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Proletari 'din toate tarile, uniți-vă I

cînteia 
tineretului

30 de întreprinderi 
din Banat...

• F.r—hifii
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• Urinele chimice 
Rișnov

CU PLANUL ANTAL ÎNDEPLINIT

• SPORT

DE LA PRIMA OPERAȚIE PINA LA LIVRARE

^z E-t..ztex centrală din Ploiești — secția pentru copii)
Foto : AGERPRES

Ti nara Caliopia Georgescu 
de la Fabrica de mase plas
tice „Muntenia' din Capitală 
este mult apreciată pentru 
calitatea produselor la care 

lucrează
Foto: AGERPRES
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Vibrator
pneumatic

Printre noile prodiise mo
dernizate la Uzinele _Tndc 
pendența“ din Sibiu se află si 
un vibrator pneumatic, care 
se folosește pe șantierele de 
construcții, in lucrările de 
compactare a betondor. El 
este de o construcție mai 
plă fața de agregatele similare 
produse pînă acum in uzină și 
are un randament sporit- Ex
perimentat cu rezultate bune, 
noul vibrator modernizat se 
realizează acum în producția 
de serie.

(Agerpres)

MAȘINI AUTOMATE

INTRODUSE

In fabricație
La Uzinele ,£3 August"" din 

Capitală au fost asimilate și 
introduse în fabricație, pen
tru prima oară în țară, mașini 
automate destinate industriei 
de prelucrare a maselor pla~ 
stice. Printre acestea sînt ma
șinile de injecție folosite la 
confecționarea diferitelor pie
se pentru mașini, utilaje sau 
bunuri de larg consum. Tot 
pentru industria de prelucra
rea materialelor plastice, co
lectivul acestor uzine bucu- 
reștene a început să producă 
mașini cu ajutorul cărora se 
fac țevi pentru instalații elec
trice și de altă natură.

(Agerpres)

TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Pop*lc*e

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de M:nxșm al 

Republicii Populare Romine
Bxcxreșri

In numele poporului albanez, ca și al nostru peoauaL 
măm mulțumiri cordiale pentru MiHHnl* și minU trausoue c 
zia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a ettMcăxă A&arici d» Mb 
jugul fascist.

Prietenia dintre popoarele albanez și root* ate • poetEMC wch* 
și ne exprimăm convingerea că relațiile de pnetooe și cctabaotee 
dintre ambele noastre țări, hayat» pe ptmdpâe mu 
lui, se vor dezvolta și întări necontenit In tatonai i 
țări, în interesul socialismului și al păcii în întreg» ]

Folosind acest prilej, trarmnit^m popcndni frate 
bune urări de noi succese în construirea aocâalfaanlni Mb 
cerea Partidului Muncitoresc Romîn și a gurmuhn Republicii Popu
lare Romîne.

f.
F

ENVER HODJA 
prim-secretar al 

Comitetului Central 
al Partidului Muncii 

din Albania
HADJI LLESHI 

președintele Prezidiului 
Adunării Populare a 

Republicii Populare Albania

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri 
pentru amabilele felicitări adresate cu ocazia zilei independenței 
Finlandei și să vă exprim cele mai bune urări pentru fericirea dv 
personală și pentru prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda
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BRIGĂZII ȘTIINȚIFICE
rrs±CT3 planul ce producție pe anul a

:: scăesKbrie. Iată un aspect din camerele de
de sere sînt perforate pentru a putea !!

Mai întii, .rodajulIseErcate pe vagonețl
Foto : AGERPRES

MEHMET SHEHU 
președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Populare 
Albania

Producție spania
de zdhcir

țară au reamza: O pTOGQCțse 
care depâșere cu 48»j tone 
cantitatea de zahăr obținxriă 
în aceeași perioadă a anului 
trecut. Producția sporită se 
datorește calității superioare a 
materiei prime, mai bunei or
ganizări a muncii și înzestră
rii întreprinderilor din acest 
sector cu noi utilaje. In urma 
unei minuțioase corelări a pla
nului de recoltare a sfeclei și 
transportului acesteia, fabri
cile au primit zilnic materii 
prime proaspete, ceea ce a 
făcut ca ele să poată prelucra 
în fiecare zi cu circa 10 la 
sută mai multă sfeclă față de 
plan. Dotarea întreprinderilor 
cu noi utilaje a permis extin
derea unor procedee avansate 
de lucru care au dus la redu
cerea procentajului de zahăr 
în melasă, la sporirea produc
tivității muncii și a calității 
zahărului.

(Agerpres)

S-a dat in folosință conducta

dc aducțiunc
Luni s-a dat în folosință 

noua conductă de aducțiune 
Târlung-Brașov, cu un debit 
de 48 000 m.c. pe zi. Prin in
trarea ei în funcțiune, debitul 
de apă al Brașovului se va du
bla. Această conductă, care 
are o lungime de 12 kilome
tri, va aproviziona cu apă no
ile cartiere de locuințe Stea
gul Roșu, Primăverei, Parti
zanul Roșu, Zona teatrului 
etc., precum și fabricile din 
împrejurimi. La Tărlung s-au 
construit stații de denisipare, 
decantare, filtrare, s-au făcut 
amenajări la priza de apă.

T ărlung-E>rașov
Noile stații sînt dotate cu a- 
parate și instalații moderne 
construite în țara noastră. Co
menzile stației se efectuează 
automat de la un pupitru.

Terminarea lucrărilor de 
captare și darea conductei în 
folosință cu 6 luni și jumătate 
înainte de termenul stabilit se 
datoresc bunei organizări și 
mecanizări a lucrului. Pentru 
aceste lucrări, efectuate la 
propunerea cetățenilor în ca
drul întîlnirilor cu deputății, 
sfatul popular regional a alo
cat suma de 26 milioane lei.

(Agerpres)
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• La toate lucrări
le din gospodărie ti
nerii au răspuns: 
PREZENT

• Așa învață el, 
Procedează bine ?

—Era prin aprilie. Difuzoare
le anunțaseră in ziua aceea că 
„un grup de conferențiari de la 
raion vor răspunde la între
bări— “ In saia plină, prima în
trebare. timid rostită, este lă
murită simplu intr-o discuție 
de la om Ia om. Dm întrebare 
în întrebare, se nasc dezbateri 
despre masele plastice, despre 
vizita conducătorilor de partid 
și de stat in Indonezia, despre 
asolamente. Trei săptămîni, în 
fiecare vineri a venit brigada 
în comună. Nu mai era nevoie 
de anunț. Oamenii știau. S-au 
strîns întrebări, s-a studiat spe
cificul comunei, s-au pregătit 
răspunsurile și s-a format un 
colectiv puternic. Aici, la Glim- 
boaca „s-a rodat" prima bri
gadă din raion și, după cum 
susțin membrii ei, prima din 
Banat. Cu timpul a apărut și 
„bagajul" brigăzii: planșe,
hărți, aparate, diafilme și un 
microscop. Doar trebuiau înțe
lese bine toate răspunsurile.

De atunci drumurile brigăzii 
științifice au împînzit raionul.

• B. Brecht s „O- 
pera de trei parale" 
(cronica dramatică)

IN PAG. A 3-a x

In regiunea Ploiești

Anul acesta, industria regi
unii Ploiești și-a lărgit capa
citatea prin intrarea in funcți
une a noi instalații, linii și 
secții productive. La rafinăria 
Brazi s-a dat in exploatare 
îaatalatâa de cocsare întîr- 
riată, care produce cocs din 
petrol, mult solicitat pe piața 
externă și care constituie ma
teria primă pentru fabricarea 
electrozilor. De asemenea, la 
rafinăria Ploiești capacitatea 
instalației de fracționare a ga- 
zclinei a fost mărită cu peste 
40 la sulă, prin intrarea în 
funcțiune a unei noi coloane. 
tUsa dumică din Valea Că
lugărească și-a mărit și ea, în

rc r-■a • nț ; •
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TV Bifs

Din noul peisaj al Galațiului

Fiecare deplasare a adus ceva 
nou, fiecare a însemnat un nou 
succes. Sute de oameni întîmpi- 
nau brigada cu zeci de între
bări și ascultau cu încordare 
ore în șir. Membrii primei bri
găzi științifice, profesorul Ro
mulus Ciric, Bujor Jumanca, 
inginerul Nicolae Mutașcu sînt 
astăzi conducători cu experien
ță ai altor colective.

Am urmărit pe un grafic iti- 
nerariile din iarna aceasta ale 
celor 12 brigăzi științifice din 
raionul Caransebeș. O discuție 
cu cei mai vechi membri ai 
brigăzilor științifice despre uni
versul întrebărilor, despre fac
torii care asigură succesul de
plasărilor, despre experiența 
celor șase ani de activitate, 
ne-au relevat răspunsu* con
cludent la întrebarea :

„De ce este atît 
de așteptată 

brigada științifică î"
BUJOR JUMANCA, profesor: 

Auditoriul pasionat și receptiv 
pe care-1 întîlnești de cele mai 
multe ori la capătul acestor 
deplasări îți confirmă utilita
tea expunerilor, răsplătindu-ti 
generos strădania. Nivelul de 
cultură a oamenilor de la sate 
a crescut considerabil. O simplă 
trecere în revistă a întrebări
lor (ele se afla strînse într-un 
dosar) este edificatoare, dez- 
văluindu-ți un univers spiritual

Pentru tolba

lui Moș Gerilă

In aceste zile, premergătoa
re sărbătorilor de iarnă, din 
regiunea Banat, unde se află 
un puternic centru al indus
triei noastre de jucării, por
nesc spre întinsul patriei mii 
și mii de micuțe obiecte care 
fac bucuria celor mici. Fabri
cile de jucării au pregătit 
pentru tolba lui Moș Gerilă 
numeroase noi produse. Fabri
ca „Arădeanca" din Arad, de 
exemplu, a realizat modele de 
păpuși cu păr din fire sinte
tice sau costumate cu rochițe 
și pantalonași de toate culo
rile. Pentru băieți, Întreprin
derea „Ambalajul metalic" din 
Timișoara a produs noi tipuri 
de jucării mecanice, printre 
care trenulețul de manevră 
acționat automat, un tractor 
din material plastic, modele 
de avioane supersonice, o ra
chetă, o pușculiță căsuță 
„păzită" de un cățeluș, o ră- 
țușcă sonoră etc. Întreprinde
rea poligrafică din Timișoara 
a executat mai multe jocuri 
colective : domino, concurs hi
pic, cărți de joc, toate din 
cartoane colorate, albume de 
flori, animale domestice. Mai 
multe unități ale cooperației 
meșteșugărești din Timișoara, 
Arad, Lugoj, au pus la dispo
ziția micilor croitorese truse 
de cusut cu piese gata croite, 
modele de cusături aplicate și 
altele.

(Agerpres)

și secții productive
acest an, capacitatea cu 18 la 
sută prin intrarea în funcți
une a instalației de tripolifos- 
fat și fosfat de sodiu.

In uzinele constructoare de 
mașini din Tîrgoviște, Sinaia, 
Cîmpina și Ploiești, în exploa
tările carbonifere și forestiere 
au fost montate aproape 120 
de noi mașini și instalații mo
deme.

