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U n corespondent din Pitești ne-a scris acum 
cîteva zile aceste rînduri: „Anunț „tribuna în
trecerii“ că întreprinderea noastră (N.R. : în
treprinderea de produse metalice și prefabricate 
de beton) și-a îndeplinit și depășit toate anga
jamentele luate în întrecerea socialistă pe acest 
an. Vă comunicăm și rezultatele noastre. Am 
realizat o producție globală și marfă peste plan 
in valoare de peste 12 000 000 lei față de anga

jamentul nostru de 8 000 000 Iei. Am depășit sarcina plani
ficată de creștere a productivității muncii cu 5 Ia sută față 
/ angajamentul nostru de 1 la sută. Angajamentele anuale 

e economii și beneficii peste plan — 1800 000 și, respectiv, 
2 000 000 lei — au fost și ele îndeplinite. Dacă considerați 
că experiența noastră ar putea să intereseze și pe alții, tri
miteți un reporter să scrie despre ea“.

Primim invitația și pornim la 
Pitești. Tovarășul inginer Nico
lae Gheorghe, directorul între
prinderii, e de aceeași părere 
cu corespondentul nostru. Co
lectivul întreprinderii a obținut 
anul acesta rezultate bune. „Ele 
sint normale — spune dînsul — 
dacă avem în vedere preocupa
rea noastră pentru pregătirea 
producției, măsurile stabilite 
pentru îndeplinirea ritmică a 
planului“.

„.Agregatele tehnologice ale

De la „operativa"
brigăzii la minister

secției de prefabricate au Ia În
ceputul fiecărui an un program 
planificat pentru revizie. Un 
program care durează deobicei 
15—20 de zile. In anii trecuți 
se luau măsuri ca aceste revizii

Pornind pe urmele

unei scrisori

Reviziile se pot

efectua

și din „mers"

Mesaj urgent:

trimiteți-ne

documentația !

să se facă cit mai repede. Anul 
acesta s-a mers pe un alt prin
cipiu. Secției prefabricate i s-a 
spus: „Puteți lucra fără să a- 
veți măcar o zi „gol“ de pro
ducție. Nici chiar pentru peri
oada de revizie“. Șeful secției, 
inginerul IonPeleu n-a înțeles 
de la început cum e posibil a- 
cest lucru. „Foarte simplu — i 
s-a spus atunci. Organizați-vă 
bine secția. Îndepliniți planul

! anual cu o lună mai devreme
• și veți putea efectua reviziile 

din mers". Așa s-a și întimplat.
> Reviziile s-au efectuat în luna 

decembrie, cind planul anual 
era Îndeplinit. In ianuarie s-a 
luat un start de vîrf. Iar star-

■ tul acesta a fost menținut tot 
. timpul anului. Secția prefabri

cate a dat peste plan, in cele 
trei trimestre, mai bine de 8 000 
de traverse.

întreprinderea a avut de exe
cutat în acest an o Însemnată 
cantitate de stîlpi metalici 
(peste 600 tone) de înaltă ten
siune. Nu mai executase ase
menea produse. Trebuiau adop
tate măsuri de organizare care 
să asigure o bună ritmicitate a 
producției. La Început s-a lu
crat ca pentru comenzile de se
rie mică. Lăcătușii executau 
partea ce le revenea lor; che
mau apoi sudorii și vopsitorii, 
în timp ce lăcătușii aveau front 
de lucru continuu, sudorii și 
vopsitorii erau dirijați spre ce
lelalte puncte de lucru, unde 
era nevoie de ajutorul lor.

Șeful echipei de sudori, M. 
Marin, secretarul organizației 
U.T.C. și-a dat seama că acest 
sistem de organizare nu este 
prea productiv. El a propus 
crearea unei brigăzi complexe 
care să lucreze în acord global. 
Propunerea a avut o deosebită 
valoare practică. Ea a dus la 
cointeresarea tuturor în execu
tarea succesivă a operațiilor. 
Sudorii luau și ei parte la anu
mite lucrări de lăcătușerie, in
sistau asupra executării lor ca
litative ; la rîndul lor, vopsi
torii atrăgeau atenția sudorilor 
asupra finisării. Rezultatul a- 
cestei organizări: secția meca
nică a realizat cea mai ridicată 
productivitate pe întreprindere
— peste 10 la sută.

Același efect l-au avut pen
tru secțiile respective și intro
ducerea tehnologiei în flux Ja 
fabricarea stilpilor de înaltă 
tensiune, și extinderea sudurii 
automate, și mecanizarea unor 
faze și operații în secția cons
trucții metalice, toate celelalte 
măsuri.

Activitatea de producție este 
organizată în toate secțiile în 
brigăzi. Ele formează adevărate 
celule vii ale marelui organism
— uzina. Brigada este cadrul în 
care se stabilesc angajamentele 
ce se iau in adunările de grupă 
sindicală. Pentru a cunoaște 
permanent cum se îndeplinesc 
sarcinile de plan și angajamen
tele, comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.C. au luat mă
sura ca brigăzile să organizeze

• zilnic — Înainte de începerea 
schimbului — ședințe „operati
ve“. O analiză scurtă, care nu 
durează mai mult de 10—15 mi
nute. Aici se discută: cum a 
muncit brigada pe ziua anteri
oară : cine și-a realizat și ciiic"'

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a III-a)

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

4 PAGINI — 25 BANIAnul XXI, Seria II. Nr. 5102

Duminică

și-a încheiat vizita

în țara noastră

președintele4

dr. Sarvepalli

Radhakrishnan

PuNiCÂlD

Iii pag. a lll-n

Comunicatul

Bucuria culesului

Ruloul-compresor

Republicii India,

Realizatorii de utilaje grele 
pentru construcții de la Uzi
nele „Progresul“ din Brăila au 
fabricat un nou rulou-compre- 
sor — „RU-15" — al cincilea 
tip din gama produselor de a- 
cest fel. El întrunește caracte
risticile tuturor celor patru ti
puri de rulouri-compresoare a- 
flate în prezent în producția 
de serie a uzinei și prezintă un 
grad ridicat de universalitate 
tehnologică. Noul rulou-com-

presor poate fi echipat, după 
caz, cu tamburi metalici sau 
roti pe pneuri și are o viteză de 
pînă la 27 km pe oră. Perfor
mantele sale tehnice îl situează 
la nivelul produselor similare 
cunoscute 
greutatea 
de cea a 
sumul de 
rea lui a scăzut simțitor.

în alte țări. Deși 
utilajului nu diferă 
vechilor tipuri, con- 
material la fabrica-

(Agerpres)

O nouă centrală telegrafică
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Uzinele mecanice Tr. Severin. Un cargou de 1 600 tone și un 
șaland de 500 mc. in stadiul de finisare

Foto : AGERPRES

Delegația C. C. al P. C. R.9

s-a înapoiat

automată
IAȘI (de la cores

pondentul nostru)
In orașul Iași a 

fost dată în folosință 
o nouă centrală tele
grafică automată, cu 
o capacitate finală de

120 de linii. In pre
zent, noua centrală 
telegrafică automată 
funcționează cu 30 de 
linii și 10 legături de 
serviciu. Aceasta re
duce timpul de obți-

nere a legăturilor in
terurbane la cel mult 
trei minute și face po
sibilă folosirea liniei 
de către mai mulți a- 
bonați în același timp.

