mentele anuale de economii. 
Victor Manta a realizat, de 
pildă, 19 600 lei economii la 
piele printr-o folosire mai 
corectă a tiparelor. Andrei 
Konig are o economie de pes
te 15 000 lei, loan Popa 12 000

lei ș.a.m.d. Ei vor intra așa
dar în anul următor, cu un 
bilanț de producție îmbucu
rător.

— în ce stadiu se află pre
gătirea producției anului 
tor la fabrica dv. ?

vii-

— Am putea spune că 
această privință lucrurile __ 
află acum în faza de sfîrșit. 
Este de altfel și o tradiție a 
colectivului nostru să intre în- 
tr-un nou an cu tot procesul 
de fabricație pus la punct. A- 
ceste pregătiri au îmbrățișat 
desigur multe domenii, dar u- 
nul este mai important: în 
1965 productivitatea muncii

I. BODEA 
V. CONSTANTINESCU

în 
se

(Continuare în pag. a Il-a)

Din portul Constanța a ple
cat în prima sa călătorie o 
nouă navă românească, car
goul „Sighișoara", de 1600 
tone, construit la Uzinele me
canice din Turnu Severin. A- 
ceasta este a patra navă cu 
care a fost dotată anul acesta 
flota noastră comercială. 
Noua navă are o linie moder
nă și un grad înalt de înzes
trare tehnică: motoare puter
nice, montate pe postamente 
amortizate de cauciuc, cîrmă 
hidraulică, pilot automat, ra
dar, telegraf electric, cabine 
luminoase și confortabile, pre
cum și aparat de filmat.

(Agerpres)

Seria agregatelor de foraj 
pentru mari adîncimi, produ
se de industria noastră cons
tructoare de mașini, a fost 
completată cu o nouă instala
ție — 4DH-315, omologată re
cent la Uzina „1 Mai“ din 
Ploiești. Echipată cu patru 
motoare Diesel de 700 CP fie
care și convertizoare hidrau
lice de cuplu, noua instalație 
este destinată forajului sonde
lor de țiței și gaze 
dîncimi de 7 000 
prăjini de 4,5 țoii, 
nominală de lucru 
este de 315 tone.
este prevăzută cu pompe de 
noroi de mare putere care a-

pînă la a- 
metri, cu 
Sarcina ei
(la cîrlig)
Instalația

sigură o presiune pînă Ia 200 
kilograme-forță pe centi
metru pătrat. Avînd dotare 
completă, această instalație 
este aptă atît pentru forajul 
sondelor de explorare, cît și 
de exploatare.

Turla instalației, de formă 
piramidală, are o înălțime, 
măsurată de la podul sondei, 
de 51 metri.

Prevăzută cu un înalt grad 
de centralizare și mecanizare 
a comenzilor, instalația 
4DH-315, proiectată în între
gime în țara noastră, poate fi 
condusă de la pupitrul sondo
rului șef.

(Agerpres)

Ediție bilingvă 
a sonetelor

Iui Michelangelo
După cum se știe, în acest 

an s-au comemorat 400 de ani 
de la moartea lui Michelan
gelo. Editura pentru literatură 
universală marchează acest 
eveniment cu o frumoasă edi
ție bilingvă italo-romînă a 
sonetelor marelui artist.

Tălmăcirea în romînește 
este realizată de C. D. Zeletin, 
iar cuvîntul introductiv este 
semnat de Tudor Vianu.

(Agerpres)

In construcție

Trei mari fabrici de piine
La București, Galați și Cluj se construiesc trei noi fabrici de pîine, 

care vor avea o capacitate totală de producție de peste 320 tone 
pâine- pe zi.

Noile unități de panificație vor fi dotate cu utilaje de înaltă teh
nicitate, care vor permite mecanizarea întregului proces de fabricație, 
iar parțial și automatizarea acestuia. Coacerea pîinii se va face pe 
benzi ce traversează cuptoarele, a căror .temperatură se reglează au
tomat.

Fabrica de la București, de exemplu, care va produce peste 160 
tone din toate sortimentele do pîine, precum și produse mărunte de 
franzelărie, are clădirea în curs de finisare și a început montarea 
mașinilor. Lucrările de montaj au început și la fabrica de la Galați. 
La Cluj, alături de fabrică, se construiește și o moară cu o capacitate 
de 220 tone făină în 24 de ore. Silozurile morii vor dispune de in
stalații modeme de condiționare și transportare a griului și fîinei.

(Agerpres)

Noua instalație de foraj „4 DH-315"
Foto: AGERPRES

Linii automate de
La Filatura de mătase din 

Lugoj au fost date in produc
ție două noi linii automate 
pentru filat mătase naturală. 
Acestea se adaugă la alte 4 
linii automate montate în ca
drul planului de modernizare 
a acestei filaturi.

Manifestări
Naționalul clujean, 

pe lingă piesele din 
repertoriu, a prevă
zut și alte manifes
tări artistice adresate 
în primul rind tineri
lor. Este vorba de 
festivalurile de poe
zie „Un buchet din 
lirica universală^, tin 
festival dedicat ar
delenilor Coșbuc. 
Go ga, Blaga, precum

filat
utilajele deMașinile și 

înaltă tehnicitate cu care a 
fost înzestrată această între
prindere asigură creșterea 
productivității muncii de pes
te 4 ori și obținerea unor fire 
de mătase de calitate superi
oară. (Agerpres)

artistice dedicate tineretului
și celor mai cunos- 
cuți poeți contempo
rani. Tot tinerilor 
le sînt adresate o se-

după Rebreanu, Sa- 
doveanu, realizate in 
cadrul studioului.

Pentru cei mai 
mici, va fi reluată 
..parada basmelor*, o 
dramatizare a citorva 
valoroase creații de

acest gen. Actorii 
clujeni — de la Na
țional și Teatrul ma
ghiar de Stat — și-au 
prevăzut și numeroa
se deplasări in re
giune, întîlniri între 
actori, regizori yi ti
neri in cadrul cărora 
vor avea loc discuții 
despre spectacolele 
preferate.

I. RUS

Cu prilejul celei de a XX-a aniversări
a eliberării Albaniei

Vineri seara ambasadorul 
R. P. Albania la București. 
Răpi Gjermeni. a oferit o re
cepție cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
Albaniei.

Au participat Emil Bodnă- 
raș. Ștefan Voitec, Gh. Gaston 
Marin, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători

unor instituții centrale și 
unor organizații obștești, 

" .............. superiori,

ai 
ai 
generali și ofițeri 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P.R. și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Sesiune de comunicări
tehnico-stiintifice

La Combinatul siderurgic 
din Reșița au început vineri 
lucrările unei sesiuni de co
municări tehnico-științifice,

Radiografia timpului liber
Activitatea culturală a studenților a depășit acum faza de 

pregătiri din preajma deschiderii anului universitar, meto
dele și experiența anilor trecuți conlucrând la desfășurarea 
unei bune munci de educație culturală. Iată cîteva răspun
suri la întrebarea : ..CE ACTIVITĂȚI ATI RETINUT DE 
ANUL TRECUT, CĂROR INVITAȚII CULTURALE RĂS
PUNDEȚI ANUL ACESTA ?

Dăm cuvîntul studenților Institutului medico-farmaceu- 
tic — Iași.

Colocviu din prima 
zi de studenție

Tovarășii CONSTANTIN MI- 
HALACHE, secretar al comite
tului U.T.M., și dr. VIORICA 
PIETREANU, președinta consi
liului A.S. pe institut ne-au de
clarat :

— Cei mai mari trebuie să-i 
familiarizeze pe noii lor colegi cu 
cerințele vieții studențești, ne-a 
spus Constantin Mihalache. Prin
tre primele preocupări legate de 
studiu, am căutat să-i introducem 
pe studenții anului I și-n atmos
fera culturală a institutului, să 
realizăm un colocviu cultural din 
prima zi de studenție. Cu pri
lejul primei reuniuni la care 
au participat, aceștia din urmă

au putut cunoaște viața artistică 
a institutului, formațiile care-, 
așteaptă. Concursul „Din ce echi
pă artistică vrei să faci parte 
a descoperit 5 chitariști, 2 acor- 
deoniști, un pianist cu pregătire 
bună.

— Care, alăturîndu-se celor 
din anul trecut — intervine tov. 
V. Pietreanu — au format orches
tra de care duceam atîta lipsă. în 
agenda culturală a anului 1964— 
65, înscriem teme cerute de toți 
studenții institutului. Continuăm 
„serile culturale". Dintre acestea 
amintesc una : despre Moldova 
contemporană. Pregătirea ei va 
include activități diverse; anii 
mai mici vor vizita întreprinderi
le ieșene, necunoscute lor; cei 
mari și-au fixat un adevărat tra
seu de studiu : Săvinești, Bacău, 
Roznov, Onești etc. Sînt prevă

zute discuții cu scriitorii ieșeni 
despre lașul din trecut.

— Selecționarea propunerilor 
făcute în anii de studiu — ne 
-pune dr. N. COSMA, — ne 
ajută în fixarea tematicii serilor 
culturale.

Una dintre acestea este litera
tura. Serile literare sînt manifes
tări la organizarea cărora partici
pă toți studenții unui an de stu
diu. Una din acestea : Moldova 
zilelor noastre, organizată de anui 
IV stomatologie. Pe fond muzical 
• de la Suita sătească a lui George 
Enescu la suite moldovenești sus
ținute de soliștii anului) studenții 
au realizat tabloul Moldovei de 
azi, fădnd apel la literatură dar 
și la cronicarii ei cotidieni — 
constructorii socialismului, care-și 
spun cuvîntul în materialele de 
presă. La seara literară „Trăsă
turi ale omului de tip nou oglin
dite în dramaturgia contempora
nă", organizată de anii II gene
rală și pediatrie, au fost invitați, 
pentru exemplificare pe viu a 
unor fragmente caracteristice, ac
tori de la Teatrul Național.

O altă invitație adresată stu
denților mediciniști este pentru 
seara de pictură.

La cererea lor, de anul trecut 
a început să li se prezinte dife
rite școli, curente artistice, muzee 
celebre.

— Dar nu la întâmplare — ne 
precizează dr. DUMITRU RA
DU, îndrumătorul cercului plas
tic. încercăm să realizăm uri 
scurt curs de istoria artei, 
prezentat celor 40 de mem
bri ai acestui cerc. Prele
gerile le-am însoțit de pro
iecții, albume și filme documen
tare. Vom continua în anul aces
ta cu secolul XIX. Ne-am propus 
o mai amplă dezbatere a feno
menului artistic contemporan, 
discuții la fiecare expoziție des
chisă în orașul nostru. Alți 40 de 
studenți din diferiți ani se întâl
nesc de două ori pe lună să-și 
completeze cultura muzicală. 
Cum ? Audiind expuneri despre 
istoria muzicii (Enescu, Beetho
ven, Ceaikovski, Prokofiev), urma
te de audiții pe discuri. Membrii 
cercului au devenit organizatorii 
„serilor muzicale", ajutați fiind 
în cîteva rânduri și de studenți 
de la Conservator.

...Din agenda manifestărilor 
culturale desprindem importanta 
contribuție a brigăzii de agita
ție a institutului, formație ce are

o activitate bine cunoscută. Deo
sebit de prețioasă este acțiunea 
îndreptată de acest colectiv îm
potriva mediocrității, pentru for
marea spiritului de colegialitate, 
pentru promovarea profilului stu
dentului model aflat sub zeci și 
zeci de nume în institut. Conti
nuitatea activității este o condiție 
a prestigiului brigăzii. Pentru a- 
tragerea celor mai tineri studenți 
în acest colectiv s-a organizat (de 
către comitetul U.T.M. și consi
liul A.S.) un „concurs de admi
tere" în brigadă, pentru „boboci". 
12 au și devenit deținătorii rolu
rilor principale. Veteranii brigă
zii (dr. N. Vafiadis, dr. Petre P. 
Vancea, dr. FI. Topoliceanu, dr. 
Colev, studenții Daniel Cezar, 
Elena Gavrilescu ș.a.) le-au po
vestit de examenul dat de ei în
șiși în brigadă și de condițiile im
puse, de cinstea de a reprezenta 
opinia colectivului. în ce fel ? 
Povestindu-le întîmplări. Printre 
ele, iat-o pe cea a dr. N. VAFI
ADIS, instructorul : asistîndu-ne 
la o repetiție a brigăzii, cînd e- 
îam student, dr. Kreisler, profe
sorul meu, m-a întrerupt: „Tu 
pe scenă vorbești, dar să te aud 
ș.’ la seminarii". A fost o lecție 
ținută în cea mai scurtă frază,

dar din care învăț mereu. Deci 
o primă condiție : învățătura.

Iată și alte condiții: calitatea 
repertoriului, a interpretării (pre
miile speciale și mențiunile indi
viduale date membrilor brigăzii 
la concursurile pe țară — obligă), 
disciplina, punctualitatea la re
petiții și mai ales spectacole efi
ciente prezentate la „sediu" și în 
„deplasare".

„Cursuri 
extrauniversitare"
Despre acestea ne-a vorbit 

GABRIELA CĂLINESCU din 
anul VI medicină generală, pre
ședintă de cămin la complexul 7:

— La clubul căminului, marți 
și sîmbătă obișnuim să ne în- 
tîlnim la „seri culturale". Multe 
dintre ele constituie adevărate 
cursuri extrauniversitare. Aș cita 
printre reușitele anului trecut 
seara intitulată „Prietenia dintre 
Marx și Engels", cea în care Ga-

FLORICA POPA

(Continuare în pag. a II-a)

la care iau parte specialiști 
din Ministerul Industriei Me
talurgice, din institutele de
partamentale, ale Academiei 
R. P. Romîne și cadre didac
tice din învățămîntul tehnic 
superior, academicieni și alți 
oameni de știință.