In prezent, în întreprinde
rile regiunii se continuă acți
unea de extindere a mecani
zării și automatizării unor 
procese tehnologice pentru 
care s-au investit în acest an 
circa 2 miliarde lei.

bogat, indicînd o arie extrem de 
întinsă a acestei pasionante și 
utile curiozități științifice. O 
cerință : fiecare membru tre
buie să fie documentat bine, la 
nivelul cunoștințelor de azi în 
domeniul în care vorbește. 
Prin forța împrejurărilor modul 
de acționare a brigăzii se di
versifică, devine mai suplu: 
consultații științifice, serile, de 
experiențe, abordarea unor 
probleme de educație estetică, 
în special pentru tineret.

CIRIC ROMULUS, proiesor: 
Cîteva deziderate organiza

torice pe care experiența noa
stră le-a verificat mi se par 
esențiale pentru reușita depla
sărilor. Mai întîi permanentiza
rea brigăzilor prin stabilitatea 
componentei membrilor colec
tivului pentru perioade cît mai 
lungi. Membrii brigăzii reușesc 
astfel să se completeze, să se 
ajute reciproc, colectivul deve
nind mai omogen, mai activ și 
mai eficace. Apoi, încredințarea 
unui anumit sector teritorial 
duce la o cunoaștere mai în
delungată a satului, a oameni
lor, a vieții și frămîntărilor 
lor, a profilului economic și so
cial-cultural al fiecărei comu
ne. Rezultatul ? Intervenții ope
rative în problemele cele mai 
actuale ale comunei, ale gos
podăriei colective, posibilita-

VIORICA GRIGORESCU 

(Continuare în pag. a IlI-a)



Aci se „nasc" pui. (Aspect 
dintr-o sala de incubatoare)

Foto : D. FLORE A

La toate lucrările 
din gospodărie — 

tinerii au răspuns: PREZENT
In serile de iarnă

n ultimii 
G.A.C. din

O nouă sculptură 
de Brincuși 

în Muzeul de artă din Cra
iova, a fost expusă o nouă 
sculptură de Brincuși — a 
cincea operă existentă în ga
leriile de la Craiova. Lucra
rea reprezintă bustul în bronz 
al împăratului roman Vitelius 
și face parte din prima pe
rioadă de creație artistică. 
„Vitelius", „Cap de băiat" și 
„Cap de fetiță", din aceeași 
perioadă artistică aflate la 
acest muzeu, dovedesc marea 
capacitate a lui Brincuși de 
a reda cu căldură chipul 
uman Cu ideea plastică a să
rutului muzeul păstrează un 
exemplar — „Sărutul" — 
sculptură în piatră, reluat 
mai tîrziu, pe mari planuri, în 
complexul artistic monumen
tal de la Tg. Jiu. („Poarta să
rutului"). Ultima operă de 
Brincuși aflată în galerie se 
intitulează: „Coapsă de fe
meie" sculptură în marmoră, 
caracterizată, printr-o inter
pretare liberă, cu tendințe de 
stilizare a corpului omenesc.

I. MARCOVICI
------- •-

ani, 
Rîu- 

Bărbat, raionul 
Hațeg, a cunoscut 
o dezvoltare con
tinuă. Fondul de 
bază a crescut an 

de an; la fel și veniturile co
lectiviștilor.

Sectorul zootehnic, sector 
cu largi perspective de dez
voltare, dacă ținem seama de 
suprafețele întinse cu pășune 
ale gospodăriei — 740 hectare, 
din care 316 ha pășune alpină 
— de solul fertil, prielnic cul
turilor de nutrețuri, de tradiția 
oamenilor de aici, vestiți cres
cători de animale, a adus o 
însemnată contribuție la creș
terea veniturilor gospodăriei. 
Numai în ultimii trei ani nu
mărul bovinelor a ajuns de la 
mai puțin de 100 de capete, la 
364, iar pentru următorii doi 
trei ani se prevede dublarea 
acestui număr.

Mari producții au fost obți
nute anul acesta și din cele
lalte sectoare, mai ales din cel 
legumicol, pentru care luncile 
rîului Bărbat oferă cele mai 
bune condiții de sol și irigare.

Despre toate aceste realizări 
și perspective, cei 65 de tineri 
care muncesc in cadrul gospo
dăriei au vorbit cu prilejul 
recentei adunări generale a 
organizației U.T.M. pentru da
rea de seamă și alegeri, cu o 
justificată mindrie. Ei fac 
doar parte din rindul celor 
mai harnici colectiviști care 
își aduc o permanentă și im
portantă contribuție la întă
rirea economico-organizatorî- 
că a gospodăriei, care răspund 
„prezent" la toate muncile.

Întreaga noastră organizație 
spunea utemista Duncea Jeni- 
ca, se mândrește cu tineri ca :

Birlea Maria, Alexa Iosif, So
la Maria, Popa Tănase, Zoran 
Ștefan, Alexa Ion, Birlea Teo
dora, Pui Olimpia, Fogoși El
vira, Bobocan Cornelia și 
atâția alții care au reușit să 
efectueze un mare număr de 
zile muncă, să se evidențieze 
în permanență printr-o mun
ca conștiincioasa, de calitate.

Darea de seamă a comitetu
lui U.T.M. ca și discuțiile pur
tate pe marginea sa de un 
mare număr de tineri au evi
dențiat munca politică desfă
șurată de organizația U.TJf, 
sub îndrumarea organizației 
de partid, pentru dezvoltarea

importantă injluer^ă educati
vă asupra tinerilor colecti
viști. Reușita lor se datorește 
mai ales sprijinului dat de 
organizația de partid și de 
conducerea G~A.C. Pentru vii
tor, trebuie folosită și mai in
tens experiența acumulata 
pini acum in ceea ce privește 
invitarea in mijlocul nostru, 
cu prilejul adunărilor genera
le, a secretarului organizației 
de partid, a activiștilor de 
partid și de stat, a ingi
nerului agronom care sâ 
ne vorbească mai des des
pre o seamă de probleme 
care ne preocupă pe noi» ti-

însemnări pe marginea 
adunării generale de dare de seamă 

și alegeri a organizației
U. T. M. din G. A. C. Riu - Bărbat

partea tinerilor — spunea to
varășul Vasiu Ion, membru al 
comitetului comunal de partid 
și în dezvoltarea sectorului 
zootehnic. Organizația U.T.M. 
a mobilizat la învățământul 
agrozootehnic de masa pe toți 
tinerii colectiviști, apoi dintre 
aceștia i-a recomandat pe cei 
mai buni pentru a lucra în 
sectorul zootehnic. Printre a- 
ceștia, se numără utemiștii 
Orza Armina, Bădescu Oliviu, 
Oprean Maria, Solă Victor, 
Văcar Olga, Zoran Ștefan care 
se situează acum printre cei 
mai buni îngrijitori de ani
male din gospodărie.

Tovarășul Vasiu Ion a reco
mandat insă organizației 
U.T.M. să se preocupe mai 
îndeaproape de participarea 
tinerilor la învațămîntul agro
zootehnic de masă, deoarece 
asm tineri ca Merișorean Cor- 
vi, Munteanu Marioara, Băr- 
baț AareL Lxpalesru Gheor- 
glie și alții lipsesc deseori de 
ia cursuri ssa acordă «1 iasu- 
fiăeui isteres tasașira celor 
predaze.

C* cceecri răspundere j-cm 
paxtxz dsacxțn și pe warjixea 
ecUz-xășâ caltsral-crtiftice ș» 
rporîxre, cere eu toate rtzsl- 
tzzrie bne iojejijtrce fi 
rises wfe. tz s-a ri&a 
zăce-T-Z exis
ta. Eztjzi c sâaba
cyc-t a ri*e?2er fc» fvm 
arhscxt de pe cârrr

In multe seri din iarna a- 
ceasta, colectiviștii din comu
na Girbovi, raionul Urziceni 
au ascultat interesante expu
neri. Majoritatea conferințe
lor au fost expuse liber folo- 
sindu-se un bogat și variat ma
terial didactic, fiind actualizate 
și localizate la specificul co
munei Girbovi, urmate de 
programe artistice prezentate 
de către formațiile artistice 
din comună sau de filme. A-

ceste manifestări au adus în 
sălile căminului cultural sute 
de colectiviști. Transcriem, 
cîteva teme: „Luna cărții la 
sate", „România pe glob ieri și 
azi", „Mecanizarea lucrărilor 
în zootehnie", „Asigurarea 
bazei furajere — factor im
portant în creșterea animale
lor".

La joile tineretului, activi
tăți tradiționale îndrăgite de 
tinerii din comună au fost or-

ganizate și întîlniri cu acti
viști de partid, cu tovarășul 
Udrescu Vasile, prim-secretar 
al comitetului raional de 
partid, cu președintele Sfatu
lui popular din Girbovi, care 
a vizitat U.R.S.S. Au mai fost 
oaspeții tinerilor din Girbovi 
și doi oameni de știință, pro
fesorul emerit Ghitu Ion și 
profesorul Pavlovschi Anatol.

GH. GHEORGHIU 
profesor

de

DIN POȘTA DE IERI
Întîlniri In sprijinul anului I

interesante

vorbă cu actori
a-

Simpozion al tinerilor intelectuali

Apreotesei. 
din ceilalți

denții Institutului 
gronomic „N. Bălces- 
cu“ din Capitală, au 
vizionat acest film.

BLEOCA ȘTEFAN 
SBUCHEA SERGIU 

studenti

despre expe- 
lor. In holul

cultură a studenților din
Brașov

Foto i AGERPRES

In sala de lectură a Casei de

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra

Opera de trei paraleB. BRECHT D» fa Gody Berthola.
Pepăso, *

Nae Ștefdnescu, Gheorghe Ghițulescu, Marius 
Mim MsseuM» Tona Caragiu. Margareta Plslaru, Rodica Tapalagă, 

George Măratză. Mieii Enăeeanu și Gheorghe Oprina 
văzuți de NEAGU RĂDULESCU

Pe scenrJ 
artiștii amatori

Vestea a mers din casă în 
casă : „la căminul cultural 
din Borlești, raionul Buhuși, 
se-ntrec pe scenă artiști ama
tori din 5 comune: Ruseni, 
Cîndești, Borlești, Rediu și 
Balcani". Celor peste 800 de 
Spectatori li s-a prezentat un 
bogat și frumos program, pre
gătit de instructorii artistici 
Culbece Marieta, Ciobanu 
Constantin, Toronilă Melania. 
Tinerii țărani colectiviști au 
interpretat dansuri locale: 
„Rața-, „Bătuta din Borlești". 
„Hora pe bătăi44. Dintre soliș
tii vocali și instrumentiști au 
fost aplaudați îndeosebi co
lectiviștii Istrate Viorica, An- 
toce Gh. Ileana, Brînzache 
Ion, Nichifor Virginia.