Luni la amiază s-a înapoiat 
in Capitală, venind de la Paris, 
delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Francez a făcut o 
vizită în Franța. Din delegație 
au făcut parte tovarășii 
Maxim Berghianu, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regi
onal Cluj al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziaru
lui Scînteia, Ion Iliescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Andrei Ștefan, șef adjunct 
de secție ia C.C. al P.C.R., și 
Nicu Bujor, activist la C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Florian Dănălache, Mihai Ca
lea, Virgil 
ai C.C. al 
de partid.

Trofin, de membri
P.C.R., de activiști

★

La plecarea din Paris, dele
gația C.C. al P.C.R. a fost sa
lutată de tovarășii Raymond 
Guyot, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Francez, 
Gaston Plissonnier, membru 
supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Fran
cez, Lucien Mathey, membru 
al C.C. al P.C. Francez.

Erau, de asemenea, de fată 
V. Dimitriu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România, 
și membri ai ambasadei, pre
cum și Valentin Lipatti, dele
gatul permanent al Republicii 
Socialiste România la U.N.E.- 
s.c.o.

(Agerpres)
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La G.A.S. Mavrotitn, raionul Alexandria, se însămințează ultimele suprafețe cu grlu.
Poto : AGERPRES

150000 tone produse siderurgice
peste plan

DEVA (de. la cores
pondentul nostru)

Intrînd în cel de 
al. patrulea și ultimul 
trimestru al acestui 
an, siderurgiștii hune- 
doreni continuă cu 
însuflețire întrecerea 
socialistă pentru reali

zarea și depășirea pla
nului de producție. 
Pînă în prezent, ei au 
produs peste plan 
150 000 tone de pro
duse siderurgice din 
care: 53 000 tone
fontă, 26 000 tone de 
oțel, 47 000 tone la-

minate pline și finita 
etc. Eforturi deose
bite depun în între
cere pentru îmbună
tățirea continuă a ca
lității, pentru însu
șirea unor noi mărci 
de oțeluri și sorti
mente de laminate.

Mecanizarea totală 
în exploatarea fagului

in .exploatările forestiere din 
parchetele Glăjerie, Filea- 
Sebeș, Iahoros din Munții Gur- 
ghiului și Harghitei s-a intro
dus, în noua campanie de ex
ploatare a fagului, mecanizarea 
totală a lucrărilor. în acest 
scop, parchetele au fost dotate 
cu noi utilaje și instalații. 
Productivitatea muncii înregi
strează' astfel o creștere de 50

la sută, iar cheltuielile de ex
ploatare scad cu peste 5 la 
sută. Se reduc totodată simți
tor pierderile de lemn. în pre
zent, în site bazine forestiere 
din Munții Gurghiului și Har
ghita se instalează noi meca
nisme și utilaje în vederea ex
tinderii mecanizării totale la 
exploatarea fagului.

(Agerpres)

Nu ești pe listă.
Sigur ?
O ultimi speranță — ah, știi 

singur cit de absurdă: „poate 
n-am citit bine, poate am sărit 
peste numele meu, poate e o omi
siune la dactilografiere sau, cine 
știe, poate...". Prostii. Citești din 
nou lista, începînd de la coadă, 
de la ultimul fericit, citești în 
gînd, rar, scrîșnit, exasperat, 
pînă la primul, cel cu nota ma
ximă. Nu ești. Aici nu. Pe cea
laltă listă, mai lungă, privirea 
îți lunecă iute; acolo te găsești 
îndată, numele tău, aflat acolo, 
îți sună rece, străin, fascinîn- 
du-te totuși.

Respins. Nu ai intrat la fa
cultate.

Știai. încă din examen, știai. 
De iapt ai venit intr-o doară. 
Cind pleci, repede să nu te va
dă nimeni, soarele îți pare ghi
lotinat. Lumea mută. Zgomotele 
străzii nu mai există, culorile 
toamnei nu mai există. De un
deva, din adîncuri, un cîntea 
suie monocord. E obsedantul re-

tre-

ne

— Cite brigăzi n-au realizat 
planul ?

Întrebarea i-a fost adresată 
tovarășului director al S.M.T. 
Stîlpu, raionul Buzău, NICOLAE 
IONIȚĂ.

„Iată o chestiune la care pînă 
acum nu m-am gîndit“ părea să 
spună mimica feței sale.

— Nu știu pe dinafară; 
buie să mă uit în hîrtii.

Firește, n-a fost greu să
lămurim; chemat în ajutor, dis
pecerul ne-a precizat pe loc: 7 
din 15. Numai că, devreme ce 
tovarășul director aflase „amă
nuntul“ acesta odată cu noi, am 
considerat că ar fi inutil să ne 
interesăm ce măsuri s-au luat 
pentru îndreptarea situației.

Trebuie să mărturisim că 
ne-am oprit la Stîlpu, întrerupînd 
o călătorie în Moldova. Hotărî- 
rea am luat-o după ce am ascul
tat, în tren, următorul dialog :

„— Degeaba zici că asta se 
cheamă dezertare, că n-ai drep
tate, atîta timp cit lucrurile merg 
prost... și nu numai din vina 
tractoriștilor...

— Explică-te.
— Nu e demagogie să ni se 

ceară să muncim bine, tind pen
tru asta nu primim sprijinul con
ducerii ?

— E lipsit de sens, ceea ce 
spui...

— La noi, tot aparatul tehnico- 
administrativ, începînd cu directo
rul și sfîrșind cu bucătăreasa, 
este angajat zilnic într-o „horă“ 
a pierderii de timp, care se nu
mește navetă. Un du-te-vino 
continuu pe tren... ceasuri în
tregi... 27 de navetiști. După 
trecerea trenului, nici un inginer,

Haina de împrumut 

nu-ți vine bine
tren intonat de un cîntăreț ce
lebru :

Et maintenant
Que vais-je faire ?
Vers quel néant
Glissera ma vie...
Și, pentru o clipă, pentru o 

zi, pentru o săptămină, parcă 
îți convine postura nenorocirii. 
O încerci cumva ca pe o haină 
de împrumut : un destin zdro
bit, o viață care alunecă, în ne
ant alunecă. „Sună", ai, ce zici ? 
Dacă e nenorocire, hai să fie 
barem o nenorocire completă. 
Dacă nu ești student, să nu mai 
fii nimic ! Să-ți plimbi idealul 
într-un cărucior de mare ruti
lât... Să arborezi o fizionomie

dezabuzată... o privire absentă... 
® ținută în dezordine, de om 
„care tot nu mai are nimia de 
pierdut“...

Apoi, trecînd de la aspectul 
exterior la fond, la preocupări, 
iată tărîmul „neantului“. Hoină
reli nesfîrșite, plictisite, cenușii. 
Turul complet al tuturor brase
riilor, bufetelor, barurilor ora
șului. Dialogul per tu cu ospă
tarii care te cunosc ca pe un 
cal breaz: uite-1, iar a venit 
consumatorul tristeții sale... în 
plus, ce-ai mai putea face ? Să 
vezi un film la matineu, unul 
seara. Altceva ? Eventual jo
cul de-a dragostea, bineînțeles 
fără pretenții, că doar e vorba 
de omorîrea timpului. Și, peni-

bil, numitorul comun la toate 
acestea: tată dragă, mamă-dra
gă, îmi trebuie ceva bani. Da- 
ți-mi-i. Nu-mi mai aruncați pri
virea asta insuportabilă — și 
dați-mi-i.