Sînt prezentate comunicări 
științifice valoroase pentru 
activitatea industriei siderur
gice din țara noastră, sesiunea 
constituind un bogat schimb 
de experiență între lucrătorii 
din producție și cei din dome
niul cercetării științifice.

(Agerpres)

In pag. a Il-a :

• G. Storin recomandă; 
DEVOTAMENT, AUTO- 
CUNOAȘTERE, MO
DESTIE (Dialog la scenă 
deschisă).

• 30 de ani într-o oră dc 
veselie (Carnet cinema
tografic)

In pag. a IlI-a :

în dezbaterea adunărilor 
generale de alegeri U.T.M.

• Participarea tineretului 
Ia întrecerea socialistă



G. Storin, ar
tist al poporului 

Desen de 
SILVAN

■I 111111

severerăsăturile
ale feței, destinse 
în aceste clipe, 
trădează o disci
plină fizică culti
vată prin mari ri
gori. Prezența ve

nerabilului actor impune o 
liniște olimpiană, odihnitoare. 
Firesc, nepremeditat, îți vin 
în minte asocierile cu crea
țiile perene ale firii. Cu mîi- 
nile expresive odihnite pe ge
nunchi, G. Storin vorbește e- 
gal și din cînd în cînd, vocea, 
de profunde rezonanțe, devine 
febrilă, precipitată, revenind 
apoi în matca seninătății. Talia 
înaltă, chipul expresiv dăltuit, 
în ciuda celor 82 de ani de 
viată, care a comunicat atîtor 
generații îndrăgostite de tea
tru adevărul marelui reperto
riu teatral, creează o ambian
ță care împrumută blîndețea 
luminii de toamnă. Cu această 
senzație ascultam căderea fra
zelor pe care actorul — care 
a ilustrat 6 decenii scena ro
mînească — le adresează ti
nerilor actori.

— Cariera actoricească nu 
este deloc o treabă ușoară, mai 
ales atunci cînd o iei in se
rios. Hotarîndu-te să te reali
zezi în viață ca slujitor al sce
nei, îți impui în primul tind 
să-i fii întrutotul devotat.

Amintirile marelui 
prezent și astăzi în 
noastră scenă vorbesc 
o totală dăruire scenei.

— Am urcat pentru 
oară scena în urmă cu 63 de 
ani. Eram în 1901 elev la Aca
demia de muzieă și artă dra
matică. Am debutat in „Fran- 
țuzitele" lui Faca in rolul 
locotenentului Panaiotachi. în 
anul următor am fost admis 
direct în anul al II-lea al con
servatorului. L-am avut ca 
maestru pe marele Nottara. 
Paralel jucam la Teatrul Na
țional. Am avut și roluri de 
întindere, dar am făcut și fi
gurație. Luasem in serios 
munca mea și niciodată n-am 
făcut distincție intre rolurile 
în care eram distribuit: le-am 
primit cu egală seriozitate și 
m-am străduit întotdeauna 
să-mi perfecționez interpreta
rea. încă de la început pentru 
mine a fost clar că în momen

actor 
prima 
despre

prima

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN (film pentru 

panoramic) — rulează la 
orele : 9,30; 12,30; 15,®;
21,15. HAMLET rulează la 
blica orele : 9,30; 12,15; --------
18,15; 21. SEDUSĂ ȘI ABANDO
NATĂ rulează la Festival orele : 
9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,«; Grivi- 
ța orele : 10; 12,30; 15.30; 18; 
20,30; Excelsior orele : 10; 1230; 
15,30; 18,15; 21? Melodia orele: 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 1845; 21.
S-A INT1MPLAT LA MILIȚIE — 
cinemascop — rulează la Luceafă
rul orele : 10; 12,15; 14.®( 16;
18,15; 20,30. TREIZECI Dc AN! 
DE VESELIE rulează la Capitol 
orele: 9; 11; 13,15; 17; 19.15;
20,45; Aurora orele : 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18®; 21; Unirea ore
le: 16; 18,15; 20,®. TEAMA rulea
ză la înfrățirea între popoare ore
le : 15; 17,®; 2Ot Tomis orele 9,15»

ecran 
Patria 
18,30; 
Repu- 
15.15;

la
16,45;
19,30. IOANA

Central 
20,15;

ta 
18,15; 
rulea- 
13,45; 

PROGRAM 
GHE-

1130; 13,45; 16: 18.15, 20.®: Mo
șilor orele: 15,30; 18; 20,®.
STRĂINUL — cinemascop — (am
bele serii) rulează 
orele s 9,45; 13,15
Popular orele : 16; _____________
IN ATAC rulează la Lumina ore
le : 9,45; 12; 14; 16,15; 18,®; 2030, 
Adesgo orele : 15? 17; 19; 21.
DRAGOSTE LA ZERO GRADE 
rulează la Union orele : 15; 17; 
19? 21. M-AM ÎNDRĂGOSTIT
LA COPENHAGA rulează 
Buzești orele : 16;
20,30. IN VÎLTOARE 
ză la Doina orele : 11,30;
16; 18,15; 20,30
PENTRU COPII — ora 10.
PARDUL — cinemascop — (ambe
le serii) rulează la Giulești orele : 
9,30; 13; 16,30; 20; Arta orele : 
16; 19,30 AVENTURA DE LA 
MIEZUL NOPȚII rulează Ia Cultu
ral orele : 15,30? 18; 20,30. CIO- 
CIARA rulează la Dacia orele î 
930; 11,45; 14; 16,15? 1830; 21.
UMBRELELE DIN CHERBO
URG rulează la Victoria 
orele: 10; 12; 14, 16,15;
18,®; 20,45. COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE rulează la Bu- 
cegi orele : 9,45; 12; 14,15? 16,30; 
18,45; 21; Pacea orele: 11; 
18,15? 20,30. GALAPAGOS

16; 
ru-Televiziune

Orele 19,00 — întîlnirea 
handbal masculin dintre echipele 
„Dinamo“-București — „Vor- 
waerts” Berlin. 19,30 — Jurnalul 
televiziunii. 19,40 — Repriza a 
doua a întâlnirii de handbal. 20,10 
— Din viața animalelor (XX). 
Dragoni, familia cîinilor și mai
muțe. 20,35 — „Opereta și 
ei husar”. 21,30 — Concert 
estradă — Transmisiune de 
Sofia. în încheiere: Buletin 
țtiri, sport, buletin meteorologic 

de

al 
de 
la 

de

tul apariției pe scenă nu mai 
sint eu, ci personajul pe care 
l-a văzut autorul.

în diverse ocazii tinerii ac
tori, proaspeții absolvenți ai 
institutului sa întreabă pentru 
ce gen dramatic și personaje 
să opteze. Experiența maestru
lui este edificatoare :

— Tînăr actor, trebuie să te 
cunoști pe tine însuți. Cunos- 
cîndu-te bine, cunoscindu-ți 
posibilitățile îți va fi mai ușor 

DIALOG LA
SCENĂ DESCHISA

să-ți formezi un profil pro
priu, o personalitate artistică. 
Actorul trebuie să știe pentru 
ce e chemat sa joace. Expe
riențele diverse, trecerile de 
la comedie la tragedie și in
vers sînt interesante mai ales 
in tinerețe, dar periculoase 
prin prelungirea lor excesivă. 
Cunoașterea propriilor posibi
lități hotărăște intensitatea și 
diversitatea experienței.

Să joci întotdeauna rolurile 
pentru care ești chemat, abți- 
nindu-te de la succese momen
tane, facile, pe care ți le pot 
oferi unele roluri, subordonin- 
du-te spre valorificarea totală 
în timp a posibilităților tale 
dominante — e un sfat ilustrat 
prin însăși cariera maestrului. 
Discuția despre înriurirea ma
rilor maeștri ai scenei asupra 
tînărului actor este, de aseme
nea, edificatoare.

— Fiind angajat la Național, 
după absolvire, am avut noro
cul să fiu în preajma lui Ale
xandru Davila — cred că cel 
mai mare om de teatru pe 
care l-am avut — pe atunci di
rector, iar ca regizor să-l fi 
avut pe Paul Guști. A fost pe
rioada marilor prefaceri tu 
structura primei noastre sce
ne. Am avut șansa ss vedem 
mari actori străini și romi ni

iparleazâ !a Timpan Noi oreie : !O — 
21 in continuare. ACCATTONE 
rulează la Flacăra orele: 14; 16.15= 
18.30; 20.45. AL NOUĂLEA NUME 
rulează la Vitas orele : 16; 18.15=
2030; ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ rulează la Mionta erele : 
930; 12.15; 15; 18; 21; COSZDOS O- 
reie : 15; 17.45; 2030; REZERVAT 
PENTRU MOARTE ruieezâ la Moa
ca orele : 16; 18.15. 30 30. BRA
ȚUL NEDREPT AL LEGII ni&ază 
la Viitorul orele: 1430: 1630:
18.® 20.®; Progresul orele : 15;
17; 19; 21 DOMNIȘOARA... BAR- 
BĂ-ALBASTRÂ rulează la Crin- 

orele; 16; 18.15; 20,®. VIA- 
TA PARTICULARA rulează la Voi- 
ga orele 9.45; 12; 14.15; .
18.45; 21. POVESTE DE PE DON 
rulează la Floreasca orele 
COMOARA DIN VADUL 
rulează la Rahova orele : 16;
18.15; 2030; Lira orele : 15,®; 18; 
20 30 VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la București orele : 9; 
11.15; 1330, 16; 18.®; 20.45; Fla
mura orele: 9; 11,®; 14; 16,®;
19; 2130; Modera orele : 10; 1230;
15, 1730. 20 15,

1630;

. 20.30.
VECHI

orele :

URMĂRI DIN PAQINA I

Radiografia
timpului liber

briela Ionescu a prezentat lirica 
lui Coșbuc, urmîndu-i „S unsul 
Giocondei" în viziunea colegului 
meu Gabriel Ungureanu, și crea
ția lui Bizet — pe care am încer
cat să o argumentez cu texte. 
Apoi concursurile „Cine știe, 
răspunde” cu tema „înflorește 
regiunea Iași”. M-am convins în 
șase ani de facultate că lucrurile 
simple, concepute cu fantezie, 
atrag cel mai mult (concursuri, 
excursii, dezbateri pornind de la 
o carte, un concert). Desigur, nu 
militez pentru facil și cred ca o 
preocupare serioasă pentru dez
voltarea gustului artistic, a sensi
bilității se încadrează perfect sar
cinii noastre principale : învăță
tura. (Gabriela Călinescu rezervă 
săptămînal, două ore inițierii 
plastice și muzicale. Cît despre 
situația la învățătură, este de la 
începutul studenției printre frun
tașii mediciniștilor).

Trei invitații
Cum veniți în întîmpinarea 

preocupărilor culturale ale stu
denților ? — a fost întrebarea a- 
dresată conducerii teatrului, O- 
perei, Filarmonicii, filialei Uni
unii artiștilor plastici.

ILIE GRĂMADĂ, director al 
Teatrului „V. Alecsandri” :

— Ii invităm seară de seară 
la spectacolele noastre. Ne-am 
gîndit la studenți punînd în sce
nă piese care prin tematică au

G. STORIN recomandă:

Devotament,
autocunoaștere,

modestie
ca Novelli, Zaconi, De Sanctis, 
Eleonora Duse, Aristiza Ro- 
manescu sau Agatha Bîrsescu. 
Vizionînd spectacole oferite de 
ei ne-am completat cultura 
noastră teatrală. Indiscutabil, 
fără cultură, fără o lectură se
lectată și bine dirijată nu poa
te fi conceput un actor mo
dern. Trebuie să remarc însă 
că oricît de cult ar fi un tînăr 
el nu poate deveni actor, fără 
talent, fără chemare, intr-un 
cuvînt fără dăruire totală, ne
condiționată, scenei. Fiindcă 
veni vorba de Alexandru Da
vila, aș vrea să repet că el a 
ridicat foarte mulți tineri ac
tori, printre care m-am numă
rat și eu : Tony Bulandra, Ion

Manolescu, Marîoara Voicules- 
cu, V. Maximilian și alții. în 
permanență ne arăta cum tre
buie să jucăm și era in mijlo
cul wottTU. între ei fi noi c 
impus mciodată distanțe de 
virstă sau de cultură. Așa ne-a 
fost mai ușor să trecem peste 
multe din greutățile legate de 
incepcturile carierei noastre.

Despre felul in care trebuie 
pregăti: un rol, despre disci
plina vieții unui actor s-a scris 
și s-au spus multe. Cuvintele 
decanului scenei romlnești ca
pătă o rezonanță neobișnuită 

Popa, la TectrJ Muncitoresc C.F.R.-Scenă din „Mușcata din fereas tră" de Victor
Ciul

Foto: AGERPRES

tangență psihologică cu ei și 
munca lor. Afluența este ridicată. 
Bineînțeles, nu numai la acestea. 
Ca profesor îi „urmăresc” și 
după cursuri și seminarii. Ii în- 
tîlnesc destul de des la spectaco
lul de operă, de teatru. Fără pre
tenția de a fi făcut o statistică 
remarc însă afluența mediciniști
lor, politehnicienilor. Mai puțin a 
celor de la istorie, filologie, filo
zofie. Probabil, pentru că citesc, 
și-și spun că nu mai e nevoie să 
și vadă teatru ? Nu știu. O pie
să de teatru văzută e, după mine 
o adevărată lecție de istorie, de 
viață. Mediciniștii chiar cînd a- 
tacă ei înșiși un gen artistic — 
ca artiști amatori se impun. Pe 
de altă parte le oferim studenți
lor vizionări colective urmate de 
discuții asupra pieselor (discuții
le cu studenții anului IV mate
matică la „Richard al III-lea“ și 
„Grădina cu trandafiri" s-au do
vedit folositoare pentru ambele 
părți), vizionarea în avanpremie
ră a unor piese din dramaturgia 
originală, colocvii cu actorii Ia 
„seri de teatru", organizate în 
căminele studențești.