TACHE VASILACHE 
colectivist

Inițiativa Comitetului oră
șenesc U.T.M. Oradea — de a 
organiza un simpozion pri
vind sarcinile și rolul tineri
lor intelectuali, felul cum a- 
ceștia contribuie la procesul 
muncii de educație — s-a bu
curat de o largă popularitate 
și a mobilizat prezența la 
dezbatere a unui mare nu
măr de tineri. La această ac
țiune au fost invitați să con
ferențieze Tudor Bugnariu șl

Noua premieră realizează cu 
încă un punct unul din dezide
ratele acestui teatru, de a juca 
un repertoriu verificat pe ma
rile scene ale lumii. Anul pre
mierei piesei lui Brecht (1928) 
e socotit ca un moment de co
titură în istoria teatrului euro
pean. Se respectă astfel Inten
ția de a aduce în scend fostele 
capete de afiș ale teatrului de 
pretutindeni. Un asemenea 
proiect presupune, bineînțeles, 
anumite dificultăți, relevate 
din plin de reprezentarea 
„Operei de trei parale", mai a- 
les în privința gradului de ac
tualitate al pieselor. Caracterul 
experimental al actualei direc
ții, cu foloase și pentru public 
și pentru colectivul teatrului, 
nu poate scăpa atenției.

Teoretician al acestui reper
toriu de concepție fiind regizo
rul Liviu Ciulei — și director 
de scenă al „Operei de trei 
parale", e firesc să căutăm în 
spectacol demonstrația practi
că a felului cum T.L.S.B. înțelege 
rezolvarea concretă a reperto
riului propus Chestiunea cea 
mai dificilă rămîne aceea a ac
tualizării, a atitudinii față de 
repertoriu. Se va recurge la 
spectacolul arheologic care să 
reconstituie cu exactitate stilul 
teatral al epocii de glorie a 
piesei, ori montarea va ignora 
voit antecedentele ? Spectaco-

Ingrijind florile Ciclamen In serele <Ln

Gheorghe Ștefan — membri 
corespondenți ai Academiei 
R.P.R., profesori la Universi
tatea din București. Despre 
dezvol tarea economiei și cul
turii romînești au vorbit apoi 
Gheorghe Răboacă, Lucian 
Stîngu, Duță Marcel și Aculin 
Cazacu, tineri cercetători la 
institutele Academiei. înainte 
de acțiunea simpozionului, și 
după aceea, oaspeții au fost 
Invitați în organizațiile de

»
Iul cu Brecht nu atestă deloc 
neutralitatea regizorului, ten
dința spre reconstituirea vreu
nei montări, deși au fost avute 
în vedere toate. Linia directoa
re este aceea a extragerii și 
accentuării sensurilor actu
ale. Actualizarea „Operei de 
trei parale" e împiedicată e- 
sențlal de dispariția de la noi 
a contextului social-politic sa
tirizat. Pentru spectatorul de 
azi, referințele imediate, aluzi
ile devin niște cifruri și ten
siunea manifest-agitatorică nu 
se mai realizează prin acești 
suporți. Sublinierea lor ar îl 
dus la crearea unor pasaje e- 
nigmistice pentru spectator. 
Rezistența la timp a piesei stă 
în istoria măririi lui Mach- 
eath (Mac Șișu) și decăderea lui 
prin conflictul cu Peachum un 
mai abil exploatator al mizeri
ei omenești Lucrată cu tehni
ca „povestirii analoge', para
bolic, piesa demască concu
rența capitalistă, acuzind de 
crimă pe financiarii timpului. 
Brecht făcea o lecție de econo
mie politică, o demonstrație o 
sursei veniturilor și a mobilu
lui relațiilor capitaliste. Pe 
Broadway, acolo unde contex
tul social susține parabola, pie
sa se joacă neîntrerupt de ani 
de zile In spectacolul recent, 
regizorul s-a văzut silit să in
tervină în text, lnserlnd por-

Foto: AGE

bază U.T-M. din școli și între
prinderi unde au vorbi: pe di
ferite teme în cadrul îr.vățâ- 
mîntului politic U.TAL La 
toate aceste acțiuni au fost 
prezenți peste 2 000 de tineri 
— ceea ce a demonstrat prac
tic eficienta inițiativei Comi
tetului orășenesc U.T.M. Ora
dea.

Victor Vida F 
Victor Ivizes- 
cu. solista 
Stela Sănone- 
ti au interpre
tat arii din o- 
pere și canțo
nete.

BISTREANU 
student

țiunl din „Romanul de cinci 
parale" (ceea ce a dăunat lun
gimii și ritmului spectacolului) 
înlocuind swingul cu turistul, 
iăcînd din întîlnirea repetată a 
două domnișoare, satira mon- 
denismulul și snobismului ac
tual, folosind ritmurile moder
ne de jaz etc. Cu intervenții 
care să nu desfigureze, actuali
zarea nu putea fi decît parțială.

Chestiunea următoare este 
a „brechtianismului". Cu „O- 
per a de trei parale', Europa

sintetizat Intr-o fre
ză adevărata nootc'e s teatru
lui pentru care zz.L:a: .Orice 
magie trebuie cc—binuL. cr.ee 
reprezintă o încercare de lip- 
notizare a sper^:cruir_ tot 
ceea ce dă tar.ere up beri; 
nedemne, tot ceea ce încețo
șează trebuie să &• Ixlirurat*. 
Acest respect dnlorul spectelr>- 
rului și independesitei sale ce 
gîndire a ranhiiîf și om dra
maturgi. Brecht:axusrzai este 
circumscris d» cr: cxr

Cronica dramatică
artistică a voit să inaugureze 
cel mai modern mod de teatru, 
,teatrul epic" al cărui misio
nar este socotit Brecht. Noua 
modalitate estetică cerea de la 
actori și regizori o permanen
tă dedublare, un permanent 
apartă cu publicul, o desfidere 
sau o simpatie fățișă a actoru- 
'ui față de personajul său, sau 
de cele ce se petrec pe scenă. 
Rațiunea schimbărilor urmărea 
stabilirea unei mai strlnse le
gături cu spectatorul, apelînd 
la inteligența, cerebralitatea a- 
cestuia. Principial, Brecht a

la inovația pe cere Bredt o 
iace. greiînd pe floaeefa 
teatrului tradițioasi. zu .ooce-e 
refuzate de aceste, featni ci 
aparțineau est rode:. crcshri. 
music-hallufui. tecrrului pcc~- 
lar. Deși Brecht a fost un apr:a 
teoretician al teatrului epic, el 
nu a fost și un Udei realizator 
al lui prin practica scenică, te
oreticianul fiind superior regi
zorului. Prin diminuarea ele
mentului vizual și preponde
rența celui sonor, el a deschis 
porțile unul nou naturalism 
scenic, uzînd de șocul sonor șl

Așa învață ei
Procedează bine?

U.TJH. și comitetul 
AS. din cadrul Fa
cultății de agronomie 
din Timișoara au or
ganizat simpozionul 
„Cum să învățăm 
pentru sesiune". Re
feratul a fost prezen
tat de lectorul Cezar 

Studenții 
ani au

oorbit 
riența 
facultății a fost ame
najată o expoziție în 
oare s-au expus caie
te de notițe, lucrări 
de diplomă, ierbare și 
semințare.

NICOLAE 
BOGHUȚ 

student

vechi" — ne-au vor
bit despre munca de 
creație, au răspuns 
numeroaselor între
bări ce le-au fost a- 
dresate.

In continuare, stu-

echilibrarea

? rr’.'id să înlocuiască magia 
spectacolului hipnotic cu anes
tezia spectacolului șoc.

îa spectacolul său, Liviu 
Cotei reetabdeete drepturile 
zvasticii scenice și face din 

L v e r s men tul ui
oor cu ce.’ vizucl suportul ir.- 
fgului spectocoL Se pare de 
ri cd nu a fost interesat să 
ti o decsottstrarie brechtîa- 

ci să facă vjabîlă o piesă 
re nu se sg: affa în epoca 
de g-’one. Ia rtesea regi- 

ritor flivru CStdef șf R Ser- 
boî scersa «e usrpee, tSevenmd 

șantier în cce decorurile 
că. coboară sez vin din fa
rt Totul se desiișoară după 

p.’on riguros ssebsHt. te care
ocforii sirJ pcsl si se szxroaj- 
:eze ca dse&rJe deeorultă. O 
csrte isJerrocri lacadrctd ce 
ridari eesfîrszte de drimi-di 

seore-'e. jcaperend efit 1:0- 
rea de orixo-
zoeri ai unui sistesu cft ss ta- 
zreaie unei lumi fa tund, ttxind 
tv.er.s:uzea psihologică a per- 
f&najelo: Lncepind cu decorul 
fin co’oborar* cu I Orovea- 
nu| regizorul impune întregului 
spectacol viziunea proprie, de
termin ind orice mișcare în 
scenă. Spectacolul, mai înainte 
de a fi brechtian este un spec
tacol Ciulei, unde decorul joa
că laolaltă cu actorii. Și. pen
tru că s-a vorbit despre stilul

regizorilor, trebuie să specifi
căm predilecția lui Ciulei pen
tru spectacolul dens, de at
mosferă, cu conflicte puterni
ce, preierință pentru spectaco
lul rotund, sugerînd forța. In- 
tr-o asemenea manieră regizo
rală actorii, deși prezență masi
vă. au evoluția și inițiativa 11- 
autate de cea regizorală. To
rta Caragiu, dovedindu-și încă 
o dată elasticitatea registru- 
lui, a conierit lui Macheath au
ra romantică a brigandajului, 
cu puțin demonism și putină 
reflecție, aișcîndu-se cu ceru
ta eleganță snobă. Peachum — 
Mărutză a tost mai ales tatăl 
de familie. îngrijorat de meza- 
r.azțe economică, iar mama 
(Mimi Encceancl postura ma
ternă interesată de contractul 
mari toi. Apelul la o cîntăreață 
veritobilă. cerul imperios de 
text c revelat califățile sce
nice c_’e Margaretei Pîslaru. 
JenJ Speluncă. în interpretarea 
tui CJody Berthola s-a integrat 
perfect viziunii plastice, miș- 
cindu-se ca un comentariu viu 
al acestei huni și intrigi inter
lope. In ansamblu, spectacolul 
este o performanță de virtuo
zitate profesională, relativ In
diferent la montările antece
dente.

Primul elev pe care l-am 
vizitat >e află pe strada 
Br&dețulul, ar. 23, raio

nul Nicolae Bălcescu din 
București. în primul moment, 
Ia apelul Insistent al soneriei 
nu răspunde nimeni. Abia 
după cîteva clipe ușa se des
chide, și în prag apare, scuzîn- 
du-se („îmi bat capul cu o 
problemă șl nu mai aud ni
mic-), o fată cu ochi codați și 
păr retezat scurt. Facem cu
noștință î Gabriela Crăcea, ele
vă în clasa a Xl-a la Școala 
medie j,Ion Creangă44.

Pe o masă stau aranjate cărți, 
caiete, fișe pline cu un scris 
mărunt, ordonat

— Lecțiile pe a doua zi ? o 
întrebăm privind cîteva macu
latoare deschise,

— Și astea, și lecțiile pentru 
luna iunie, ne răspunde zîm- 
bind, Gabriela.

Așa e, uitasem că este în 
clasa a Xl-a. Gabriela împle
tește deci studiul „la zi“ cu cel 
în vederea examenului de ma
turitate.

