
• In numeroase uzine 
constructoare de mașini se 
fac importante lucrări pen
tru mărirea capacităților 
de producție.

La Uzinele de tractoare 
din Brașov, de exemplu, se 
amenajează o hală pentru 
axe și pinioane, se con
struiește un depozit la 
turnătoria de fontă și o 
centrală nouă la compre- 
soare. Tot Ia Brașov, Ia 
Uzinele „Steagul Roșu“ se 
amenajează spații de pro
ducție pentru șasiul auto-

Pregătiri 
pentru
producția

camioanelor și se constru
iesc noi depozite. Uzina 
„Autobuzul" din Capitală 
se completează cu o nouă 
hală pentru construcția șa- 
siurilor și caroseriilor au
tovehiculelor, iar Uzina 
„Rulmentul" din Brașov cu 
o hală nouă de forjă. De 
asemenea, la Uzina meca
nică din Sinaia se constru
iește o secție de fabricație.

Proletari din toate țările, uniti-vă!

cînteis
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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anului viitor
• Pregătirile în vederea 

asigurării condițiilor pen
tru îndeplinirea ritmică a 
planului de producție încă 
din primele zile ale anului 
viitor sînt în plină desfă
șurare și în unitățile in
dustriei locale din regiunea 
Dobrogea. în acest scop, 
la întreprinderea economi
că raională „8 Mai" din 
Tulcea a fost electrificată 
cariera nr. 2 de la Bididia,

unde a fost pusă recent în 
funcțiune o stație de 
concasare și granulare. La 
Fabrica de mobilă din Tul
cea a fost extinsă sala de 
mașini, a fost reorganizată 
munca în atelierul mecanic 
și atelierul de tîmplărie și 
au fost asigurate stocuri de 
cherestea, fag, pentru o 
perioadă mai îndelungată.

(Agerpres)
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Al doilea cargou de 3600 Tdw
La șantierul na

val din Galați a fost 
lansat miercuri la 
apă cel de-al 2-lea 
cargou din noua se
rie de nave cu ca
pacitatea de 3600 
Tdw ce se constru
iesc aici. îmbunătă
țirile aduse perma
nent tehnologiei de 
fabricație și ridica
rea nivelului tehnic

al utilajelor și me
todelor de construc
ție au făcut ca ac
tualul cargou să fie 
lansat cu 15 zile 
înainte de termenul 
planificat.

Ritmul susținut 
de construcție reali
zat anul acesta a 
permis colectivului 
șantierului să obți
nă economii la pre

țul de cost la în
treaga producție 
marfă de aproape
1 200 000 lei față de 
plan și beneficii în 
valoare de peste
2 700 000 lei.

In același timp 
consumul de metal 
a scăzut față de 
primul cargou cu 
peste 18 la sută.

(Agerpres)

La „masa rotundă“
— calitatea

— Organizația U.T.M. din 
întreprinderea noastră acordă 
o deosebită atenție mobiliză
rii tinerilor pentru a realiza 
produse de bună calitate. E- 
xemple sint multe. Activitatea 
tinerilor de la banda nr. 5 
tras-tălpuit, de pildă, consti
tuie unul din acestea. Ei re
prezintă peste 75 la sută din 
efectivul muncitorilor de aici 
și nu-și amintește nimeni să 
fi fost vreodată refuzat un 
produs executat de acești ti
neri.

..-Mihai Cocora. locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T-M- de la întreprinderea 
„Banatul- din Timișoara, re
lata cele de mai sus in fața 
unui numeros auditoriu: se
cretari ai organizațiilor U.TJhL 
din întreprinderile industriei 
ușoare din oraș, responsabili 
cu producția și calificarea în

industriei ușoare din oraș la 
îmbunătățirea calității produ
selor.

Să relatăm în continuare 
cele spuse de reprezentantul 
tinerilor de la „Banatul".

— Au fost și cazuri — spu- 
nea ~ tind n-a existat su
ficientă preocupare pentru 
calitate. Procesul tehnologica!

tuială, făcut fără spirit de 
răspundere.

Și locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.M. povestește 
cum au luat naștere „vitrinele 
calității".

La una din ele s-a expus, 
de pildă, un pantof bine exe
cutat și imul de calitate slabă. 
Comparația s-a făcut acolo,

însemnări de la consfătuirea 
organizată de Comitetul 

orășenesc U.T.M. — Timișoara
-- •-- —

Record de viteză 
de avansare 
în abataje

In cel mai nou bazin carbo
nifer din țara noastră — Mo- 
tru —, care a început să li
vreze primele cantități de căr
bune șnul acesta, s-a obținut 
cea mai mare viteză de avan
sare în abataje cu frontul lung 
de 100 metri cunoscută în țara 
noastră : 50 metri pe lună. Cei 
care au realizat acest record 
sînt minerii din brigada con
dusă de comunistul Ion Nasta.

înregistrarea acestui record 
se datorește în primul rînd în
zestrării tehnice a unităților de 
lucru. Minele sînt dotate cu 
instalații și mașini de mare 
productivitate : combine, trans
portoare etc. De asemenea, la 
obținerea unei mari productivi
tăți a contribuit aplicarea de 
metode avansate de susținere 
a abatajelor.

Urmarea obținerii unor vi
teze mari la avansare este a- 
ceea că planul anual de pro
ducție la mina Horăști a fost 
îndeplinit cu aproape 40 de 
zile mai devreme. Pe întregul 
bazin carbonifer Motru s-au

Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Printre colectivele 
care au contribuit efectiv la' 
realizarea planului pe 11 luni 
cu 10 zile înainte de termen 
se numără și cele de la 
ofelăriile Martin și electri
că. Pînă la 1 decembrie, 
harnicii ofelari hunedoreni 
au dat peste plan aproape 
90 000 tone oțel Martin și 

electric

comitetele U.TM, membri ai 
birourilor U.T.M., reprezen
tanți ai întreprinderii comer
țului cu ridicata — textile 
și încălțăminte, care recepțio
nează produsele acestor între
prinderi și alții. Cu toții par
ticipau la consfătuirea organi
zată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. — Timișoara, cu care 
prilej s-a analizat contribuția 
tinerilor din întreprinderile

produselor noastre implică 70- 
M faze de fabricație. O gre
șeala la una din ultimele ope
rații prejudicia calitatea în
tregului produs. Iată de ce a 
trebuit să desfășurăm in a- 
cecstă direcție o activitate 
susținută împotriva neatenției, 
a slabului nivel profesional.

pe loc, cu mai muiți tineri, ea 
transformîndu-se intr-o veri
tabilă demonstrație practică. 
Acțiunea s-a extins in toate 
secțiile întreprinderii. La ini
țiativa organizare: U.TAL 
s-au ales anumite faze-cheie
in execuția produselor (cusut 
și tras — tălpuit. spre exem
plu) și după orele de muncă,

de 20 de minute, se fâ-

dat pînă acum peste prevede
rile planului circa 30 000 tone 
cărbune.

(Agerpres)

Sortimente noi 
de laminate
Laminoriștii de la Combi

natul siderurgic Reșița și Uzi
nele „Oțelul roșu“ au pus la 
dispoziția întreprinderilor con
structoare de mașini din țară 
noi sortimente de laminate de 
calitate superioară. Printre 
acestea se numără acelea pen
tru confecționat plăcuțe de 
prindere la căile de macara, 
corniere cu flanșe pentru in
dustria de utilaj chimic, pro
file trapezoidale, benzi zinca
te utilizate la confecționarea 
de tuburi flexibile pentru ma
șini agricole, benzi și table de 
diferite dimensiuni destinate 
construcției de recipienți de 
mare capacitate etc.

în prezent cele două mari 
întreprinderi siderurgice din 
Banat care livrează laminate 
tuturor întreprinderilor con
structoare de mașini din țară 
realizează aproape 30 de sor
timente în mai mult de 3 000 
tipuri. Elaborarea de noi pro
duse a fost însoțită de o spo
rire a producției. Laminoriș
tii bănățeni au dat de lâ în
ceputul anului și pînă acum 
peste sarcinile de plan 27 300 
tone laminate finite.

(Agerpres)

ÎNSEMNĂRI
Pentru amatorul de geo

grafie, Motru este deocamdată 
numele unui rîu. Dar geogra
fia patriei are o dinamică ce 
depășește ambițiile oricărui 
cartograf hotărît să fie la zi 
cu permanentele prefaceri e- 
conomice, urbanistice sau 
chiar de relief. Deocamdată 
rîul Motru desparte în două 
viitoarele cartiere ale ora
șului, mai evident pe planșele 
proiectanților.

Inginerul Iacob Militescu, 
șeful șantierului de construc
ții, ne invită să parcurgem o 
originală lecție de istorie. Ma
terialul intuitiv de care ne 
folosim ne sta la îndemînă. 
Mai întîi cîteva date topogra
fice. Motru este un afluent al 
Jiului. Leagănul orașului care 
a împrumutat numele firavu
lui rîu îl constituie depresiu
nea dintre dealurile Merișul, 
Cuca și Prigoroiu, aflate în 
nordul regiunii Oltenia. Cu 
cîțiva ani în urmă geologii au 
descoperit la întîlnirea celor 
trei dealuri un bogat zăcămînt 
de lignit. Legat de bogățiile 
ascunse în pîntecele pământu
lui a apărut aici o exploatare 
minieră și, concomitent, s-a 
pus piatra fundamentală a 
viitorului oraș.

Investigația geologilor răs
pundea cerinței acute a in
dustriei. în apropierea Craio- 
vei, în inima Olteniei, se află 
termocentrala Ișalnița. Zi și

noapte zeci de vagoane se în
dreaptă spre lumină. Un mun
te întreg de lignit format din 
păduri seculare strivite de 
imemorialele cataclisme iau 
drumul industriei. în aâincul 
minei asocierea intre cărbu
nele de un negru intens și lu
mină se naște cu ușurință.

vor fi terminate școala și blo
cul cu garsoniere pentru necă- 
sătoriți.

Este desfășurat apoi un nou 
sul ce calc și schița pe care 
o vedem reclamă imaginația. 
Chiar și pentru un neavizat 
sint evidente atributele de 
confort și eleganță. E primul 
grup social aflat in construc
ție. Magazinele, restaurantul, 
barul, holul elegant al cine
matografului populat ce oa
meni in ținută de seară ne 
apar aevea în fața ochilor.

xandru fac parte dintr-o fa- 
milie numeroasă de țărani 
din Ploștina. Primii trei sînt 
combiner! de mină cu expe
riență. Ultimii au ascultat de 
îndemnul fraților mai mari și 
s-au calificat ca mineri. Cu 
toții cîștigă foarte bine. Doi 
dintre ei au deja mașini pro
prii. Numele lor pot fi întâl
nite și pe tablourile de evi- 
dențiați ale minei.

In palierul II al unui bloc, 
una din cărțile de vizită ne 

informează că aici locuiește

ORAȘUL 
FĂRĂ ARHIVE

Coordonata verticală a noului 
oraș începe din măruntaiele 
pămîntului și se continuă 
pînă la ultimul etaj al noului 
oraș.

— Aici, cu doi ani în urmă, 
s-a turnat betonul la primul 
bloc. Mi-amintesc că întîi am 
cosit griul și apoi pe miriștea 
hașurată de șanțurile funda
ției, s-au ridicat blocurile. în
tîi cele de la șosea. E 1, E 2, 
E 3, apoi C 3 și C 6. De atunci 
numărul blocurilor a crescut 
cu mult. Vor fi în total 12 000 
de apartamente. în primăvară

— La ce scară se află pro
iectul ?

— Deocamdată la 1/200. 
„Deocamdată"... Mina cu bogă
țiile ei au impus un ritm de 
construcție accelerat. Ritmul 
transformă liniile de tuș în 
orizontale și verticale spațiale.

Parcurgînd palierele cîtor- 
va dintre blocurile orașului, 
un nume de familie îți revine 
cu insistență de pe cărțile de 
vizită aflate la ușile aparta
mentelor. Rîmescu... Petre, 
Grigore, Ion, Nicolae și Ale

inginerul Mataca Emil. Un 
tânăr de statură potrivită, cu 
tenul deschis, cu trăsături 
încă nefixate ne invită cu 
ospitalitate să-l vizităm. Dia
logul se leagă cu ușurință. 
Oltean, fiu de țărani din par
tea locului, a terminat nu de 
mult timp institutul minier. 
Acum conduce sectorul Ho
răști. Are un limbaj vioi, pre
sărat cu metafore.

— S-a împămîntenit la noi 
cuvîntul magistrală. Magistra
la noastră e traseul mișcător

ceau demonstrații practice. A 
fost un prilej foarte nimerit 
pentru ca tinerii cu o mai sla
bă pregătire profesională să 
învețe de la cei mai buni.

în consfătuire s-au povestit 
și numeroase alte fapte. Refe
ratul prezentat a constituit o 
bună bază pentru discuții în 
sensul că a arătat, folosind 
multe exemple concrete, în
treprinderile care obțin rezul
tate bune în îmbunătățirea 
calității produselor, solicitînd 
în același timp reprezentanții 
organizațiilor U.T.M. prezenți 
la consfătuire să împărtășea
scă din experiența cîștigată. 
Referatul a scos in evidență 
activitatea depusă de organi
zația U.TAL de la Fabrica de 
tricotaje „1 Iunie". Aid. se 
discută cu regularitate în 
adunările generale U.T.M. 
asemenea probleme : „Ce fac 
uiemiștii pentru calitatea 
producției?", .J> ce a fost 
refuzat de controlul de cali
tate acest produs?" etc. Cu 
acest prilej sint discutate ca
zurile de abateri de la nor
mele procesului tehnologic din 
partea tinerilor. La organiza
ția U.TM. nr. 5, de exemplu, 
era o tînără — Maria Berbe- 
ca — care dădea produse de
o calitate necorespunzătoare. 
Fata motiva că mașina n-o a- 
jută să dea produse de caii-
tate superioară. Cîteva mun
citoare cu mai multă expe
riență au lucrat însă în locul 
ei și i s-a demonstrat că nu 
mașina e de vină, ci faptul că

IOAN NOVĂCESCU 
secretar cu probleme economice 
al Comitetului orășenesc U.T.M.

Timișoara

ILIE BRINDESCU 
corespondentul „Scînteii tine
retului* pentru regiunea Banat

(Continuare în pag. a Il-a)

Termocentrala Luduș-Iernut. 
Barajul șl stația de pom

pare

Foto: AGERPRES

al benzilor pe care cărbunele 
dislocat din strînsoarea mun
telui e adus la lumină. Des
coperit și scos din beznă, ne
gru el însuși, cărbunele poar
tă germenul luminii.

Ne vorbește apoi despre o 
întâmplare semnificativă pen
tru eroismul zilnic al mineri
lor. Brigada lui Marin Tudo- 
se de la abatajul 3 a stat timp 
de 36 ore la punctul de lucru 
ca să degajeze abatajul blo
cat în urma unei surpări. De- 
abia cînd „magistrala" a în
ceput să funcționeze au hotă
rît că pot ieși la suprafață.