GEORGE VINTILĂ, director 
al Filarmonicii: Am organizat 
concerte în institute. Solici
tările politehnicii și universită
ții au fost în anul trecut mai nu
meroase, și susținerea concertelor 
simfonice-lecții, cu prezentări și 
exemplificări, s-a bucurat de a- 
preciere. în a doua jumătate a 
lunii noiembrie intenționăm să 
deschidem un ciclu prin care lu
crările din literatura muzicală 
universală și romînească, clasică 
și contemporană — să fie explica
te înainte de audiție. Nu toate 
institutele au însă posibilități să 
ne primească cu întreaga filarmo- 

în această adresare către ti
neri.

— Și acum, după 63 de ani 
de la debutul meu, am aceleași 
emoții cină urc scena. în mo
mentul in care sint diftribuit 
într-o piesă nouă, citesc textul 
de citeva ori și apoi im* învăț 
roluL în orice ocazie m-aș a- 
fla, gindesc cum trebuie jucat 
personcțL.'.. Deseori mc sur
prind gindind ca el, avind re
acțiile luL în ziua spectacolu
lui repet textul singur pentru 
a fi sigur pe eL Incinte de 
spectacol sin; prezent la tea
tru cu două ore înainte de ri
dicarea cortinei. Astfel am po
sibilitatea sâ mă reculeg, să 
intru in psihologia autentică 
a personajului In acei mo
ment devin omul pe care l-a 
conceput autorul.

In încheiere maestrul se re
feră la una din oonditiiie in
dispensabile ale măiestriei : 
modestia.

— Avem actori tineri «oarte 
talentați. Sint convins că suc
cesele școlii rominești de tea
tru vor fi continuate de o ge
nerație înzestrată. Ttnerii ac
tori talentați nu trebuie să 
uite că succesele temeinice nu 
pot fi obținute fără munci și 
modestie. Avind un succes cit 
de mare nu trebuie ss te lași 
inefntat, ci să muncești dăru- 
indu-te și mai mult. Nenumă
rate cariere promițătOG^e cu 
fost retezate de la început dzn 
lipsă de modestie căci taleutul 
cel mai viguros se năruie sub 
ingtmfare.

Si spuse de băi 
tra vorbele par să prii 
contur fizic, să devină c 
crete să te oblige să le irz 
gazinezi 
morezi ca vorbele u 
deosebit Către tineri.

V. ARACHEUAN 

nutes-

aa-

nică (de exemplu medicina). Ca
litatea concertelor ar dștiga dacă 
le-am susține la Casa de cultură 
a tineretului și studenților, cum 
am făcut de citeva ori anul tre
cut. Poate anul acesta să fim so
licitați mai des—

IFTIMIE BÎRLEANU, pre
ședinte al filialei Uniunii artiști
lor plastici :

— Inițierea în arta plastică nu 
se poate face — după părerea 
mea — exclusiv prin trecerea 
pragului expozițiilor, muzeelor. 
Ciclul de 10 expuneri susținut 
la Casa de cultură a tineretului 
și studenților — cu exemplificări 
prin filme și diapozitive — a fost 
urmărit cu o frecvență sub limi
tă (cu îngăduință, poate vreo șută 
de studenți l-au audiat în între
gime). O parte din vină ne re
vine : ne-am limitat la această 
unică formă, adresindu-ne tuturor 
categoriilor de tineri, fără o di
ferențiere în funcție de stadiul 
lor de pregătire. Ii invităm pen
tru anul acesta nu numai la Casa 
de cultură — unde proiectăm 
deschiderea unui ciclu special 
pentru studenți ci și la sediul fi
lialei, la activitatea cercului de 
estetică și a secției de critică — 
înființată recent. îi așteptăm și-n 
expoziții, și-n atelierele noastre, 
la schimburi de impresii pe viu.

Nici măcar pe afiș
Cu aceeași întrebare am con

fruntat și programul Casei de cul
tură a tineretului din Iași. Dar 
acesta nu ne-a putut spune ni
mic... Cu excepția reuniunii „bo
bocilor”, nici una din activitățile 
lunii trecute nu i-a solicitat pe 
mediciniști (în treacăt fie spus,

Aspect de la librăria noa
stră din Bacău

Foto: N. STELOR1AN

Studioul 
artistului amator

In scopul ridicării nivelului 
calitativ al spectacolelor for- 
mațdlor artistice de amatori 
și de pregătire a instructori
lor, la Galați a luat ființă pri
mul studio al artistului ama
tor. La el participă instructori 
ai formațiilor de amatori din 
întreprinderi, cămine cultura
le, cooperative meșteșugărești, 
școli și facultăți din cuprinsul 
orașului și raionului Galați, 

face 
ac-

metodică se 
de cadre de specialitate, 
tori, muzicieni, regizori.

în curind, asemenea 
ăsonsti tov lua ființă și in

B-i.Ia, Focșani și Tecuci.
(Agerpres)

ea

stu- 
ora-

nici studenții altor facultăți n-au 
beneficiat de mai mult). Mai no
rocoși, cei de la Conservator au 
o zi din noiembrie rezervată re
uniunilor la care-și vor invita 
colegi din toate institutele. Să 
fie suprasolicitată Casa de cultu
ră de celelalte categorii de ti
neri ? Să facem apel tot la pro
gram : în 12 zile din octombrie, 
unica activitate a fost... specta
colul de film intitulat fără nici o 
justificare „seri ale prietenilor 
filmului" și teatru.

împreună cu studenții medici
niști așteptăm și noi răspunsul 
Casei de cultură. Desigur, cel 
mai potrivit răspuns ar fi un pro
gram dedicat tuturor tinerilor și 
studenților ieșeni. Iată ce propun 
mediciniștii:

a) o zi de activitate susținută 
prin rotație de fiecare organiza
ție U.T.M. din oraș ; ar reveni 
cel puțin o dată pe luna și fie
cărui institut rîndul să-și spuria 
cuvîntul ; b) activitatea în cercu
rile plastice și muzicale să nu se 
limiteze Ia cultivarea aptitudini
lor și însușirea meșteșugului, ci, 
pe lîngă acestea să ajute la for
marea unei culturi temeinice, ri
nei informări diverse și operati
ve; c) Casa tineretului și studen
ților poate solicita cele mai valo
roase echipe artistice care să rea
lizeze spectacole nu numai cu 
prilej competițional; d) seara „în- 
tîlnirilor interesante" — în care 
tinerii din întreprinderi și stu
denții să-și împărtășească* succe
sele, preocupările de viitor, a- 
vînd în mijlocul lor activiști și 
oameni de cultură, muncitori și 
profesori.

Consiliul asociației pe centrul 
universitar, comitetul U.T.M. pot 
ajuta la promovarea în cadrul

CARNET CINEMATOGRAFIC

ani într-o
oră de

din vra- 
cutii ni-

eînsuflețită 
furile de _ 
chelate ale filmote
cilor, comedia mută 
strălucește de cîțiva 
ani pe ecranele mo
dernelor cinemato

grafe. Văzînd-o desfășurindu-se 
vertiginos, cu iuțeala și reacția 
în lanț a gag-urilor inepuizabile
— inclusiv celebra urmărire în 
formație ce pare o viermuială or
ganizată de atomi, privită la un 
microscop gigantic — pantomi- 
ma lui Sennett sau Buster Kea
ton, Chaplin sau Harold Lloyd, 
Stan — Oliver sau Fatty, îți face 
impresia că își ia zborul direct 
de pe pista de lansare a rachete
lor balistice. Furia ei belicoasă 
cheamă însă la răfuieli inofensi
ve și hilare între un grăsan cu 
melon și morgă înțepată și un 
pirpiriu neajutorat care-și găsește 
sprijin ingenios într-o ușă gli
santă, un baston folosit drept 
ârlig ori un felinar cu gaz ce 
amețește capul de oțel al adver
sarului. Gagul cel mai excentric 
pare perfect plauzibil pentru că
— element insolit în noua cule
gere de miniaturi comice a lui 
Robert Youngson — izvorăște 
direct dintr-o realitate ea însăși 
uimitoare, senzațională. Scurtele 
incursiuni documentare în ambi
anța anilor ante și post-belici 
(primul război mondial), rapide 
finsh-uri pe baza jurnalelor fil
mate în care, după un Wilson 
semnînd declarația America de 
intrare in război, vezi dansînd pe 
străzile New York-ului o popu
lație In delir atrasă de „marea 
aventură", ca numai după citeva 
cadre aceiași mulțime să-și pri
mească tot în delir eroii, explică, 
aproape științific, mecanismul și 
esența filozofică a comediei a- 
cestor ani. Un comic absurd și 
totuși plauzibil, un comic meca
nic, generat de-o realitate ab
surdă, instabilă, mecanizată, iste- 
rizată de tunetele jazz-ului proas
păt născut. In marile localuri se 
instaurează domnia furibundului 
charleston și pe platourile proas
păt inaugurate ale Hollywoodului 
se reia cu frenezie ritmul ce va 
acompania mișcările sacadate, 
dezarticulate, ale clownilor aduși 
pe ecrane. Iată-l pe Syd Chaplin, 
fratele viitorului Chariot, luptîn- 
du-se cu două tăvi imense de 
torte, intr-un ritm drăcesc, încer
când să ajungă la mesele clienți- 
lor săi. Jonglerie, prestidigitație, 
iluzionism, iată ce a fost la în
ceput comedia mută. Și, cufun- 
dîndu-se către originile oricărei 
arte, unde vei găsi același feno
men numit sincretism, tânăra ci
nematografie prin definiție o 
artă compusă, sintetică, cultivă 
cu precădere în această perioadă 
pantomima și trucajul tehnic 
(abia descoperit). Spectatorii se 
incintă de zîna lui Mălies ce în
tinde bagheta magică făcînd să

Casei de cultură a unor activi
tăți cit mai diverse care să re
flecte viața culturală a studenți
lor ieșeni.

Roadele
micii mecanizări

basculante 
chimică a

va crește cu 9,3 la sută față 
de realizările acestui an, ast
fel încît pregătirea condițiilor 
s-a făcut îndeosebi în această 
direcție.

De aceea, lucrările de mică 
mecanizare vor fi continuate 
în lunile care urmează în 
special la sectorul mineral 
unde planul de producție creș
te în anul viitor cu 23 la sută. 
Pentru aceasta se lucrează a- 
cum la montarea unui agregat 
de șprițat, uscat piei fețe, iar 
de la 1 decembrie pînă la sfîr- 
șitul lunii seva termina mon
tarea a încă unui agregat de 
acest fel. Tot la tăbăcăria mi
nerală se montează un tunel 
de uscare cu cîrlige pentru 
piei fețe, 10 vase 
pentru tratarea 
pieilor etc.

în general toate 
bricii noastre au 
trate cu utilaj complex, 
înaltă productivitate. Se pune 
însă și altă problemă : mînui- 
rea acestui utilaj să se facă 
de un personal bine calificat. 
De aceea în afara cursurilor 
ce vor fi organizate pentru 
muncitori, noi vom înființa, 
în perioada imediat următoa
re, un curs de specializare 
pentru maiștri și unul pentru 
ingineri. Acum se lucrează la 
tematici.

Caracteristic pentru cursu
rile de ridicare a calificării la 
care vor participa muncitorii

secțiile fa- 
fost înzes- 

de

veselie
ca 
să

înflorească pomii înzăpeziți 
mai târziu, după un deceniu, 
fie uimit de același trucaj mira
culos prin care „descurcărețul 
Jimm" își confecționează din aer 
o bicicletă, sparge în doua un 
polițist, îl împachetează ca pe o 
marionetă de carton și-l aruncă 
de la etaj pînă cînd se animă din 
nou și o pornește în urmărirea 
istețului evadat. Simbolul e 
conceput „ad litter am", aceste 
momii de polițiști se comporta ca 
atare pe ecran, imaginea popu
lară, metaforă a eroului fără fri
că ce omoară dintr-o singură lo
vitură doi urși (pe unul, Buster 
Keaton îl pocnește cu patul puș
tii, în timp ce ursul, neprevăzut, 
din spatele vînatorului, e atins 
de glonțul scăpat din gîtul ace
leiași puști) apare și ea aidoma 
ilustrată. Ingeniozitatea sau, ca 
sa folosim un termen modern 
„tehnica" gag-ului se desăvârșe
ște într-o epocă în care descope
rirea științifică pare învecinată 
cu cea mai fantastică ficțiune. 
Balonul zburător — senzația vre
mii — devine mobilul comic al 
celebrelor istorioare cinemato
grafice avind ca erou pe inven
tatorul călătorind într-un vehicul 
ghidat cu ajutorul unui magnet, 
descoperind combustibilul mira
culos ce va ciocni în aer automo
bile atingînd viteze cosmice. Și-n 
toată această cavalcada comică, 
explozie de vitalitate, un factor 
„constant": accelerația, ritmul 
vertiginos ce animă, explică, desă
vârșește gag-ul ingenios, pantomi- 
ma ce transforma pe actori în 
marionete sprințare, elastice, dez
voltând un balet fantastic, meca
nic, ireal. Și totuși, atît de aproa
pe de realitate. Imagini din jur
nalele vremii surprind excentri
cul maraton dansat: perechi în
lănțuite străbat în ritm epuizant 
drumul de la New York la Chi
cago. Nu, nu e o poantă a Iul 
Mack Sennett ci o realitate stra
nie : cupluri isterizate de jazz 
beau cafele în timpul dansului 
kilometric, bărbatul se bărbiereș
te sacadat, în ritm de charleston, 
în timp ce femeia își reface far
dul pe obrazul istovit — sinistră 
glumă a anilor post-belici cu in
divizi agonizînd pe deviza „după 
noi, potopul".