Vers quel néant
Glisse ra ma vie...
A, cîntecul ăsta suie la cap 

ca tăria unui coniac, cuprinde 
totul, învîrtește totul, face in
diferent totul, și cine-s eu, .și 
părerile voastre, părinți, prie
teni, iubită, ziua de azi, ziua .de 
miine, am căzut Ia examen, via
ța alunecă, alunecă...

Aiurea.
Fals, fals, fals 1
Trezește-te, prietene. Desme- 

ticește-te. Scutară-te.

'Aruncă haina asta: de împru
mut. N-o îmbrăca. Nu-ți vine 
bine. Suferința asta are mîne- 
cile prea scurte pentru tine. Sub 
ele ți se văd degetele agile, bra
țele puternice, umerii bine clă
diți.

Et maintenant
Que vais-fe faire ?
Cum adică — ce ai de făcut ? 

Nu știi? Chiar nu. știi ? Ceea 
ce au făcut. înaintea ta, toți ti
nerii care și-au respectat tine
rețea. Au știut să-și învingă a- 
mărăcianea. Vei ști și tu. Și-au 
căutat locul în viață. Al tău 
te-așteaptă. Au aflat arcul din 
care săgeata lor poate zbura 
mat departe, cel mai departe.

nici im tehnician, nici un meca
nic, nici un contabil nu mai 
vezi prin stațiune. Și nu uita 
că sîntem într-o campanie grea, 
care la noi se desfășoară prost“,

Cu ajutorul dispecerului am 
stabilit care sînt brigăzile ce ocu
pă în prezent locurile: ultimul, 
penultimul, antepenultimul — 
Costești, Izvoru Dulce, Clondiru.

— Nu cumva aveți de gînd să. 
mergeți tocmai la acestea! s-a 
alarmat tovarășul director.

— Ba da.
— Să știți că nu prea avem 

mijloace de transport...
în curte așteptau cîteva IMS- 

uri cu motoarele pornite, gata de, 
plecare. Nu numai că erau gata 
de plecare, dar au și plecat... 
în direcțiile Izvoru Dulce și Clon
diru.

Ne-am aruncat într-o cis
ternă și am ajuns la Costești. 
Aici lucrează brigada care ocupă 
ultimul loc pe stațiune, păstrînd 
cu „înverșunare“ trofeul de co
dașă din campaniile anterioare. 
Iată cîteva opinii despre activi
tatea ei.

OANCEA STANCU, președin
tele cooperativei agricole:

— Pe directorul stațiunii nu 
l-am mai văzut demult. în ase
menea situații, cum să meargă 
treaba? Pînă acum au fost 
arate pentru însămînțărl 750 hec
tare din 1 020 și s-au însămînțat 
numai 630, deși la 10 octombrie 
semănatul trebuia să fie termi
nat.

GHEORGHE PETCU, nice-

ION MARINA

(Continuare în pag. a III-a)

'Ai si-I găsești pe-al tău. Tre
buie.

Prietene, în ceasul acesta tu 
rtu ai nevoie de compătimire. 
Ai nevoie de adevăr. Adevărul 
e că trebuie să fii om. Om este 
cel care muncește.

l-am cunoscut la Uzina „Elec
tronica". Trecuse exact un an 
de.cînd și ei fuseseră în situa
ția ta. Privirea asta năucită în 
fața listelor afișate în holul fa
cultății, o avuseseră la rîndul lor. 
Momentul de descumpănire, se
cunda de dezamăgire amară nu 
i-a ocolit nici pe dînșii. Dar au 
știut să treacă peste. Au fost a- 
jutați imediat să sară peste go
lul căscat înaintea lor, să-și re
găsească echilibrul, să simtă 
iarăși pămîntul sub picioare. So
cietatea avea nevoie de ener
giile și priceperea lor, așa cum 
le așteaptă și pe ale tale. Ci
tarea numelor lor, aici, are aco
perirea unui an de muncă cin-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a. ll-a)
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Cartea de artâ plastică (m)
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In considerațiile făcute in cele 
două articole precedente, privi
toare în principal la colecția 
„Arta pentru toți“, am început 
să cercetăm conținutul unor vo
lume. Să vedem acum altele.

Prezentarea lui Theodor Pa
llady de către Adina Nanu este 
în totul destul de dreaptă și con
vingătoare. Sînt subliniate legă
turile cu patria, cu atmosfera 
peisajului românesc, iar, prin ci
tate din gîndurile și observațiile 
marelui colorist, personalitatea 
sa de intelectual lucid, de artist 
adine meditativ este mai contu
rată decît aceea a altor pictori 
prezentați în aceeași colecție. 
Analizele operelor sînt mai la 
obiect.

Avem de făcut totuși două 
obiecții și nu de amănunt, deoa
rece țin de modul în care autoa
rea concepe viziunea lui Pallady. 
Foarte discutabil este pasajul ur
mător : „Pallady a transmis în 
tablourile sale bucuria vieții, în- 
cintarea în fața naturii, a florilor 
sau a priveliștilor patriei, răs- 
frînte prin prisma meditațiilor 
sale, în imagini luminoase, sinte
tice, de o limpezime cristalină“.

Incîntare, minunare — da, dar 
nu și „bucuria vieții“. Imagini 
sintetice, caracter decorativ, da 
— dar nu și imagini luminoase, 
de o limpezime cristalină. Ade
vărul este altul. Pallady nu este 
un artist al viziunilor luminoase, 
solare, cristaline, ci al cenușiuri- 
lor și cețurilor, al atmosferei 
melancolice, al unei duioșii ex
primată prin tonalități surde, 
stinse, surdinizate Lirismul său a 
fost învăluit în tristețe și dacă la 
el coloritul este viu și răsunător, 
aceasta se datorește calității lui 
afective, puterii de a răzbate ca 
o muzică din viața interioară a

artistului, în cea exterioară. A 
doua obiecție: nu se arată for
mația sa la Paris, contactele cu 
fovii și marea deosebire față de 
ei. Cu toate acestea, aprecierile 
Adinei Nanu nu s-au inspirat ser
vil din cele ce s-a scris despre 
Pallady, ci se simte o gînaire 
proprie la ea.

Mult mai îndatorată scrierilor 
anterioare despre Tonitza este 
lucrarea Ameliei Pavel asupra 
marelui pictor și grafician. 
Aceasta nu ar constitui nici un 
rău, dacă preluarea unor idei 
s-ar fi făcut cu accente proprii și 
dintr-o perspectivă mai personală. 
Dar textul este scris greoi și 
parcă din bucăți adunate nu 
contopite.