Ne continuăm vizita prin 
blocuri. Parcurgem palier cu 
palier și la fiecare ușă aflăm 
un nume însoțit de profesia 
titularului de apartament: 
brigadier, combiner, maistru, 
inginer... Așa ajungem să-l 
cunoaștem pe Dragostin For- 
lafu. Are 27 de ani și e, pro
babil, cel mai tânăr maistru 
din oraș. Deși atât de tânăr e 
un constructor cu experiență. 
A lucrat deja pe patru șan
tiere de construcții. în orașul 
Motru lucrează și tatăl său. E 
tot constructor. Fiul lui Dra
gostin Forlafu, Leontin, are 
de-abia 11 luni. S-a născut 
cînd se punea temelia blocu
lui B 3. Crește o dată cu ora
șul și, peste ani, în arhivele 
acestuia va fi descoperit prin
tre numele „debutanților" și 
numele celui, deocamdată, 
mai tânăr Forlafu. Iată cum 
se nasc arhivele unui nou 
oraș !
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V. ARACHELIAN

Florica Toma, muncitoare la Fabrica de 
tricotaje „Tînăra gardă" este apreciată 
de întregul colectiv pentru calitatea bună 

a confecțiilor pe care le execută

La

recoltatul 

stufului

Muncitorii stufi- 
coli din Delta Du
nării au recoltat pî
nă în prezent 
100 000 tone de 
stuf din actuala 
campanie, reprezen
tând aproape o tre
ime din planul pe 
1964 — 1965. Acest 
succes se datorește 
numeroaselor ame
najări făcute în zo
nele stuficole, do
tării unităților de 
exploatare cu utila
je modeme de re
coltare, încărcare și 
transport, ridicării 
calificării muncito
rilor stuficoli și or
ganizării eficiente a 
muncii pe coloane 
mecanizate. în frun
tea întrecerii se a- 
flă în prezent co
loanele unității stu
ficole Șontea, care 
recoltează zilnic ca 
25 — 30 la sută 
mai mult stuf decît 
prevede planul.

(Agerpres)

A 50000 -a motoretă
De pe banda de montaj a 

Uzinelor „6 Martie" din Zăr- 
nești a ieșit cea de-a 50 000-a 
motoretă. în decursul ultimi
lor doi ani, ținîndu-se seama 
de cerințele crescînde ale cum
părătorilor, mai ales din me
diul sătesc, producția de mo
torete romînești s-a dublat, 
ajungînd la 20 000 bucăți anu
al. Concomitent, a crescut și 
producția de biciclete. De pe 
benzile de montaj ale uzinei 
din Zărnești ies la 86 secunde 
o bicicletă și la 8 minute o 
motoretă.

Gama de biciclete s-a lărgit

an de an. Azi se fac 6 tipuri 
de biciclete, subdivizate în 
numeroase sortimente pentru 
copii, tineret, bărbați și femei. 
Ca urmare a perfecționării 
tehnologiei, introducerii celor 
mai noi procedee tehnice și 
ridicării calificării muncitori
lor, calitatea produselor s-a 
îmbunătățit continuu. Marca 
uzinelor este cunoscută în 
țară și peste hotare. Bicicle
tele romînești „Elegant" „Tu
rist", „Diana”, ,,Super" „Feli
cia" se exportă în numeroase 
țări.

Instituirea Comitetului național 
pentru organizarea comemorării

lui Ion Creangă
In vederea comemorării a 75 

de ani de la moartea marelui scri
itor Ion Creangă, clasic al' lite
raturii romîne, Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne a aprobat, 
printr-o hotărîre, instituirea unui 
comitet național și un plan de 
măsuri privind organizarea a- 
cestei comemorări.

Din comitet fac parte acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, acad. Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă, acad. George 
Călinescu, directorul Institutului 
de istorie literară și folclor al 
Academiei R. P. Romîne, scrii
torul Eusebiu Camilar, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, scriitorii Otilia Cazimir 
și Dumitru Corbea, Constanța 
Crăciun, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, prof. univ.’ Constantin Cio- 
praga, prof. univ. Alexandru 
Dima, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, conf. 
univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
istoric' literar, acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei R.P. 
Romîne, scriitorul Dumitru Ig- 
nea, secretarul filiafei Uniunii 
scriitorilor din Iași, acad. Atha- 
nase Joja, președintele Comisiei 
Naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O., Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institu
tului romln pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, Toma Mo
sor, membru în Comitetul exe
cutiv al Sfatului, popular al' ora
șului Tg. Neamț, director al Șco
lii de cultură generală de 8 ani 
din cartierul Huipulești, acad. 
D. Panaitescu-Perpessicius, direc
torul Muzeului de istorie a lite
raturii romîne, și Ion Pas, pre
ședintele Comitetului 'de radio
difuziune și televiziune.

Planul de măsuri prevede ca 
între 13—20 decembrie 1964 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Academia R. P. Romîne 
și Uniunea scriitorilor să organi

zeze în colaborare cu alte insti
tuții culturale „Zilele Ion Crean
gă", în cadrul cărora se vor des
fășura acțiuni menite să contri
buie la adîncirea cunoașterii și 
studiului operei lui Ion Creangă, 
la răspîndirea în cele mai largi 
mase populare a valoroasei opere 
a marelui povestitor, ca directă 
emanație a geniului artistic al 
poporului romîn.

Cu acest prilej, la București 
va avea loc o manifestare cen
trală și la Iași o ședință festivă, 
iar în întreprinderi, instituții, 
școli, case de cultură, cluburi, 
cămine culturale, se vor organiza 
conferințe și simpozioane cu 
tema : „Ion Creangă marele po
vestitor al poporului romîn*4. 
Conferințele vor fi susținute de 
către personalități ale vieții noa
stre culturale, scriitori și profe
sori de literatură romînă. In uni
versitățile muncitorești și popu
lare vor avea loc I'ecții speciale 
consacrate vieții și operei lui 
Ion Creangă. La București se va 
deschide o expoziție centrală 
„Ion Creangă", iar la Iași o ex
poziție documentară. In această 
perioadă va fi organizat un pe
lerinaj la bojdeuca din Iași, iai 
altul la Humulești, locul de naș
tere al lui Ion Creangă.

Radiodifuziunea și televizi
unea romînă vor prezenta emi
siuni speciale, spectacole, scena- 
rizări, ecranizări consacrate ace
stei comemorări, iar Studioul 
cinematografic „București** va 
realiza un film artistic de lung 
metraj „Amintiri din copilărie" 
și un film după povestirea „Ha
rap Alb". Vor fi editate totodată 
volume cuprinzînd opere de baza 
ale scriitorului, precum și studii 
de critică și istorie literară privind 
creația ?ui Ion Creangă. Comite
tul de stat pentru cultură și 
artă va emite o medalie come
morativă reprezentând pe cei doi 
buni prieteni, poetul Mihail Emi- 
nescu și scriitorul Ion Creangă.

înapoierea din R.P. Albania a delegației 
de partid și de stat a R.P. Romine

Miercuri seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația de partid 
și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Coliu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., care, la invitația C.C. 
al Partidului Muncii și a gu
vernului R. P. Albania, a par
ticipat la sărbătorirea celei

de-a 20-a aniversări a elibe
rării Albaniei. Din delegație 
au făcut parte tovarășii Con
stantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și 
Gheorghe Velcescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Tirana.

(Agerpres)
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ntre multiplele 
probleme pe care 
le ridică dialogul 
la scenă deschisă 
inițiat de „Scîn- 
teia tineretului", 
aș vrea să mă re- 
aspecte ale discu-fer la acele

ției care solicită o responsabi
litate maximă din partea tu
turor factorilor interesați în 
formarea și maturizarea ta
lentului.

Pe băncile institutelor de 
teatru din țara noastră a cres
cut o generație talentată de 
actori și regizori, valorificată 
din plin pe diversele scene 
din Capitală și din țară. Acest 
fapt a fost remarcat de par
ticipanta la dezbaterea în ca
drul căreia ne spunem și noi 
cuvîntul. Pe această linie aș 
vrea să contribui la lărgirea 
exemplelor deja citate. Mă 
refer la formarea unei gene
rații talentate de regizori prin 
eforturile conjugate ale școlii 
și ale teatrului romînesc pe 
parcursul ultimelor două de
cenii.

Răsfoiesc notele pe care mi 
le făceam, cu 13 ani în urmă, 
despre unii din tinerii noștri 
regizori de astăzi, pe atunci 
elevi ai clasei de regie ce o 
conduceam în institut. Spicu
iesc din aceste note așezate 
in ordinea alfabetică a catalo
gului. In dreptul lui Mihai 
Dimiu însemnam pasiunea sa 
pentru cercetarea mediului 
social în care se desfășoară 
acțiunea piesei înscenate, ten
dința de a reflecta în construc
ția artistică a spectacolului 
multiplele aspecte ale oame
nilor și locurilor cărora le dă-

dea viață scenică. Cîte o dată 
amănuntele se aglomerau în 
dauna prezentării fenomene
lor esențiale. Astăzi Mihai 
Dimiu, în cele mai bune spec
tacole ale sale, a izbutit să 
distingă esențialul de nesem
nificativ, experiența din 
timpul școlii ajutîndu-l să 
obțină o viziune clară în în
scenarea unor piese frescă, 
dintre care spectacolul cu 
„Ferestre deschise" este un 
exemplu elocvent.

Pe o altă filă a carnetului 
de note găsesc înscris numele 
lui Valeriu Moisescu. Ceea ce 
impresiona la tînărul aspirant 
în arta regiei era o inventi
vitate neobosită in descoperi
rea acțiunilor scenice caracte
ristice eroilor pe care-i tăl
măcea in versiunile scenice 
ale pieselor montate. Pe a- 
ceastă linie s-a maturizat as
tăzi talentul lui Valeriu Moi
sescu, linie ce cunoaște un 
drum plin de căutări crea
toare, de la comedie carageli- 
ană și pînă la spectacolul rea
lizat pe scena Teatrului Mu
nicipal cu „Jocul de-a va
canța".

Numele lui Radu Penciu
lescu îl însoțeam cu următoa
rele aprecieri: pe baza unei 
logici ferme tînărul regizor 
aprofundează psihologia oa
menilor, oglindind-o în rapor
turile ce se creează între ei, 
constituind pe baza ei imagi
nea scenică în care decorul și 
accesoriile sînt o simplă su
gestie, omul ocupînd locul 
central. Pe această linie s-au 
desfășurat spectacolele reali
zate de Radu Penciulescu de 
la „Ciocîrlia", la „Prietena

mea Pix", „De n-ar fi iubiri
le" sau „Steaua polară".

Lucian Pintilie s-a impus 
printre colegii săi de clasă 
printr-o viziune îndrăzneață 
și originală reflectată în ima
gini scenice cu un bogat con
ținut emoțional, afirmind ten
dințele novatoare ale tinăru- 
lui regizor, tendințe care u- 
neori l-au dus la excese, din 
care a învățat in primul rund 
cel ce le practicase. Procesul 
de limpezire al lui Pintilie ni 
se înfățișează astăzi ca un 
stadiu elocvent al creației 
sale, stadiu ce a condus la 
realizarea unor spectacole 
mature a căror serie o deschi
de „Așa va fi" și o continuă 
alte realizări importante din
tre care „Biderman și incen
diatorii" e un ultim exemplu.

Observațiile prilejuite de 
activitatea regizorilor mai sus 
menționați pot fi extinse și la 
alți colegi de-ai lor precum și 
la activitatea multora din 
absolvenții secției de artă 
dramatică ce activează astăzi 
cu succes pe scenele teatre
lor noastre.

Dar procesul de formare și 
maturizare a talentelor nu cu
noaște numai realizări poziti
ve. Unii tineri pleacă din 
școală cu o educație incom
pletă. Cele mai multe lipsuri 
în acest sens se datoresc unei 
conștiințe profesionale insu
ficient formate. Ei produc 
greutăți teatrelor în care ac
tivează, așa cum s-a întimplat 
cu Manolescu Alexandru sau 
Florin Dumbravă. Manifestă
rile de indisciplină ale aces
tor tineri actori își găsesc iz
vorul în comportarea lor ma-

nifestată în institut, compor
tare căreia nu i s-a pus capăt 
la timp prin mijloace educa
tive și exigente.

Se intîmplă uneori ca tea
trele să nu acorde atenția 
cuvenită dezvoltării talentelor 
tinere. Gheorghe Dinică a fost 
pus in situația de a vegeta in 
colectivul unui teatru bucu- 
reștean pînă cînd ochiul ex
perimentat al lui Radu Beli- 
gan l-a descoperit și i-a ofe
rit perspectiva maturizării pe 
scena Teatrului de Comedie.

Discuția a ridicat și alte im
portante aspecte privind 
munca cu tinăra generație de 
slujitori ai scenei. îndruma
rea competentă, continuarea 
preocupărilor de studiu, lăr
girea permanentă a gamei 
creatoare printr-o judicioasă 
distribuire a rolurilor sint cî
teva din problemele pe care 
tinerii interpreți le solicită cu 
îndreptățite argumente.

In opera de formare și ma
turizare a tinerilor talente, 
teatrul și școala trebuie să 
manifeste o grijă permanentă, 
o atenție caldă și competentă, 
pentru că, așa cum îndeamnă 
Ion Manolescu in memoriile 
sale: „orice tinăr care bate la 
poarta teatrului trebuie în- 
tîmpinat cu dragoste1*. Din rin- 
durile lor vor ieși viitorii ac
tori, cei care vor lua torța 
din mîinile noastre slăbite și 
bătrîne ca s-o ducă mai 
parte... să ne ocupăm de 
cu răbdare și afecțiune".

de-
ei

GEORGE DEM. LOGHIN 
prorector al Institutului 

de artă teatrală 
și cinematografică 

„I. L. Caragiale" București

SENSUL CĂUTĂRILOR
n .actor caută, se 
caută pe sine și 
uneori nu se gă
sește decît tîrziu 
sau prea tîrziu. 
Caută universul 
combatant al unui

personagiu și închipuindu-și că 
l-a găsit, îl face să trăiască 
numai o seară — apoi îl destra
mă și-l pierde. Caută în fața 
mesei de machiaj, cu creio
nul dermatograf în mînă, o 
cută sau o umbră care să-1 
facă mai expresiv pe Malvo- 
lio sau mai strălucitor pe Me- 
fisto. Căutările îl poartă de 
mînă pe actor în voiaj e ima
ginare, îl așează concomitent 
pe ghețurile arctice sau pe 
nisipurile Saharei — tot ele îl 
fac să trăiască existența fa
buloasă, mirifică a lui Harun 
al Rașid printre fîntîmle cîn- 
tătoare ale Bagdadului sau să 
îndure lîngă Sena, sub un pod, 
foamea unui „chochard“ fran
cez.

Sensibil și ciudat, versatil, 
uneori violent actorul conti
nuă să caute. A căutat tot
deauna. Bătînd pe la porți bo
ierești, în trista „căruță cu 
paiațe" a lui Millo, în vagoane 
de marfă neîncălzite, mai tîr
ziu, în autobuze sau în avioa
ne cu reacție, mai de curînd, 
actorul a căutat întotdeauna, 
s-a căutat pe sine, și-a căutat 
rostul lui în societatea în care 
trăiește, rostul și carnea celor 
pe care îi avea de întruchipat.

Căutările actorului trec, de
pășesc meridianele, dărîmă ba
rierele tiranice ale conformis
mului, topesc și retoamă ca
ractere. Din aceste toate cău
tări, la început haotice, din ce 
în ce mai organizate au apărut 
studiul, disciplina lui, meto-

dele și creația totală, mo
dernă.

Secolul XX, prin cuceririle 
sale tehnice, a pus actorului 
contemporan la dispoziție, noi 
mijloace de cercetare, i-a ușu
rat sarcinile, l-a ajutat să lase 
în urmă căutările sterile sau 
întîmplătoare.