— Cît timp îți dedici studiu
lui, cum studiezi ? O întrebare, 
la care deocamdată primim un 
răspuns destul de laconic.

învăț pînă cînd înțeleg bine 
totul. In timp, durează uneori 
mai puțin, alte ori mai mult; 
depinde de ce mi-am planifi
cat să studiez în ziua respec
tivă. Gabriela studiază după un 
plan. Este convinsă că la fel ca 
orice muncă și învățătura tre
buie planificată și încă foarte 
riguros și atent. Planul său de 
studiu individual începe cu 
pregătirea pentru ziua urmă
toare. Nu, nu imediat ce so
sește acasă, ci după o perioa
dă de recreare.

Astăzi, bunăoară, s-a odih
nit aproape un ceas. Așa face 
de obicei, întîi își scrie temele, 
apoi se apucă de învățat. Dar 
se întîmplă de multe ori ca 
scriindu-și temele să învețe în 
același timp și lecția respec
tivă.

— Dar astea ce sînt ?
— Niște articole de 

literară, le-am 
ziare.

Uitasem să vă 
la este la secția 
cum pregătirea sa pentru lim
ba romînă este mult superioa
ră celei din clasa a VIII-a sau 
a IX-a, de pildă. Manualul și 
caietul de notițe — care ajun
geau pe atunci — sînt comple
tate acum zilnic cu studierea 
atentă, minuțioasă, a materia
lelor apărute în reviste de 
specialitate, în presă. Pentru 
fiecare temă studiată își alcă
tuiește fișe în care însemnează 
ideile principale, conținutul te
mei.

pentru tema la romînă. Are de 
făcut o compunere. Pînă-i gata 
masa ajunge la jumătatea ei. 
Și Maria începe, fără să se 
grăbească prea mult, să scrie. 
Din cînd în cînd Maria se în
trerupe. Mama vrea să afle ce 
s-a mai întîmplat astăzi la 
școală. Nu-i nimic, poate să și 
vorbească în timp ce scrie. Dar 
ce s-a întîmplat ? A căzut un 
capac. Uf, ce zgomot. Stiloul 
sare de pe hîrtie, Maria tre
sare. Și-a pierdut pentru o cli
pă firul gîndurilor. „Hai, lasă 
scrisul și mănîncă" o invită 
mama. Da, trebuie să lase, îi e 
foame. Dar să ia totuși cartea 
de istorie. In timp ce mănîncă 
își poate arunca ochii pe lec
ția de mîine... In aproape două 
ore, socotind și timpul de ma
să, Maria și-a isprăvit lecțiile. 
De fapt, acesta-i lucrul cel mai 
important pentru ea, să-și „facă 
lecțiile pe a doua zi". Maria a 
obținut de la începutul anului 
note mici, mediocre, deși cole
gii susțin că poate obține note 
bune și foarte bune. Poate, dar 
numai dacă-și schimbă metoda 
„rapidă" de învățătură, cu un 
studiu sistematic, judicios or
ganizat, profund. Și poate fi a- 
jutată pentru aceasta de colegi.

MIHAI UNGHEANU

critică 
decupat din

spun. Gabrie- 
umanistă. A-

Următorul nostru popas, 
acasă la Maria Petru 
elevă în clasa a IX-a la 

Școala medie din Belinț, raio
nul Lugoj.

Maria a venit de la școală 
doar de cîteva minute Doar 
și-a pus servieta în cui și-a 
dezbrăcat uniforma și... pînă 
mama o cheamă la masă s-a 
apucat să-și facă temele. Să 
termine cît mai repede. Și-a 
găsit pentru aceasta loc chiar 
în bucătărie, pe un 
masă printre farfurii 
muri.

își scoate mai întîi

colt de 
și tacî-

caietul

olega sa Elena, la care 
am făcut ultimul popas, 
învață pînă seara tîrziu 

cînd o copleșește somnul.
„învăț, de cînd vin de la 

școală și pînă mă culc“ ne-a 
mărturisit ea. Obosesc, atît de 
mult învăț. Da, Elena învață 
mult, dar mecanic, nerațional. 
Pînă nu știe lecția pe dinafară 
nu se lasă. Și atunci cînd este 
ascultată spune lecția „ca pe 
apă". Și totuși, deși învață 
atîta, Elena nu se descurcă 
întotdeauna foarte bine. Mai 
ales atunci cînd tovarășul pro
fesor îi cere să judece singu
ră, abătîndu-se de la firul lec
ției. în afară de aceasta, este 
mereu obosită, plictisită. E 
normal de altfel. După o zi în
treagă de muncă, fără recreere, 
fără reconfortare, fără dis
tracții.

De fapt, pînă acum n-au aju
tat-o să se desobișnuiască de 
acest sistem de studiu nici co
legii, nici părinții. Mai ales, 
părinții. Doar tovarășul dirigin
te a stat de cîteva ori de vor
bă cu ea. 
n-are voie 
altceva decît 
„n-are voie44 
„n-are voie"
timpul săptămînii la cinemato
graf, „n-are voie" să meargă la 
nimeni, „n-are voie” să se 
plimbe. „N-are voie-... Elena 
simte nevoia să „aibe voie", să 
lucreze mai relaxat, nu timo
rată că dacă nu stă opt ore 
nedeslipită de masa de lucru, 
citind lecția de nenumărate ori 
nu va fi considerată elevă sili
toare Are deprinderea de a 
învăța, mai este nevoie ca 
sprijinită de tovarășul dirigin 
te, de pănnți și orqanizația 
UT.M.. să-și formeze și un stil 
de muncă adecvat, care să-1 a- 
ducă satisfacția rezultatelor 
celor mai bune pe măsura 
eforturilor pe care le depune

Acasă, Elena 
să facă nimic 
să învețe. Elena 
să ia note mici, 
să meargă în

M. CRISTIAN
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La lupte, Șl. Stihii a rămas dator |

SPORT • SPORT « SPORT
Spartachiada de iarnă a tineretului Victorie la tenis de masă

„Carnavalul

cărții“

START BUN
a Galați, ca de alt
fel în toate orașele 
și satele regiunii 
s-a inaugurat pri
ma etapă a tra
diționalei competi
ții sportive de masă,

Spartachiada do iarnă.
Asociațiile sportive, sprijinite 

de către organizațiile U.T.M. au 
asigurat toate condițiile pentru 
buna desfășurare a concursurilor. 
I-am vizitat, recent pe sportivii 
asociației „Știința". La Institutul 
Politehnic participă, la cele 10 
discipline sportive cuprinse în 
programul Spartachiadei, toți cei 
peste 1 600 de membri ai asocia
ției sportive. Printre concurenți 
se află studenți fruntași la învă
țătură ca Iorga Marius din anul 
IV, Cornel Peru, din anul II, Mo
nica Bănescu, Doina Ștefănescu, 
Ion Ionescu, Doina Munteanu, 
Jenica Orbeanu, Ion Pascu (care 
a terminat anul III cu media 10*) 
și alții.

Din discuțiile avute cu tova
rășii Dumitru Sîrbu, șeful cate
drei de educație fizică, Florin 
Balais, Alexandru Miron, Adria
na Cioban, Laura Brandabur, a- 
sîstenți la catedră și antrenori ai 
asociației sportive s-a desprins 
interesul cu care colectivul cate
drei a sprijinit asociația sportivă 
și a colaborat cu comitetul 
U.T.M. pentru a asigura actualei 
ediții a Spartachiadei de iarnă 
un succes deplin.

Este suficient să menționăm 
în această ordine ’ ”1. 
că sportivii sînt îndrumați, pe 
lîngă antrenori și de către cei 53 
de instructori voluntari care au 
absolvit în acest an cursul special 

de 
de

bit de
cadrele didactice.

Echipa feminină Voința București a debutat cu o 
victorie categorică In noua ediție a Cupei campio
nilor europeni la tenis de masă. Ea a întrecut, du
minica dimineața, in sala Floreasca formația 
franceză A.C.B.B. Paris cu scorul de 5—î. Dintre 
lucitoarele noastre cel mai bine a evoluat Ella 
Constantinescu, care prin atacuri bine organizate, a 
Întrecut în cea mai frumoasă partidă a întîlnirii, pe 
campioana Franfei, La Bras. ,.Stilul ofensiv al Ellei 
— a declarat la sfirsitul Întrecerii campioana Fran
ței — nu mi-a convenit de loc și de aceea am pierdut".

Permanent in ofensivă, Eleonora Mihalca „a încheiat repede socote
lile" cu adversarele ei clștigînd detașat. Păcat că stilul modern, ofensiv 
r.-a fost practicat și de cea de a treia jucătoare a noastră, Marta Tompa. 
In cele cinci seturi jucate, Tompa, n-a tras măcar o minge. Partida ei cu 

Cristine Delaubert a fost o veritabilă mostra de făcăneală, stil de j 
perimat în care s-au schimbat serii de cite 30—40 de mingi. A fost nece
sară „activizarea" pentru a pune capăt acestui joc.

Prin victoria obținută duminică formația -- - - -
centru semiiinalefe competiției unde va î 
partida T.S.C. Berlin (R. D. Germană) — _____________ _
Cehoslovacă). Dar reprezentantele noastre trebuie să se pregătească cu 
toată seriozitatea. In continuare, întruclt în viitoarele confruntări vor 
întilni echipe mai puternice declt adversara de duminică.

A. ZAMFTRESCU

de idei, faptul

organizat. De asemenea, 45 
studenți au primit carnete

Falsa

în orașul Galați

și raionul Tecuci

Duminică seara s-a desfășurat în sala ,,Dinamo" 
din Capitală în prezența unui numeros public întîl- 
nirea internațională amicală de lupte libere dintre 
echipele cluburilor Dukla Hodonin și Steaua Bucu
rești.

Așteptată cu nerăbdare lntîlnirea celor două echi
pe e corespuns în general așteptărilor, meciurile 
fiind dinamice și foarte strtnse iar în majoritatea 
lor rezultatul s-a cunoscct după fluierul
final al arbitrilor.

încheiat înainte de Urnită a fost cel dintre sportivul

Inlilniri atractive la handbal

enigmă

— Un patinoar ( Nimica toată. II facem noi 
numai declt...

Desen de M. CARANFIL

O droaie de copii 
aleargă pe patine 
în lungul trotuaru
lui, spre podul 
peste Mureș, 
adevărat 
printre 
pînă cînd 
poticnește 
trei cad 
peste el.

— Aici se pati
nează, măi, pri
chindeilor, sare un 
trecător cu gura 
la ei.

•— Păi nu vedeți

tehniocn «X eoesi- 
Inthri a reevsoscvS 
d *-« existat «ici 
o preocupare pen
tru esne-e-jeres «- 
«or patnocre U 
boxele rporrire dm 
oraș.

Era In trecut un 
patinoar, la dispen
sar, 
fiind
Consiliul
UCFS a căutat un 
teren mai bun. $i a 
pdsit, la Asociația 
..Știința". Asta s-o 
petrecut acum un 
an.