Sînt și greșeli de informație, 
surprinzătoare tocmai la acest is
toric al artelor, de obicei docu
mentat. Cităm cîteva greșeli: este 
inexact că „din partea familiei, 
Tonitza a întîmpinat de la în
ceput opoziție, atunci cînd și-a 
manifestat dorința, foarte timpu
rie, de a se consacra artelor“. 
Dacă scria la început și nu de la 
început, ar fi fost adevărat. Cine 
l-a ajutat la studiile de la Iași și 
de la München decît un unchi al 
său P

Accesul la marea artă clasică a 
început să-l aibă încă din muze
ele Münchenului și nu odată cu 
călătoria în Italia, posterioară 
studiilor în capitala Bavariei. In 
loc de Netezești, unde Tonitza 
face picturi murale înainte de 
primul război mondial, autoarea 
scrie Durau, unde el a pictat 
tocmai în 1935-1936. Tabloul 
Fetița pădurarului, reprodus pe 
copertă, datează din 1925, cînd 
a figurat la expoziția personală 
din localul Sindicatului artelor 
plastice, și nu din 1926.

Prima expoziție a „Grupului 
celor patru“ a fost în 1926 și nu 
1927 (p. 7). La cronologie, se dă 
data exactă, dar nu și în textul 
introductiv, mai șovăielnic. In 
schimb, din cronologie lipsesc 
expozițiile asociației „Arta Ro
mână“, care a avut un rol înnoi
tor, progresist și și-a desfășurat 
activitatea sub semnul artei lui 
Luchian. Se pomenește doar de 
înființarea asociației acestea, dar 
în 1917, cînd prima ei expoziție

cate în revista „Arta Română“ 
să le fi semnat altfel decît cu 
numele propriu. Comparind 
florile lui Tonitza cu acelea ale 
lui Luchian. autoarea le conside
ră în primul rînd drept compo
ziții decorative (p. 7). La Tonitza 
or fi avînd în primul rînd rost 
decorativ, dar la Luchian florile 
exprimă înseși stările lui sufle
tești, avînd semnificații mult mai 
adinei.

O ultimă observație: autoarea 
se referă la unele cronici de artă 
ale lui Tonitza, dar parcă îi este 
teamă să-l declare critic de artă. 
De ce ? Doar Tonitza a fost cel 
mai viu și mai combativ critic 
dintre cele doua războaie mondi
ale, a avut pozițiile cele mai

controlată de dînsul în privința 
tuturor datelor muzeografice și 
biografice.

O interpretare greșită, nepriel
nică pentru înțelegerea crea
ției lui Șirato o săvîrșește Horșia, 
scriind următoarele: „cînd își dă 
seama de drumul greșit al expe
rimentelor sale plastice din peri
oada anilor 1933-1937, se hotă
răște să ia drumul de la început“, 
(p. 7) Citatul din Șirato pe care 
îl dă imediat după cuvintele ci
tate este extins de autor la în
treaga perioadă, ceea ce nu co
respunde mărturisirii pictorului. 
Perioada 1933-1937 a fost peri
oada pe care Șirato o denumea 
aceea a redării naturii ca „struc
tură aeriană“, termen aparent

știrbindu-se grav o parte foarto 
însemnată din culmile creației lui 
Șirato.

In analizele creațiilor lui .Ca
mil Ressu, Rada Teodoru pome
nește caracterul de monumenta
litate al unor mari compoziții, 
dar trece ușor, fără a stărui în ce 
constă tocmai această preocupare 
esențială la Ressu. Nu discută nici 
formația pictorului, constructivis
mul pe linie cezanniană. Atribuie 
monumentalitate (la p. 7 sus) 
tocmai unor lucrări care o au 
mai puțin, și nu o analizează cînd 
este vorba de Cosași odihnindu- 
se. Sînt și unele considerații 
prea simplificatoare („artă cu 
accente simboliste“ ar fi aceea 
opusă epigonilor lui Grigores-

Alte comentarii asupra colecției
„ARTA PENTRU TOT

s-a deschis în 1918, la Iași, iar 
Tonitza a participat la ea.

Autoarea pare a ști de un al
bum de caricaturi al lui Tonitza, 
„semnat Tony“ și pe care l-ar fi 
prezentat cititorilor un redactor 
al revistei ieșene ce purta numele 
tot de „Arta Română“, aceasta 
prin 1910—1911 (p. 5). Pasajul e 
confuz, ca șl informația, necon
trolată de autoare. Credem că 
este vorba doar de prezentarea, 
pe care conducerea numitei re
viste o face desenelor și carica
turilor pe care le reproduce chiar 
în revistă și nu de un album 
real. Cu pseudonimul Tony sem
na pictorul la „Furnica“ dar nu 
ne amintim că și pe cele publi

înaintate în critica de artă, chiar 
dacă nu a fost totdeauna siste
matic și nici măcar pedant.

Și Rada Teodoru, autoarea vo
lumului Camil Ressu, și Floria 
Horșia, autorul volumului Fran- 
cisc Șirato au avut la îndemînă 
scrieri bogat documentate despre 
acești pictori de seamă. Horșia 
le-a folosit pe alocuri mai perso
nal și se exprimă clar, aducînd 
și unele contribuții proprii. Dar 
de ce schimbă titlul tabloului 
Fată lucrînd filet cu acela de 
Fată la lucru ? Cu primul titlu 
a fost expus, cu acesta a apărut 
în monografia noastră despre 
Șirato (1946), monografie „auto
rizată“ de artist, adică văzută și

paradoxal, dar care capătă înțe
les dacă ne gîndim la modul de 
construcție, dobîndit prin culori 
diferit luminate, care ele țin lo
cul liniei, conturului, volumului. 
Tocmai din perioada, declarată, 
în mod greșit, „greșită“ de către 
Horșia, provin capodoperele lui 
Șirato: Fetița în rochie albastră 
(colecția compozitorului Ion Du- 
mitrescu), care poate ședea cu 
cinste alături de operele marelui 
Vermeer van Delft, Siesta, Casa 
roz, Dealul alb și zeci de peisaje 
de pe coastele Mării Negre, pe 
care le vom vedea curînd la re
trospectiva acestui mare colorist. 
Tocmai din perioada aceasta lip
sesc în volum reproducerile,

cu ! P) sau explicații naive ca 
aceea că Ressu desena „cu o 
mare economie de mijloace, așa 
cum o impuneau condițiile modes
te în care apăreau publicațiile“ 
(p. 4). Adică sintetiza forme, 
concentra expresiile din pricina 
hîrtiei mai proaste oii a formatu
lui mai mic al unor reviste P I 
Economia de mijloace provenea 
din concepția și stilul său. Proba
bil dintr-o greșeală de tipar este 
dat la cronologie anul 1945, in loc 
de 1948, ca acela în care a avut 
loc expozițiile „Flaeăiu“ și mi
ma Expoziție anuală de Stat. 
Rada Teodoru dă anul 1905 ca 
anul revenirii lui Șirato în țară, 
după studii peste hotare (p. 3),

dar Șirato a fost, doar la Düssel
dorf în 1898 șl nu a stat decît un 
an acolo.

Două lucrări superioare aces
tora și pentru alcătuirea cărora 
autoarele au avut mai puține iz
voare sînt Ștefan Dimitrescu de 
Beatrice Bednarik și Lucian Gri- 
gorescu de Balcica Moșespu-Mă- 
ciucă. Expunerea și comentariile 
Beatricei Bednarik sînt bine or
ganizate, clare, judicioase și foar
te serios documentate. Două-trei 
exprimări mai stîngace, dar nu 
confuze și lipsa totală din crono
logie a expozițiilor asociației 
„Arta Română“, la care Dimi
trescu a participat, mai ales la 
expoziția din 1920, pusă sub 
semnul lui Luchian, sînt singure
le lucruri imputabile și nu impor
tante.