E pentru prima dată cînd o 
asemenea culegere explică atît de 
limpede bazele reale, sociale ale 
unei etape din istoria filmului 
oferind, totodată, cîteva mostre 
— cu totul inedite — de virtuo
zitate comică inegalabilă. Ne re
ferim la uimitoarele miniaturi 
chapliniene din perioada „Keys
tone" : „Strada liniștită", „Pati
noarul" și, mai ales, „Ceasornica
rul" precum și la cîteva momen
te sugestive ale artei lui Buster 
Keaton, cu adevărat antologice.

ALICE MĂNOIU 

este legătura cu problemele 
producției, ale practicii ime
diate. Astfel, în anul următor 
lecții teoretice vor fi mai pu
ține la număr. Datorită faptu
lui că au fost date în func
țiune linii tehnologice noi, că 
s-au mecanizat o serie de o- 
perații, maistrul și mecanicul 
de linie vor fi instructorii 
muncitorilor, lecțiile devenind 
așa dar veritabile instructaje 
la locul de muncă.

în anul care vine sarcinile 
de producție ale fabricii cresc 
și este firesc ca și cerințele 
noastre față de tineri să fie 
mai mari. Ce așteptăm așadar 
de la ei? Dorim în primul rînd 
ca organizația U.T.M. să con
tinue și în 1965 să aplice din 
metodele folosite cu succes 
și pînă acum în munca 
de mobilizare a tinerilor în 
întrecerea socialistă. Este 
vorba despre organizarea 
unor adunări generale U.T.M. 
cu o temă foarte con
cretă legată de activitatea ti
nerilor. Se obișnuia, de pildă, 
să se discute despre: cum folo
sim tiparele, ce putem învăța 
de la tovarășii noștri de mun
că mai vîrstnici în privința 
calității, cum ne preocupăm 
de respectarea fiecărei faze a 
procesului tehnologic etc. și 
aceste teme și altele este bine 
să revină și în viitor în dis
cuția organizației U.T.M.

Un al doilea lucru, care-1 
așteptăm de la tineri, se refe
ră la calificarea profesională. 
Desigur noi am organizat și 
în alți ani cursuri, am alcătuit 
conferințe în acest scop. Lu
crurile nu se rezumă numai 
Ia atît. Este vorba de a avea 
mai multă pasiune pentru me
seria aleasă, de a te preocupa 
mereu pentru îmbogățirea cu
noștințelor, pentru că în acest 
domeniu niciodată nu poți 
spune că ai făcut totul.

de ieri
Colocviu
în £ața
mașinilor

La Uzina „Electromotor" 
din Timișoara au venit în 
vizită studenții anului V al 
Facultății de mecanică. înso
țiți de inginerul șef V. Po- 
povici și inginerul N. Crăciu- 
nescu, viitorii specialiști s-au 
oprit cu interes în fața mași
nilor și utilajelor. Inginerul 
V. Popovici le-a vorbit stu
denților despre extinderea ha
lelor vechi și proiectarea unor 
noi hale în vederea produc
ției de serie. Explicațiile pri
mite au completat cunoștin
țele însușite la cursul „Bazele 
proiectării uzinei". Studenții 
au luat cunoștință și despre 
amplasarea mașinilor în grup 
și în flux în secțiile uzinei, 
organizarea muncii pe bandă 
în secția de turnătorie a ne
feroaselor, secția de prelu
crare la rece, sculerie, mo
toare electrice, atelierul de 
debitare și fabrica de micro- 
motoare. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii le-au expli
cat studenților turnarea sub 
presiune a neferoaselor, teh
nologia de fabricație a mo
toarelor mari, au cercetat îm
preună strungul cu comenzi 
automate etc. A

NICOLAE EBÎNCĂ " 
student

»

In tovărășia
cărții

Biblioteca raională din Ro
șiorii de Vede are o bogată ac
tivitate. Tinerii vin cu plăcere, 
participă la acțiunile inițiate, 
împrumută diferite cărți. Ast
fel, timpul liber este folosit în 
mod recreativ. în acest an, bi
blioteca numără 2 000 de citi
tori permanenți, pentru care au 
lost organizate 33 de seri li
terare, 9 consfătuiri, 48 de pre
zentări de recenzii de cărți, 4 
călătorii pe harta țării, 4 con
cursuri „Cine știe, răspunde" 
și 46 expoziții tematice pe te
me agricole.

IONEL PROTOPOPESCU 
corespondent voluntar

• Concurs
de recitări

în cadrul școlii 
(Școala profesională 
strucții București) s-a 
zat recent un concurs de re
citări. Faza finală a reunit 20 
de participanți. Premiul întîi 
a fost acordat elevei Elena Bă- 
răceanu pentru interpretarea 
poeziei lui Nicolae Labiș, 
„Moartea căprioarei". Au fost 
premiați, de asemenea, elevii 
Gh. Raicu și Florea Nicolae.

In încheiere, actorul Ion 
Gheorghe Arcudeanu a inter
pretat în fața celor peste 200 
de elevi fabula „Iepurașul 
cherchelit” de S. Mihalkov.

GABRIEL BUNICI 
corespondent voluntar

noastre 
de con- 
organi-

Expoziție 
de porumbei
călători

porumbei de 
aparțin unui 

crescători din 
Turda, Ocna

In Piața Trandafirilor din 
orașul Tg. Mureș s-a deschis 
o expoziție care suscită un in
teres deosebit — „Expoziția 
de porumbei voiajori partici- 
panți la zboruri internațio
nale".

Circa 300 de 
rasă superioară 
număr de 45 de 
Mediaș, Aiud, 
Mureș, Miercurea Ciuc, Odor- 
hei și Tg. Mureș.

La ultimul concurs interna
țional, primul porumbel reîn
tors de la Budapesta în 8 ore 
a fost cel al crescătorului Ar
pad Balogh de la Asociația 
nr. 014 „Columbul" distins cu 
medalia de aur, locul I și 
cupa acestui concurs.

Medalii de aur au primit și 
porumbeii crescătorilor loan 
Matei, Arpâd Kereszteși din 
Tg. Mureș, Ștefan Zsejki din 
Reghin etc.

IOAN PĂUȘ 
corespondent voluntar

„Păcală" In viziunea minuitori- 
lor de păpuși din Craiova

Foto: AGERPRES



ÎN DEZBATEREA ADUNĂRILOR
GENERALE

abrica de mobilă 
„23 August", 
treprinderea

In- 
,»E- 

lectro-Mureș“, Fa
brica de pielărie 
și mănuși, între
prinderea „Me- 

talo-tehnica“ sînt cîteva co
lective de muncă mureșene 
care au raportat, anul acesta, 
lună de lună, îndeplinirea la 
toți indicatorii a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Au 
fost produse în această peri
oadă, peste prevederile planu
rilor, sute de garnituri de mo
bilă modernă, aparate electri
ce de uz casnic, importante 
utilaje și piese de schimb 
pentru industria ușoară.

Așa cum a reieșit și din 
dezbaterile adunărilor de dare 
de seamă și alegeri U.T.M. 
care au avut loc în aceste în
treprinderi, tinerii au adus o 
prețioasă contribuție la dobîn
direa acestor succese. Dezba
terile din adunările de dare 
de seamă au scos în evidență, 
pe lîngă altele, o valoroasă 
experiență a acestor organiza
ții în mobilizarea tinerilor în 
întrecerea socialistă.

In darea de seamă a organi
zației de bază U.T.M. din sec
ția finisaj II, de la Fabrica de 
mobilă, se arată că „în acea
stă perioadă în centrul acti
vității desfășurată de organi
zația U.T.M. a stat mobiliza
rea tuturor tinerilor din secție 
la ^îndeplinirea exemplară, 
lună de lună a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socia
listă". Pentru ca tinerii să cu
noască sarcinile care le reve
neau în producție, la adună
rile grupelor U.T.M. și ale or
ganizației de bază au fost in
vitați să ia cuvîntul șeful sec
ției, maiștri care au vorbit 
despre principalii indicatori 
de plan și despre măsurile ce 
trebuiau luate pentru îndepli
nirea planului. In preajma 
consfătuirilor de producție și 
a ședințelor de grupe sindica
le, comitetul organizației de 
bază U.T.M., cunoscînd în fie
care lună situația îndeplinirii 
planului și sarcinile care stau 
în fața secției în perioada ur
mătoare, a organizat cu tine
rii discuții — în grup și indi
viduale — despre angajamen
tele ce aveau să și le ia în în
trecerea socialistă. Ca rezul
tat al acestor măsuri a crescut 
numărul tinerilor evidențiați 
în întrecerea socialistă, iar în 
prezent nici un tînăr din sec
ție nu rămîne sub normă.

In această privință o intere
santă experiență a fost rele
vată și în adunarea de dare de 
seamă și alegeri a organiza
ției U.T.M. de la Fabrica de 
pielărie și mănuși. Din cei 277 
tineri antrenați în întrecerea
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■ (Agerpres). —
Aseară tîrziu 

_ _ * s-au desfășurat 
la campionatele 

j I_______ europene de te-
4 nis de masă se

mifinalele pro
bei de dublu fe

te. Cuplul romîn Maria Alexan
dru, Ella Constantinescu s-a ca
lificat pentru finală, învingînd 
cu 3—2 (12—21, 20—22, 21—13, 
24—22, 21—18) perechea Grin
berg, Lukina (U.R.S.S.). Jucătoa
rele noastre vor întîlni în meciul 
pentru titlul european cuplul 
Mary Shannon, Diana Rowe 
(Anglia) care a învins cu 3—1 
perechea Lukacs, Papp (R. P. 
Ungară).

In proba de simplu fete, Ella 
Constantinescu a învins-o cu 
3—0 pe poloneza Danuta Szmit. 
Maria Alexandru a fost întrecută 
cu 3—1 de Lukacs (R.P.U.), iar 
sovietica Zoia Rudnova a elimi- 
nat-o surprinzător cu 3—1 pe 
Mary Shannon.

La simplu bărbați, Dorin Giur- 
giucă a pierdut cu 2—3 partida 
cu Rozsas (R. P. Ungară).

9 Astăzi, în sala Floreasca din 
Capitală, de la ora 19, campioa
na țării noastre la handbal în 7 
masculin, Dinamo București, în- 
tîlnește . în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" formația 
Vorwarts Berlin, campioana R.D. 
Germane.

în deschidere se va desfășura 
meciul feminin de handbal Bucu
rești I — București II.

DE ALEGERI
socialistă, 72 și-au menținut 
lună de lună titlul de eviden
țiat în întrecere; toți tinerii 
și-au îndeplinit cu regularita
te sarcinile de plan. Așa cum 
a reeșit din darea de seamă și 
din numeroasele luări de cu- 
vînt, dobîndirea acestor succe
se este și un rezultat al acti
vității desfășurate de organi
zația U.T.M., în colaborare cu 
sindicatul, pentru generaliza
rea experienței fruntașilor și 
pentru ajutorarea tinerilor 
care mai întîmpină unele 
greutăți în muncă. La stația 
de radio-amplificare, a fost 
organizată, în fiecare săptă-

U. T. M.:
unor mașini de curînd sosite 
in aceste întreprinderi.

Posturile utemiste de con
trol, așa cum a reieșit din dis
cuțiile ce au avut loc în a- 
ceste adunări, au jucat un rol 
activ în antrenarea tinerilor 
la întrecerea socialistă, în res
pectarea disciplinei tehnolo
gice. La fabrica de mobilă, în 
urma raidurilor întreprinse, 
au fost afișate la gazetele po
sturilor fotografii ale eviden- 
țiaților în întrecere, însoțite 
de scurte prezentări a meto
delor lor de muncă; s-au făcut, 
caricaturi la adresa indisci- 
plinaților și a celor ce nu-și

La atelierul de strungărie de 
la „Metalotehnica", unde se 
prelucrează piese de mare 
precizie pentru mașini de tri
cotat și mașini de cusut, lu
crează și tinerii care au ab
solvit de curînd școala profe
sională și care nu au încă su
ficientă experiență în muncă. 
La adunarea organizației de 
secție U.T.M. strung-II, ute- 
miștii Francisc Suket, Prunaș 
Mitrofan, David Carol și Ghe- 
orghe Iaghelca au vorbit des
pre felul cum au fost ajutați 
acești tineri să facă față sar
cinilor ce le reveneau în pri
mele luni de muncă în fa
brică.