.Vurnai eâ acest 
teren se găsește la 
cițiva zeci de metri 
de gura de apă. 
J^u-i nimic, au 
spus toverâsii de la 
UCFS Săpăm un 
șanț și tnstaZ25m o 
țeavă". Șanțul s-a 
săpat, amenajările 
s-eu făcut, dar țea
va na s-a instalat 
nici acum.

dar acesta 
prea mic, 

raional

de 
Un 

slalom 
trecători, 
unul se 
și doi- 

grămadă

VIOREL
TONCEA5X

Scurte știri sportive
I

• Echipa selecționată de ho
chei pe gheață a UJLS S. fi-a 
continuat turneul în Canada, ju
când la Toronto cu reprezentati
va Canadei. Hocheiștii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul de 
4—0 (2—0; 1—0; 1—0).

• Campionatul republican de 
box pe echipe programează sîm- 
bătă de la ora 19, în sala spor
turilor de la Floreasca, întâlnirea 
finală dintre echipele bucurește- 
ne Dinamo și Steaua. întâlnirea 
suscită un mare interes în rîndul 
amatorilor de sport din Capitală, 
dat fiind că în componența celor 
două echipe evoluează unii dintre 
cei mai valoroși boxeri din țară. 
Din program se desprind meciu
rile : Davidescu — Ciucă ; Cru- 
du •— Anghel; Stăncuț — An
tonio ; Dinu —- Mihalik ; Mariu- 
țan — Gheorghioni și Monea — 
Trandafir.

• Runda a 9-a a 
nai al camp.^.al 
șah desfășurată 
pitală a fost în 
remizelor". Șase 
tide s-au încheiat la 
Szabo — Stanei a ; Ga 
Șuta; Mititelu — 
Gavrilă — Gunsberger ; Pușcașu 
— Pavlov și Reicher —

Neamțu a câștigat 1 
dres cu, iar Șuteu l-a învins pe 
Radovid. Două partide s-au în
trerupt. în clasament continui 
să conducă Gheorghiu cu 7

I 
I
I
I 
I

Concursul original și in
teresant captivează atenția 
celor mai tineri spectatori. 
Anunțîndu-li-se doar nu
mele micilor interpreți (nu 
și titlul și autorul operei 
respective) pionierii tre
buie să recunoască eroii 
cărții din fragmentele in
terpretate în fața lor, pe 
scenă. Dar, dacă ai citit 
„Examenul" lui Caragiale, 
„Greierele șl furnica1* sau 
basmul „Albă ca zăpada 
și cei șapte pitici" răspun
surile nu sînt deloc grele. 
Iată de ce Nică al lui Ște
fan a Petri — prezentatorul 
Iuri Neagu — abia mai pri
didește să strîngă numeroa
sele bilețele cu răspunsu
rile cerute.

După concurs urmează 
carnavalul. Alături de cei 
de pe scenă, alte zeci de 
eroi ai cărților lunecă în 
dans, îmbrăcați în costume 
multicolore. Premierea cîș- 
tigătorilor concursului lite
rar ca și a celor mai fru
moase costume oferă prilej 
de satisfacție și... aplauze.

La ora 12 porțile Palatu
lui pionierilor lăsau să se 
reverse spre oraș sute de 
copii, cu imaginile carna
valului încă vii în me
morie.

Manifestări consacrate
I comemorării lui Ion Creangă

▼. CÎRJE

La „Carnavalul cărții" de la 
Palatul pionierilor

Cinematografe

• Cunoscuta echipă braziliană 
de fotbal F.C. Santos, în rîndul 
căreia activează renumitul inter
național Pele, a dștigat titlul de 
campioană a statului Sao Paulo, 
în ultimul meci, Santos a învins 
cu scorul de 3—2 echipa Portu- 
guesa. Anul trecut, acest titlu 
revenise echipei Palmeiras. în 
cadrul actualului campionat 
Santps a învins cu 7—4 pe Pal
meiras. Este pentru a 6-a oară 
cînd Santos cucerește titlul de 
campioană a statului Sao Paulo.

• Joi va pleca la Sofia echipa 
selecționată de hochei pe gheață 
a orașului București, care va 
participa la cea de-a treia ediție

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic rulează la Patria (oreia 
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,15).
CLIMATE — cinemascop rulează 
la Republica (orele 9,30; 12,30; 16; 
18,45 , 21,30). MARIA rulează 1« 
Festival (orele 9,30, 11,45, 14, ' 
16,15; 18,30; 20,45), Flamura (orele 
IQi 12,15, 16,15, 18,30; 20,45). CASA 
NETERMINATĂ rulează la B0- 
zești (orele 15,45) 18) 20,15), 
hova (orelo 16; 18,15; 20,30). DIA
VOLUL DEȘERTULUI rulează la 
Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15) 18,30) 20,45), Excelsior (ore
le 9,45» 12, 14,15) 16,30» 18,45» 21), 
Modern (orele 10; 12; 14,15) 16,30; 
18,45; 21). ȘAPTE ANI DE CĂS
NICIE — cinemascop rulează la 
București (orele 9, 11,30; 141 16,30; 
19; 21,15), Feroviar (orele 9; 11,30; 
14) 16,30; 19; 21,30), Melodia (orele 
9.45, 12; 14.15, 16,30» 18,45» 21). 
DOI IN STEPĂ rulează la Capitol 
(orele 10; 12) 14t 16,30) 18,30; 
20,30), Giulești (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20), Colentina (orela 16; 
18; 20), 40 DE MINUTE PlNĂ ÎN

în mineti de basm cu proiecții de 
dlaiilme i „Harap alb", „Fala 
babei și a moșneagului", pun
guța cu doi bani", „Povestea 
porcului*. Fragmente de po
vești și povestiri vor ii audia
te pe bandă de magnetofon.

n aceste zile,
Școlii ge- 
de 8 ani 

din Gdeș ti, 
organizează 
Îndrumarea 

profesorului de 
limba romlnâ, Aurel Iordache, 
ți cu concursul bibliotecii ra
ionale, al stației de amplifica
re șj comitetului de părinți, in
teresante acțiuni ai prilejul 
cosenzerării a 75 de ani de la 
aocr’n

Tnir»

cadrul 
nerale

I ȘTEFAN DRAGHIA 
profesor

se 
,Cine

Foto: S. SPIREA

Inlrecerde da mm— Sper:.-.-cor: ce xuaâ a tineretului cu airzs la start și numeroși concu- 
de 7° «oeMM» ^Mnirrnr fEzpfoatazea carhoi'ieid — Schitu Golești) și „E-

fectrrca* (Uzina efectrică) tfS ersscl Clapa.'ung. regiunea Argeș. Alăturat vă prezentăm două 
isemgiai de la priasele latracnl de heiteve și petu La coaamui de haltere își încearcă for

țele t'r.tral Vidor Porumboiu.

acru lor. 
c fotf 

Il^~W șeocTi cercrî or- 
flade «a ▼tata 9*
«wra M tai Crecs&r. Sob 

pffofeaocrei Eiena 
eâeru ac execmtm* aa- 

ZBemaae deseme dm 
ad ease res.-odtjeer -e eeta 

cunoacurî graficieni: Eu
gen Toni, Mânui. Roni N6eL 
2f3 dtatre rele rref reașite tu- 
căh te găsesc in această ex- 
poc0t. Tot aid a foat amena- 
zi caprinxind operele

țț cărțile care w- 
besr despre viața și acthnto- 
tevve.cn Itinerar si document 
tsr ei examiei ^e focurile 
hzi lan Creangă".

In codrul manifestărilor în
chinate Iul Creangă se numă
ră și cele două seri literare, 
In cadrul cărora elevii au as- 
cultct expunerea profesorului 
Aurel Iordache, care lucrează 
la o monogralie a marelui po
vestitor, au urmărit diaiilmui 
Jon Creangă" și o dramatiza
re pe bandă de magnetofon a 
poveștilor „Capra cu trei iezi" 
și „Ursul păcălit de vulpe".

pregătește con- 
știe, clștigă" cu 
și opera lui Ion 

ziua de 20 de- 
de elevi își vor 

dovedi cunoștințele în cadrul 
ii concurs. în vacanța de 
se vor organiza trei di

I9J „urai 
Acum 

cursul „

INFOR
• In cadrul marilor aniver

sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, 
luni seara a avut loc la Casa 
Universitarilor din Capitală o 
festivitate consacrată aniver
sării a 200 de ani de la naș

I
| De la prima operație

— Nacn. î 
la Alexan- g 
*—:— ->* 

________ Șl 
puncte urmat de Neamțu cu 6 I 
puncte, Stanciu, Radovid, Rei- I 
cher și Szabo cu dte 5 puncte ■ 

de I »«_ ■

I
fiecare.

Luni a fost zi liberă, astăzi c_ 
dimineață se joacă partidele în
trerupte, iar după amiază cele 
din runda a 10-a.

• La invitația clubului sportiv 9 
francez Beziers, echipa de rugbi 9 
Grivița Roșie București va sus
ține între 20 decembrie și 2 ia
nuarie mai multe jocuri în Franța. 
Rugbiștii romîni urmează să joa
ce la Auch, Agen, Beziers j. 
Avignon. La întoarcere, < 
Grivița Roșie are inclus în 
gram un joc amical la Milano cu 
reprezentativa Lombardiei.

URMĂRI
pină la livrare

calitatea I
foane variate de produse ce 
le-asn execrrtaî fa acest an — 
organe de asamblare de înaltă 
rezistentă. Trebcăe de aceea sâ 
manifestăm maximum de griji 
pentru forțarea- Setarea sL in 
mod cu totul deosebit, pentru 
tratamentul te mic al acestora. 
Fabrica noastră va 5 desigur 
dotată în 13€5 cu utilaje noi, 
moderne. Intr-un velum a- 
proape diddu față de 19M.

Dar nu este de ajuns numai 
acest lucru. Așteptăm xm mare 
ajutor din partea tinerilor. 
Primul și cel mai important 
lucru privește ridicarea califi
cării lor profesionale. Condu
cerea fabricii va organiza la 
începutul anului viitor mai 
multe cursuri în această pri
vință, va alcătui un program 
de conferințe tehnice și este 
nevoie ca tinerii să participe, 
în primul rînd, la asemenea 
acțiuni. Spun aceasta deoarece, 

Iîn perioada care a trecut, nu 
toți tinerii au răspuns așa cum 
trebuie la acțiunile inițiate de

(Agerpres) ■ conducerea întreprinderii.