Despre Lucian Grigorescu nu 
a apărut pînă acum nici o carte 
și cu atît mai meritorie este mica 
monografie scrisă de Balcica Mo- 
șescu-Măciucă. Autoarea a înțeles 
bine însușirile acestui tempera
ment vulcanic al colorismului ro
mânesc și ea observă judicios că 
lucrările făcute între 1921 și 
1930, în special la Cassis, în 
sudul Franței — caracterizate 
„printr-o tendință spre un desen 
ferm, geometrizat chiar, și un 
colorit estompat“ nu se potriveau 
„pe deplin cu spontaneitatea și 
verva, caracteristice temperamen
tului său liric“ (p. 5). Cînd gă
sești asemenea observații într-a- 
devăr definitorii pentru artist și 
pentru calitățile lui predominan
te, îți dai dintr-o dată seama că 
subiectul este stăpînit de către 
critic. Ar fi fost interesant de 
analizat în ce a constat influența, 
doar amintită (p. 5) a lui Derain, 
care și el s-a depărtat de fovi, 
cum s-a depărtat și Lucian Gri
gorescu mai tîrziu de Derain, 
apropiindu-se de coordonatele 
școlii noastre de pictură.

Comentarea tablourilor, deși 
scurtă, este adeseori pătrunză
toare. De pildă, este semnifica
tivă observația autoarei că, în

capodopera Notre Dame, cu 
acele reverberații cromatice dem
ne de Claude Monet, Lucian 
Grigorescu păstrează și „măreția 
intrinsecă a monumentului“, pro- 
cedînd, adăugăm noi, ca un post- 
impresionist, care a preluat cu 
strălucire și experiența lui Monet.

In concluzie, credem că utila 
colecție trebuie dezvoltată și încă 
mai mult îmbunătățită. Munca 
redactorilor editurii, mulți din
tre ei foarte pricepuți și lucrînd 
temeinic cu autorii, mai ales cu 
cei fără experiență mai îndelun
gată, va putea fi și mai rodnică, 
dacă se va cere autorilor să folo
sească mai din plin comentariul 
tablourilor, pentru a face o edu
cație estetică mai edificatoare. 
Este foarte important să anali
zezi, față în față cu operele, ca
litățile lor și stilul artistului, O 
mai bună folosire tocmai a co
mentariilor asupra operelor dă 
colecției „Arta pentru toți“ un. 
mare rol pentru educația estetică 
a maselor. Aici popularizarea își 
poate atinge cel mai temeinic 
scopul.

Pentru textul introductiv, s-ar 
putea recomanda autorilor folo
sirea unui stil eseistic mai viu și 
nu rigoarea studiilor strict isto
rice. In fine, credem că atunci 
cînd se întrebuințează surse mai 
ample sau mai substanțiale de 
către autorii volumelor din colec
ție, aceste surse trebuie mențio
nate, așa cum a făcut Cristian 
Benedict, în volumul despre Băn- 
cilă, la finele cronologiei, ară- 
tînd de unde au luat datele in
formative. Chiar dacă nu sînt lu
crări strict științifice, ci lucrări de 
înaltă popularizare, ele trebuie să 
dea, măcar sumare indicații bi
bliografice.

Cu mai multă pregnanță în 
scris, cu analize mai temeinice și 
cu înlăturarea greșelilor de in
formație și apreciere, colecția își 
va atinge, într-o măsură conside
rabilă, nobilul scop.
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PETRU COMARNESCU

Haina de împrumut nu-ți vine bine

Cum privim
„speranțele“ baschetului

Convorbire cu tov. A. PREDESCU,

antrenor federal de baschet

Federația de baschet a întreprins, în ultimul timp, unele mă
suri pe linia depistării, pregătirii și promovării elementelor ti
nere de vîrstă școlară, cu reale calități (viteză, detentă și mai 
ales înălțime) pentru sportul de performanță, aceasta deoarece 
echipele divizionare s-au prezentat în campionatele proceden
te cu foarte puține elemente tinere. Pe această temă, am avut 
o convorbire cu tovarășul A. PREDESCU, antrenor federal.

In plină cursă, atleții din proba de 110 m garduri — disputată simbătă pe stadionul Tineretului. 
Foto : GH. NEAGOE

Năravuri 
molipsitoare

— De ce. în echipele de 
performanță, tinerii pătrund 
destul de greu și de tîrziu, la 
o vîrstă cînd ratează practic 
afirmarea și consacrarea ?

— în mare majoritate, an
trenorii do baschet ai echipelor 
fruntașe manifestă o exagerată 
reținere și lipsă de curaj în pro
movarea tineretului în prima gar
nitură. O explicație este certă : 
cluburile cu secții de performan
ță nu se ocupă suficient de acti
vitatea propriilor echipe de juni
ori, care, de foarte multe ori sînt 
alcătuite formal sau pur și sim
plu nu există. Este edificator, în 
această privință, faptul că în fi
nalele campionatelor de juniori 
au ajuns numai echipele clubu
rilor Dinamo (băieți) și Rapid 
(fete), restul finalistelor fiind e- 
chipe reprezentative ale școlilor 
sportive de elevi.

— Ce întreprinde, în con
tinuare, Federația de baschet 
pentru depistarea, pregătirea 
și promovarea elementelor ti
nere, de perspectivă ?

■— în privința depistării ele
mentelor tinere, începînd cu luni
le februarie-martie 1965, comisia 
de tineret a Federației de bas
chet a inițiat o largă acțiune de 
cunoaștere a elementelor tinere, 
apte pentru sportul de perfor
manță, posedînd viteză, detentă 
și mai ales înălțime. Procesul de 
depistare pornește din școală, de 
la copiii în vîrstă de 14—16 ani, 
și chiar mai puțin dacă e cazul, 
în această fază de început, cel 
mai serios sprijin trebuie să-l 
dea profesorii de sport din școli, 
care, în afară de faptul că orga
nizează întreceri între echipele 
de copii, au ca sarcină să infor
meze comisiile de baschet raio
nale, orășenești și regionale de 
pe lîngă U.C.F.S. și chiar fede
rația cînd descoperă elemente 
dotate. Plecați din școli, în urma 
selecției, la raioane sau regiuni, 
copiii vor fi apoi văzuți de an
trenori și delegați ai federației și 
promovați în asociații și cluburi 
de performanță.

în urma primelor selecții, în 
vară au fost organizate două ta
bere de pregătire la Bistrița și 
Cîmpulung Moldovenesc, unde o 
serie de elemente tinere s-au 
pregătit sub îndrumarea cadrelor 
calificate de specialitate. în 
această acțiune am fost sprijiniți 
deocamdată, în mod deosebit, 
de cîteva regiuni, printre care < 
Cluj, Ploiești, Maramureș, Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Elementele selecționate nu tre
buie să fie aduse neapărat în 
București, cum, din păcate, s-a

mai înțeles prin unele regiuni. 
Acești tineri pot activa în cadrul 
unor selecționate raionale sau re
gionale, care se vor bucura de 
tot sprijinul federației, atît teh
nic cît și material. O altă solu
ție este îndrumarea acestor ta
lente spre școlile sportive de e- 
levi sau cluburile cu secții de 
baschet.