Discuțiile purtate în toate 
cele patru adunări au arătat 
că există încă destule posibi
lități pentru a desfășura o ac
tivitate și mai bogată și efi
cientă de mobilizare a tineri-

PAmiPffi mpiuuji
IA ÎNTRECEREA SOCIALISTA
mînă, o emisiune a tineretului. 
Locul principal în cadrul emi
siunii l-a ocupat tocmai popu
larizarea fruntașilor și a evi- 
dențiaților în întrecerea socia
listă și a metodelor lor de 
muncă. In adunările organiza
ției de bază U.T.M. de la în
treprinderea „Electro-Mureș" 
și organizația U.T.M. din sec
ția strung-II de la întreprin
derea „Metalotehnica", ute- 
miștii au apreciat demonstra
țiile practice, organizate în co
laborare cu sindicatul, pen
tru cunoașterea mai temeinică 
a caracteristicilor tehnice și a 
parametrilor de funcționare a

respectau propriile angaja
mente. La Fabrica de pielărie 
și mănuși, cele 4 posturi ute
miste de control, organizînd 
săptămînal raiduri cu ajuto
rul maiștrilor și a unor con
trolori de calitate, au pus față 
în față produse de cea mai 
bună calitate realizate de ti
nerii ce își respectau angaja
mentele, și produse cu defect 
a celor ce nu-și respectau pro
priile angajamente. Rezulta
tul ? Cei vizați de P.U.C. s-au 
străduit să lucreze cu mai 
multă atenție, ca din mîinile 
lor să iasă numai produse de 
calitate.

lor în întrecerea socialistă. 
Milos Iosif, propunînd orga
nizarea unor schimburi de ex
periență între întreprinderi 
cu profil asemănător și orga
nizarea de concursuri „Cine 
își cunoaște bine meseria-cîș- 
tigă", a cerut ca specialiștii 
să-i ajute mai mult pe tineri 
atunci cînd se introduc în fa
bricație noi produse. Oros Io
sif, de la Fabrica de pielărie 
și mănuși, a propus să se a- 
corde mai mult sprijin brigă
zii artistice de agitație pentru 
ca programele ei să fie axate 
pe problemele concrete ale 
muncii tinerilor pentru înde-

plinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă.

Dezbaterile privind proble
mele participării tinerilor la 
întrecerea socialistă s-au sol
dat în toate aceste organiza
ții cu hotărîri concrete privind 
munca viitoare. Astfel, la fa
brica de mobilă hotărîrea a- 
dunării generale de alegeri 
cere comitetului organizației 
de bază U.T.M. să acorde mai 
mult sprijin și îndrumare 
grupelor U.T.M. pentru ca a- 
cestea să îndeplinească mai 
bine sarcinile ce le revin cu 
privire la mobilizarea tineri
lor în întrecerea socialistă și 
întărirea disciplinei. Hotărî
rea adoptată de utemiștii de la 
„Electro-Mureș" cere comite
tului organizației U.T.M. ca în 
vederea îmbunătățirii activi
tății posturilor utemiste de 
control să studieze experiența 
P.U.C. fruntașe din orașul Tg. 
Mureș. Pentru ridicarea tutu
ror tinerilor din secție la ni
velul realizărilor evidențiați- 
lor în întrecere — hotărîrea 
organizației de secție U.T.M. 
strung-II de la „Metaloteh- 
nica" cere comitetului U.T.M. 
ca împreună cu conducerea 
secției să repartizeze pe ti
nerii absolvenți ai școlii pro
fesionale pe lîngă muncitori 
cu o îndelungată experiență 
în producție și să se îngri
jească de încadrarea lor în 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale.

Făcînd bilanțul activității 
tinerilor în producție și al 
muncii politice de educație 
comunistă, adunările generale 
de dare de seamă și alegeri 
din cele patru întreprinderi 
mureșene au scos la iveală 
posibilitățile mari pe care le 
au tinerii pe linia sporirii 
contribuției lor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate de întregul 
colectiv de muncă în întrece
rea socialistă.

ION ȘERBU
ȘT. NECANIȚCHI

ZIUA ELIBERĂRII
ALBANIEI

O nouă casă de cultură, recent deschisă în orașul Berat

pa- 
sub

Foto : A.T.A.

Intr-una din secțiile întreprinderii „Victoria" din Timișoara se 
produc accesorii metalice. Varga Ioan de la montaj, împreună 

cu Petrovici Edita verifica un lo t de candelabre

Sărbătorirea acad. Remus Răduleț
Vineri seara, Academia R. P. 

Romîne a sărbătorit pe acad. Re
mus Răduleț, cu prilejul împlini
rii vîrstei de 60 de ani.

Au participat membri ai pre
zidiului Academiei, numeroși a- 
cademicieni, cercetători și alți 
oameni de știință și cultură.

în numele prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, acad. Ilie 
Murgulescu a felicitat pe săr
bătorit. Vorbitorul a relevat fruc
tuoasa activitate științifică și di
dactică a sărbătoritului, prețuirea 
de care se bucură datorită rezul
tatelor obținute în domeniul cer-

ce țărilor electrotehnice. Sărbăto
ritul a fost felicitat călduros de 
cei prezenți, care i-au urat noi 
succese în activitatea sa multi
laterală.

Răspunzînd, acad. Remus Ră
duleț și-a exprimat mulțumirea 
și recunoștința pentru sprijinul 
multilateral pe care partidul și 
guvernul îl acordă dezvoltării 
științei, satisfacția de a-și putea 
pune cunoștințele și capacitatea 
sa de muncă în slujba cauzei 
mărețe a construirii socialismului 
în țara noastră.

(Agerpres)

INFOR
Președintele Marii Adunări 

Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit vineri la amiază pe se
natorul Luis Troccoli, pre
ședintele Comisiei economice 
și financiare a Senatului din 
Uruguay.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă, au participat C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, deputat în 
M.A.N., precum și Jose Pedro 
Bastarrica Magarinos, însăr
cinat cu afaceri ad-interim 
al Uruguayului la București.

Acad. St. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, a oferit la prînz un 
dejun în cinstea oaspetelui.

In cursul dimineții, senato
rul Uruguayan a avut o între
vedere cu Aurel Duma, pre
ședintele Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport.

★
Delegația de energeticieni a- 

mericani, care se află în prezent 
în R. P. Romînă în cadrul pro
gramului de schimburi cultural- 
științifice cu S.U.A., întreprinde 
de cîteva Zile o vizită în dife
rite regiuni ale țării.

Oaspeții au vizitat centralele 
electrice de la Brazi, Borzești, 
Luduș, Craiova, Hidrocentrala și 
barajul de la Bicaz, cîteva din 
hidrocentralele noi de pe cursul 
Bistriței, Complexul petrochimic 
Onești-Borzești, Uzinele „Electro- 
putere" Craiova. în afară de o- 
biective industriale, delegația a- 
mericană a vizitat localități tu
ristice de pe Valea Prahovei și 
a Oltului, muzee, instituții și așe
zăminte din Brașov, Cluj, Sibiu 
și Alba Iulia.

In această vizită oaspeții sînt 
însoțiți de funcționari superiori 
din Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice și de specialiști.

★
O cmpld dezbatere cu privire Ia 

editarea literaturii clasice univer
sale a avut Ioc vineri la ședința 
Secției de literatură beletristică a 
Consiliu iui editurilor și difuzării 
cărții din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artd. Discuțiile, la 
care au participat academicieni, 
scriitori, profesori universitari, cri
tici literari, redactori ai editurilor, 
■-au purtat pe baza unui studiu pri
vitor la editarea literaturii clasice 
universale prezentai de Consiliu. 
AQt materialul prezentat cit și par
ii ci panții la dezbateri au relevat 
marile realizări obținute In ulti
mele două decenii în domeniul edi
tării literaturii clasice universale, 
clnd activitatea de traducere a 
acestor opere a devenit o acțiune 
continuă, organizată si coordonată, 
urmărind ca prin întregul ei ei 
ofere o viziune cil mei completă 
asupra evoluției acestei literaturi-

Cele 1 252 titluri cuprinzi nd valori 
ale literaturii clasice universale 
editate în perioada 1948—1963 con
stituie un ansamblu de mari pro
porții în care se înscriu reprezen
tanți ai literaturilor naționale din 
toate continentele.

în ședință a fost supus, de ase
menea, spre dezbatere proiectul 
unui plan de perspectivă pe peri
oada 1965—1974. Sînt înscrise ope
re ilustrative pentru toate marile 
epoci de creație din antichitate și 
pînă în vremea noastră iar în ca
drul epocii, principalele curente 
care i-au determinat profilul, astfel 
încît la capătul următorilor zece ani 
să fie puse la dispoziția cititorilor 
toate lucrările importante ale lite
raturii universale.

Pe marginea proiectului prezen
tat, au fost făcute numeroase pro
puneri menite să ajute editurile 
să-și îmbunătățească continuu ac
tivitatea în publicarea literaturii 
clasice universale.

Regizorul Mate Relja și ac
trița Hermina Pipinic, care au 
participat la gala filmului iu
goslav ce a avut, loc cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia, s-au întâl
nit vineri la amiază cu zia
riști bucureșteni, răspunzînd 
la întrebările puse de aceștia. 
Oaspeții au vorbit, de aseme
nea, despre preocupările actu
ale ale cineaștilor iugoslavi.

(Agerpres)

I e împlinesc 20 de 
' ani de la cel mai 
de seamă eveni
ment din istoria 

, poporului albanez 
j — eliberarea

triei sale de
jugul fascist.

Poporului nostru îi este 
noscută istoria frămîntată, 
roică, a poporului albanez, is
toria luptelor împotriva multi
secularei stăpîniri otomane șl 
a cotropitorilor străini.

In anii celui
război mondial, însuflețit de 
cauza eliberării naționale și 
sociale, poporul albanez, 
frunte cu comuniștii, s-a ridi
cat cu hotărîre la lupta pentru 
izgonirea cotropitorilor hitle- 
riști și, cu prețul a nenumărate 
jertfe, — în condițiile favora
bile create de înaintarea Ar
matei Sovietice în Balcani — a 
obținut victoria, și a eliberat 
patria.

Deosebit de grea a fost moș
tenirea Albaniei în momentul 
eliberării, în țară nu exista in
dustrie, nu exista nici o linie 
ferată; la sate domneau rela-

cu-
e-

de-al doilea

în

țiile feudale. Mai mult de trei 
sferturi din populație era ne
știutoare de carte; nu functio
ns nici un institut de învăță- 
mînt superior, nici un teatru, 
nu existau cadre calificate.

Sub conducerea Partidului 
Muncii din Albania, poporul 
albanez a obținut în cele doua 
decenii de la eliberare, succe
se remarcabile în construirea 
vieții noi, socialiste. S-au ridi
cat fabrici și alte obiective in
dustriale înzestrate cu utilaj 
modern, s-au pus bazele indus
triei energetice, s-a dezvoltat 
industria petrolieră, au apărut 
pe harta țării noi așezări 
muncitorești ca cele din Me- 
melia, Maliq, Kurbnesh, Cerrik 
etc. Colectivizarea agriculturii, 
folosirea în tot mai mare mă
sură a mijloacelor mecanizate 
a dus la sporirea producției a- 
gricole. Crește nivelul de trai, 
material și cultural, al oameni
lor muncii. Realizări însemnat*» 
au lost dobîndite în domeniul 
culturii, al învățămîntului. Ti
neretului i-au « fost deschise 
largi posibilități de însușire a 
științei și culturii. Dacă înainte

de eliberare doar 25 la sută din 
copii frecventau școlile, azi 
toți copiii de virstă școlară în
vață. Pînă la eliberare Alba
nia nu avea nici o instituție de 
învățămînt superior. Astăzi, nu
mărul studenților este de peste 
12 000 (de 7 ori mai mare decît 
acel al tuturor elevilor școlilor 
secundare existente în 1938).

Oamenii muncii din țara noa
stră se bucură de fiecare 
succes al poporului albanez. O 
prietenie trainică, la temelia 
căreia stau țelurile comune — 
socialismul și pacea — leagă 
popoarele noastre. In cadrul 
marii familii a țărilor socialis
te se dezvoltă legăturile de 
prietenie și colaborare recipro
că dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Albania.

Cu prilejul glorioasei aniver
sări — 20 de ani de la elibe
rarea Albaniei — poporul, ti
neretul țării noastre trimit 
poporului, tineretului albanez 
un călduros salut și urări de 
noi succese în construcția so
cialistă, în înflorirea patriei, în 
apărarea păcii.

Adunarea festivă din Capitală
Vineri după-amiază a avut loc 

în Capitală o adunare festivă or
ganizată de Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, cu ocazia celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Albaniei 
de sub jugul fascist.

Au participat tovarășii Dumi
tru Simulescu, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, Ion Cosma, 
membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ilie Voicu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, aca
demicieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți ambasadorul 
R. P. Albania, la București, Răpi 
Gjermeni și membri ai ambasa
dei.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ion Cotoț, membru al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C.S.

A luat apoi cuvîntul tov. Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, care a 
vorbit despre însemnătatea elibe
rării Albaniei de sub jugul fas
cist.

în continuare, ambasadorul 
R. P. Albania la București, Răpi 
Gjermeni a vorbit despre im
portanța victoriei obținute la 29 
noiembrie 1944 de poporul alba
nez.

In încheiere a fost prezentat 
un program de filme albaneze.

(Agerpres)

TIRANA: Vizitele
delegației de partid

si de stat
a R. P. Romine

TIRANA 27 (Agerpres). —» 
La 27 noiembrie delegația de 
partid și de stat a R. P. Ro
mîne, condusă de tovarășul 
Dumitru Coliu, a depus o co
roană de flori la monumentul 
eroilor din Tirana.