Revoluția i-a deschis ochii, 
l-a înarmat, l-a întărit, i-a 
dat încredere în forțele sale 
și i-a descoperit lumi noi. Ac
torul a căutat și a găsit resur
se vii de expresie artistică în 
exponentul unei noi clase, 
conducătoare : în muncitor.

Căutarea actorului, întovă
rășită de metodă și disciplină, 
căutarea de data asta cu scop» 
în servirea idealurilor Societă
ții din care face parte, atașa
mentul față de această socie
tate, iată ce trebuie să carac-

terizeze actorul nostru, anco
rat în realitatea înconjurătoa
re. Căutării actorului i s-au 
deschis perspective noi. Con
știința rostului său în această 
societate, în această țară, în 
acest secol, îi valorifică cu
riozitatea artistică descoperin- 
du-i adevăratele, noile sale 
orizonturi.

Participarea activă la viața 
înconjurătoare, lupta împotri
va inerției, alungarea carie
rismului artistic, îngrădirea 
necruțătoare a plictisului, su
blimarea mijloacelor sale pro
fesionale, în forme rafinate de 
expresie artistică, aprofunda
rea căutărilor sale asupra so
cietății în care trăiește, diver
sificarea expresiei sale artis
tice, iată cîteva din coordona
tele stricte ale căutărilor ac
torului modem.

Acești douăzeci de ani de 
existență într-o societate nouă, 
revoluția culturală pe care ma
joritatea actorilor tineri și 
vîrstnici ce astăzi creează pe 
scenele teatrelor din țara noa
stră, au trăit-o și o trăiesc, fac 
evident procesul de transfor
mare a actorului nostru con
temporan, limpezesc perspec
tivele din ce în ce mai încăr
cate de încredere în viitorul 
mișcării teatrale romînești. Și 
bucuria tuturor e că în aceas
tă mare bătălie pentru mal 
bine și pentru frumos, căută
rile conștiente, metodice și în 
același timp pline de înaripa
re, sînt specifice tineretului 
din teatrele noastre.

MIHAI BERECHET 
actor-regizor al Teatrului Na

țional ,J. L. Caragiale'

a Consiliului teatrelor
în zilele de 1 și 2 decembrie a 

avut loc în sala de marmură a 
Casei Scînteii din Capitală șe
dința plenară lărgită a Consiliu
lui teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Au participat membrii Consi
liului teatrelor, scriitori, critici 
de teatru, regizori, directori si 
secretari literari ai unar teatre, 
din București și din țară, alți oa
meni de artă și cultură.

In plenară, dramaturgul Horia 
Lovinescu, directorul Teatrului 
„C. I. Nottara" a făcut o expu
nere asupra unor aspecte ale dra
maturgiei originale contempo
rane.

Pe marginea expunerii au luat 
cuvîntul: Alexandru Andrițoiu, 
Aurel Baranga, Eugen Barbu, 
Ion Băieșu, Andrei Băleanu, Mi
hai Beniuc, Ion Brad, D. Cemes- 
cu, Liviu Ciulei, Mihai Davido- 
glu, Horia Deleanu, Lucia De
metrius, Dorel Dorian, Paul Eve- 
rac, M. Florea, Lucian Ghiur- 
chescu, Gabriel Manolescu, Te
odor Mazilu, Dan Nasta, Radu 
Penciulescu, Valeriu Rîpeanu, 
Dinu Săraru, Zaharia Stancu, 
Traian Șelmaru. Vorbitorii au a- 
nalizat multilateral, stadiul actu
al al creației dramatice originale, 
scoțînd în evidență calitățile și 
lipsurile unor lucrări ale drama
turgilor. S-au făcut, de aseme
nea, propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii de promovare a 
dramaturgiei originale, pentru 
creșterea nivelului artistic și al 
conținutului ei de idei.

în încheierea discuțiilor a 
cuvîntul Dumitru Popescu, 
cepreședinte al Comitetului 
Stat pentru Cultură și Artă.

luat
vi
de

ii tec tură Ion Tabaca Plo-Șeful atelierului de arhitectură Ion Tabaca fi proiectant-^’ loa Pope 
iești — împreună ca un grup de colaboratori tocată pro.ee

(Urmare din pag. I)

Maria Berbeca nu era atentă 
tot timpul, nu respecta pro
cesul tehnologic.

Adunări generale U.TAL 
care au pus pe ordinea de zi 
calitatea produselor, răscin- 
dind cu acest prilej experien
ța bună acumulată, s-au ținut 
și la întreprinderile „Victo
ria", Fabrica de mănuși, In
dustria romînă de piele etc.

Referatul ca și discuțiile au 
arătat însă că nu peste tot se 
manifestă aceeași grijă pentru 
calitatea produselor. La între
prinderea „Bumbacul", de 
exemplu, s-au înregistrat în 
acest an peste 100 cazuri de 
refuzuri de marfă din pricina 
calității scăzute a unor pro
duse. Defecte : fire lipsă în țe
sătură, diferență de culoare 
între loturi, diferență de lă
țime ș.a. Cazuri de nerespec- 
tare a prescripțiilor în ceea ce 
privește calitatea produselor 
(în special Ia scaune pliante 
unde lucrează numeroși ti
neri) s-au ivit și la întreprin
derea „Tehnolemn", la „Indu
stria lînli" și altele.

Ț. STELOUAN

Concert simionic susținut de orchestra studenților Conserva
torului „Ciprian Porumbescu* din București

Tîrlea (min. 12 și 55) 
și Chivu (min. 58).

București — Voința 
Tg. Mureș (masculin).

• Astăzi, pe stadio
nul „23 August' din 
Capitală, cu începere 
de la ora 14, se va 
desfășura întîlnirea 
retur din cadrul „Cu
pei campionilor euro
peni" la fotbal între 
echipele Dinamo Bucu
rești și Intemazionale 
Milano.

întîlnirea va fi ar
bitrată la centru de 
austriacul Demetrius 
Wlachojan’s.

★
Reprezentanți 

conducerii 
„Intemazionale" — 
Milano și lotul de fot
baliști au depus 
miercuri o coroană de 
flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

• Sîmbătă, 5 decem
brie, la Pitești, se va

ai 
clubului

partidl 
cadrul 

catego-

din 
cadrul

tîr- 
s-a 

me-

• Pe stadionul 
Plovdiv, în 
„Cupei orașelor 
guri' la fotbal, 
desfășurat ieri
ciul dintre formația 
bulgară Lokomotiv și 
echipa Petrolul Plo
iești. Fotbaliștii bul
gari au obținut victo
ria cu scorul de 2—0 
(1—0) și s-au calificat 
în turul următor.

• Disputat ieri la 
Arad, medul restanți 
pentru campionatul 
republican de fotbal, 
dintre formațiile U.T. 
Arad si Rapid Bucu
rești. a revenit gazde
lor cu scorul de 3—0 
(1—0). Cele trei go
luri ale arădenilor 
au fest marcate de
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NEDELCU MARINAȘ — 
elev Școala tehnică veterinară 
Agigea.

Vă felicităm pentru faptul 
că ați fost ales în comitetul 
U.T.M. pe an. Acest lucru vă 
dă posibilitatea să cunoașteți 
întreaga activitate a elevilor 
și să ne scrieți despre ea.

Materialul trimis nu a avut 
suficiente date, ținînd seama că 
el ne informa despre un suc
ces frumos — clasa în care 
învățați a fost declarată frun
tașă. Era necesar deci, să ne 
vorbiți despre măsurile luate 
de comitetul U.T.M., condu
cerea școlii, pentru ridicarea 
nivelului la învățătură, pen
tru întărirea spiritului de răs
pundere al fiecărui elev. Era 
bine să exemplificați afirma
țiile cu exemple de elevi care 
au fost ajutați sa-și îndrepte 
situația școlară. încercați să 
realizați un asemenea mate
rial, documentîndu-vă atent. 
Așteptăm, de asemenea, să ne 
scrieți și despre acțiunile cul
tural-sportive organizate în 
timpul liber, despre activita
tea din cercurile pe materii 
etc.

LICĂ MARIANA — elevă
— clasa a XI-a. Școala medie 
Buftea.

în cadrul Institutelor peda
gogice București, Cluj, Iași, la 
facultățile de filologie există 
secția de limbă și literatură 
franceză. La examenul de ad
mitere în anul I se dau ur
mătoarele probe : limba și li
teratura romînă — scris și 
oral, limba străină (franceză)
— scris și oral. Vă dorim 
mult succes.

ȘTEFAN ELENA — str. 
Vasile Alecsandri nr. 110 Ca
racal.

Neavînd școală medie nu 
puteți urma cursurile unei fa
cultăți din cadrul Institutului 
de teatru. Pasiunea dv pentru 
scenă este lăudabilă și condi
țiile create dezvoltării mișcării 
artistice de amatori din țara 
noastră vă dau posibilitatea 
să vă dezvoltați aptitudinile. 
Atît în cadrul școlii la care 
sînteți, cît și în cadrul casei

desfășura 
restantă 
campionatului 
riei A la fotbal. For
mația locală Dinamo 
va întîlni fruntașa cla
samentului Steaua 
București.

• Campionatul re
publican de baschet 
programează în Capi
tală, la sfirșitul acestei 
săptămîni, cîteva par
tide deosebit de inte
resante. Sîmbătă, 5 de
cembrie, de la ora 
16,30, în sala Dinamo 
se vor disputa urmă
toarele întîlniri : Ra
pid București — Voin
ța Oradea (feminin) ; 
I.C.F. București — Vo
ința Satu-Mare (mas
culin) ; Constructorul 
București — Voința 
București (feminin), 
iar duminică diminea
ța, în sala Floreasca, 
de la ora 8, vor avea 
loc partidele : Progre
sul București — Știin
ța Cluj (feminin) ; Ra
pid București — Poli
tehnica Cluj (mascu
lin) ; Steaua București 
— Știința București 
(masculin) ; Olimpia

CINE
CAN-CAN (film pentru ecran 

panoramic) — rulează la : Patria 
(orele 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). HAMLET — cinemascop — 
raleeză la: Republica (orele 9,30; 
12,15; 15,15; 18,15; 21), Melodia (ore
le 10 30; 1430; 17,30; 20,30). MARILE 
MANEVRE — rulează la : Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16). S-A INTÎM- 
PLAT LA MILIȚIE — rulează la : 
Central (orele 10,30; 12,30; 14,30; 
16 30; 18.30; 20,30), Feroviar (orele 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30-, 20,45). 
IV AHO — rulează la : Luceafărul 
(orele 930» 11.45» 14; 16,15; 18.30; 
20.45), Excelsior (orele 10; 12,15; 
15 30; 18.30; 20,30), Festival (orele 
930; 11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,451. 
SEDUSA și ABANDONATĂ — ru
lează la : Flamura (orele 10; 12,30; 
15; 1730; 20), Drumul Sării (orele 
15; 17,45; 20,30). ZIUA FERICIRI! 
— rulează la : București (orele 
930; 11,45; 14,15; 18,30; 20,45),
VESELIE LA ACAPULCO — rulea
ză la : Modem (orele 10; 12,15; 
1430; 15,45; 19; 21,15). 30 DE ANI 
DE VESELIE — rulează la : Tomis 
(orela 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15;

„masa rotundă
Une> orgMttMțfl U.TAL 

dm a ceste Întreprinderi sa 
»-au preocupat ax destulă 
răspundere pentru ca toți ti
nerii să dea produse ce cea 
mai buză călităte.

După cum s-a subliniat ta 
referat, o cauză tare se înîfi- 
neste deseert drd e vorba de 
produse de slabă calitate este 
nerespectarea disciplinei teh
nologice. Există unii tineri 
care, în goană cupă cantitate, 
sar peste anumite faze stabi
li» In procesul tehnologic, 
„scapă* din vedere că produ
sele lor trebuie în același 
timp realizate la un nivel ca
litativ superior. Dar unele or
ganizații U.TAL ca cele de la 
„Industria linii*. „Bumbacul". 
„Tehnolemn* și altele, n-au 
pus in discuția tinerilor ase
menea abateri.

In referat s-a criticat faptul 
că la „Industria linii" se în
registrează multe refuzuri de 
marfă. Deși valoarea refuzu
rilor de marfă din pricina 
slabei calități s-a ridicat aici

txzz-c Za peste un mi-
jac de Iri, cacxtetul U.TAL 
al z-a luat nici
o pe . ~la mobilizării
Torreruhz pexxrz a contribui 
Za ev^area pe v^țor a unor 
asessecea Lipsa de
preocupare a Comitetului 
U.TAL pe îrzreprirdere a fă
cut ca și Za criehzl secțiilor 
activitatea pentru «nobilizarea 
finerilor Za rziezătățirea ca
lității pmc^r-jcr să fie slabă. 
La această îztrecrtndere sint 
angajate an de an uz ntnrăr 
mare de absolvente de la Cen
trul șceIar preftext.’ 
din T-r-rn-pta-’-a Conducerea 
întreprindem si crgaz_zat.a 
U.TAL nu se îngr.jesc însă 
îndeajuns de confrrjarea pre
gătirii acestor tineri în forme 
adecvate de ridicare a califi
cării. Iată de ce unele din a- 
ceste tinere nu-și 
plini normele, dau 
de slabă calitate.

în referat s-a pus i 
pe una din cauzele 
mentale datorită căreia 
dintre tineri nu pot realiza 
produse Ia un înalt nivel teh-

pot inde- 
produse

accentul 
s funda- 

unii

nic — slaba pregătire profe
sională. Această concluzie a 
reieșit de altfel și din discuții. 
Unii tovarăși (de exemplu de 
la „Bumbacul"» susțineau că 
la ei „nu există nici un tinăr 
care să nu fi trecut prin 
cursurile ce calificare sau de 
ridicare a calificării*. Că tine
rii „au trecut" prin cursuri, e 
adevărat. Problema este însă 
cum au învățat ei. cu ce s-au 
ales concret ? Organizația 
U.TAL are datoria să urmă
rească modul in care iși în
sușește fiecare tinăr cunoștin
țele predate la cursuri. cum 
aplică în practică cele învă
țate.

Pe linia mobilizării tinerilor 
la acțiunile de ridicare a cali
ficării se 
măsurile
in încheierea 
la Timișoara, 
fel ca la 
„Bumbacul",
altele, organizațiile U.TAL să 
mobilizeze toți tinerii la 
cursurile de calificare și ridi
care a calificării. O atenție 
deosebită va fi acordată ab-

înscriu de fapt și 
prindpale stabilite 

consfătuirii de 
S-a stabilit ast- 

întreprinderile 
„Tehnolemn* și

• în cadrul campio
natului republican de 
volei, duminică, 6 de
cembrie, de la ora 9 
dimineața, se vor dis
puta în sala Giulești 
din Capitală următoa
rele întîlnirl : C.P.
București — Voința 
Craiova (feminin) ; 
Știința București — 
Partizanul roșu Brașov 
(feminin) ; Dinamo 
București — Progresul 
București (masculin).

• Incepînd de sîm
bătă, 5 decembrie, timp 
de 5 zile, la patinoarul 
artificial din parcul 
sportiv „23 August" 
se va desfășura cam
pionatul Capitalei de 
hochei pe gheață pen
tru echipele de seniori, 
la care participă for
mațiile : Dinamo, Con
structorul, Știința, 
Olimpia și Steaua. în
trecerile» vor începe 
sîmbătă la ora 19,30, 
iar în restul zilelor la 
ora 18,00.