— Ce alte măsuri sînt pre
conizate pentru viitor ?

— în vacanța de iarnă, federa
ția va organiza pe aceleași crite
rii din vară o tabără de pregăti
re a copiilor la Predeal, iar pen
tru anul viitor a fost inclusă în 
calendarul intern o competiție de 
copii (14—16 ani).

Pe plan republican, se simte 
lipsa unui campionat de ti
neret care ar da posibilitatea an
grenării în competiție a unui nu
măr mai mare de tineri de pers
pectivă și ar fi, totodată, un 
prilej de verificare, oferit antre
norilor în vederea promovărilor 
în prima echipă. Deocamdată, în 
lipsa acestui campionat, ar fi bi
ne ca antrenorii din seria a II-a 
a campionatului republican să 
folosească mai frecvent pe tineri 
în echipele lor (de fapt, există și 
o prevedere regulamentară care 
limitează numărul jucătorilor pes
te 25 de ani la patru într-un 
meci). De asemenea, în centrele 
studențești să se organizeze mai 
multe competiții regionale și in
ter-regionale. Baschetul este în 
esență un sport școlar și studen
țesc, deci baza de masă trebuie 
să existe în școli și facultăți.

S. UNGUREANU

Concurs atletic ghicitoare
Clubul „Dinamo" a anunțat recent organizarea 

unui concurs de atletism. în scopul angrenării unui 
număr tot mai mare de copii la practicarea acestui 
sport. Concursul, dotat cu premii, urma să se des
fășoare duminică dimineața pe Stadionul Dinamo, 
de la ora 7 (mult prea matinală pentru copii !), cu 
participarea elevilor din clasele VII și VIII, din 
școlile raionului 1 Mai.

Intr-adevăr, duminică dimineața, pe stadion, circa 
100 de copii participau la diferite probe atletice. în 
schimb, n-am văzut antrenori de atletism sau spor-, 
tivi nuntași de la Dinamo. Cei cîțiva profesori de 
educație fizică, prezent! pe stadion, ne-au informat 
că de fapt, nu este un concurs de selecție, ci faza 
pe raion a campionatului școlar de tetratlon, la care 
nu sînt prezente toate, școlile, iar unele sînt repre
zentate de echipe descompletate. Cauza : concursul 
fusese contramandat și doar sîmbătă s-a revenit 
asupra desfășurării competiției. Oricum, 
de clubul Dinamo, în scopul selecției, sau 
de învățămînt, pentru disputarea etapei 
competiția de duminică nu s-a bucurat de
pare corespunzătoare, n-a fost o bună propagandă 
pentm atletism ci, dimpotrivă. Spre surprinderea

organizat 
de secția 
raionale, 

o partici-

noastră, Clubul Dinamo susține că acest concurs, 
tradiționala cupă „Tînărul dinamovist", și-a atins 
scopul...

Am primit, totuși, precizarea că nu s-au întocmit 
clasamentele, că nu s-au distribuit.premiile și nu se 
cunosc „speranțele" descoperite cu prilejul acestei 
întreceri.

Angrenarea copiilor în activitatea atletică este 
o acțiune de mare importanță pentru creșterea și 
dezvoltarea unor tineri talentați și cu aptitudini 
pentru atletism. Atragerea copiilor spre o activitate 
sportivă continuă, în limitele respectării sarcinilor 
de rnvățămînt, trebuie să fie o preocupare perma
nentă a cluburilor sportive, a școlilor sportive de 
elevi. Organizarea acestor concursuri trebuie să se 
bucure de sprijinul tuturor organelor de resort, în
tr-o deplină colaborare. Asemenea acțiuni trebuie 
să constituie o propagandă eficace pentru atletism 
și înțelegem prin aceasta buna organizare a compe
tiției. De fapt, se spune că nu era nici concurs de 
selecție, nici faza pe raion a campionatului școlar 
de tetratlon și nici cupa „Tînărul dinamovist“. Cine 
mai poate ști V...

SILVIU DUMITRESCU

PE SCURT
e Campionatul categoriei A de 

fotbal a continuat duminică cu 
desfășurarea jocurilor celei de-a 
8-a etape. în Capitală, pe stadi
onul „23 August", Dinamo Bucu
rești a învins cu 3—0 (1—0) pe 
Crișul Oradea, iar Rapid a între
cut cu 4—2 (2—0) pe Dinamo Pi
tești. Rezultatele din țară : Știința 
Cluj — C.S.M.S. Iași 2—2 (1—2) ; 
Știința Craiova — Steagul Roșu 
Brașov 0—0; Farul Constanța — 
Știința Timișoara 1—0; Petrolul

Echipa de polo Dinamo București, pentru a 9-a oară campioană 
republicană

Ploiești — Steaua 1—0 (1—0); Si- 
derurgistul Galați — U.T. Arad 
0—0.

In clasament conduce Rapid cu 
14 puncte, urmată de Petrolul Plo
iești cu 10 puncte și Știința Timi
șoara, 9 puncte. Viitoarea etapă 
are loc miercuri, 13 octombrie.

• Duminică a fost desemnată no
ua campioană a țării la polo pe 
apă. In meciul decisiv, disputat în 
piscina de la Dinamo, echipa Di
namo București a învins cu scorul 
de 6—2 (2—0 ; 2—1; 0—0; 2—1) pe 
Steaua.

• Campionatul republican de 
rugbi a continuat duminică. în Ca
pitală, fruntașa clasamentului, Di
namo București, a învins cu sco
rul de 12—3 pe Farul Constanța. 
Grivița Roșie a întrecut cu 18—6 
pe C.S.M.S. Iași, iar Gloria a ter
minat la egalitate : 3—3 cu Pro
gresul.

Jocurile din țară . Știința Petro- 
șeni — Constructorul București 
12—0 ; Rulmentul Bîrlad — Știința 
Cluj 17—0.

• Selecționata feminină de vo
lei a României s-a clasat pe pri
mul loc în turneul internațional 
de la Torun. Voleibalistele român
ce au cîștigat toate cele trei întîl- 
niri susținute. Ele au învins cu 
3—0 echipa Belgiei, cu 3—1 se
lecționata secundă a Poloniei si 
cu 3—2 echipa Poloniei. In de
cursul jocurilor s-au remarcat Go 
loșie, Bogdan, Vanea și Chezan.

(Agerpres)

Oină, deținea pînă duminică 
un adevărat record : în ultimii 
2—3 ani, comisia de disciplină 
a federației, nu s-a întîlnit să dis
cute măcar un singur caz de ne- 
sportivitate. Duminică pe stadio
nul din Suceava, în ultimul joc 
din turneul final al campionatului 
republican de oină, dintre echi
pele Dinamo București și Combi
natul Poligrafic București, specta
torii au asistat la unele manifes
tări de-a dreptul huliganice. 
Iată cum s-au petrecut în amă
nunt faptele : la scorul de 11—11, 
dinamovistul Boldu s-a repezit 
la arbitru, Anton Peter și l-a păl
muit fără explicații... în același 
timp, componenții celor două 
formații, au încins o bătaie 
în toată regula. „Meciul“ a con
tinuat timp de cîteva minute, 
pînă la intervenția juriului de 
concurs, care a și dispus elimi
narea jucătorilor Gruianu și Boldu 
(Dinamo-București).