Au fost prezenți : Spiro Ko- 
leka, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania, Ra
miz Alia, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
p.m.a. și alte persoane oficia
le. In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația a participat la 
inaugurarea expoziției „Alba
nia socialistă la a 20-a ani
versare". Inaugurarea a avut 
loc în prezența conducătorilor 
de partid și de stat ai R. P. 
Albania. A fost vizitat apoi 
Muzeul luptei de eliberare na
țională.

La startul probelor atletice 
din cadrul normelor insignei 
de polisportiv, elevi ai Șco

lii profesionale de siderur

gie din Oțelul roșu

■■

4

4»

B
i seară, la orele 20,10 a sosit de la Londra, pe aero

portul Băneasa, avionul cu lotul de tineret. Ir am 
I așteptat și noi pe fotbaliști la aeroport, pentru a 
j afla cum explică ei înfrîngerea de la Coventry. Vă 

mărturisim că aveam reticențe gîndindu-ne la dis- 
I' poziția lor. Se-ntorceau după un eșec. Surprinză
tor însă, i-am întîlnit bine dispuși, joviali, ca și 

cînd s-ar fi întors dintr-o simplă excursie. Doar Adam, Andrei 
și Dan Coe erau mai necăjiți. Pavlovici, radios și vorbăreț, îți 
lăsa impresia că se întoarce cu laurii unei victorii.

Publicăm declarațiile lor așa cum ne-au fost date. După pă
rerea noastră unele răspunsuri nu explică nici pe departe cau
zele comportării necorespunzătoare în meciul cu echipa de ti
neret a Angliei, iar altele n-au nici o legătură cu ceea ce s-a 
întâmplat la Coventry. Dar asupra acestor aspecte ale discu
ției noastre, vom mai reveni.

8lilllll"!

Adam:

— După cum a jucat echipa 
noastră, scorul e prea sever. En
glezii merită victoria : joacă un 
fotbal modem, în viteză, cu cen
trări scurte și lungi de pe o par
te pe alta, precise, terminate cu 
șuturi la poartă. Noi am jucat 
slab : mingea nu s-a ținut aproa
pe deloc la înaintare ; Pavlovici 
a jucat, ca de obicei, brambura, 
Matei a fost și el depășit de joc 
și de faze, Năftănăilă a sărit 
mult peste minge, pasele noastre 
erau scurte, încîlcite și departe 
de țintă. Din această cauză ne-am 
apropiat foarte rar de poarta ad
versarilor, iar în poziție de șut 
n-am fost puși aproape deloc. Eu 
am rămas singurul vîrf de atac

DIN NOU DESPRE 0-5

și se jucau adversarii cu mine 
ca pisica cu șoarecele.

Pentru un rezultat mai onora
bil trebuia muncit mai mult, o 
mobilizare mai mare a jucători
lor nu numai la meci dar și înain
te. Echipa n-a fost rodată. Un 
singur antrenament înainte de 
plecare și acela între două echipe 
formate din componenții lotului, 
doar o repriză cu altă echipă, e 
prea puțin.

Pavlovici:
— Englezii au jucat tare, nu 

însă brutal. Noi nu sîntem obiș- 
nuiți cu jocul tare, în forță și 
viteză. Cauzele ? Lipsa meciurilor 
internaționale. Toți jucătorii noș
tri au avut o formă slabă. în 

prima repriză am rezistat, dar în 
a doua, după ce s-a marcat pri
mul gol, am fost gata. S-au mar
cat goluri cu capul de la 16—20 
de metri. Linia noastră de mijloc 
nu s-a văzut. Singurii care au 
jucat ceva mai bine de la apă
rare au fost Lupescu și Hălmă- 
geanu. Dacă ei nu erau într-o 
formă ceva mai bună, se mai 
marcau încă goluri.

Iancu:
— Am intrat pe teren cu tea

mă de adversar. în prima repriză 
ne-am apărat. în a doua repriză, 
dacă am văzut că n-am primit 
gol, am ieșit în atac. însă primele 
greșeli ale apărării ne-au adus 
primele goluri. Portarul nostru a 
ieșit mult înainte și înaintașii en
glezi au speculat aceasta și au 
aruncat peste el două mingi, care 
au însemnat două goluri. Cred 
că Haidu a pierdut meciul la un 
scor așa de mare.

Dr. Tomescu:

— Tinerii noștri — exceptîn- 
du-1 pe Codreanu — au fost apți 
pentru joc și s-au bucurat de 
condiții bune de odihnă și ali
mentație. în timpul meciului, nu 
s-au menajat din punct de ve
dere fizic, au muncit, din păcate

însă au dovedit carert - ' nice și
tactice.

Dan Coe t
— în prima repriză apărătorii 

s-au dovedit „vioara 1“ și rezul
tatul era onorabil. în cea de a 
doua repriză, s-a ratat o mare 
ocazie prin Năftănăilă, care a 
șutat pe lîngă poartă. în conti
nuare, formația engleză a evoluat 
într-un ritm infernal. Apărătorii 
noștri, mai ales, au fost foarte 
mult solicitați.

In ceea ce privește evoluția 
coechipierilor, scorul penibil, pu
tea fi evitat dacă atacul interve
nea mai eficace și ajuta apărarea. 
Andrei nu-i vinovat, n-avea ce 
face la ultimele două goluri. In 
prima repriză și Haidu a evoluat 
destul de bine. Cum se explică 
totuși primirea celor 3 goluri în 
10 minute ? După părerea mea, 
s-au marcat din greșeli aproape 
elementare. Pare surprinzător, 
dar și Lupescu a jucat bine. Sco
rul este categoric, dar nu reflec
tă valoarea dintre formațiile pre
zente pe terenul de la Coventry, 
în esență, este vorba de o veche 
racilă a jucătorilor noștri : demo
bilizarea după primul sau al doi
lea gol.

Bazil Marian, antrenor:
— S-a întîmplat să fim învinși 

cu 5—0. Fiecare jucător a evo
luat, cu excepția lui Sorin A- 
vram, pe posturile în care joacă 
la echipele de club. Excepția cu 
Sorin se datorează îmbolnăvirii 
lui Codreanu. Aveam convinge
rea unui rezultat onorabil, de 
egalitate, pe care l-am realizat 
doar în prima repriză, printr-un 
joc echilibrat. în minutul 58 am 
primit primul gol și de aici...

Cîteva lucruri despre aportul 
jucătorilor. Cei mai buni mi s-au 
părut Haidu, în repriza I, bine 
secondat de apărarea imediată. 
Dinu a jucat foarte bine, iar de 
la înaintare pot remarca pe So
rin pentru sfîrșitul reprizei I. 
Năftănăilă a jucat cu frică. In 
prima repriză am avut și ocazii 
de a înscrie. A ratat însă Năftă
năilă, iar către sfîrșit Matei și 
Adam.

Echipa de tineret a Angliei cu
prinde jucători care vor evolua 
probabil la campionatele mon
diale din 1966. Majoritatea, dacă 
nu toți, evoluează în echipe pro
fesioniste. Ei au dorit victoria și 
mai ales o revanșă categorică. 
Au impus de aceea un ritm in
fernal de joc susținut în perma
nență de o tehnică ireproșabilă. 

Au manevrat tactic și tehnic cu 
totul și cu totul derutant.

Codreanu t
;— Nici o clipă nu ne-am gîn- 

dit la scorul cunoscut Greu de 
spus și acum care sînt cauzele. 
Urmărind meciul de pe tușă, mi 
s-a părut că halfii n-au alimen
tat înaintarea în măsura cuve
nită, iar Iancu a jucat mult prea 
în față. înaintarea, de asemenea, 
a jucat mult prea lateral. Sorin 
Avram a ținut prea mult mingea, 
n-a centrat, oferind astfel fotba
liștilor englezi posibilitatea să se 
replieze și să atace periculos și, 
după cum se știe, eficace.

Sorin Avram :
Am fi dorit să ne întoarcem cu 

o victorie. Acum, se cuvine, sau 
sîntem nevoiți, să explicăm cau
zele înfrîngerii. Părerea mea este 
că trebuie să discutăm cîte ceva 
și despre ceea ce nu se referă la 
cele 90 de minute de la Coven
try. Uneori juniorii, în procesul 
de instruire sau de promovare, 
sînt forțați să dea rezultate. Unii 
rezistă, iar alții, deși se anunță 
ca speranțe, abandonează în 
momentul cînd ar trebui să se 
consacre. Eu joc de la 17 ani în 
divizia A. M-am afirmat la 
U.E.F.A. Am jucat apoi la „Vii
torul" și în prezent la Steaua. In 
formația de tineret, după vîrsta 
mea (21 de ani), mai pot juca 
2—3 ani. Cred că în promova
rea mea am evoluat treptat și 
m-am afirmat progresiv. Fotbaliș
tilor li se cere adesea să fie exi- 

genți în pregătire, în evoluția pe 
stadion. Eu aș zice mai mult: că 
trebuie să facem sacrificii, să iu
bim fotbalul dacă avem această 
pasiune încă do cînd sîntem co
pii. Eu iubesc și doream să prac
tic fotbalul de cînd aveam doar 
12 ani.

Matei:

— în prima repriză, dacă ne 
concentram mai mult, dacă ju
cam mai atent și cu mai multă 
voință, puteam și marca. In a 
doua repriză adversarii ne-au de
pășit total : au pornit un iureș 
la care echipa noastră, în forma 
în care era, n-a mai rezistat. în 
10 minute ne-au marcat 3 goluri. 
Cred că noi n-avem forță de joc, 
pe lîngă alte lipsuri care țin de 
tehnică, de tactică, de măiestrie. 
Toți am jucat slab. în repriza a 
doua s-a jucat numai pe partea 
dreaptă unde era Sorin Avram, 
care-mi ceruse să trec eu pe stin
gă, motivînd că el nu poate juca 
pe această aripă. Mingile ajunse 
la el s-au irosit.

Petschovschi, antrenor :
— Cu o echipă formată din 

jucători înfumurați, indiscipli- 
nați la antrenamente, ca și în 
confruntarea oficială, cu jucători 
care n-au voință (și cred că n-au 
nici dragoste pentru fotbal) nu 
se poate cîștiga un meci cu o 
echipă bună, cum este cea de 
tineret a Angliei. Cred că tinerii 
noștri fotbaliști se gîndesc I'a 
orice alte lucruri, numai la fot

bal nu. Și aceasta e deja prea 
mult Cum să cîștigi un meci 
cînd nu există disciplină pe te
ren, nici un respect față de pro
priul coechipier, cînd în 90 de 
minute nu se dă un pas precis și 
la timp, cînd orice acțiune este 
stopată ?! Jucătorii noștri, cînd 
dădeau o minge greșită, în loc să 
fugă după adversar s-o recîștige, 
se opreau pe loc pur și simplu 
așteptând să intervină vreun co
echipier. Aveam impresia că toți 
sînt plictisiți și numai de fotbal 
nu le arde. Cu atitudinea asta nu 
puteam face fotbal. Fără voință 
dîrză de a învinge, fără dragoste 
de club și de culorile patriei, 
fără disciplină, fotbalul nu poa
te progresa. Meciul acesta este o 
lecție grea și pentru jucători, și 
pentru antrenori, și cred eu că 
și pentru alții!

Măcar pentru viitor să ne pu
nem pe treabă, pe muncă. Să 
începem cu abecedarul fotbalu
lui. E necesar. Pentru că fiecare 
jucător al nostru știe să dribleze, 
dar dacă-1 pui să dea o pasă 
precisă, de mai multe ori, de pe 
loc, nu reușește, dar să paseze 
din mare viteză, precis, nici nu 
mai vorbim ! Englezii aveau toc
mai această calitate: pase „să
geată", simple, la timp, și la co
echipier. Este oare acesta chiar 
așa un mare secret ?

Ne-am întors din Anglia ca 
dintr-o excursie. Parcă nu ne-am 
dus acolo să jucăm fotbal. îmi 
pare rău.

VASILE CĂBULEA 
VASILE RANGA



Lupte crincene 

la Stanleyville
Agenția France Presse anunță 

că după lupte înverșunate cu 
detașamentele de răsculați, tru
pele guvernamentale congoleze 
au pătruns vineri după-amiază în 
porțhyiea orașului Stanleyville, 
de p^ malul stîng al fluviului 
Congo. în localitatea Paulis tru
pele guvernamentale n-au reușit 
să facă joncțiunea cu parașutiș- 
tii belgieni. Situația devine cri
tică pentru trupele guvernamen
tale și în regiunea Boende, afla
tă îa 500 km vest de Stanley
ville, reocupată cu cîtva timp în 
urmă de armata centrală congo
leză.

în localitățille Defale, Djelu și 
Mentope au loc frecvente in
cursiuni ale răsculaților, ale că
ror puncte întărite sînt situate în 
pădurile apropiate.

Citind surse bine informate 
din Nairobi, agenția France 
Presse relatează că reprezentan
tul răsculaților, Thomas Kanza, a 
primit o telegramă prin care i 
se face cunoscut ca Christophe 
Gbenye, conducătorul guvernu
lui de la Stanleyville, precum și 
ceilalți conducători ai forțelor 
patriotice se află în siguranță.

Mișcarea națională congoleză 
— „Lumumba“ — a lansat vi
neri un apel către toate țările 
africane, cerindu-te să întreprin
dă măsuri imediate și concrete 
pentru a se pune capăt interven
ției străine în Congo și în Africa. 
Mișcarea națională congoleză 
„Lumumba“ cere, de asemenea, 
punerea în libertate a unor con
ducători ai săi, arestați de către 
autoritățile centrale congoleze.