• în turneul inter
național de șah de la 
Baku, după trei runde 
conduce marele maes
tru Vladimir Antoșin, 
cu 2,5 puncte, urmat 
de Rabar, Lilienthal și 
Bagirov cu cîte 2 punc
te fiecare. In runda a 
treia, Bagirov a cîști* 
gat la Adamski, Anto
șin la Halilbeil, Rabar 
la Hoskinks. S-au ter
minat remiză partidele 
ludovici — Lilienthal 
și Nejmotdinov — Gu- 
feld.

ZERBES PETRU 
Avram Iancu nr. 75, Hărman 
— raionul Sf. Gheorghe.

Vă mulțumim pentru apre
cierile pe care le-ați adresat 
ziarului nostru. în legătură 
cu problemele ce vă intere
sează vă comunicăm următoa
rele : în cadrul Institutului 
politehnic Brașov există fa
cultatea de mecanică cu sec
ția electromecanică. Secția are 
cursuri de zi și serale. La 
concursul de admitere pentru 
învățămîntul superior seral se 
pot prezenta muncitori califi
cați. maiștri sau tehnicieni, 
proiectanți, tehnologi sau la- 
boranți din industrie, agricul
tură, silvicultură, transpor
turi, construcții, din institutele 
de proiectare, de cercetare și 
de învățămînt superior care 
nu au depășit vîrsta de 35 de 
ani, au terminat școala medie 
susținînd examenul de matu
ritate, sau o altă școală echi
valentă. Candidatul trebuie să 
aibă o vechime de cel puțin 3 
ani în specialitate și recoman
darea unității la care lucrează, 
întrucît nu ne precizați la ce 
unitate lucrați și ce funcție 
dețineți nu vă putem da răs
punsul la celelalte întrebări.

de cultură din oraș, activează 
sute de artiști amatori. Mai 
tîrziu după ce veți termina 
școala la care sînteți înscrisă 
veți putea să vă completați 
studiile medii iar după aceea 
să urmați și o facultate.

(Agerpres)

M A T O G
20.30) , Cosmos (orele 15,30; 18;
20.30) . GHINIONISTUL — rulează 
la : Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21). RAID PRIN CI
NEMATOGRAFIE — rulează la : 
Lumina (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop — rulea
ză la : Victoria (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). INCURCĂ-

TURA BLESTEMATĂ rulează 
la : Bucegi (orele 9,30; 12,15; 15; 
18; 21), Adesgo (orele 15;
18: 21). VIAȚĂ PARTICULARĂ — 
rulează la : Union (orele 16; 18,15; 
20,30). COMISARUL MAIGRET SE 
ÎNFURIE — rulează la : Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16, 18,15;
20,30 — program pentru copii ora

TOFAN TOADER — lăcă
tuș — Dîrste-Brașov.

Desigur că puteți trimite 
ziarului nu numai materiale 
ci și fotografii. Pentru ca a- 
cestea să poată fi la dimen
siunile necesare vă sfătuim să 
trimiteți negativele, bine lu
minate, clare. Ne puteți tri
mite clișee care să înfățișeze 
tineri fruntași la locul de 
muncă ; imagini din activita
tea culturală, înnoiri urbanis
tice (blocuri noi, case de cul
tură, școli, cinematografe), 
peisaje, instantanee citadine 
și ori ce altfel de fotografii 
care vi se par interesante.

ANDREI GEORGE — str. 
Anton Pann nr. 7 — Roman.

Textele despre care ne 
scrieți pot fi interpretate de 
către brigada artistică de agi
tație din întreprindere, bine
înțeles în măsura în care co
lectivul le va găsi bune. Ele 
trebuie să cuprindă aspecte 
legate de producție, de acti
vitatea culturală, de viața ti
nerilor din întreprinderea 
dumneavoastră etc. Poeziile pe 
care le considerați cele mai 
reușite le puteți supune discu
ției membrilor cenaclului lite
rar.

ȘTIRI ¥

A
10 dimineața). OAMENI DE AFA
CERI — ILUSTRATE LA UN AL
BUM — rulează la : Timpuri Noi 
(orele 10; 12,30; 15, 17,30; 20),
Volga (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). VII ȘI MORȚI — cinema
scop (ambele serii) — rulează la : 
înfrățirea între popoare (orele 16; 
20), Arta (orele 16; 19,30). MO- 
RAL'63 —- rulează la ; Cultural 
(orele 15,30; 18; 20,30). STRĂINUL
— cinemascop (ambele serii) — 
rulează Ia : Dacia (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Moșilor (orele 16; 19,30). 
UMBRELELE DIN CHERBOURG — 
rulează la : Buzești (orele 15; 17,301 
20), Flacăra (orele 11; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). LEGENDA DIN TREN
— rulează la : Crîngași (orele 16;
18,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI
— rulează la : Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). CIOCIARA — rulează 
la : Munca (orele 14; 16; 18,15; 
20,30). M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA — rulează la : 
Popular (orele 16; 18,15; 20,30). 
COMOARA DIN VADUL VECHI — 
rulează la : Pacea (orele 16; 18; 
20).

calitatea
solvenților școlilor profesio
nale și celor calificați la locul 
de muncă. Astfel, în afară de 
faptul că aceștia vor participa 
la cursuri și la alte acțiuni, ei 
vor fi dați în grija muncito
rilor cu experiență mai înde
lungată în producție pentru a 
primi în mod direct îndruma
re și ajutor.

Organizațiile U.T.M. din 
fiecare întreprindere vor or
ganiza în scurtă vreme o dis
cuție pe tema răspunderii 
personale față de calitatea 
produselor executate. La ea 
vor participa acei tineri căro
ra li se resping produsele de 
către organele C.T.C, precum 
și tineri fruntași care dau 
produse fără nici un defect. 
Această acțiune va prilejui 
desigur un mijloc de răspîn- 
dire a experienței bune.

In referat s-a subliniat că 
o cauză a activității insufi
ciente a organizațiilor U.T.M. 
pe linia mobilizării tinerilor la 
executarea unor produse de 
bună calitate este și aceea că 
biroul comitetului orășenesc

U.T.M. nu și-a îndreptat în
totdeauna atenția spre orga
nizațiile U.T.M. din acele în
treprinderi care au avut mai 
multe deficiențe în această 
privință. Una din măsurile 
stabilite în urma consfătuirii 
se referă de aceea la o ana
liză atentă pe viitor, 
partea comitetului 
U.T.M., a activității 
țiilor U.T.M. din 
întreprinderi.

★
Consfătuirea de 

șoara a dat fără doar și poate 
rezultate bune. Organelor și 
organizațiilor U.TM li s-a 
atras încă o dată atenția asu
pra importanței pe care o re
prezintă acțiunea de mobili
zare a tinerilor în lupta pen
tru îmbunătățirea 
produselor. A fost, 
un prilej nimerit de 
un util și interesant 
de experiență pe linia activi
tății organelor și organizații
lor U.T.M. într-o problemă de 
importanță excepțională — 
calitatea produselor.

din 
orășenesc 
organiza- 
asemenea

la Timi-

calității 
totodată, 
a realiza 

schimb

CULTURAL
ARTISTICE
Ziua de miercuri a marcat 

mai multe evenimente în viața 
artistică și culturală.

După poemul „Vox maris" 
interpretat în primă audiție 
mondială la recentul Festival 
internațional George Enescu, o 
altă lucrare a celui măi de 
seamă muzician romîn, a fost 
executată pentru prima dată 
în concertul de muzică de ca
meră prezentat în Sala mică a 
Palatului R. P. Romîne. Este 
vorba de Cvintetul pentru 
pian, două viori, violă și vio
loncel în la minor op. 29, lu
crare care face parte din ulti
mele creații ale marelui com
pozitor. Această nouă primă 
audiție mondială se înscrie ca 
unul dintre evenimentele cele 
mai de seamă ale actualei sta
giuni muzicale.

Pentru publicul bucureștean 
anunțăm sosirea în Capitală, 
după un lung turneu între
prins în țară, a Ansamblului 
artistic național al R. P. Chi
neze. Oaspeții vor prezenta 
un număr de trei spectacole 
— la Teatrul de Operă și Ba
let în ziua de 7 și în zilele de 
8 și 9 decembrie la Teatrul 
C.C.S.

Tot miercuri a sosit în Ca
pitală formația de muzică 
ușoară Enrique Jorin El Cha, 
Cha, Cha (Cuba), care după ce 
va evolua în diferite orașe ale 
țării, va oferi publicului bucu
reștean spre sfirșitul acestei 
luni un 
melodii 
nate cu mișcări de dans.

In aceeași zi, soli ai culturii 
noastre au părăsit țara în- 
dreptindu-se spre Stockholm. 
La invitația Institutului sue
dez pentru relațiile culturale 
cu străinătatea dramaturgul 
Horia Lovinescu și prozatorul 
Titus Popovici au plecat într-o 
vizită de documentare și pen
tru a stabili contacte cu scrii
tori din această țară.

(Agerpres)

original buchet de 
sud-americane înibi-

-----•-----

Absolvenți ai școlii 
populare (ic artă

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru).

Recent în sala Teatrului 
„Fantasio" a avut loc lumina
rea diplomelor de absolvenți 
ai școlii populare de artă unui 
număr de 40 de tineri care au 
urmat aceste cursuri. Pînă in 
prezent, cursurile școlii popu* 
lare de artă din Constanța au 
fost obsolvite de 350 de tineri 
care desfășoară o intensă ac
tivitate artistică în formațiile 
artistice din oraș și regiune. 
După festivitate cei prezenți 
au vizitat expoziția de picturi 
a elevilor secției de artă plas
tică.(Agerpres)



LUCRĂRILE CONGRESULUI UNIUNII INTERNATIONALE A STUDENȚILOR

INTERVENȚIA DELEGAȚIEI LI.A.S.R,
PREZENTATĂ DE TOV. ȘTEFAN BÎRLEA,

SECRETAR AL C. C. AL II. T. M. Șl PREȘEDINTELE II. A. S. R.

|
u n capitala Republicii Popu- 
! lare Bulgaria se desfășoară 

cel de-al 8-lea Congres al 
Uniunii Internaționale a 
Studenților. La acest eve- 

I niment de seamă în viața 
tineretului universitar al

Dragi prieteni,

Permiteți-mi ca, în numele 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din Republica Populară 
Romînă, să transmit celui 
de-al VIII-lea Congres al 
U.I.S. un călduros salut cole
gial și urări de succes lucră
rilor sale. Dorim totodată să 
mulțumim gazdelor, colegilor 
noștri bulgari, pentru primi
rea ospitalieră și condițiile 
bune asigurate desfășurării 
lucrărilor Congresului.

Forul suprem al Uniunii 
noastre internaționale se în
trunește într-o perioadă cînd 
în lume se produc mari pre
faceri economice, politice și 
sociale, ca rezultat al avîntu- 
lui fără seamăn pe care l-a 
căpătat lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, pen
tru eliberare și independență 
națională, pentru pace, demo
crație și o viață mai bună — 
și la care tînăra generație, 
studențimea, participă tot mai 
activ.

Știința, tehnica, cultura cu
nosc o dezvoltare impetuoasă 
materializată în uimitoarele 
realizări tehnico-științifice ale 
veacului nostru, care pot și 
trebuie să fie puse în între
gime în slujba omenirii. De 
aceea, problema pregătirii 
specialiștilor cu calificare su
perioară, care să poată ridica 
pe culmi și mai înalte cuce
ririle geniului uman, capătă 
pretutindeni o importanță 
crescîndă

în aceste condiții sporeș
te continuu răspunderea orga
nizațiilor studențești în atra
gerea maselor tineretului uni
versitar la lupta popoarelor 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
lor naționale, de libertate și 
independență, pentru dezvol
tare economică și progres so
cial, precum și în educarea 
studențimii în spiritul prețui
rii muncii creatoare în folosul 
poporului, al dragostei și res
pectului față de făuritorii bu
nurilor și valorilor materiale 
și spirituale, al înaltelor idea
luri ale păcii, prieteniei și în
țelegerii între popoare.

Stimați colegi,

Delegația U.A.S.R. aprecia
ză că raportul prezentat de 
Comitetul Executiv al U.I.S. 
în fața Congresului nostru cu
prinde numeroase aspecte din 
mișcarea internațională stu
dențească, ridică o serie de 
probleme importante referi
toare la lupta pe care o duc 
studenții din diferite țări ale 
lumii pentru pace, libertate și 
independență națională, împo
triva imperialismului și colo
nialismului, pentru drepturi 
și libertăți democratice, pen
tru reforma și democratizarea 
învătămîntului, pentru o viață 
mai bună.

In raport se acordă o aten
ție deosebită participării stu
dențimii la lupta pentru pace. 
In zilele noastre, pentru salv
gardarea și consolidarea păcii, 
năzuință arzătoare a întregii 
omeniri, se ridică la luptă ma
sele populare, tînăra genera
ție, forțe politice și sociale din 
ce în ce mai largi de pe toate 
continentele. Ca rezultat al 
acestei lupte au și fost obți
nute unele realizări pe dru
mul îmbunătățirii relațiilor 
internaționale.

O seamă de evenimente pe
trecute în ultimul timp în 
lume dovedesc însă că cercu
rile agresive imperialiste în
cearcă să torpileze evoluția 
spre destindere, să aprindă 
noi focare de neliniște, să înă
bușe aspirațiile de liber
tate și să împiedice dezvolta
rea independentă a popoare
lor, periclitînd pacea lumii. 
In fața primejdiei pe care ar 
reprezenta-o pentru toate po
poarele și în primul rînd pen
tru tînăra generație a lumii 
o conflagrație mondială în 
care inevitabil s-ar folosi ar
mele nucleare, se impune o 
vigilență neslăbită, întărirea 
unității tineretului, studenți
lor, unirea tuturor forțelor 
interesate în apărarea păcii.

Forțele care se ridică astăzi 
pretutindeni împotriva unui 
nou război mondial sînt atît 
de puternice încît unindu-și 
strîns rîndurile sînt în stare 
să zădărnicească planurile 
ațîțătorilor la război și să im
pună pacea în lume.

Sprijinind din toată inima 
politica externă consecventă 
de pace a guvernului Repu
blicii Populare Romîne, ex
presie a năzuințelor întregului 
popor, U.A.S.R., întreaga stu- 
dențime romînă se pronunță 
cu hotărîre,

— în primul rînd pentru 
interzicerea și distrugerea tu
turor armelor nucleare și fo
losirea energiei atomice nu
mai în scopuri pașnice. Pînă 
la înfăptuirea acestei cerințe 
arzătoare a tuturor popoare
lor, considerăm imperios nece
sar ca toate statele care pose
dă arme atomice să-și asume 
obligația de a nu le folosi. In
terzicerea și distrugerea tutu
ror armelor nucleare este o 
condiție esențială pentru asi
gurarea omenirii împotriva 
ororilor războiului termo
nuclear care ar duce la distru
gerea unor țări și popoare în
tregi, beligerante și nebelige
rante, la transformarea în 
ruine a principalelor centre 
ale producției și ale culturii.

—.Noi considerăm necesar 
ca U.I.S. să se pronunțe cu 
hotărîre pentru desființarea 
oricăror blocuri militare, pen

tru lichidarea tuturor bazelor 
militare de pe teritorii străi
ne, pentru retragerea tuturor 
trupelor străine de pe terito
riul altor țări — avînd în ve
dere marele pericol pe care a- 
cestea îl reprezintă pentru 
pacea omenirii.