Comisia de disciplină a fede
rației de oină va sancționa, de 
bună seamă, aceste grave acte de 
indisciplină.

Socotim însă că este cazul ca și 
cadrele organizației U.T.C., ale 
U.C.F.S. să dezbată asemenea ca-
zuri pentru că în ulîimul timp ne 
întîlnim cu prea multe abateri 
de la disciplina sportivă, cu ma
nifestări huliganice pe unele îe- 
renuri de sport.

S. IONESCU

Noii campioni 
la lupte libere

au
ai

• Duminică seara, la Brașov 
fost cunoscuți noii campioni 
țării la lupte libere. In ordinea ca. 
tegoriilor, au intrat în posesia ti
tlurilor următorii luptători : Ion 
Focaru (Dinamo București) s Gheor- 
ghe Tăpălagă (Steaua) ; Alexandru 
Geantă (Steaua) ; Paul Cîrciumaru 
(Steaua) ; Ștefan Tampa (Steagul 
Roșu Brașov) ; Gheorghe Ureianu 
(Steaua) , Francisc Bolla (Mure
șul) și Ștefan Stîngu (Steaua).

(Agerpres).

(Urmare din pag. I) 

stila. Nu numai că, de-a lun
gul celor patru anotimpuri 'care 
s-au scurs, numele lor n-a fost 
acoperit, cu rugină, dar a de
venit o frîntură sonoră din nu
mele unui colectiv mare, vestit 
în toată tara.

Valentin Nicolae lucrează la 
secția incasetări. Cu miini pri
cepute centrează și fixează în 
cutia aparatului tubul cinescop. 
tn calitatea sa de rezervă la 
banda de Incasetări ă televizo
rului E 47 B a fnvătat să exe
cute un număr important de o- 
perații. Unul dintre tovarășii 
săi de lucru este Mircea Ape- 
trei. Printre oamenii vîrsnici, 
Mircea, cu părul său de aur, 
pare abia ieșit din adolescentă. 
Ce-i drept niște porniri ștren
gărești — pe care uneori le re
gretă — îl mai 'rădează din 
cînd in cind, dar in general își 
vede de treburi — și e mindru 
că se află aici. La secția 300, 
tot prin octombrie trecut, a ve
nit o fată fnaltă, cu ochi întu
necat), Mariana Lavrig. De a- 
lunci, în mii de aparate, un a- 
numit element din păienjenișul 
sensibil prin care receptăm su
netul și imaginea la distanțe u- 
riașe de sursă se datorește șl 
muncii Marianei. în altă sec
ție, la montaj, un băiat solid, 
Ion Curcă, își așteaptă carnetul 
de muncitor calificat, în urma 
examenului cu care s-au înche
iat cursurile de șase luni. Pînă 
atunci, se ocupă de două lu
cruri care-i plac: primo, să 
monteze bine, cu maximă co
rectitudine, trafodituzorul în 
elegantul televizor, secundo să 
arunce sulița, discul, greutatea, 
în cadrul secției de atletism a 
asociației sportive Viitorul.

Lingă aceștia mai sînt și al
ții. Nu-i amintim pe toți.

Acum o toamnă, sau poate 
două, unul din ei a bătut la 
porțile Facultății de electroni
că. N-a putut reproșa nimănui 
altcuiva decît lui însuși slăbi
ciunile la capitolul fizică. Erau 
niște hrube secrete sub plan- 
șeul cunoștințelor -, le-a lăsat in 
grija hazardului. Le recunoaște 
astăzi. Cutare se voia student 
la secția operatorie a Institutu
lui de artă teatrală și cinema
tografică. La examen, una din 
probe a fost: luminează acest 
bust al Junonei în așa fel incit 
fața zeiței să apară o dată fru
moasă, o dată urită. Candidatul 
s-a străduit, a așezat proiectoa
rele cum s-a priceput, Dintr-un 
singur gest, urîțenia „i-a izbu
tit" cu ușurință; frumusețea 
insă... La o facultate tehnică, 
la care visa inima altcuiva din
tre ei, ultimul candidat admis 
obținuse media 6,90; omul nos
tru, cu 6,80,‘era al treilea pe

lista celor respinși. Mai intii s-a 
cutremurat de nedreptatea sor
ții: o zecime, cerule, o zecime I 
Pe urmă, trei săptămini s-a hră
nit cu jarul așteptării: poate 
că va ii chemat totuși în locul 
unuia care, din vreo pricină oa
recare, se retrage ? își rupe un 
picior, mai știu eu ce ? Auzise 
că s-a mai întimplat cu alții. 
Nu s-a intimplat nimic. A tre
buit să treacă aproape un an 
ca să poală privi totul cu li
niște și să adreseze, in gind, 
un îndemn generos studentului 
cu 6,90 media de admitere : „si- 
lește-te, frate-meu, silește-te: 
ai demarat cam slab...“.

Toate aceste intîmplări faa 
parte astăzi din tezaurul perso
nal de amintiri și învățăminte. 
Nimic mai plauzibil decit o vii
toare Încercare Încununată de 
succes. Dar, deocamdată, nici 
o zi nu se pierde. Deocamdată, 
în halatele lor albe sau albas
tre, de muncitori ai „Electro
nicii", unitatea cu Înaltă specia
lizare a industriei bunurilor de 
larg consum, tinerii aceștia nu 
par — și nu sînt în nici un caz 
— zburători cu aripile tăiate. 
Acum i-ar ride în nas oricui 
s-ar găsi să le prezinte condo
leanțe. Acum, fără impietate, ei 
l-ar putea parafraza pe Alecsan- 
dri: sînt alții care-nvață mai 
bine decit mine ? Atît mai bine 
tării și lor atît mai bine...

A munci în vederea exame
nului pentru ridicarea catego
riei -, a aduce o contribuție mat 
importantă la creația colectivă 
care poartă asupra-i, ca pe o 
sclipitoare decorație, inițiala 
„E" ; a lupta cu talentul artis
tic sau măiestria sportivă pen
tru laurii marii familii care i-a 
adoptat, iată cîteva jaloane in 
preocupările prietenilor noștri.

Ei rezumă astfel situația :
— Acum un an m-am dus la 

„Brațele de muncă". Am fost 
întrebat: care din ofertele a- 
cestea vă convine ? Oricare, 
am răspuns, minus o muncă 
funcționărească. Vreau, dacă se 
poate, să fac o muncă intere
santă. S-a putut și, uite, o fac. 
Ciștigul cel mal important e că 
nu sînt nimănui o povară. Nici 
măcar mie. Ca să zic așa, nu 
mai sînt certat . cu viitorul 
meu.

Aceste glasuri am vrea să le 
auzi, prietene,- in ceasul cind 
îți trebuie nu compătimire, ci 
adevăr. Foaia de hîrtie de pe 
avizierul facultății nu este un 
zid Înălțat .pînă la cer între 
tine și realizarea personală. Ci 
doar o săgeată de orientare că
tre un drum nou care — urmat 
cu strictețe — tot spre Împli
nire duce. Neapărat intr-acolo.