Poziția țărilor africane
NAIROBI 27 (Agerpres). — 

Comisia pentru Congo a Orga
nizației Unității Africane, s-a 
întrunit vineri la Nairobi, în se- 
seiune specială, pentru a exami
na situația creată în această țară 
în urma intervenției militare 
străine.

Deschizînd ședința, președin
tele acestei comisii, Jomo Ke
nyatta, primul ministru al Ke- 
nyei, a declarat că în urma re
centelor evenimente, legate de 
intervenția militară belgiano-a- 
mericană, „în Congo s-a creat o 
situație cu totul nouă, mult în
răutățită față de cea existentă 
în septembrie, cînd a fost creată 
comisia".

Referindu-se la activitatea de 
pînă acum a comisiei el a sub
liniat că aceasta a fost îngreu
nată de atitudinea lui Chombe. 
El a arătat că comisia a cerut 
să i se prezinte din partea guver
nelor Republicii Congo (Leo
poldville), Congo (Brazzaville) și 
statului Burundi propuneri con
crete pentru reconciliere și pen
tru normalizarea situației în Con
go (cerere la care au răspuns nu
mai ultimele două țări) și că 
s-au adresat repetate apeluri 
părților beligerante pentru înce
tarea focului. „Este regretabil — 
a spus el — că la ambele punc
te Chombe nu a considerat ne
cesar să-și respecte promisiunile 
făcute, întîi în fața conferinței 
O.U.A. de la Addis Abeba, iar 
apoi in fața acestei comisii, la 
Nairobi. Mai mult, se pare că 
guvernul de la Leopoldville a 
recrutat și mai mulți mercenari 
pentru operațiunile militare îm
potriva autorităților de la Stanley
ville1.

Kenyatta a afirmat, în conti
nuare, că „este de presupus că 
opoziția față de guvernul condus 
de Chombe se va face din nou 
simțită după trecerea actualei 
perioade de confuzie*, sublini
ind, totodată, că „situația ar de
veni și mai confuză în cazul 
continuării intervenției străine în 
această fără".

După ce au luat cucîntul re
prezentanții Etiopiei și Guineei, 
care au condamnat intervenția

militară belgiano-americană în ■ 
Congo, comisia și-a continuat ! 
lucrările în ședință închisă.

Împăratul Etiopiei, Haile Sela- , 
ssie, a cerut convocarea unei 
reuniuni extraordinare, la nivel i 
înalt, a Organizației Unității 1 
Africane, pentru a examina si- i 
t nația din Congo. In acest sens, 1 
el a adresat vineri telegrame ce- 1 
lor 35 de șefi de state și guverne ' 
ai țărilor membre ale O.U.A.

Declarația 
guvernului 

R. P. Chineze
PEKIN 27 (Agerpres). — ( 

Agenția China Nouă a trans- ' 
mis o declarație a guvernului • 
R. P. Chineze în care se arată | 
că intervenția armată a Bel
giei și S.U.A. în Congo repre- j 
zintă o provocare serioasă la I 
adresa poporului congolez, a . 
popoarelor africane și a tutu- I 
ror tarilor și popoarelor iubi- • 
toare de pace din întreaga | 
lume.

în declarație se subliniază 
că poporul congolez nu este 
izolat în lupta sa. Toate po
poarele africane, popoarele 
întregii lumi sînt alătur, de 
poporul congolez. Guvernele F 
popoarele multor țări afrieaae 
condamnă cu mime interven
ția imperialiștilor americani și 
belgieni.

în încheiere se arată că gu
vernul și poporul chinez au 
sprijinit din totdeauna lupta 
an :i imperialistă justă și pa
triotică a poporului congolez. 
că nu vor rămine indiferente 
la agresiunea comisă de im
perialiștii americani și belgieni 
și că, împreună cu popoarele 
Africii și ale restului lumii, 
vor lua toate măsurile posibile 
pentru a acorda sprijin ferm 
poporului din Congo (Leopold
ville) in lupta sa de eliberare 
națională.

Programul de schimburi 
cultural științifice intre R. P. Romînă 

și Italia
ROMA 27. — Corespondentul 

Agerpres, Octavian Paler, trans
mite :

între 24 și 27 noiembrie s-au 
desfășurat la Roma lucrările Co
misiei mixte romîno-italiene pen
tru elaborarea programului de 
schimburi cultural-științifice pe 
anii 1965—1966 între R. P. Ro
mînă și Italia.

Comisia a constatat cu satis
facție că schimburile realizate 
pe baza programului anterior au 
contribuit la dezvoltarea relații- 
for romîno-italiene și au creat

noi posibilități pentru continua 
lor lărgire.

Programul elaborat Dentru ur
mătorii doi ani prevede, printre 
altele, vizite reciproce ale unor 
oameni de știință și cercetători 
științifici, schimburi între uni
versități și institute de învăță- 
mînt superior, acordare recipro
că de burse de studii și de spe
cializare, schimburi de soliști și 
formații artistice, organizarea de 
expoziții, schimburi de cărți și 
publicații.

Persecuții

împotriva studenților 

ecuadorieni

și portughezi
GUAYAQUIL. — Peste 3 000 

de studenți din Guayaquil — 
neținînd seama de decretul 
juntei militare ecuadoriene 
prin care Federația studențiloi 
din Ecuador (F.E.U.E.) este in
terzisă — au ales noua condu
cere a acestei organizații pen
tru provincia Guayas. La cîte- 
va ore după ce au avut loc a- 
legerile, soldate cu o înirînge- 
re a candidatilor de dreapta. 
Ministerul ecuadorian al Edu
cației a dat publicității o de
clarație în care se subliniază 
că „alegerile pentru un orga
nism interzis constituie un aci 
subversiv".

Noul președinte al Federați
ei studenților ecuadorieni din 
provincia Guayas, Francisco 
Huerta Montalvo, a declarat câ 
prin aceste alegeri studenții au 
demonstrat că nu le este 
teamă de dictatura militară.

LISABONA. — Citind surse 
apropiate cercurilor universitare 
din Lisabona, agenția France 
Presse relatează că la 27 noiem
brie în urma unei percheziții e- 
fectuate la sediul cineclubului 
universitar din acest oraș, poli
tia portugheză a arestat cinci 
studenți printre care Mario Neto, 
președintele Cineclubului și a 
confiscat numeroase documente.

Din aceeași sursă se anunță că 
poliția a arestat de asemenea, pe 
pictorul Santiago Areal și un 
membru al Comisiei sliriențerti 
de pe lingă Școala Superioară de 
Bele Arte din Lisabona.

Roma:

Evaluări post-electorale
I1IHW mplicațiile rezulta-

I te or aieSer^or ad"
i ministrative conti-
nuă să preocupe 

MhIi cercurile politice și
I observatorii din ca
pitala Italiei. Joi a 

avut loc o întrunire a conducerii 
Partidului Socialist Italian în ca
drul căreia s-au analizat conse
cințele testului electoral de la 22 
noiembrie. Pentru zilele următoa
re sînt anunțate întruniri asemă
nătoare ale conducerilor tuturor 
partidelor.

Răspunsul urnelor și sensul lui 
principal — înclinarea evidenta 
spre stînga a balanței politice - 
constituie, după aprecierea zia
rului „IL GLOBO’, „un motiv 
serios de reflexie*4. Ziarul exph- 
citează: „Opoziția generală fată 
de conservatorism și voința clară 
pentru o politică îndrăzneață de 
reforme sociale, trebuie să dea 
de gindit mai mult ca oricind’- 
Aceeași idee este susținută și de 
alți comentatori. Cotidianul „IL 
MESSACGERO- — de pildă — 
pornind de la aprecierea că parti
dele de centru-stînga se găsesc 
intr-o situație dificilă explica a- 
ceastă situație prin „tergiversarea 
deplorabilă în rezolvarea princi
palelor dificultăți economice - 
Constatind. la rindul său. câ vo- 

I turtle pierdute de P.S.I. se regă
sesc aproape în totalitatea lor in 
PSJ-U.P. ..L EXPRESSO- apre
ciază că J» b sută din sprijini
torii tradiționali ai socialistic: 
și-au declarat la 22 noiembrie 
dezacordul cu politica de centro- 
stinga-. Comentatorii italieni sub
liniază că „dezacordul" acesta 
se- referă la slaba presiune exer- 

• citată de socialiști pentru urnim

din loc a unor reforme economice 
și sociale. „De Martino (secreta
rul P.S.I. — n.r.) — scrie 
,JL'EXPRESSO“ — a afirmat cu 
nuanțe grave în campania elec
torală că Italia este în așteptarea 
realizărilor. Dar votul a vădit că 
alegătorii consideră prea mic 
efortul socialiștilor pentru ca a- 
ceastă așteptare să aibă un sfîr- 
șit apropiat44. Observatorii poli
tici rețin, în special, tensiunea 
existentă între aripa lombardiană 
a P.S.I. și cea condusă de Nenni. 
E cunoscut faptul că aripa lom- 
rardiana a criticat în repetate 
rinduri amînarea și diluarea unor 
puncte din programul cu care 
nartidul socialist a intrat în coa- 
1 ția guvernamentală. In cercu-
• le politice din Roma se afirmă 
că exponenții de stînga din 
P.S.I. au cerut convocarea Con
gresului partidului în următoa
rele două luni. In ședința de joi 
a conducerii partidului s-au făcut 
referiri la pregătirile pentru con-
• marea Congresului în decem
brie. E greu de apreciat dacă a 
prevalat presiunea „aripii de 
stînga4*. In orice caz, există unele 
.-£:cii că conducerea socialistă e 
/armată de „pierderea de vite
ză*. După cum s-a relatat, în 
cadrul convorbirilor cu premie
rei Moto, exponenții socialiști din 
coaliția guvernamentală (ca și cei 
sTcial-democrati și republicani — 
Șe altfel au cerut să se expună 
"■* urgență în parlament o serie 
de măsuri importante aflate în 
ftudni și tărăgănate de mult

E greu, desigur, de prevăzut, 
ran y> evolua mai departe coa- 
‘ taa âe centru-stînga și dacă de- 
rJsărie de opinie evidențiate 
xn recentul vot vor influența 
.vcțioutul politicii actualei echipe 
r. _iroentale. Așa cum e greu 
de pwăznt teoși viitorul aces-

PE SCURT

Rangoon. Monumente cie arhifetiurb b:r

O încălcare 

de la
HANOI 27 (Agerpres). — 

Șeful misiunii de legătură al 
Armatei Populare Vietna
meze, Ha Van Lau, a transmis 
președintelui Comisiei inter
naționale de supraveghere și 
control din Vietnam un me
saj, în care se arată că, în 
noaptea de 25 noiembrie, nave 
de război americane și sud- 
vietnameze au trecut paralela 
17 și au bombardat timp de o 
oră, insula nord-vietnameză 
Con Co, situată în apele teri
toriale ale părții de nord a zo
nei demilitarizate. In mesaj se 
protestează împotriva acestei 
acțiuni, considerată ca un act 
de provocare la adresa R. D. 
Vietnam și o încălcare a a- 
cordurilor din 1954 cu privire 
la Vietnam. Misiunea de legă-

a acordurilor 
Geneva

tură cere Comisiei să ia mă
suri pentru a se pune de în
dată capăt unor asemenea ac
țiuni și pentru aplicarea în
tocmai a acordurilor ce la 
Geneva.

MOSCOVA 27 (Agerpres;. — 
în legătură cu violarea recen
tă a teritoriului R. D. Vietnam 
de către avioane militare ale 
S.U.A., agenția TASS a fost 
împuternicită să dea publici
tății o declarație în care se 
arata că în Uniunea Sovietică 
este condamnată cu hotărîre 
această acțiune agresivă și se 
cere să se pună capăt oricăror 
provocări de acest gen împo
triva R. D. Vietnam. Aceste 
provocări reprezintă o încăl
care grosolană a acordurilor 
de la Geneva și se află într-o 
contradicție flagrantă cu nor
mele dreptului internațional. 
Uniunea Sovietică, se spune în 
declarația TASS, nu poate ră- 
mîne indiferentă față de soar
ta unei țări socialiste frățești 
și este gata să-i acorde aju
torul necesar.

DL RUCAR

Ședința

unei comisii

permanente 

CA.ER.

VARȘOVIA — La 27 noiem
brie a plecat din Varșovia spre 
patrie Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, și mem
brii delegației culturale romîne 
care au participat la semnarea 
noului acord de colaborare cul
turală și științifică dintre R. P. 
Romînă și R. P. Po’fonă.

Oaspeții au fost conduși de 
Tadeusz Galinski, ministrul cul
turii din R. P. Polonă, de func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și alte per
soane oficiale.

CAIRO — între 21 și 26 no
iembrie, Ia invitația președintelui 
Nasser, Țoi En Ghen, președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P.D. Coreene, a făcut o 
vizită în R.A.U. în comunicatul 
publicat la încheierea vizitei se 
arată că în cursul vizitei au avut 
loc convorbiri în problema uni
ficării pașnice a Coreei, a situa
ției din Africa și Asia de sud-est, 
în problema luptei împotriva co
lonialismului și neocolonialismu- 
lui. în numele premierului Kim 
Ir Sen, Țoi En Ghen a invitat 
pe președintele Nasser să facă o 
vizită în R.P.D. Coreeană.

Președintele Nasser a acceptat 
invitația.

COPENHAGA — La șantierul 
naval „Burmeister og Vain" din 
Danemarca au fost lansate la 
apă traulerele „Gletcer" și „Zele- 
noborsk", construite pentru Uni
unea Sovietică.