— Noi susținem înfăptuirea 
dezarmării generale, ca un o- 
biectiv important, al luptei 
pentru pace, care se pune as
tăzi cu o și mai mare ascuți
me, datorită primejdiei pe 
care o reprezintă armele mo
derne, precum și enormei risi
pe de mijloace materiale pe 
care o implică înarmarea, 
mijloace ce ar putea fi folo
site pentru ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor.

— Studenții romîni se pro
nunță în f avo'"'ea creării de 
zone denuclearizate ca un 
mijloc de slăbire a pericolu
lui de război, proiectelor pen
tru înfăptuirea unor astfel de 
zone în Europa Centrală și de 
nord, America Latină, zona 
Pacificului și în alte regiuni 
ale lumii, sprijină eforturile 
perseverente ale Guvernului 
R.P.R. pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare, zonă a păcii și 
colaborării internaționale.

— Considerăm că lichidarea 
rămășițelor celui de-al II-lea 
război mondial prin încheie
rea tratatului de pace german 
ar avea o mare însemnătate 
pentru eliminarea primejdii
lor pe care le creează la adre
sa păcii în Europa cercurile 
revanșarde.

— Sprijinim din toată ini
ma eforturile pe care le face 
statul nostru împreună cu ce
lelalte țări socialiste și nume
roase alte state interesate în 
apărarea păcii pentru destin
derea încordării internațio
nale, pentru triumful princi
piilor coexistenței pașnice în
tre state cu sisteme social-po- 
litice diferite, pentru rezolva
rea tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
pe baza recunoașterii dreptu
lui fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, a respectă
rii suveranității și integrității 
teritoriale a statelor, a depli
nei egalități în drepturi și a 
neamestecului în treburile in
terne.

Ne exprimăm convingerea 
că în lupta activă pentru apă
rarea și consolidarea păcii se 
poate și trebuie să realizăm 
unitatea de acțiune a studen
țimii din întreaga lume avînd 
în vedere caracterul profund 
popular al acestei lupte, în
dreptate împotriva cercurilor 
celor mai agresive ale impe
rialismului, a celor mai reac
ționare forțe din societatea 
contemporană, că în victoria 
cauzei păcii este interesată în 
cel mai înalt grad tînăra ge
nerație a lumii.

în zilele noastre a luat un 
puternic avînt mișcarea de 
eliberare națională a popoare
lor, se prăbușeșete definitiv 
sistemul de robie colonială.

Studenții romîni și organi
zația lor declară încă o dată 
că susțin cu căldură lupta 
dreaptă, plină de sacrificii a 
popoarelor și studenților din 
țările coloniale și recent eli
berate din Asia, Africa, cu 
lupta popoarelor și studenți
lor din America Latină pentru 
scuturarea jugului colonial, 
pentru cucerirea și consolida
rea independenței lor națio
nale, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru dezvolta
rea lor economică, socială și 
culturală.

U.A.S.R. consideră că Uniu
nii Internaționale a Studenți
lor îi revine sarcina de a se 
pronunța cu hotărîre pentru 
promovarea unor asemenea 
relații între toate statele care 
să asigure respectarea stricta 
a suveranității și independen
ței naționale, deplina egalitate 
în drepturi, respectul reciproc 
și neamestecul în treburile 
interne; U.I.S. trebuie sa 
sprijine cu mai multă energie 
dreptul inalienabil al fiecărui 
popor, mare sau mic, de a fi 
stăpîn pe soarta sa, de a-și 
organiza și construi viața așa 
cum dorește, fără nici un fel 
de amestec din afară.

Asigurăm de la această tri
bună pe studenții de pretutin
deni ale căror organizații sînt 
interzise sau sînt supuse re
presiunilor de tot felul, dato
rită luptei lor pentru drepturi 
și libertăți democratice, că au 
în studențimea romînă un 
prieten de nădejde.

Este o datorie a Uniunii 
noastre internaționale de a 
sprijini lupta studenților din 
diferite țări ale lumii pentru 
dreptul de a avea organizații 
care să desfășoare activitatea 
în spiritul aspirațiilor și năzu
ințelor firești ale studențimii, 
pentru apărarea și cucerirea 
revendicărilor sale legitime, 
să se ridice cu fermitate îm
potriva oricăror măsuri de re
primare a organizațiilor de
mocratice studențești.

In raport — după părerea 
noastră — nu se vorbește în 
suficientă măsură despre 
lupta studenților pentru în
făptuirea revendicărilor lor 
specifice. In legătură cu a- 
ceasta vrem în primul rînd să 
ne exprimăm solidaritatea cu 
lupta studenților și a organi
zațiilor lor pentru înfăptuirea 
democratizării învățămîntu- 
lui, înlăturarea tuturor obsta
colelor care împiedică accesul 
maselor tineretului la învăță- 
mîntul superior, pentru redu
cerea și desființarea taxelor

universitare, pentru acordarea 
unui număr corespunzător de 
burse, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de studiu și de 
trai. Sîntem solidari cu cei 
care militează pentru ca uni
versitatea să-și îndeplinească 
menirea de focar al științei și 
culturii, de propagare în rîn
durile tinerei generații a idei
lor umanismului, păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

U.A.S.R. consideră că e de 
datoria U.I.S. ca pe viitor să 
se preocupe în mai mare mă
sură și să sprijine mai activ 
lupta studenților pentru în
făptuirea revendicărilor pri
vind condițiile lor de viață și 
de studiu, probleme majore 
ale mișcării studențești mon
diale.

Dragi prieteni,

Realizarea aspirațiilor tine
retului universitar, apărarea 
intereselor sale vitale și cuce
rirea revendicărilor sale legi
time impun mai mult ca ori- 
cînd strîngerea rîndurilor în
tregii mișcări studențești, a 
maselor studențimii de pretu
tindeni într-un larg front 
unic de luptă. Este și firesc să 
fie așa, întrucît dezvoltarea 
cooperării și făurirea unității 
de acțiune a mișcării interna
ționale sudențești sînt factori 
hotărîtori în asigurarea depli
nului succes al luptei noastre 
comune pentru înfăptuirea in
tereselor și aspirațiilor legi
time ale tineretului universi
tar de pretutindeni.

în numele studențimii ro
mîne, delegația U.A.S.R. apre
ciază că unitatea și coopera
rea în mișcarea internațională 
studențească trebuie concepu
te și realizate pe baza unor 
platforme largi, care să cu
prindă idei și obiective accep
tabile pentru toate organiza
țiile studențești democratice, 
indiferent de concepțiile poli
tice, filozofice, religioase, de 
afilierea lor internațională.

Experiența diferitelor orga
nizații naționale ca și a U.I.S., 
a întregii mișcări internațio
nale studențești demonstrează 
că deosebirile de concepții și 
afiliere nu constituie obsta
cole de netrecut în calea coo
perării și unității de acțiune 
dacă există dorința sinceră de 
a milita cu consecvență pen
tru găsirea punților de legă
tură, a căilor și mijloacelor 
de rezolvare a problemelor ce 
se înscriu într-o sferă mai 
largă sau mai restrînsă de 
preocupări și interese co
mune

Și propria experiență a 
U.A.S.R. a demonstrat acest 
lucru. In ultima perioadă 
U.A.S.R. a stabilit contacte cu 
uniuni naționale neafiliate la 
U.I.S., cum ar fi cele din An
glia, Scoția, R.F.G., S.U.A.,
Italia, cu care, deși avem une
le deosebiri de păreri, am reu
șit să găsim un limbaj comun, 
posibilități multiple de cola
borare rodnică, bazată pe ceea 
ce unește tineretul universi
tar fără a știrbi nimic din 
dreptul fiecărei organizații ca 
în toate celelalte probleme să 
acționeze cum crede de cu
viință.

Plecînd de la înțelegerea 
situației existente astăzi în 
mișcarea mondială studen
țească, U.A.S.R. își exprimă 
părerea că în scopul dezvol
tării unității de acțiune și al 
cooperării U.I.S. ar trebui să 
persevereze în continuare, pe 
linia găsirii posibilităților 
concrete de organizare a unor 
acțiuni comune cu C.I.S. — 
C.O.S.E.C. și organizațiile sale 
membre, precum și cu alte 
organizații naționale și inter
naționale studențești.

Raportul subliniază în mod 
just că problema unității miș
cării internaționale studențești 
nu trebuie privită exclusiv 
prin prisma relațiilor U.I.S. — 
C.O.S.E.C., întrucît aceasta 
este în primul rînd o proble

mă a organizațiilor naționale 
care hotărăsc în mod suveran 
pe ce bază, cum și cu cine pot 
să coopereze. De aceea, noi 
susținem ideea că este bine 
ca atît U.I.S. cît și fiecare or
ganizație membră să depună 
eforturi pentru realizarea și 
dezvoltarea unității de acțiu
ne cu uniunile naționale stu
dențești indiferent de afilierea 
lor.

Delegația U.A.S.R. conside
ră că deși U.I.S. s-a preocu
pat de problemele unității și 
cooperării mișcării internațio
nale studențești și deși rapor
tul prezentat vorbește de ace
stea, totuși aceste probleme 
n-au stat în centrul atenției 
așa cum se cuvine în activita
tea U.I.S. și nici în raport 
n-au fost tratate pe măsura 
covîrșitoarei lor importanțe și 
cu claritatea necesară în ce 
privește sarcinile și soluțiile 
pentru viitor.

Noi considerăm că este de 
datoria Uniunii noastre inter
naționale ca studiind atent 
propria experiență, experien
ța organizațiilor afiliate și 
neafiliate, evenimentele petre
cute în ultimii ani în mișca
rea studențească mondială, să 
ajungem la găsirea unei astfel 
de platforme care pornind de 
la ceea ce unește pe studenți, 
indiferent de concepții și afi
liere, să cuprindă propuneri 
concrete de acțiuni care să 
permită participarea în mod 
unitar a unui număr cît mai 
mare de organizații studen
țești naționale Ea trebuie să 
aibă la bază, lupta pentru 
pace și prietenie între popoa
re, pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva 
subjugării imperialiste și colo
niale, pentru democratizarea 
învățămîntului, pentru o via
ță mai bună și un viitor feri
cit al tinerei generații — ide
aluri ce reprezintă interesele 
obiective ale maselor studen
țești din întreaga lume. Desi
gur, adoptarea unei platfor
me corespunzătoare va trebui 
să fie urmată de eforturi sus
ținute pentru găsirea metode
lor de colaborare și a limba
jului comun care să permită 
cea mai largă participare a 
organizațiilor studențești de 
pe toate continentele la acțiu
nile inițiate sau susținute de 
U.I.S.

Ultima conferință pe țară a 
U.A.S.R. s-a adresat către toți 
studenții lumii, către toate 
uniunile naționale și organi
zațiile internaționale studen
țești cu chemarea,,„de, a mili
ta pentru cooperare și unitate 
în mișcarea internațională 
studențească în vederea unirii 
eforturilor și creșterii aportu
lui tineretului universitar la 
lupta popoarelor pentru pace 
și progres social".

In spiritul acestui apel, de
legația U.A.S.R. în numele 
studenților romîni asigură de 
la tribuna Congresului U.I.S. 
toate uniunile naționale stu
dențești dornice de cooperare, 
că uniunea noastră va veni în 
întîmpinarea tuturor propu
nerilor constructive menite să 
ducă la dezvoltarea colaboră
rii, la o mai bună cunoaștere, 
la întărirea prieteniei și înțe
legerii între studenții de pre
tutindeni.

Stimați colegi,

Permiteți-mi ca, în conti
nuare, să vă prezint pe scurt 
cîteva aspecte din viața și 
munca poporului, tineretului 
și studenților din R.P.R.

în cei douăzeci de ani care 
au trecut de la istoricul act 
al insurecției armate de la 23 
August 1944, de la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, po
porul romîn a obținut mari 
victorii în dezvoltarea econo
mică și culturală a patriei 
sale. In ultimii 4 ani produc
ția globală industrială a cres
cut cu un ritm mediu anual 
de 15 la sută. Volumul pro
ducției industriale a țării este 
de peste 8 ori mai mare decît

lumii, participă 300 de delegați și ob
servatori din peste 90 de țări, reprezen- 
tind uniuni naționale studențești, pre
cum și cîteva alte organizații interna
ționale.

Raportul de activitate al U.I.S. în 
anii care s-au scurs de la ultimul Con
gres a fost prezentat de Zbynek Vok- 
rouhlicky, președintele U.I.S. In ca
drul dezbaterilor generale pe marginea 
raportului, pînă la ora cînd transmit, 
au luat cuvîntul peste 20 de delegați. 
De la tribuna Congresului mulți vor
bitori au arătat situația studenților din 
țările pe care le reprezintă și au ex
primat solidaritatea cu lupta pentru
victoria cauzei păcii, împotriva cercu
rilor agresive. Un loc important în cu

vîntul unor delegați l-au ocupat pro
punerile privind consolidarea și îm
bunătățirea continuă a activității U.I.S., 
în vederea creșterii prestigiului acestei 
uniuni în mișcarea mondială studen
țească.

Multe din cuvîntările rostite au oglin
dit preocupările studențimii privind de-
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mocratizarea învățământului, apărarea 
drepturilor studenților, aspirațiile la 
unitate în vederea înfăptuirii revendi
cărilor legitime ale tineretului univer
sitar. Cu interes deosebit a fost ascultat 
cuvîntul conducătorului delegației ro
mâne, Ștefan Bîrlea, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Consiliului U.A.S.R.

Se remarcă faptul că în cadrul 
lucrărilor se manifestă și unele prac
tici nedemocratice. O serie de delegații, 
la fel ca și delegația noastră, au com
bătut asemenea practici arătînd că ele 
nu servesc cauzei unității și cooperării 
în mișcarea studențească internațională.

Prin întreaga sa activitate delegația 
romînă la Congres își aduce o contri
buție prețioasă la desfășurarea lucră
rilor. Intervenția în cadrul dezbaterilor 
generale a suscitat un viu interes și a 
fost ascultată cu multă atenție. Majo
ritatea delegațiilor și-au exprimat pă
rerea că intervenția romînă are un ca
racter constructiv, militînd pentru plat
forma largă de colaborare pe baza că
reia să acționeze toate organizațiile 
studențești din lume.

Lucrările celui de-al 8-lea Congres 
al U.I.S. continuă.

C. LINTE 
corespondentul Agerpres la Sofia
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în 1938 — anul de vîrf al pro
ducției industriale din vechea 
Romînie. O creștere continuă 
a cunoscut producția agricolă, 
care asigură necesitățile de 
consum ale populației și apro
vizionarea industriei cu ma
terii prime agricole, creîndu- 
se și disponibilități pentru ex
port. înfloresc continuu știin
ța, arta și cultura, care au 
condiții optime de dezvoltare. 
Nivelul de trai material și 
cultural al poporului este în 
continuă creștere, statul in
vestește anual aproape un 
sfert din totalul cheltuielilor 
bugetare pentru finanțarea 
învățămîntului, culturii, sănă
tății și prevederilor sociale.

învățămîntul de toate gra
dele este gratuit. El este așe
zat pe temelii științifice și 
orientat spre o strînsă legă
tură cu cerințele dezvoltării 
economiei și culturii naționa
le. S-a înfăptuit generalizarea 
învățămîntului obligatoriu de 
8 ani, iar elevii claselor I— 
VIII primesc fără plată ma
nualele școlare. Toți copiii ță
rii au deplina posibilitate de 
a învăța. Aproape 4 milioane 
de tineri urmează astăzi școli 
de diferite grade. Dintre ace
știa circa 125.000 frecventează 
cursurile instituțiilor de învă- 
țămînt superior, față de nu
mai 26.000 în Romînia anului 
1938. Studenților li se asigură 
condiții de viață și studiu din 
ce în ce mai bune; aproape 
două treimi dintre ei primesc 
burse, locuiesc în cămine și 
servesc masa la cantine stu
dențești. Asistența medicală 
este gratuită pentru toți stu
denții.