I
;l 

echipa 9 
n pro- |

Sis, de modo. dese ca. 
runie dsd uzăl tineri

da la m toc de munci 
la altul, de la o maatnâ Ia alta. 
Aztsz hacru este ciudtar atit 
sperjalirtrtt dt «1 cad bune 
ta<rijirl si rapinetiri corecte 
a macni; ar. Ar fi de aceea 
btaa daca s-ar feearaliza (ri 
rrțaruzația U.TJL ar putea-o 
îace foarte bine) o inițiativă 
vecitt tot din partea tinerilor. 
Aveam, de pijdi. intr-o vreme 
o r-ay-ă la care ae perindau 
foarte multi maw; tori si din 
areastă pricini randamentul ei 
era scăzut. I. Dumitru, P. F0- 
lop «i tocă un tinlr de la sec
ția III au cerut să lucreze per- 
manest pe această mașină. Ur
mare* : mașma nu s-a mai de
fectat attt de des, produsele 
au fost de bună calitate, iar 
randamentul ei a crescut cu 60 
la sută. Ttnind seama de spe- 
t.f.rui Mtăcatle: r.-asire, 
ducerea întreprinderii conside
ră că organizația U.TJ4. poate 
da un ajutor substanțial la În
lăturarea fenomenelor de fluc
tuație amintite. Sintem con
vinși de altfel că toți tinerii 
uzinei, mobilizați de organiza
ția U.T.M, vor aduce și pe vii
tor, alături de întregul colec
tiv, o contribuție tot mai mare 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor și pentru înfăptui
rea exemplară a tuturor sarci
nilor care ne revin.

uminică, artiștii a- 
matori din sate
le raionului Moi- 
nești, l-au sărbă
torit pe Nică a 
Petri din Humu- 
lești intr-un chip

cu totul deosebit Oaspeți ai 
colectiviștilor din Ardeoani, 
ei au urcat pe scena căminului 
cultural de dmuneața și nu au 
părăsit-o decit seara tirziu.

In această ri avea loc faza 
raională a festivalul ui-concurs 
,Jon Creangă-. Coruri cu tra
diție din Poduri și Palanca, au 
venit la sărbătoarea de la 
Ardeoani cu buchete de cînte- 
ce despre viața nouă de pe 
plaiurile regiunii Bacău. For
mația de teatru din comuna 
Grigoreni a interpretat cea 
mai nouă piesă din reperto
riu : „Dănilă o ta razna", în 
vreme* ce amatorii din Palanca 
și Teșcâni au pregătit anume 
pentru concurs dramatizarea 
după Ivan Turbincă și Amintiri 
diQ copilărie. N-au lipsit nici 
povestitorii artistici din Buc- 
șesti.

In «fîrșit, o imagine a vieții 
contemporane, în al cărui con
text are loc actuala sărbătoa
re, au sugerat-o cu arta lor, 
cei 80 de dansatori din Dărmă- 
nești, care au umplut scena ca 
un sat întreg.

în aceeași zi, faza raională a 
concursului regional cultural- 
artistic I. Creangă s-a desfășu
rat șl In raioanele Tg. Neamț, 
Roman, Adjud și Buhuși, atră- 
gînd mii de artiști amatori.

C. NANCU

M A Ț I E
terea lui Tomas Romay Cha
con, om de știință din Cuba. 
Despre viața și opera savan
tului Cuban a vorbit prof, 
univ. Emil Crăciun, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

DIN PAQINA I
Anotimpul brigăzii neri, președinți de G.A.C., co

lectiviști fruntași din comu
nele vizitate.

l-a deplasat în comuna

științifice
tea urmăririi, realizării indica
țiilor și sfaturilor date anterior.

P1RVU ROMULUS, medic 
veterinar : întăresc cu cîteva 
exemple ideea enunțată mai 
sus. în comuna Mîtnicu Mare 
mortalitatea la oi atinsese pro
cente nemaiîntîlnite în raion. 
Sfaturile brigăzii, recomandări
le de profilaxie, experiențele 
au fost hotărîtoare pentru com
baterea parazitozelor. La Ciuta, 
Glîmboaca, în satul Zorlencior 
discuțiile despre însămînțările 
artificiale la animale au eluci
dat multe probleme care-i fră- 
mintau pe săteni. „Fertilizarea 
podzolurilor degradate" a fost 
tema dezbaterii cu colectiviștii 
din Sălbăjelul Nou de către o 
brigadă formată din profesori 
și conferențiari ai Institutului 
agronomic din Timișoara. Ana- 
lizînd specificul și cerințele a- 
griculturii raionului Caran
sebeș, comitetul pentru cultu
ră și artă împreună cu consiliul 
raional agricol au stabilit prin
cipalele teme ce urmează să fie 
tratate de brigăzile științifice 
în care au fost cooptați și ingi-

SEVER BOGHINĂ, procuror i 
Predocumentările făcute de res
ponsabilii brigăzilor înainte cu 
o săptămînă de data discuțiilor 
ni se par deosebit de impor
tante. Prin contactele luate cu 
organizațiile de partid, organi
zațiile U.T.M., sfaturile popu
lare, consiliile de conducere ale 
G.A.C., reușim să cunoaștem 
realitatea fiecărui sat în care 
ne deplasăm, răspunsurile fiind 
cît mai concrete, folositoare, 
practice. De multe ori în urma 
unor astfel de documentări s-au 
stabilit manifestări speciale in
cluse în programele căminelor 
culturale: probleme educative 
pentru tineret, deplasarea unor 
brigăzi numai pe o anume pro
blemă (la Ținea, de curînd a 
mers o brigadă pedagogică for
mată din profesori cu multă 
experiență).

Așadar, în modul operativ și 
atractiv 
punzînd celor mai actuale și 
variate preocupări ale sătenilor, 
stă „secretul* succesului brigă
zii științifice, nerăbdarea cu 
care este așteptată în fiecare 
sat.

al expunerilor, răs

Ar fi fost timp, dar • ••
Am însoțit la sfîrșitul săptă- 

mînil trecute brigada științifică

care
Glîmboaca t un doctor, un ju
rist, un profesor și inginerul a- 
gronom din gospodărie. Patru 
intelectuali tineri care au răs
puns simplu la întrebările adu
nate cu o săptămînă în urmă 
din comună. Deci, suficient timp 
pentru pregătirea eventualelor 
demonstrații și experiențe care 
ar fi putut întregi discuția. Su
ficient timp și pentru bibliote
cara din comună care ar fi 
putut amenaja un stand cu cărți 
de popularizare a științei, cărți 
din colecția ștlințifico-fantasti- 
că, sau, poate, și pentru pregă
tirea unul program artistic. A- 
semenea pregătiri ale „gazde
lor* în vederea întîlnirii aștep
tate de toți colectiviștii cer mai 
mult interes și pasiune din par
tea organizatorilor activității 
culturale din comună.

E păcat să coborîm ștacheta 
calității unor astfel de mani
festări înălțată de experiența 
anilor trecuți. Prestigiul care 
recomandă brigada științifică, 
nemai fiind nevoie de prea 
multă popularizare atunci cînd 
vine în comună, se cere respec
tat și păstrat.

Se impune, de asemenea, res
pectarea riguroasă a planului 
bogat de activitate întocmit de 
comisia pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice. 
astfel ca anotimpul brigăzilor 
științifice să fie cît mai bogat.

ZORI ■— cinemascop — rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15) 20,30), Adesgo (orele 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (orele 1,6; 18) 
20). MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUNTELE DE GHEAȚĂ rulează la 
Lumina (orele 9,45, 12; 14; 16,15)
18.30) 20,45), Pacea (orele 16, 18,
20) . VESELIE LA ACAPULCO ru
lează la Central (orele 9,30» 11,45; 
14; 16,15; 18,45; 21). COMISARUL 
MAIGRET SE ÎNFURIE rulează la 
Union (orele 14,30; 16,30; 18,45;
21) . PROGRAM PENTRU COPII — 
(dimineața orele 10; 11,30) — HA- 
TARI (ambele serii) — după-amia- 
ză — rulează la Doina (orele 16»
19.30) . HAINE APROAPE NOI — 
cinemascop rulează la înfrățirea 
(orele 13; 15,30; 17,45; 20). DRA
GOSTE LA ZERO GRADE rulează 
la Cultural (orele 15; 17; 19; £1). 
REZERVAT PENTRU MOARTE ru
lează Ia Cosmos (orele 16; 18; 20). 
CARL VON OSSIETZKI rulează la 
Vitan (orele 16; 18; 20). 1944 — 
XX — 1964 — RAID PRIN CINE
MATOGRAFIE — UN SURÎS ÎN 
PLINĂ VARĂ rulează la Dacia 
(orele 9.30, 12,45, 16, 19,30). ZTUA 
FERICIRII — cinemascop — rulea
ză la Grivița (orele 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45). IOANA IN 
ATAC rulează la Crîngasi (orele 
16, 18,15; 20,30). STRĂINUL — 
cinemascop (ambele serii) — ru
lează Ia Unirea (orele 16; 19,30). 
HATARI (ambele serii) rulează Ia 
Arta (ora 10). JOCURI ÎNTRE
RUPTE rulează Ia Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15). GHINIONISTUL 
rulează la Tomis (orele 9,15; 11,30» 
13,45» 16; 18,15; 20,30), 
(orele
20,45), Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45» 20). ÎNCURCĂTURĂ BLES
TEMATĂ rulex^" la Munca (orele 
13,30; 16; 18,30; 21,30), Viitorul 
(orele 15; 17,45; 20,30), Cotroceni 
(orele 15; 17,45; 20,30). SEDUSĂ 
SI ABANDONATĂ ruloază la 
Popular (orele 10,30» 15,30» 18,15»
20.30) . S-A INTÎMPLAT LA MILI
ȚIE rulează la Moșilor (orele 16; 
18.15» 20,30). HAMLET -- cinema
scop — rulează la Volga (orele 
10; 13» 17» 20). IVAILO rulează la 
Floreasca (orele 16; 18,15; 20,30). 
GHEPARDUL — cinemascop (am
bele serii) — rulează la Ferentari 
(orele 15,30» 19). 30 DE ANI DE 
VESELIE rulează la Lira (orele
10.30) 15» 17, 19; 21).

Miorița
10, 12» 14, 16,15. 18,30;

Televiziune
Orele 18,30 — Universitatea 

tehnică la televiziune : Apara
te și scheme tip, folosite în 
petrochimie — de inginerii 
Dinu Țimpoc și Al. Panaitescu 
de la Fabrica de fire și fibre 
sintetice-Săvinești. 19,00 —
Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru tineretul școlar: Al
bum muzical. 19,55 — Emisi
une de știință. Din tainele vie
ții peștilor (IV) : Pești luminoși 
de ing. Mihai Lefterescu. 20,15 
— Transmisiune de la Teatrul 
„Țăndărică" : „Micul prinț" de 
Antoine de Saint-Exupdry. 
21,45 — Miniaturi instrumen
tale. în încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

tevve.cn


Lucrările Adunării Belgrad Paris:
Generale O.N.U. Plecarea spre patrie

NEW YORK 14. —• Trimisul 
special Agerpres, I. Gălățeanu 
transmite: Dezbaterile Adu
nării Generale O.N.U. au in
trat în cea de-a treia săptă
mână. Primul vorbitor în șe
dința de luni dimineața a fost 
Alberto Herrarte, ministrul 
pentru relațiile externe al 
Guatemalei. Au luat apoi cu- 
vîntul Adam Rapacki, minis
trul afacerilor externe al R. P. 
Polone. Ministrul polonez a 
propus convocarea unei con
ferințe a tuturor statelor eu
ropene, la care sâ participe 
Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, în scopul studierii pro
blemei securității europene în 
ansamblul ei. El a criticat pla
nurile de creare a forței nu
cleare multilaterale a N.A.T.O. 
arătînd că aceasta va deschi
de o nouă perioadă de tensiu
ne și o nouă fază a cursei 
înarmărilor în Europa. Abor- 
dînd problema dezarmării el 
a declarat că Polonia va fi 
gata să ia parte la orice tra
tative care vor duce la apro
pierea soluționării acestei pro
bleme importante.