VARȘOVIA. — După cum a- 
nunță agenția P.A.P., organizația 
poloneză de comerț exterior „Po- 
limex" a încheiat contracte cu 
firma austriacă „West" cu firma 
daneză „Haldor Topso" și cu în
treprinderea engleză „Simon- 
Carvey" pentru achiziționarea u- 
nor utilaje comptexe necesare 
fabricii de îngrășăminte azotoa- 
se „Poulavy-2“.

Aceste firme vor livra Poloniei 
trei linii de producție care vor 
da în total 1500 tone de amo
niac în 24 de ore. Utilajul va fi 
livrat începînd din prima jumă
tate a anului 1965.

KHARTUM. — Guvernul Su
danului a autorizat reapariția co
tidianului „Al Midan44, care a fost 
interzis în noiembrie 1958 de 
autoritățile vechiului regim. în 
primul său editorial, ziarul a 
expus — potrivit agenției France 
Presse — „punctul de vedere 
cficial al Partidului Comunist din 
Sudan asupra tuturor problemelor 
£n actualitatea sudanezi". Peste 
ntevi zue va apare un alt coti
dian — „Al Taliva" (Avangarda).

CAPE KENNEDY. — Un 
pirfâtor de cucînt al Adminis
trației naționale pentru aero
nautici și cercetarea spațiului 
cosmic (NJLSA.) a anunțat câ 
lansarea satelitului „Mariner-4" 
spre planeta Marte, care urma 
si aibă loc vineri, a fost amîna- 
ti din cauza descoperirii, în ul
tima clipă, a unor defecțiuni. Nu 
a fast anunțată data lansării.

NEW YORK. — Comitetul de 
asistentă tehnică al Consiliului e- 
conomic șl social al O.N.U. a a- 
probat programul de asistență 
tehnică propus pentru anul 1965 — 
1966, care va ii supus sesiunii 
Adunării Generale ce se va des
chide la 1 decembrie.

PE SCURT

Piața comună:

Scadența bate la ușă...

■
 n decurs de numai 

o lună, problemele 
economice inter-

occidentale au cu
noscut noi compli
cații.

în cadrul obișnu
itei ședințe săptămînale de 
miercuri, a cabinetului francez, 
un loc important a fost rezervat 
dificilei probleme a fixării pre
țurilor comune la cereale în ca
drul Pieței comune. La sfîrșitul 
ședinței, ministrul informațiilor, 
Alain Peyrefitte, a ținut să rea
firme în fața corespondenților de 
presă acreditați la Paris — pozi
ția fermă a guvernului francez 
de a rezolva această problema 
pînă la 15 decembrie. Ziarul 
francez „FIGARO44, comentînd 
recentul discurs de la Strassbo- 
urg al președintelui de Gaulle a- 
jată ca „șeful statului a acordat 
o importanță capitală scadențe
lor apropiate și că el a arătat 
limpede că dacă indicațiile tra
tatului de la Roma (privind Pia
ța comună agricolă — N.N.) mi 
sînt adoptate se va termina cu 
Comunitatea Economică". In le
gătură cu acest aspect, unii ob
servatori interpretează această a- 
luzie ca fiind o invitație la adre
sa celorlalți parteneri vest-euro- 
peni de a exercita presiuni asu
pra Bonn-ului, astfel îneît acesta 
să accepte propunerea france
ză. După cum se știe, cererea 
franceză privind stabilirea unui 
preț comun la cereale nu este 
nouă. în decembrie anul trecut, 
de teama destrămării întregii co
munități, s-a ajuns la o soluție de 
compromis — care, de fapt, con
stă în fixarea unui preț mediu 
— (mai ridicat decît cel de pe 
piața agricolă franceză dar mai 
scăzut decît cel de pe piața agri
colă vest-germană). Dar de 
atunci termenele aplicării așa- 
nuniitului „plan Mansholt" de 
compromis au trecut. Aceasta 
situație a avut consecințe negati
ve asupra agriculturii franceze. 
Producătorii agricoli francezi 
și-au intensificat acțiunile lor 
pentru a opri creșterea prețului 
de producție și reducerea prețu
lui de vînzare. în ciuda măsuri
lor luate de guvern, de stabiliza
re a prețurilor și de acordare a 
unor subvenții, „raportat la pu
terea de cumpărare din 1958. 
venitul agricultorilor francezi 
s-a redus cu 12,5 la sută" („DER 
SPIEGEL").

în Germania occidentală pro
blema este extrem de controver
sată. După aprecierile ziarului

„HANDELSBLATT", fixarea 
prețului comun numai la gnu ar 
duce la pierderi, pentru fermie
rii vest-germani, apreciate la 
560 milioane mărci anual. în cal
cul nu au fost incluse și oscila
țiile prețurilor la alte produse a- 
gricole aflate în strînsă legătură 
cu prețurile cerealelor. în fața a- 
cestei tendințe de reducere a 
prețurilor, fermierii vest-germani 
se opun. După lungi discuții 
ale cancelarului Erhard cu lide- 
iuI fermierilor vest-germani, a- 
genția „ASSOCIATED PRESS'* 
relata că încercarea „de a satis
face cererea generalului de Gaul
le a eșuat. Singurul rezultat a- 
supra căruia părțile au căzut de 
acord a fost ca discuțiile să fie 
1 eluate în următoarele zile". 
Deci, din nou o amînare...

La recenta întîlnire a miniș
trilor agriculturii ai „celor șa
se" de la Bruxelles pentru armo
nizarea prețurilor la cereale, pro
blema s-a complicat si mai mult. 
Poziția Italiei, formulată de mi
nistrul Mario Ferrari Aggradi, 
care cerea ca în cazul adoptării 
prețului unic la cereale din de
cembrie a.c., țara sa să fie scu
tită de aplicarea acestuia înainte 
de 1 ianuarie 1970, a stîrnit ne
liniște. în cercurile economice ale 
Pieței comune această pretenție 
a Italiei este pusă pe seama di
ficultăților prin care trece în pre
zent agricultura acestei țări.

Se va putea oare ca în timpul 
relativ scurt care a mai rămas pî
nă la 15 decembrie să se ajun
gă la încă un compromis în com
plicata problemă a prețului ce
realelor ?

Agențiile de presă anunță că 
săptămînă viitoare va avea Ioc 
la Bruxelles o nouă conferință 
•a Consiliului ministerial al Pieței 
comune, la care vor participa 
miniștri ai economiei, agricultu
rii și ai afacerilor externe ai ce
lor șase țări membre ale C.E.E. 
în cercurile politice din Bruxel
les se apreciază că în cazul în 
care guvernul vest-german nu-și 
va defini poziția față de proble
ma prețurilor la cereale, în ca
drul acestei conferințe, Piața co
mună se va afla într-o situație 
din cele mai dificile. Ședința de 
luni a cabinetului vest-german, 
la care se va încerca definitiva
rea, cel puțin în principiu, a po
ziției R.F.G. în această proble
mă, este așteptată de aceea cu 
cu mult interes.

IOAN TIMOFTE
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Partidul republi
can (al cărui 
simbol electoral 
este elefantul!
este In derută 
după alegerile
din S.U.A. Liderii 
săi discută aprins 
despre reorgani
zarea partidului.

— Unde să gă
sesc o sursă 
de împrospă

tare ?

(Din „NEW 
YORK HE
RALD TRIBU

NE44)

Bonn:

„Micul congres44

R.P. BULGARIA. Unul din cele mai noi cartiere ale Sofiei.
Foto : B.T.A.

a.

încă o zi grea pentru Ura sterlină

„Lira sterlină a pierdut vi
neri teren pe un front larg Ia 
bursa din Londra și a înche
iat o săptămînă de tranzacții 
cu pierderi deosebit de în
semnate44 — a transmis agen
ția ASSOCIATED PRESS în
tr-o telegramă în care subli
niază că, în ciuda măsurilor 
de urgență luate în scopul în
tăririi poziției monedei brita
nice, aceasta continuă să dea 
semne de slăbiciune. Potrivit 
agenției U.P.I., „dimineața zi
lei de vineri nu a fost prea fe
ricită pentru lira sterlină și 
aceasta continuă să fie o sursă

de neliniște la bursa din Lon
dra44. Agenția apreciază câ 
„au existat noi presiuni pu
ternice asupra pozițiilor lirei 
și cota de schimb a dolarului, 
în comparație cu moneda en
gleză, a crescut repede44.

Specialiștii de bursă au de
clarat că, după părerea lor. 
nesiguranța de vineri a fost, în 
primul rînd de ordin tehnic. 
Ei și-au exprimat convingerea 
că sprijinul considerabil pri
mit din partea unor bănci 
centrale străine va permite o 
întărire a lirei sterline cu în
cepere de săptămînă viitoare.

150 de fruntași ai Uniunii creș- 
tin-democrate au început o reu
niune care promite a fi destul de 
agitată. I s-a spus „micul con
gres" dar ordinea sa de zi este 
încărcată cu probleme mari, apă
sătoare. Liderii partidului de gu- 
vemămînt de la Bonn sînt pre
ocupați de viitoarea confruntare 
electorală. Alegerile din toamna 
anului care vine sînt cele mai di
ficile din istoria creștin-democra- 
ților.

„Marele element necunoscut 
în lunile pînă la alegerea Bun- 
destagului44 constata „DIE 
WELT“ este „partidul guverna
mental zguduit de crize44. Neîn
țelegerile au la bază rivalități 
personale pe care timpul le-a ac
centuat. Conflictul dintre Ade
nauer și Erhard este notoriu și, 
chiar dacă declarații de circum
stanță încearcă să-1 camufleze, 
profunzimea sa a fost de mult 
reliefată. Erhard este acuzat de 
adversarii săi că s-a împotmolit 
in labirintul unei politici fără 
perspective. Faimoasa artă a can
celarului de a ieși din încurcă
turi pare, de astă dată, ineficace. 
In orice caz, în aprecierea șanse
lor electorale ale U.C.D. mulți 
observatori manifestă un vizibil 
pesimism. „încă niciodată ca a- 
cum social-democrații nu s-au a- 
flat atit de aproape de porțile 
puterii — scrie „FRANKFUB- 
TER RUNDSCHAU". Potrivit 
ultimelor sondaje efectuate în 
rîndurile opiniei publice vest-ger- 
mane, adversarul creștin-demo- 
crat este de pe acum depășit4*.

Desigur, cum afirma și ziarul, „re
zultatele acestor sondaje nu con
stituie o măsurătoare neapărat e- 
xactă*4. Există însă destule indicii 
care, momentan, să le confirme. 
Ne referim, în primul rînd, la 
creșterea numărului de voturi a- 
cordate social-democrației în a- 
legerile din landuri.

Disensiunile din U.C.D. ușu
rează sarcina opoziției. Revista 
vest-germană „QUICK** afirmă 
că Ia Bonn cabinetul ar suferi de 
„paralizie" din cauza permanen
tei înfruntări din sînul partidu
lui guvernamental. „Schroeder 
este oarecum compromis, strălu
cirea startului său la Ministerul 
de Externe a căpătat o culoare 
mai întunecată*4 — scrie cunos
cuta revistă în cel mai recent nu
măr al său. „QUICK44 își expri
ma îndoiala cu privire la reapa
riția lui Schroeder în fotoliul său 
ministerial după viitoarele ale
geri. Dar îndoielile erau împinse 
și mai departe și se refereau la 
soarta lui Erhard ca șef al gu
vernului și, în ultimă instanță, la 
perspectivele U.C.D. în bătălia 
electorală.

Creștin-democrații sînt siliți să 
facă o constatare neplăcută : di
vergențele interne le-au cauzat 
grave prejudicii, amplificate — 
bineînțeles — și de eșecurile po
litice de care nu a fost scutit 
nici Erhard și nici iscusitul său 
predecesor. In fața primejdiilor 
electorale, apelurile la unire, la 
temporară împăcare s-au înmul
țit. în ultimele luni s-au încheiat 
mai multe armistiții între rivali

dar ele n-au rezistat prea mult. 
Erhard are dificultăți în contra
cararea adversarilor săi iar Ade
nauer deși a marcat puncte nu 
este suficient de puternic pentru 
a tranșa definitiv în favoarea sa 
disputa. In aceste condiții, un 
nou armistițiu, cel puțin pînă la 
alegeri, pare posibil. „Unitatea a 
devenit o chestiune de ex- 
xistență pentru U.C.D.44 — re
marca „FRANKFURTER RUND
SCHAU44. I se atribuie lui Rai
ner Barzel, președintele fracțiu
nii parlamentare U.C.D. —U.C.S.. 
intenția de a apropia punctele 
de vedere ale rivalilor. Același 
rol i se acordă și Iui Gersten- 
maier. „QUICK", scria despre 
el : „caută energic compromi
suri". Unii observatori îl consi
deră, totuși angajat în cursa pen
tru putere ca un eventual rival al 
lui Erhard.

Posibilitatea unei concilieri dic
tată de necesitățile electorale 
este, deci, probabilă. Durata ei 
este discutabilă. „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU44 exprima 
părerea că „dizidențele interne 
din U.C.D. nu trebuie neapărat 
să constituie o stare permanentă 
caro să continue pînă la alegeri44.

Creștin-democrații încearcă re
dresarea șanselor lor. „Micul 
congres" are menirea să-i re
aducă în fața alegătorilor uniți 
și demni de încredere. Vor reuși 
ei să recîștige terenul pierdut ?

Oricum, partida electorală nu 
este încă definitiv jucată.

EUGENIU OBREA
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