Realizările obținute în do
meniul economiei. învătămîn- 
♦ului. științei și culturii sînt, 
în primul rînd. rezultatul efor
turilor eroice ale poporului 
romîn. al politicii consecvente 
a statului nostru, de industria
lizare socialistă, de folosire 
deplină a tuturor posibilități
lor interne, de maximă valori
ficare a resurselor naturale 
ale tării. Progresul economic- 
știintific al țării se sprijină 
totodată pe relațiile de colabo
rare si întrajutorare statorni
cite între țările socialiste, re
lații care au cunoscut și cu
nosc o continuă dezvoltare. 
Statul nostru dezvoltă, de ase
menea. relații economice cu 
toate țările pe baza avantaju
lui reciproc.

Asociațiile noastre studen
țești, organizații profesionale 
în care sînt cuprinși toți stu
denții, participă activ la viața 
socială și politică a țării, joacă 
un rol însemnat în viața uni
versitară. Ca organizații 
obștești ale studenților, ele 
participă la elaborarea și re
zolvarea de către organele de 
stat a principalelor probleme 
ce privesc condițiile de viață, 
studiu și pregătire ale studen
ților, organizează nemijlocit 
activitatea culturală, artistică 
și sportivă, participă la repar
tizarea burselor, organizează 
odihna studenților, exercită 
controlul obștesc asupra func
ționării căminelor și cantine
lor.

în activitatea sa internațio
nală, U.A.S.R. care este, după 
cum știți, una dintre organi
zațiile fondatoare ale U.I.S., 
și-a adus contribuția sa la în
tărirea și dezvoltarea mișcării

internaționale studențești, a 
unității sale, pe baza intere
selor comune ale studenților 
lumii.

Pronunțîndu-se consecvent 
pentru dezvoltarea cooperării 
în mișcarea internațională 
studențească, U.A.S.R. a ini
țiat acțiuni concrete destinate 
unei mai bune înțelegeri și a- 
propierii studenților din dife
rite țări ale lumii. Astfel, în 
vara anului trecut noi am or
ganizat la București Reuniu
nea Internațională a Studenți
lor din Arhitectură, deschisă 
tuturor uniunilor studențești 
indiferent de afilierea inter
națională, la care au participat 
reprezentanți ai organizațiilor 
naționale din 27 țări.

U.A.S.R. a continuat și în 
ultimii doi ani să dezvolte le
găturile prietenești cu uniuni
le studențești din regiunea 
Balcanilor și Mării Adriatice, 
organizînd la București o ex
poziție a lucrărilor de diplomă 
ale studenților din arhitectură 
și a participat la festivalul 
folcloric studențesc desfășurat 
anul acesta în Grecia.

Uniunea noastră dezvoltă 
relații frățești cu organizațiile 
studențești din țările socialiste, 
întreține legături de prietenie 
și colaborare cu peste 80 uni
uni naționale, ia parte la prin
cipalele manifestări interna
ționale ale tineretului univer
sitar din diferite țări ale lu
mii, la seminarii, congrese, 
festivaluri cultural-artistice, 
expoziții, întreceri sportive, 
organizează schimburi de de
legații, informații etc. fiind 
convinsă că își aduce astfel a- 
portul la întărirea unității și 
dezvoltarea cooperării în miș
carea internațională studen
țească.

Dragi prieteni,

Trecind în revistă dezvol
tarea Uniunii noastre interna
ționale putem constata cu sa
tisfacție că în decursul ultimi
lor ani rîndurile sale s-au lăr
git continuu, că în prezent, ce
lor 75 organizații membre li 
se alătură noi uniuni naționa
le studențești a căror primire 
urmează să o discutăm în ca
drul actualului Congres.

Creșterea continuă a rîndu
rilor, sporirea rolului U.I.S. în 
mișcarea internațională stu
dențească face imperios nece
sară îmbunătățirea formelor și 
metodelor de muncă ale orga
nizației noastre în general, a 
organelor sale executive în 
special, care să creeze un cli
mat prielnic colaborării orga
nizațiilor membre, atragerii 
continue de noi organizații, 
rezolvării în spirit constructiv 
a problemelor vitale ale miș
cării studențești.

Considerăm că pentru rea
lizarea acestei sarcini atît de 
importante este necesar ca în 
activitatea U.I.S. să se respec
te cu mai multă consecvență 
principiile de bază înscrise de 
colegii noștri în constituția 
U.I.S. în urmă cu aproape 20 
de ani și care își păstrează și 
astăzi deplina valabilitate. Re- 
ferindu-se la exercitarea func
țiilor organelor de conducere 
și executive ale U.I.S. în con
stituție se spune că ele : „tre
buie să acționeze în spiritul 
respectării reciproce și egali
tății în drepturi a tuturor or
ganizațiilor din lume, să se 
străduiască să reflecte punc
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tele de vedere ale organizații
lor membre ale U.I.S., să res
pecte suveranitatea și auto
nomia organizațiilor membre".

Din acest punct de vedere, 
trebuie să arătăm cu părere 
de rău că unele practici din 
activitatea desfășurată în ul
timii ani de către organele de 
conducere ale U.I.S. demons
trează că uneori principiile e- 
numerate nu sînt respectate 
întrutotul. Astfel, Secretaria
tul și Comitetul Executiv nu 
se consultă cu regularitate șj 
nu iau în considerare cu răb
dare și atenție opiniile și pro
punerile tuturor organizații
lor afiliate pentru a se ajunge 
la soluții comune mai ales în 
probleme de bază, astfel încît 
acțiunile întreprinse de U.I.S. 
să aibă o eficacitate cît mai 
mare. Sesiunile lor sînt ade
sea insuficient pregătite, ma
terialele nu se trimit la timp 
organizațiilor membre pentru 
a-și putea fixa temeinic pozi
ția față de problemele ce se 
ridică, ceea ce face ca discu
tarea lor să fie de multe ori 
formală. Nu se depun destule 
eforturi pentru apropierea 
punctelor de vedere în pro
bleme divergente, pentru lă
sarea la o parte a acelora în 
care se constată că nu se poate 
ajunge la unitate de vederi, 
pentru promovarea probleme
lor în care se poate obține un 
punct de vedere comun. O ase
menea stare de lucruri a ge
nerat în multe ședințe ale Se
cretariatului, Comitetului Exe
cutiv și în alte acțiuni cu ca
racter internațional, discuții 
polemice, controverse sterile, 
adeseori pe chestiuni minore, 
creîndu-se un climat nefavo
rabil pentru buna desfășurare 
a unor dezbateri rodnice asu
pra problemelor fundamentale, 
de interes comun, pentru toa
te organizațiile membre, pen
tru întreaga mișcare studen
țească. Așa s-a întîmplat chiar 
și în recenta ședință a Comi
tetului Executiv de la Praga. 
După cum se știe, s-au făcut 
multe observații la proiectul 
de raport prezentat de Secre
tariat.

Delegația U.A.S.R., a propus 
sesiunii Comitetului Executiv 
de la Praga să se constituie o 
comisie, care luînd în conside
rare observațiile și amenda
mentele diferitelor delegații, 
să încerce să apropie pozițiile 
pentru ca pe cît posibil rapor
tul ce va fi prezentat Congre
sului nostru să nu conțină 
probleme divergente, ci să o- 
glindească puncte de vedere 
comune. Din păcate însă pro
punerea noastră nu a fost a- 
plicată în practică și s-a pro
cedat la rezolvarea formală a 
problemelor divergente prin 
supunerea la vot și aprobarea 
lor cu majoritate. Folosirea 
unui asemenea procedeu în 
rezolvarea problemelor nu 
poate însă duce la întărirea 
unității noastre atît de scumpă 
maselor tineretului pe care le 
reprezentăm.

Organizația noastră consi
deră că Uniunea Internațio
nală a Studenților, potrivit 
rolului și caracterului său, are 
menirea să coordoneze acți
unile mari, pe bază de obiec
tive comune ale unor organi
zații studențești autonome și 
independente, egale în drep
turi, care-și stabilesc politica 
și poziția în toate problemele 
în mod independent ținînd 
seama de condițiile, particula
ritățile și interesele studen
țimii din țara respectivă.

Unitatea reală în cadrul or
ganizațiilor internaționale cum 
este și U.I.S. poate fi numai 
aceea care se realizează pe 
bază de convingere și încre
dere reciprocă, pe relații de 
egalitate, pe consultări și res
pectarea opiniei fiecărei orga
nizații.

Noi considerăm că în rela
țiile dintre organizațiile stu
dențești autonome și indepen
dente, membre ale U.I.S. votul 
majoritar nu poate acționa ca 
principiu de adoptare a unor 
hotărîri în problemele funda
mentale ; nu se poate admite 
ca prin folosirea votului majo
ritar să se impună vreunei or
ganizații să-și însușească ho
tărîri sau să participe la ac
țiuni cu care aceasta nu este de 
acord. De aceea, recurgerea 
la votul majoritar în probleme 
fundamentale nu poate să 
ducă la rezolvarea deosebiri
lor de păreri, la întărirea uni
tății ci, dimpotrivă, duce la 
slăbirea și în ultimă instanță 
la subminarea unității U.I.S., 
la știrbirea influenței sale în 
mișcarea internațională stu
dențească. Călăuzindu-ne în
trutotul după necesitatea res
pectării cu strictețe a autono
miei și independenței organi
zațiilor naționale, principii atît 
de puternic subliniate la înte
meierea U.I.S., noi considerăm 
că trebuie depuse eforturi sus
ținute ca în problemele fun
damentale să se ajungă la a- 
propierea punctelor de vedere 
și să se adopte hotărîri unani
me care aplicate în practică de

toate organizațiile membre, 
să aducă o contribuție reală la 
întărirea U.I.S., la dezvoltarea 
cooperării și unității în miș
carea internațională studen
țească.

Noi considerăm că n-au ce 
căuta în activitatea U.I.S. ma
nifestările de încălcare a de
mocrației, de folosire a diferi
telor mijloace de presiune și 
influențare a unor organizații, 
de a nu se ține seama deopo
trivă de poziția tuturor orga
nizațiilor membre mari sau 
mici. De asemenea, nimeni, in
diferent de funcția ce o dețir. ?, 
nu are dreptul de a lua pozi
ție în numele U.I.S. și de a o 
angaja în diferite manifestări 
internaționale fără a avea 
mandatul unanim al organului 
din care face parte. Spre re
gretul nostru asemenea lu
cruri s-au petrecut cu diver
se ocazii, ceea ce a provocat 
nemulțumirea îndreptățită a 
unor organizații afiliate.

Am avut prilejul să auzim 
afirmații potrivit cărora nu ar 
fi bine să se critice neajunsu
rile din activitatea organelor 
executive ale U.I.S. deoarece 
aceasta ar putea dăuna presti
giului Uniunii noastre inter
naționale.

Noi sîntem ferm convinși că 
criticarea deschisă a lipsurilor 
și adoptarea de măsuri pen
tru eliminarea lor este calea 
sigură pentru întărirea U.I.S. și 
creșterea prestigiului său și că 
dimpotrivă cocoloșirea nea
junsurilor, perpetuarea acesto
ra sînt de natură să slăbească 
puterea de luptă, să știrbeas
că influența U.I.S. în mișca
rea internațională studențeas
că. Aceasta este valabilă pen
tru orice organizație interna
țională democratică.

Infățișînd observațiile sale 
critice în organele executive 
ale U.I.S. ca și la prezentul 
Congres, U.A.S.R. se călăuzeș
te tocmai după dorința since
ră, ca acționînd împreună cu 
Celelalte organizații membre 
să înlăturăm lipsurile care 
mai există și să îmbunătățim 
continuu activitatea U.I.S., în 
vederea întăririi' unității de 
acțiune a organizațiilor noa
stre, a^ creșterii prestigiului 
U.I.S. în mișcarea mondială 
studențească.

Ne exprimăm speranța că 
se vor depune pe viitor efor
turi^ mai mari pentru îmbu
nătățirea relațiilor, metodelor 
de lucru în toate organele 
U.I.S., astfel încît prin respec
tarea strictă a regulilor demo
cratice să se creeze atmosfera 
și condițiile necesare dezbate
rii și rezolvării constructive 
și unitare a problemelor vi
tale ale mișcării studențești.

De la adoptarea actualei 
Constituții a U.I.S. au trecut 
aproape 20 de ani ~ perioadă 
în care s-au petrecut schim
bări însemnate în mișcarea 
mondială studențească, în ac
tivitatea U.I.S., schimbări 
care este firesc să-și găsească 
reflectarea în documentul fun
damental după care trebuie 
să se ghideze Uniunea noastră 
internațională. De aceea 
U.A.S.R. propune Congresului 
să însărcineze viitorul comitet 
executiv ca pe baza consultă
rii organizațiilor membre, să 
elaboreze și să prezinte celui 
de al IX-lea Congres un nou 
proiect de constituție care în 
lumina experienței acumulate 
să conțină o mai bună defini
re a caracterului și rolului 
U.I.S. în mișcarea studențeas
că contemporană, precum și 
prevederi menite să asigure 
dezvoltarea democrației în 
funcționarea organelor execu
tive și în întreaga activitate a 
U.I.S.

Dragi prieteni,

După părerea noastră, pen
tru ca lucrările Congresului 
U.I.S. să fie încununate de 
succes este necesar ca noi, 
toate delegațiile, să milităm 
activ pentru adoptarea unor 
rezoluții care să exprime 
puncte de vedere unanime. 
Noi considerăm că dacă se ține 
seama de observațiile și pro
punerile constructive ce se fac 
în cadrul Congresului, se vor 
examina cu atenție și răbdare, 
se vor depune eforturi pentru 
apropierea pozițiilor, există 
deplina posibilitate de-a se a- 
dopta o asemenea rezoluție ge
nerală care să dea o orientare 
de principiu a activității de 
viitor a U.I.S. — unanim ac
ceptabilă pentru toate organi
zațiile membre, oferind bază 
largă de colaborare și cu alte 
organizații studențești neafi
liate.

Delegația U.A.S.R. adresea
ză un călduros apel către toți 
participanții la Congres ca, 
împreună, să ne străduim să 
realizăm acest obiectiv. Lă- 
sînd la o parte tot ceea ce ne 
desparte, promovînd în rela
țiile noastre numai ceea ce ne 
unește, să întărim unitatea de 
acțiune, pentru înfăptuirea ce
lor mai nobile aspirații ale 
studențimii din întreaga lume.



Vizitele in Franța 
ale unei delegații 
de specialiști romini
PARIS 2 — Corespondentul 

Agerpres, T. Vornicu, trans
mite: Delegația de specialiști 
romîni condusă de tovarășul 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, a 
vizitat în timpul șederii în 
Franța minele de potasiu și 
instalațiile de preparare a să
rurilor de potasiu din Alsacia, 
luînd totodată contacte cu in
stitutele de specialitate și o 
serie de firme în domeniile 
minier și chimic.