Ministrul de externe al In
diei, Sardar Swaran Singh, a 
menționat în cuvîntarea sa 
printre cele mai importante 
probleme ale vieții internațio
nale necesitatea lichidării co
lonialismului și rasismului, a 
diferențelor economice cres- 
cînde între statele dezvoltate 
și cele în curs de dezvoltare. 
El a sugerat ca Adunarea Ge
nerală să adopte o declarație

cu privire la principiile coexis
tenței pașnice. Referindu-se la 
problema congoleză el a de
clarat că guvernul său se pro
nunță pentru retragerea tru
pelor 6trăine și mercenarilor 
din această țară și pentru în
cetarea oricărei intervenții din 
afară in Congo.

Ultimul vorbitor din ședința 
de dimineață a fost ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Gabon, Pierre A varo. El a 
condamnat politica colonială a 
Portugaliei în posesiunile ei 
din Africa, precum și politica 
de apartheid a guvernului sud- 
african.

NEW YORK 14. — Trimisul 
special Agerpres, I. Gălă
țeanu, transmite : Luni dimi
neața ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu. a avut o între
vedere cu Philippe Takla, 
ministru de externe al Liba
nului

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme interesînd 
cele două țări.

NEW YORK. — A. A. Gro- 
miko ministrul afacerilor ex
terne al UJLSS., a organizat 
o intilnire prietenească cu șefi 
ai delegațiilor țârilor socialis
te la cea de-a XlX-a sesiune 
a Adunării Generale a OJi.U.

La intilnire din partea R. P. 
Romine a participat tor. C. 
Mănescu, ministrul coacerilor 
ezeteme.

a delegației
C. C. al P. M. R.

BELGRAD 14 — corespon
dentul Agerpres, C. Oprică 
transmite: la 14 decembrie a 
părăsit Belgradul îndreptîn- 
du-se spre patrie, delegația 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., care a parti
cipat la Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La plecare, delegația a fost 
salutată de Petar Stamboiici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.CJ.. pre
ședintele Vecei Executive Fe
derale. Stefan Doronski. mem
bru al C.C. al U.CJ.. vice
președinte al Vecei Executive 
a Republicii Serbia. Pină la 
frontieră, delegația a fost în
soțită de Arso Milatovici, am
basadorul RSF. Iugoslavia in 
R. P. Rc’r.hc, și Aure'. Măl- 
nâșan, ambasadorul R. P. Ro
mine tn R S. F. Iugoslavia.

Interviul
lui E. Guevara

înaintea deschiderii
sesiunii N. A. T. 0.

Capitala Franței cunoaște 
de sîmbătă o febrilă ac
tivitate diplomatică pri

lejuită de deschiderea — 
astăzi 15 decembrie — a sesi
unii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. La actuala sesiune 
participă 45 de miniștri de ex
terne, ai apărării și finanțelor 
din cele 15 țări membre ale a- 
lianței atlantice.

Secretarul de Stat al S.U-A. 
Dean Rusk a avut luni o în
trevedere cu președintele 
Franței, generalul de Gaulle. 
După cum relatează agenda 
United Press International. 
Dean Rusk ^a avut sarcina sâ 
dea asigurări președintelui 
Franței că Washingtonul nu 
intenționează să lanseze nxi 
un fel de ofensivă politică 
menită sâ izoleze Franța". In 
cercurile politice se apreciază 
că întrevederea are o semni
ficație deosebită, avindu-se in 
vedere faptul că actuala cna- 
ferință N-A.T.O. are loc in 
condițiile unor disensiuni pu
ternice intre membrii alianțe: 
atlantice provocate. în special 
de politica nucleară.

După cum anunță agenda 
Reuter, ministrul de externe al
Accbc. Patrick Gorden Wai*

ker și ministrul apărării, Denis 
Healey, au sosit luni la Paris, 
pentru a participa la conferin
ța ministerială a N.A.T.O.

înainte de a părăsi capitala 
Marii Britanii cei doi miniștri 
au făcut declarații. Denis He
aley și-a exprimat părerea că 
există puternice incertitudini 
in ceea ce privește eventuala 
aderare a Marii Britanii la 
forțele nucleare multilaterale. 
După părerea ambilor miniștri 
britanici se așteaptă ca discu
țiile asupra viitoarei forțe nu
cleare occidentale să aibă loc 
separat în afara discuțiilor 
conferinței care va aborda 
chestiuni generale ce afectează 
a>î—«ța atlantică.

Paul Martm. ministrul afa
cerilor ex^eme al Canadei, 
care in preren: ie află la Pa
rts pemru a participa la se
siunea Corailiiihri Ministerial 
al NA. TO. a declarat că 
Canada se declară împotriva 
oeăcfce- forme a forțelor nu- 
Uuaa multilaterale ale 
X-A.T.O. care ar fi iacompa- 

cu participarea Franței. 
DeeJarapa a fost făcută după 
Inmevederea avută cu Couve 
de Msrvule, ministrul afaceri- 
lor externe al Franței.

Din viața tineretului
Aspect din Ulan Bator, ca

pitala R. P. Mongole 1
PE SCURT

Dificultățile 
de la

guvernului 
Saigon

«£ — h Bruxelles înființarea
Comitetului

SAIGON. — Săptămîna a- 
ceasta începe cu o nouă serie 
de dificultăți pentru guvernul 
de la Saigon. Luptele care au 
avut loc duminică între forțe
le partizanilor și trupele gu
vernamentale au dat agențiilor 
occidentale prilejul unor co
mentarii pesimiste pentru 
cercurile guvernamentale sud- 
vietnameze.

„Un număr de 200 de soldați 
ai Saigonului au aruncat arme
le și uniformele și au fugit în 
cursul unei bătălii de amploa
re care a avut loc la Chuong 
Tien“, relatează agenția U.P.l. 
adăugind că „acesta a fost 
unul dintre dezastrele militare 
cele mai dureroase suferite de 
guvern după luptele de am
ploare din 1961“. ....

în afara comunicatelor mili
tare zilnice în care se aduce 
la cunoștință numărul mor ți for 
și al răniților, precum și pier
derile de material de război, 
agenția Associated Press a- 
nunță un alt „dezastru aerian 
care a constituit un record al 
ultimilor ani". Două avioane 
„C-123~S" care zburau deasu
pra teritoriului muntos Da 
Nang au fost doborîte de for
țele partizanilor. Agenția 
menționată subliniază că prin 
această lovitură forțele parti
zanilor „au dezvăluit opera-

Impas la ..maratonul agrar" algerian pentru
pregătirea 

Festivalului

încetarea tulburărilor studen
țești.

Guvernul a hotărît să în
ființeze o comisie pentru a 
studia aceste revendicări. Co
misia urmează să prezinte gu
vernului în cel mai scurt timp 
recomandări în acest sens.

încheierea

I

Pozifia Cambodgiei

Imagine din Dahomey: Șosea mărginită de palmieri

ALGER. — Printr-un decret 
semnat de președintele Algeri
ei, Ben Bella, a fost înființat 
Comitetul național algerian 
pentru pregătirea celui de-al 
IX-lei Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților ce va 
avea loc la Alger 
verii anului 1965. 
este condus de Ben 
cretar general al 
Frontui de Eliberare__ ,_____
(F-L-N.J, președintele Algeriei.

îs codrul primei ședințe a 
OMUtefcJui. Ben Bella a subli
ma! ei principelui te! al Fes- 
trFelvhzi îl constituie întărirea 
pdeu. prieteniei și solidarității 
tinere Zlj de pe întregul glob.

Congresului
U. T. C. Ungar

VIENA — Duminică și-a în
cheiat lucrările la Viena sesi
unea Consiliului general a Fe
derației internaționale a Re
prezentanților (F.I.R.), la care 
au participat reprezentanți din 
19 țări. Sesiunea a examinat 
activitatea F.I.R. de la cel 
de-al patrulea Congres, pre
cum și unele acțiuni ce vor fi 
întreprinse în legătură cu cea 
de-a 20-a aniversare a victo
riei asupra fascismului.

Din R. P. Romînă la sesiune 
a participat Gheorghe Vasi- 
lichi, președintele Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști.

în cursul 
Comitetul 
Bella, se- 
partidului 
Națională

Greva studenților
pakistanezi

BUDAPESTA. — între 11 și 
13 decembrie a avut loc la 
Budapesta cel de-al Vl-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Comunist Ungar. Timp 
de trei zile, delegații au ana
lizat succesele obținute de ti
neretul ungar în perioada din- 
tre cele două congrese (1960— 
1964) și au dezbătut pe larg 
sarcinile de viitor.

Congresul a fost salutat de 
delegați din 13 țari. Din par
tea Uniunii Tineretului Mun
citor din R. P. Romînă, Con
gresul a fost salutat de tov. 
Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.M.

MOSCOVA. — Publicul mos
covit iubitor de muzică, a făcut 
o caldă primire trioului instru
mental „București", alcătuit din 
pianistul Valentin Gheorghiu, 
violonistul Ștefan Gheorghiu și 
violoncelistul Radu Aldulescu, 
care se află în turneu în capitala 
Uniunii Sovietice.

Primul concert la Moscova al 
trio-ului „București" a avut loc 
simbătă in sala de concerte a 
Institutului muzical „Ghesinin".

PNOM PENII. — La 13 de
cembrie, agenția cambodgiana de 
presă a transmis un comunicat 
prin care se face cunoscută po
ziția guvernului Cambodgiei la 
tratativele cu reprezentanții 
S.U.A., care au început de cîteva 
zile la Delhi, în vederea rezol
vării diferendelor existente între 
cele două țări. In primul 
guvernul cambodgian cere 
ceteze atacurile împotriva 
lor situate în regiunile de 
tieră ale Cambodgiei. Reprezen
tanții cambodgieni vor pretinde 
tn cursul acestor tratative să se 
acorde despăgubiri pentru pagu
bele suferite de Cambodgia în 
urma acestor atacuri. Totodată, 
se cere eliberarea tuturor cam- 
bodgientlor arestați ilegal de au
toritățile din Vietnamul de sud, 
precum și încetarea transmisiu
nilor postului clandestin cam
bodgian. Cambodgia va respinge 
în continuare propunerea de cre
are a comisiei internaționale de 
control la frontierele Cambod
giei. In această problemă, după 
cum s-a mai anunțat, guvernul 
cambodgian a arătat că trebuie 
respectate prevederile acorduri
lor de la Geneva din 1954 cu 
privire la Indochina.