Cu acest prilej, ambasada 
R. P. Romîne din Paris a or
ganizat un cocteil, Ia care au 
luat parte, printre alții: Jean 
Couture, președinte al Comi
tetului de utilizare a energiei 
din Ministerul Industriei, P. 
Nicolas, director general în 
Ministerul Industriei, condu
cătorul Biroului de cercetări 
miniere și geologice, Christi- 
anne Malitchenko, de la Direc
ția afacerilor politice din Mi
nisterul de Externe, Domini
que Spinetta, președinte-di- 
rector general al Societății 
„Venot et Co“, J. Rouxel, di
rector al Societății de cerce
tări miniere, Xavier Roy- 
Jouvin de la „Charbonnage 
de France”, precum și nume
roase alte personalități și oa
meni de afaceri.-- •— ----

o Paris:

Comentariul zilei

lntr-un club al micilor tehnici
eni, care funcționează pentru 
elevii iugoslavi. De mici, ei 
se familiarizează cu realizările 
științei și tehnicii, în special în 

domeniul cosmic

Preludii la noi înfruntări 
în N. A. T. O.

0. N. IL: Trei noi membri
NEW YORK - Trimisul 

special al Agerpresului, Ion. 
Gălățeanu, transmite: In di
mineața zilei de 2 decembrie, 
înainte de începerea ședinței 
plenare a Adunării Generale, 
a avut loc ceremonia înălțării 
steagurilor noilor state primi
te în O.N.U. — republicile 
Malawi, Malta și Zambia — 
numărul membrilor organiza
ției ridicîndu-se astfel la 115.

Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, U Thant, secretarul gene
ral al O.N.U., a declarat, prin
tre altele, că prin primirea ce
lor trei state membre s-a fă
cut un nou pas spre univer
salitatea organizației, ceea ce 
reafirmă legătura strînsă din
tre creșterea organizației și 
dispariția colonialismului de 
pe fața pămîntului. Cele trei 
state — a spus U Thant — 
sînt un simbol al recunoaște
rii tot mai largi de către co
munitatea mondială a princi
piului respectării drepturilor 
egale între națiunile mari și 
mici.

Ședința plenară a fost con
sacrată discursurilor de salut 
adresate noilor state membre. 
Au luat cuvîntul reprezentan
tul S.U.A., A. Stevenson, re
prezentantul Marii Britanii,

lordul Caradon, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, N. T. Fedo
renko, reprezentantul Izraelu- 
lui, Abba Eban, reprezentan
tul Malayeziei, Radhakrishna 
Ramani, reprezentantul Maro
cului, Dey Ould ,Sidi Baba etc.

In numele unor țări socia
liste, printre care și R. P. Ro- 
mînă, salutul adresat noilor 
state a fost rostit de Karoly 
Csatorday, reprezentantul R.P. 
Ungare la O.N.U. Vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că 
participarea celor trei noi 
state membre „va întări și 
mai mult eficacitatea Națiu
nilor Unite*1. El a subliniat că 
admiterea acestor țări consti
tuie o recunoaștere a rolului 
istoric al O.N.U. în lichidarea 
totală a colonialismului.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Intr-o scrisoare adresată de Fer
nando Alvarez Tab;o, reprezen
tantul permanent al Republicii 
Cuba la O.N.U„ secretarului ge
neral. U Thant, se arată că Re
publica Cuba se alătură proiec
tului cambodgian care cere 
ca pe ordinea de zi a Adunării 
Generale să fie înscrisă problema 
restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la O.N.U.

n succesiunea eve
nimentelor politice 
franceze, actuala 
sesiune parlamenta
ră este foarte bine 
Slasată. Ea survine 

upă intervențiile
cu larg ecou ale președintelui de 
Gaulle (la Strasbourg), ale pri
mului ministru Pdmpidou și 
înaintea unor așteptate eveni
mente pe planul relațiilor inter- 
occidentale cum ar fi întrevede
rile Wilson — Johnson și, mai a- 
les, sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
Evident, declarațiile făcute în A- 
dunarea Națională nu constituie 
numai concretizarea concepțiile 
politico-militare și economice 
franceze destinate exclusiv cercu
rilor politice din Franța. Ele au, 
totodată, o adresă foarte precise 
și în exterior reafirmînd conti
nuitatea politică a actualei orien
tări franceze.

Din acest punct de vedere, 
presa franceză a fost tentată să 
examineze mai mult acea parte 
a dezbaterii, în curs dealtmir- 
teri, care se referă la cheltuie
lile militare.

Discursul ministrului apărării 
Messmer a abundat în cifre de 
natură să prezinte intențiile 
Franței țe plan militar. Dacă în 
genere aceste cifre, ca și direc
ția generală a orientării efortului 
militar al Franței, erau mai de 
mult cunoscute, declarațiile po
litice ale lui Messmer an făcut

inte de începerea discuțiilor pen
tru prelungirea pactului dincolo 
de 1969“.

In al doilea rînd — cuvîntarea 
ministrului francez a reafirmat 
opoziția franceză față de orice 
idee de asociere militară atlan
tică (așa cum concepe proiectul 
american de creare a F.N.M.). 
Pentru convorbirile Wilson — 
Johnson această declarație sem
nifică necesitatea reexaminării, 
odată mai mult, a perspectivelor 
relațiilor interoccidentale.

Unii comentatori sînt înclinați 
să facă o legătură între vehe
mența poziției franceze și multi
plele păreri enunțate în aceste 
zile despre o eventuală hotărîre 
americană de a nu mai insista 
pentru crearea F.N.M. Ziariștii a- 
mericani apropiați de Johnson 
susțin că președintele S.U.A. ar fi 
tentat să amîne luarea unei hotă
rîri în această chestiune, iar apoi 
chiar să abandoneze proiectul 
F.N.M. Corespondentul de la 
Washington al ziarului ..DIE 
PRESSE* scrie și el: „Washing
tonul na mai este atit de ferm con-

Souirialot in drum spre New York
KHARTUM 2 (Agerpres). — In- 

tr-o corespondență din Sudan a 
agenției Associated Press se a- 
nunță că Gaston Soumialot, minis
trul apărării în guvernul revoluțio
nar congolez condus de Gbenye, a 
făcut marți seara o escală la Khar
tum, fiind în drum spre New York. 
In declarația făcută la sosire, el 
a arătat că intenționează să expu
nă poporului american, ,,adevărul 
asupra masacrelor comise de in- 
tervenționiștii străini în Congo*. 
El a subliniat, de asemenea, hotă- 
rîrea răsculaților de a continua 
lupta pînă la deplina victor:. 
Miercuri dimineața, Soumialot a 
avut întrevederi cu membri ai gu
vernului sudanez, cărora, potrivit 
agenției, le-a cerut sprijin în ve
derea continuării luptei împotriva 
trupelor lui Chombe. In aceeași zi, 
Soumialot a plecat pe calea aeru
lui spre New York. El intențio
nează să facă escală la Bonn și 
Londra. La New York, Soumialot 
dorește să prezinte O.N.U. punctul 
de vedere al guvernului revoluțio
nar asupra actualei situații din 
Congo.

ir
NEW YORK 2 (Agerpres).— 

într-o scrisoare adresată 
marți seara președintelui Con
siliului de Securitate, repre
zentanții la O.N.U. a 16 țări

(14 africane. Afganistanul și 
Iugoslavia) au cerut convoca
rea de urgență a Consiliului 
de Securitate pentru exami
narea situației din Congo. în 
scrisoare se subliniază că ope
rația întreprinsă de trupele 
belgiene transportate de a- 
vioane americane ..constituie 
o intervenție în afacerile in
terne africane și o violare 
flagrantă a Cartei O-N.U-*. 
Arătînd că situația actuală 
din Congo -este susceptibilă 
să pună in pericol pacea și 
securitatea in Africa-, semna
tarii scrisorii consideră că 
Consiliul de Securitate tre
buie să ia măsuri pentru a se 
evita repetarea unor aseme- 
r.ea acțiuni.

vâlvă. Messmer a evocat -atașa
mentul Franței fața de alianța 
atlantică, dar și scepticismul. cri
tica față de expresa sa militară 
și administrativă". —V fi util — 
a spus el — m pones b punct 
O organhare mai bonă a afcușței 
noastre in primul riad ea vecxen 
noștri europeni". Protru coctrint- 
tatori aceste cuvinte aa gqrri- 
ficat mai multe tacrari.

In primul riad o cerere aedr- 
simulată a Franței de a se se-

revftafizare și o reorganizare ge- 
nerab a N.1T.O.. decît o nouă 
formulare a F.N.M.". In acest 
mod ziarul explică ..calmul cu 
care au fost primite la Washing
ton atacurile lui Wilson împo
triva forțelor multilaterale și ul- 
tâmatenrile lm de Gaulle “.

Deci lucrurile fac probabilă o 
pe planul N.A.T.O.. 

unde criticile franceze se adre
sează hegemoniei nedisimulate a 
S.UA. șx reluării în considerație 
a unei conduceri comune.

Ia acetași timp, comentatorii 
pumneai presupun că Franța va 
c orari nua orientarea sa fermă 
pentru crearea forței de șoc pro- 
tt— -l'a fapt apare net — scrie 
-COMBAT" — Franța vrea să 
drriaâ • mare putere militară".

S. V.

n legătură 
piatele 
care vor avea loc la 
Washington între 
președintele Johnson 
și primul ministru 
al Marii Britanii. 

Harold Wilson, corespondentul 
din Londra al agenției FRANCE 
PRESSE relatează, din surse bine 
informate, că a fost definitivat 
planul premierului englez în ve
derea unei reorganizări a 
N.A.T.O. și, mai ales, în ce pri
vește propusele forțe nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

„Primul ministru Wilson — 
transmite agenția — intenționea
ză să aducă un consimțămînt bri
tanic la crearea unei forțe multi
laterale în schimbul unei asigu
rări americane că Marea Britanic 
va juca un rol mai important în 
elaborarea strategiei globale și în 
alegerea obiectivelor. Acest plan, 
extrem de complex, ține seama, 
atît de necesitățile impuse de o 
situație economică critică, de do
rința britanică de a continua să 
joace un rol internațional, cît și 
de exigențele aripei de stingă a 
partidului laburist.

Planul conține propuneri maxi-

cu apro- 
tratative

S.O'-A.Corgobofui dsn foto
grafie este primul vas auto
matizat in întregime ; un sin
gur om este suficient pentru 
a urmări din sala mașinilor 

funcționarea lui

Foto: AT.P.

„FRANCE PRESSE“: „Contrapropunerile llilson”
male și poziții de retragere. Pre
mierul englez intenționează să 
ceară :

1. O renunțare pur și simplu 
la crearea unei flote nucleare de 
suprafață cu echipaje mixte.

2. Crearea unei forțe multina
ționale a N.A.T.O. în care Ma
rea Britanie va vărsa întregul său 
potențial nuclear actual, renun- 
țînd Ia dreptul de a-1 retrage, 
așa cum prevedea pînă în prezent 
acordul de la Nassau.

3. O participare britanică di
rectă la elaborarea strategiei nu
cleare globale.

Dacă președintele Johnson se 
va arăta de neclintit în privința 
proiectului F.N.M. — continuă 
agenția — H. Wilson îi va pro
pune atunci o reducere a flotei 
de suprafață de Ia 24 la 8 sau 10 
nave și fără participarea britani
că. Această flotă ar fi, de aseme
nea, alipită unui ansamblu mai 
vast în care Marea Britanie va 
juca un rol preponderent. Ea va. 
aduce într-adevăr toate armele

sale nucleare. Personalul militar 
britanic va fi pus la dispoziția a- 
cestei forțe nucleare multilate
rale pentru deservirea unor avi
oane și rachete terestre, dar nu 
pentru navele de suprafață. Este 
vorba prin aceasta de a se da 
înainte de toate satisfacție aripei 
de stînga a partidului laburist. 
Wilson va oferi președintelui 
Johnson să furnizeze 20 la suta 
din focoasele nucleare ale flotei 
de suprafață, în locul unei parti
cipări cu personal sau pe plan 
financiar. Numai cîțiva ofițeri de 
marină vor fi oferiți de Londra 
pentru a asigura mai bine un 
veto britanic.

în sfîrșit, în timp ce la origine 
concepția laburistă prevedea un 
dublu veto, planul Wilson preve
de în prezent trei: forța multila
terală astfel transformată va fi 
supusă vetoului american, veto- 
ului european și vetoului brita
nic.

La Londra nu se fac nici un

fel de iluzii asupra primirii nefa- 
vwabile pe care o va face Bonn
ul-unui asemenea plan, insă pre
mierul britanic, din motive eco
nomice și ideologice, nu poate 
renunța la el, dacă vrea să ob
țină o aprobare din partea Came
rei Comunelor. In schimb, inclu
derea de unități cu personal 
strict național in această forță 
multilaterală și atribuirea unui 
drept de veto puterilor nudeare 
(în prezent Marea Britanie. Fran
ța și S.U.A.) ar putea, după cum 
speră el, să placă generalului de 
Gaulle.

Planul Wilson, elaborat în 
cursul lungului week-end de Ia 
Chequers și la care au subscris 
principalii miniștri interesați a 
fost comunicat în linii mari sub
secretarului de stat american, 
George Ball, în timpul șederii a- 
cestuia la Londra. Aceasta va 
permite președintelui Johnson să 
aibă încă dinainte clarificări a- 
supra ideilor britanice".

„Maratonul 
agricol"

„Bravo pentru caroserie. Rămîne acum de 
pus în funcțiune motorul". Cu un an în 
urmă, dl. Sicco Mansholt nu-și pierduse op
timismul. „Caroseria" a ceea ce se numește 
de obicei „piața comună agrară" i se părea 
un pas mulțumitor. „Punerea în funcțiune a 
motorului" s-a vădit, însă, a fi cu mult mai 
complicată decît a presupus. Probleme difi
cile, cu implicații, presărau obstacole pe 
drumul ce trebuia parcurs. Lunile au trecut 
și „motorul" tot n-a început să funcționeze, 
lai „caroseria" pare oarecum degradată.

începutul de saptămînă i-a găsit pe „cei 6“ 
dezbătând aceleași controversate probleme 
agricole. 15 decembrie bate la ușă. Ziua a- 
ceasta din mijlocul lui decembrie a fost de
semnată la Paris ca dată limită pentru sta
bilirea unui preț unic la cereale. Oficialități 
franceze la diferite niveluri au amintit 
mereu de 15 decembrie : dacă pînă atunci 
nu se va găsi o soluție care să-i ofere satis
facție, Franța va reexamina poziția ei față 
de Piața comună. Ecourile acestei fraze, in
sistent repetată la Paris, stăruiau în sălile 
reuniunilor aproape neîntrerupte ale „ce
lor 6". Bonnul se afla sub o dublă presiune 
— a partenerilor francezi și a producători
lor vest-germani. Ascultîndu-1 pe Edmund 
Rehwinkel, liderul agricultorilor din Germa
nia occidentală, un bărbat ajuns la 65 de 
ani, masiv, blond cu ochii albaștri, cancela
rul Erhard nu putea să omită ponderea pe 
care o au voturile fermierilor în zestrea elec
torală a V.C.D. Dar nici amenințările rostite 
pe malurile Senei nu puteau fi tratate cu 
ușurință. Ghemul extrem de încîlcit al rela
țiilor interoccidentale lăsa un teren de ma
nevră destul de limitat pentru negociatorii

vest-germani. Exigențele unei politici exter
ne cu obiective de perspectivă obliga Bonnul 

) să procedeze cu atenție. Prețul unic la ce- 
) reale presupune reducerea nivelului prețu- 
; lui vest-german, care este cel mai ridicat 
) din Piața comună. O asemenea operațiune, 

firește, afectează pe agricultorii vest-ger
mani. Armonizarea cererilor lor de compen
sație cu măsurile pe care guvernul -de la 
Bonn se arată dispus să le adopte a necesi
tat multe ore de agitate dezbateri la capătul 
cărora un acord a devenit posibil. La Bru
xelles, reprezentanții vest-germani au adus 
în servietele lor o formulă de compromis. 
„Deblocarea" discuției în spinoasa problemă 
devenea posibilă. Pesimismul ce multă vre
me planase asupra acestei dezbateri începea 
să se împrăștie. Titlurile din ziare, cu o pru
dență exprimată în semne de întrebare, 
vorbeau despre șansele unui acord. Dar 
chiar și după ce poziția vest-germană a de
venit cunoscută în amănuntele ei, optimis
mul a întîrziat să apară. Observatorii remar
cau „rețineri", „rezerve" și nu mergeau mai 
departe.