KARACL — Greva studen
ților din Karaci care revendică 
recucerea taxelor de învățâ- 
mint. anularea interdicției in
stituite asupra demonstrațiilor 
și mitingurilor, deschiderea 
tuturor instituțiilor de învă- 
țămint și eliberarea studenți
lor arestați continuă. Cc .ite- 
tul studențesc de acțiune a 
cerut autorităților ca incepînd 
cu data de 17 decembrie să se 
renunțe la supravegherea poli
țienească a instituțiilor de 
învățămînt superior. Dumini
că, studenții de la colegiul de 
medicină din Karaci au decla
rat greva foamei în semn de 
protest împotriva refuzului 
guvernului de a le satisface 
revendicările. Federația națio
nală a studenților a declarat 
că pină cînd guvernul nu va 
da ascultare cerințelor studen- 
țimii nu va putea fi vorba de

Congresul 
Ligii Tineretului

Comunist
din Anglia

LONDRA 
luat sfirșit

— La Londra 
lucrările

au 
. , ---------- celui

de-al XXV-lea Congres al Li
gii Tineretului Comunist din 
Anglia.

In rezoluțiile adoptate un loc 
central ocupă problemele 
luptei pentru pace. Tinerii 
participanți au subliniat hotă- 
r.rea lor de a lupta împo
triva proiectelor forței nucle
are multilaterale, pentru ieși
rea Angliei din N.A.T.O., pen
tru reducerea cheltuielilor mi
litare.

rtnd, 
să în-

sate- 
fron-

Guyana Britanică:

Situația se menține
confuză

GEORGETOWN. — Situația 
din Guyana Britanică, după 
alegerile parlamentare, rămî- 
ne confuză. Guvernatorul Gu- 
yanei Britanice, englezul Ri
chard Luyt, a anunțat oficial 
că a cerut lui Forbes Burn
ham, liderul partidului de o- 
poziție, Congresul național al 
poporului, să formeze împre
ună cu Partidul „Forța Uni
tă" un guvern de coaliție. In 
același timp, Cheddi Jagan. 
primul ministru al Guyanei 
Britanice și lider al Partidu
lui popular progresist, partid 
care a întrunit cel mai mare 
număr de voturi, neputînd în-

DEMISIA GUVERNULUI

să obține majoritatea absolu
tă pentru a forma singur gu
vernul, se menține pe pen^a 
sa, refuzînd să demisioneze, 
într-un mesaj adresat minis
trului coloniilor al Marii 
Britanii, Cheddi Jagan a ce
rut acestuia să găsească o 
formulă constituțională prin 
care să se asigure reprezenta
rea în sînul guvernului a ma
jorității populației din Guya
na Britanică. Din partea opo
ziției, remarcă agențiile oc
cidentale de presă, se fac in
tense pregătiri pentru a im
pulsiona crearea unui nou 
guvern al Guyanei Britanice și 
pentru a înlătura astfel 
vernul condus de Cheddi 
gan. Forbes Burnham a 
publicității un comunicat
care face cunoscută intenția 
sa de a stabili „o democrație 
consultativă".

Chiar în condițiile cînd un 
guvern de coaliție va fi im
pus în Guyana Britanică pes
te capul guvernului legal, nu 
se prevede, potrivit agențiilor 
de presă, că acest guvern va 
putea conduce țara, nesoco
tind partidul popular 
gresist care deține cel 
mare număr de deputați 
parlament

gu- 
Ja- 
dat 

în

IZRAELIAN
TEL AVIV. — Luni seara, 

guvernul Izraelului s-a întru
nit într-o ședință extraordina
ră în cadrul căreia primul mi
nistru, Levi Eshkol și guvernul 
său, și-au prezentat demisia, 
încă de duminică seara, la șe
dința Comitetului Central al 
partidului de guvernămînt,

Mapai, acesta anunțase că, în 
cazul în care se hotărăște re
deschiderea anchetei în „afa
cerea Lavon“, el va demisiona.

Noile fapte vin să confirme 
agravarea conflictului din. ca
drul conducerii partidului de 
guvernămînt Mapai.

pro- 
mai 

în

Răsfoind presa străină
Die Welt Newsweek

„Start nefavorabil
in runda Kennedy7'

-DIE WELT"
^Primele negocieri care au 

început la Geneva s-as desfă
șurat intr-o atmosfera mai cu- 
rind negativă*, sene _Dse 
Welt". în cursul celor două 
zile și jumătate de negocieri 
anterioare cu Marea Britanic 
in legătură cu suprataxa de 
15 la sută s-au intensificai 
suspiciunile că nu este vorba 
doar de o măsură limitată în 
timp. Toate părțile și-au ex
primat îngrijorarea in legătu
ră cu efectele practice și psi
hologice pe care le-ar 
avea suprataxa asupra 
Kennedy.

„In runda Kennedy 
arată în continuare corespon
dentul lui „Die Welt", se pare 
că divergențele S.U-A. — Piața 
comună se accentuează. Piața 
comună declară că scurtarea 
listelor sale de excepții la re
ducerile vamale diepinde de 
înlăturarea obstacolelor neta
rifare din calea comerțului

putea 
runde:

însăși.

LDin ideea inițială a lui 
Kennedy ca toate tarifele va
male să fie reduse cu 50 la 
sută n-a mai rămas decit foar
te puțin. Semne prevestitoare 
negative pot fi considerate 
-.irguaeiiie cu privire la așa- 
numitele liste de excepții. 
Fiecare participant la nego
cieri trebuie să motiveze in
troducerea anumitor categorii 
de produse pe lista de excep
ții prin rinterese naționale 
sițierioare”. După aceea ur
mează o tirguială cam în stilul 
acesta : ce avantaje îmi acorzi 
dacă nu ridic nici o obiecție 
împotriva listei tale de ex-

Jn trecut, se spune în în
cheierea articolului, s-a vădit 
că negocierile privitoare la re
ducerea tarifelor vamale se 
împotmoleau cînd începeau a- 
semenea tirguieli. De aceea, 
pesimiștii se așteaptă la nego
cieri, care vor dura luni de 
zile, dar nu și la o scurtare 
importanta a listei excepții
lor-.

„INSURECȚIA

DIN MOZAMBIC"

Săptiminalul J/EWS- 
WEEK" se ocupă intr-un 
articol de situația din co

lonia portugheză Mozambic.
Citînd declarația lui Eduardo 

Mondlane, șeful Frontului de e- 
liberare din Mozambic — Freli- 
mo — că „poporul mozambican 
a proclamat insurecția generală 
armată împotriva colonialismu
lui portughez", articolul spune 
că guvernul portughez a comu
nicat că intenționează să păstre
ze Mozambicul „cu orice preț'. 
Această hotărire, arată articolul, 
nu este surprinzătoare dacă se 
ține seama că din Mozambic, cu 
o suprafață de opt ori și jumă
tate cit a Portugaliei, se îndreaptă 
spre Lisabona ceai, cafea, zahăr, 
cupru, nuci de cocos, bumbac, 
tiioL, fibre și minereuri, la pre
țuri cu mult sub cele de pe piața 
mondială, iar prin porturile Mo- 
zambicului se scurg aurul și dia
mantele Africii de sud și recolta 
de tutun a Rhodesiei.

„Pentru a proteja o asemenea 
captură, spune „Newsweek", dic
tatorul Salazar a trimis peste 
25 000 de soldați în Mozambic. 
Este vorba de trupe pregătite 
pentru războiul de junglă, echi
pate cu jeepuri, camioane, eli-

coptere și cîini polițiști, care pa
trulează de-a lungul frontierei cu 
Tanzania; au fost, de asemenea, 
construite 50 de terenuri de ate
rizare pentru avioane de bom
bardament și de luptă. Alarmat 
de evenimentele din Angola, un
de recolta continuă de patru ani, 
Salazar a avertizat pe concetățe
nii săi să se pregătească „pentru 
una din cele mai mari încercări 
din istoria noastră".

In ciuda desfășurării acestor 
forțe, subliniază articolul, „ar
mele cor fi mult mai puțin im
portante decit simpatiile celor 
șapte milioane de locuitori negri 
ai țării**. In legătură cu aceasta, 
articolul arată că portughezii nu 
se bucură de sprijinul miilor de 
africani care locuiesc în „Cidade 
de Canigo', — fetidul „oraș de 
paie" situat la o aruncătură de 
băț de zgtrie-norii albi bule
vardele largi ale capitalei, Lou- 
renco Marques. „Aici, unde bor
deiele fără lumină și fără apă 
stau claie peste grămadă tn apro
pierea unei mlaștini bîntuită de 
malarie, albii sînt priviți cu sus
piciune. Locuitorii „orașului de 
paie" — scrie Newsweeck — re
latează că P.I.D.E., faimoasa po
liție secretă portugheză, îi tero
rizează și îi maltratează pentru a 
nu se alătura insurecției naționa
le. Miile de refugiați, care au fu
git în Tanzania, povestesc că sa
tele lor au fost boihbardate cu 
napalm, iar africanii sînt arși de 
vii în cursul operațiunilor trupe
lor portugheze, care răspîndesc 
teroarea de-a lungul frontierei 
pentru a crea „un cordon sani
tar** împotriva insurgenților".

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteli’

A^. doilea concert a avut loc 
durhîrtîcă în aceeași sală. Trioul 
„București" a interpretat printre 
altele, triplul concert de Paul 
Constantinescu, în primă audiție 
la Moscova.

Artiștii romîni au fost răsplătiți 
cu aplauze furtunoase, și au in
terpretat mai multe bucăți la ce
rerea publicului.

HELSINKI. —■ O delegație a 
Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii alcătuită din D. C. 
Lall, membru al Parlamentu
lui Indian, W. Elfes, președin
tele de onoare al partidului 
Uniunea Germanilor, Y. Chol- 
ler, secretar al Consiliului 
Mondial al Păcii, și scriitorul 
sovietic I. Ehrenburg a fost 
primită de către U. K. Kek
konen, președintele Finlandei 
și a avut întrevederi cu J. Vi- 
rolainen, președintele Consi
liului de Miniștri, A. Karja- 
lainen, ministrul afacerilor 
externe și K. Kleemola, preșe
dintele Parlamentului finlan
dez.

în cadrul unei conferințe de 
presă, reprezentanții Prezidiu
lui Consiliului Mondial al 
Păcii au anunțat că Prezidiul 
a hotărît ca următorul Congres 
Mondial al Păcii să aibă loc la 
Helsinki, între 10 
1965.

și 17 iulie

Ankara a 
secretă a

ANKARA. — La 
avut loc sesiunea 
grupului parlamentar al Par
tidului republican al poporu
lui, cu care prilej s-a discutat 
situația politică din țară.

Referindu-se la surse infor
mate, agenția Associated 
Press relatează că primul mi
nistru Ismet Inonii, a făcut 
cunoscut participanților la în
trunire că în ultimii ani 
fost inițiate 15 încercări 
lovituri de stat care însă 
fost dejucate.

Se precizează că oratorii
atras atenția primului minis
tru asupra evoluției stării de 
spirit a tineretului universi
tar care, au afirmat ei, se de
tașează din ce în ce mai mult 
de Partidul republican al. 
poporului, orientîndu-se spre 
ideile socialiste.
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MUNCHEN. — în cursul vi
zitei pe care o efectuează la 
Munchen, Moise Chombe, a 
avut luni dimineața o întreve
dere cu primul ministru al 
landului Bavaria. El a avut 
apoi o serie de convorbiri cu 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri și financiare de aici. 
Citînd surse germane, agenția 
Associated Press menționează 
că Chombe intenționează să 
obțină o majorare a creditului 
ce i-a fost acordat de aceste 
cercuri.
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