Schwarz, ministrul vest-german al agri
culturii, a explicat colegilor săi în ce constă 
concesiile Bonnului. Reducerea prețului 
griului ar urma să fie de 35 mărci la tonă 
(de la 475 mărci la 440 mărci tona). Dar 
„planul Mansholt" a fixat prețul comun la 
425 mărci tona. Deci, încă 15 mărci ce vor 
fi aprig tîrguite. Intrarea în vigoare a aces
tei reduceri ar urma — potrivit intenției 
vest-germane — să fie stabilită pentru 1 iu
lie 1967. Aceasta înseamnă un an în plus 
față de același „plan Mansholt". Volumul 
compensațiilor solicitate depășește propune
rile Mansholt: 700 000 000 mărci în loc de 
560 000 000 mărci.

Explicînd în Bundestag sensurile poziției 
vest-germane, cancelarul Erhard sublinia că 
acesteia i se atribuie un rol deosebit pe două 
planuri: 1 — în „relansarea" Europei occi
dentale în vederea unificării ei politico-eco- 
nomice; 2 — pentru asigurarea unor relații 
cordiale cu Parisul. Erhard amintea sumele 
pe care statul vest-german urmează să le 
plătească agricultorilor sub formă de com
pensații (840 000 000 mărci în primul an și 
1100 000 000 mărci în anul următor). Con
cluzia la expunerea cancelarului a fost ex
primată prin speranța că pînă la: 1 iulie 1967 
va deveni posibilă o piață comună în toate 
domeniile, ceea ce sub aspect politic va 
însemna o „Europă (occidentală) unită care 
va contribui la rîndul ei la întărirea alianței 
atlantice".

Consiliul ministerial al Pieței comune a

„Afacerea 
Bivard“

esfășurarea lentă a 
lucrărilor actualei 
sesiuni a parlamen
tului canadian, în 
care opoziția con
servatoare se împo
trivește — de altfel

firâ succes — tuturor inițiative
lor guverna mentale, a fost brusc 
tulburată de „afacerea Ricard*. 
Grupul conservator a încercat să 
joace o carte mare, acuzînd pe 
secretarul ministrului justiției și 
secretarul ministrului pentru pro
blemele imigrației, de trafic de 
influență în favoarea lui Lucien 
Rivard, a cărui extrădare a fost 
cerută de S.U.A.

Lucien Rivard a fost arestat în 
luna iunie de către poliția cana
diană în urma unei anchete în
treprinse de F.B.I., care a sesi
zat autoritățile canadiene de de
pistarea unei vaste rețele de tra- 
ficanți de stupefiante, cu ramifi
cații pînă în Orientul Mijlociu. 
Presa new-yorkeză a relatat că 
Robert Kennedy, pe atunci mi
nistru al justiției, s-a ocupat per
sonal de această afacere și a ce
rut ca Rivard să fie extrădat de 
Canada în Statele Unite. Dar in
sistențele au fost zadarnice, iar 
în Camera Comunelor din Otta
wa deputății conservatori au sus
ținut că împiedicarea extrădării 
respectivului traficant s-ar da
tora mituirii de către cei doi 
funcționari guvernamentali cana
dieni a unui procuror. La tribu
na parlamentului, deputatul Erik 
Nielsen (regiunea Youkon) a lan
sat „bomba*, iar prietenii săi 
politici, în frunte cu fostul pre
mier Diefenbacker, au cerut in- ■ 
stituirea unei anchete parlamen- ; 
tare, care să cerceteze atît acti
vitatea funcționarilor învinuiți, 
cît și a superiorilor lor — titu
larii departamentelor respective. 
Premierul Lester Pearson, care se 
află într-o călătorie prin țară, 
s-a înapoiat de urgență la Otta
wa și a preluat frînele bătăliei 
parlamentare, anunțînd că ac
ceptă lărgirea comisiei de anche
tă. In felul acesta tentativa 
opoziției conservatoare, care fo
losind această afacere tenebroa
să a încercat să impună organi
zarea de noi alegeri, a eșuat.

,„Afacerea Rivard* a avut însă 
un ecou nefavorabil în rindurile 
opiniei publice din pricină că 
mai multe ziare de limbă en
gleză au căutat să scoată în evi
dență faptul că toți cei impli
cați în ea provin din rindurile 
canadienilor de limbă franceză.

Z. F.

stabilit o suită de reuniuni avînd drept 
punct de dezbatere problema prețului unic 
și implicațiile sale. „Maratonul" diplomatic 
începe la 7 decembrie cu întrunirea miniș
trilor agriculturii, la 12 decembrie continuă 
cu sesiunea Consiliului miniștrilor de exter
ne și ai economiei, pentru ca la 14 decem
brie să se întâlnească din nou miniștrii a- 
griculturii iar în cele din urmă la 18 și 19 de
cembrie, să se reunească iarăși titularii de
partamentelor diplomatice și economice. 
„Abia acum urmează să se discute serios" — 
spunea ministrul de externe belgian Spaak. 
Concret, ar fi vorba de stabilirea compen
sațiilor ce se vor acorda agricultorilor vest- 
germani și de problema extrem de delicată: 
cine va suporta aceste compensații. „Dialo
gul surzilor va fi înlocuit cu o aspră discu
ție asupra cifrelor" opina „LES ECHOS". 
Dealtfel, ziarul este de părere că „cererile 
guvernului de la Bonn sînt de natură să 
provoace teamă. Compensarea financiară 
cerută pentru agricultorii (vest)germani pare 
a fi umflată, iar prețul propus pentru gria 
— prea ridicat".

Rămîne problema lui 15 decembrie. „Data 
■ fatidică" va fi abandonată ? Practic, se 
crede că Parisul a acceptat un asemenea a- 
bandon deoarece și-a dat consimțămîntul la 
o agendă diplomatică care prevede abia 
pentru 18 și 19 decembrie reuniunea deci
sivă a Consiliului miniștrilor afacerilor ex
terne și ai economiei. Dealtfel, scopul „ulti
matumului" francez îl sesizase exact 
„L’EXPRESS" : „Dacă nu s-ar fixa data 
examenelor, studenții nu s-ar pregăti nicio
dată". Viitorul „examen" se anunță extrem 
de anevoios.

După precizările ministrului informațiilor, 
la ședința guvernului francez Couve de 
Murville a calificat propunerile vest-ger
mane ca „un pas înainte", dar le-a conside
rat încă depărtate de poziția franceză ca și 
de „planul Mansholt". Formula oferită de 
Bonn va fi studiată la Paris, însă Couve de 
Murville a afirmat că viitoarele tratative vor 
fi foarte dificile. După unii observatori, 
Franța speră că va obține noi concesii din 
partea Bonnului. „Atmosfera încărcată de 
pumnale" pe care „LE MONDE" o desco
perea la începutul săptămînii nu pare să se 
îi risipit deși „deblocarea" dezbaterii de 
la Bruxelles creează șanse pentru un com
promis. „In timpul maratonului agricol, scrie 
„PARIS JOUR", fiecare delegație se va stră
dui să smulgă concesii partenerilor, dar se 
va merge încetul cu încetul spre un com
promis acceptabil pentru toată lumea".

EUGENIU OBREA

O imagine din Congo: mercenar ti lui Chombe torturînd un 
patriot

UN ARTICOL PUBLICAT DE „FRANKFURTER RUNDSCHAU"

Evaluări americane in problema 
Vietnamului de sud

titlul „în fața unei 
cotituri în Vietnam**, 
ziarul „FRANKFURTER 

RUNDSCHAU** publică o co
respondență de la Washington 
semnată de Heinz Pol în care 
se spune: „Interesul principal 
al politicii americane este în
dreptat în aceste zile mai pu
țin asupra forței nucleare 
multilaterale, cit asupra crizei 
din Vietnam care se ascute 
rapid. Ea poate, cum se re
cunoaște chiar deschis la 
Washington, să se transforme 
într-o catastrofă de care să 
fie afectat într-o măsură con
siderabilă prestigiul și în
treaga politică viitoare a 
S.U.A. în Asia de sud-est. în 
prezent, la Washington dom
nește chiar un fel de stare de 
alarmă psihologică. Ambasa
dorul Maxwel Taylor se află 
la Washington pentru a dis
cuta cu președintele Johnson, 
Departamentul de Stat și Mi
nisterul Apărării asttpra si
tuației.

O grea înfringere suferită 
de trupele sud - vietnameze

SAIGON 2 (Agerpres). — Du
pă cum transmite coresponden
tul de la Saigon al agen
ției United Press Interna
tional, Ray Temdon, un batalion 
al forțelor patriotice sud-vietna 
meze a pătruns marți in orașul 
Thien Giao, situat la aproximativ 
100 mile nord-est de Saigon. E 
au atacat clădirea statului major 
militar al districtului și au incen
diat depozitul de muniții. în 
cursul luptei ce a avut loc, tru
pele guvernamentale au înregis- 
tiat o serie de pierderi în oa
meni și materiale. Unitățile pa- 
trioților au capturat numeroase 
arme și o cantitate importantă 
de muniții.

Surse militare sud-vietname 
ze au declarat că „aceasta a fost 
una dintre cele mai grele înfrîn- 
geri suferite de trupele guverna
mentale în decursul ultimeloi 
luni".

Pe de altă parte, „la Saigon 
atmosfera devine din ce în ce 
mai încordată între budiști și 
guvernul lui Tran Van Houng‘ 
— relatează agenția France 
Presse. Un purtător de cuvânt ai 
budiștilor a făcut o declarație în 
care acuză guvernul de „organi
zarea unei provocări, duminică, 
cu ocazia funeraliilor tînăruliii 
budist Le Van Ngoc".

Dar de data aceasta nu mai 
este vorba de simple convor
biri ci de hotărîri.

Pînă acum președintele 
Johnson a reușit să țină în- 
tr-o oarecare măsură sub con
trol criza de la Saigon. Dar 
nu mai este timp de pierdut. 
Johnson se află pus în fața 
primei sale mari hotărîri de 
politică externă. O serie de 
alte hotărîri vor urma, dar 
cea referitoare la Vietnamul 
de sud a devenit cea mai ur
gentă".

„Nu va fi ușor să se ajungă 
la o nouă politică în Vietnam, 
spune Heinz Pol. Maxwel 
Taylor, fostul șef al marelui 
stat major, înclină spre păre
rea că situația mai poate fi 
salvată prin măsuri pur mili
tare. Deși, după cum reiese 
din interviurile și declarațiile 
sale, el a recunoscut că fără 
un guvern stabil la Saigon, 
care să se bucure și de încre
derea populației de la țară, 
operațiunile militare cu greu 
ar putea avea succes**, Taylor 
insistă totuși asupra bombar
dării aeriene a unor regiuni 
din afara Vietnamului de sud.

„Un asemenea război „limi
tat**, arată Heinz Pol în con
tinuare, iși are de multă vre
me adepți la Pentagon. La 
Departamentul de Stat vede
rile sînt însă împărțite. în 
cursul campaniei sale electo
rale, președintele Johnson a 
declarat că el va evita tot ce 
ar putea duce la o lărgire a 
zonei operațiunilor militare".

Nimeni nu știe pentru mo
ment ce hotărîre va lua John
son, arată în încheiere autorul, 
în ultimele zile el a evitat cu 
grijă să ia o poziție. Probabil 
însă că președintele va acțio
na și pe viitor cu cea mai 
mare prudență, așa cum dau 
de înțeles declarațiile făcute 
la ultima sa conferință de 
presă.
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PE SCURT
BRUXELLES. — Secreta

riatul G.A.T.T. (Acordul gene
ral pentru tarife și comerț) a 
anunțat că țările dezvoltate 
aparținînd acestui organism 
au căzut de acord să ajute 
țările în curs de dezvoltare, 
membre ale G.A.T.T. să-și 
sporească exporturile lor. Un 
amendament a fost adoptat în 
acest sens preconizînd o re
ducere cît mai substanțială a 
barierelor impuse exporturi
lor provenite din țările în 
curs de dezvoltare.

S-a anunțat, de asemenea, 
că un comitet permanent co
mercial și pentru dezvoltare 
va fi creat în vederea supra
vegherii îndeplinirii acestui 
amendament.

FORMAREA NOULUI 
GUVERN ALGERIAN

ALGER. — „Algerie Presse 
Service" anunță că printr-un de
cret al președintelui Ben Bella, 
a fost format un nou guvern al- 
gerian. In componența lui au 
intrat 17 miniștri și un ministru 
de stat, față de 13 miniștri și un 
ministru de stat cîți alcătuiau 
fostul cabinet.

LONDRA. — Silviu Bru- 
can, vicepreședinte al Comi
tetului de radio și televiziune, 
care face o vizită în Marea 
Britanie, la invitația conduce
rii Societății radiodifuziunii 
și televiziunii B.B.C., precum 
și Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul R. P. Romîne la 
Londra, au fost primiți de 
Wedgwood Benn, ministrul 
poștelor, cu care au avut o 
convorbire. In cadrul discu
țiilor, au fost examinate posi
bilitățile de extindere a cola
borării în domeniul radiodifu
ziunii și televiziunii între cele 
două țări.

NOI INCIDENTE 
LA GRANIȚA 
CAMBODGIEI 

CU VIETNAMUL DE SUD
PNOM PENH. — La Pnom Perth 

s-a anunțat că la frontiera dintre 
Cambodgia și Vietnamul de sud 
s au produs noi incidente. Un 
grup de militari sud-vietnamezi au 
deschis focul la 30 noiembrie a- 
supra unui avanpost cambodgian, 
situat în apropierea localității 
Kaam Samnar, provincia Kandal, 
rănind grav doi militari cambod- 
gieni.

In comunicatul dat publicității 
la Pnom Penh se anunță că situa
ția din această regiune continuă 
să rămînă încordată. Autoritățile 
cambodgiene au anunțat că în re
giunea de frontieră au fost trimise 
întăriri sud-vietnameze și avioane 
și elicoptere patrulează spațiul a- 
erian în această zonă.

SCĂDEREA REZERVELOR 
DE AUR BRITANICE

LONDRA. — După cum relatea
ză corespondentul din Londra al 
agenției Associated Press, la 
Ministerul de Finanțe al Angliei 
s-a anunțat miercuri că rezervele 
britanice de aur și valută conver
tibilă au scăzut în cursul lunii no
iembrie cu 39 milioane lire sterli
ne. în ultimele șase luni, mențio
nează agenția, rezervele britanice 
au înregistrat scăderi consecutive, 
și că acest declin accentuează și 
mai mult deficitul balanței de 
plăți a Angliei.

PE SCURT
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