Ce-ar ti ca, măcar pină in 
toamna viitoare, să-l verifici ?

MARIA ALEXANDRU DORIN GIURGIUCĂ ELLA CONSTANTINESCU GHEORGHE COB1RZAN
Văzuți de NEAGU RÄDULESCU

La Balcaniada de tenis de masă

Sportivii români au
Cea de-a doua ediție a Balcaniadei de tenis de masă, desfășurată 

la Sofia, s-a încheiat cu un net succes al sportivilor români, care au 
cîștigat toate cele 7 titluri puse în joc. După victoria în probele pe 
echipe, reprezentanții noștri au dominat și întrecerile individuale, 
disputînd între ei (cu o singură excepție) toate finalele. Iată rezul
tatele înregistratesimplu bărbați : Dorin Giurgiucă — Rethi 3—2 i

cîștigat toate titlurile
simplu femei: Maria Alexandru — Ella Constantinescu 3—1 ; dublu 
iemei ■ Alexandru, Constantinescu — Pire, Stoicici (Iugoslavia) 3—0-, 
dublu băieți : Giurgiucă, Cobîrzan — Rethi, Bodea 3—1 i dublu 
mixt : Alexandru, Giurgiucă — Folea, Cobîrzan 3—1.

(Agerpres)



COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 
a Excelenței Sale dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 

președintele Republicii India

POSTA DE IERI

Ca răspuns la vizita efectu
ată în India de către conducă
torii de stat români, Excelenta 
Sa dr. Sarvepalli Radhakrish
nan, președintele Republicii 
India, a făcut o vizită în Re
publica Socialistă România în
tre 7 și 10 octombrie 1965, ca 
oaspete al președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, 

în timpul șederii în România, 
președintele Republicii India a 
vizitat instituții culturale, mo
numente istorice și cartiere de 
locuit din București, fiind în- 
tîmpinat pretutindeni cu cor
dialitate. El a fost foarte im
presionat de realizările obți
nute de poporul român de la 
ultima sa vizită efectuată cu 
nouă ani în urmă.

Cu prilejul vizitei, dr. Sar
vepalli Radhakrishnan, pre
ședintele Republicii India, a a- 
vut convorbiri prietenești și 
deschise cu Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
asupra unor probleme de inte
res comun pentru cele două 
țări.

La convorbiri au participat :
— din partea română : Con

stanta Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de 
vescu, 
strului 
acad.
membru al Consiliului de Stat, 
și Aurel Ardeleanu, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în India.

— din partea indiană : A. 
M. Thomas, ministru de stat, 
K. R. F. Khilnani, ambasado
rul Indiei în Republica Socia
listă România, Y. D. Gundevia, 
secretarul președintelui Repu
blicii India, și dr. S. Gopal, di
rector al Direcției Istorice din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii India au constatat cu sa
tisfacție că în cursul ultimilor 
ani relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și In
dia s-au dezvoltat favorabil, 
pe baza principiilor respectării 
independentei și suveranității

Stat, George Maco- 
adjunct al mini- 
afacerilor externe, 

Cristofor Simionescu,

Luni dimineața au început în 
Capitală lucrările ședinței lărgite 
a seției de horti-viticultură a Con- 
siului Superior al Agriculturii. 
Se dezbat unele măsuri pentru 
dezvoltarea legumiculturii și îm
bunătățirea desfacerii produselor 
în anul 1966.

La ședință participă președinții 
consiliilor agricole regionale, ingi
neri, președinți și brigadieri din 
cooperativele agricole cultivatoare 
de legume, directori și ingineri 
șefi din trusturile Gostat și uni
tățile acestora cu sector legumicol 
dezvoltat, specialiști din institute 
de cercetări și stațiuni experi-

Scenă din „Medeea“ de Jean Anouilh, In premieră pe saena Teatrului 0. I. Nottara
Foto : AGERPRES

De la „operativa“
B ■ ■■brigăzii

la minister
(Urmare din pag. h

nu și-a realizat sarcinile de 
plan i ce măsuri trebuie luate 
pentru ziua respectivă. Opera
tivele, prin problemele pe care 
le dezbat, sint o adevărată „bu
solei' in Întrecerea socialistă 
pentru fiecare brigadă.

Să ne oprim, de pildă, la bri
gada lui Sebastian Stanciu de 
la prefabricate. Operativele sint 
conduse de maistrul Marin Di
nu. Ce s-a discutat in săptă- 
mtna de la 4—10 octombrie ?

— De ce tovarășe Niță (în
trebarea este adresată unui ti- 
năr) ai produs astăzi traverse 
nefinisate și avem declasate 
prin ruperi ?

— Nu-mi dau seama cum s-a 
fnttmpiat — se scuză tinărul.

— Bine, să mergem la fața 
locului — propune maistrul.

O dată eu descoperirea cau
zelor (tlnăral nu respectase 

naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc. Dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și-a găsit expresia 
în creșterea schimburilor co
merciale, a colaborării cultu
rale și tehnico-știintifice, spre 
folosul ambelor popoare.

Președintele Radhakrishnan 
a exprimat în mod deosebit 
recunoștința Indiei fată de 
România pentru ajutorul va
loros acordat în domeniul in
dustriei petrolifere.

Cei doi președinți au fost de 
acord că există posibilități 
pentru lărgirea sferei colabo
rării reciproc avantajoase în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica India.

Președintele Republicii In
dia a explicat președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România punctul 
de vedere al guvernului in
dian asupra cauzelor și evolu
ției care au dus la recentul 
conflict dintre India și Paki
stan.

Subliniind necesitatea îmbu
nătățirii situației internațio
nale, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii India au fost de acord 
că toate statele trebuie să de
pună noi eforturi pentru întă
rirea și consolidarea păcii, pe 
baza respectării dreptului po
poarelor de a trăi liber în con
formitate cu sistemul lor poli
tic, economic și social.

Cei doi președinți și-au ex
primat convingerea că vizita 
în România a Excelentei Sale 
dr. Sarvepalli Radhakrishnan 
va contribui la întărirea și lăr
girea relațiilor între Republica 
Socialistă România și Repu
blica India, în interesul ambe
lor popoare și al cauzei păcii 
în lume.

Președintele Radhakrishnan 
a exprimat înalta sa apreciere 
fată de primirea caldă făcută 
lui și suitei sale în Republica 
Socialistă România și a adre
sat președintelui Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, invitația de 
a vizita India. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

București, 9 octombrie 1965.

a secției de liorti-viticnlhirâ a C. S. A.
mentale, reprezentanți ai organi
zațiilor comerciale și fabricilor de 
conserve.

Iau parte tovarășii Iosif Banc și 
Ianoș Fazekaș, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Bucur 
Schiopu, ministrul industriei a- 
limentare, Constantin Mateescu, 
președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, mem
bri ai conducerii ministerelor, co- 

tehnologia) are loa și un scurt 
instructaj practic. Tinărul ișt 
dă acum bine seama de unde 
a provenit greșeala. Altădată 
n-o s-o mai repete.

în altă zi, toate privirile sint 
îndreptate eătre un singur om 
— llie Pîrvu.

— Este pentru a opta oară in 
acest an — i se adresează mais
trul — cînd lipsești nemotivat. 
Cînd lipsești, nu are cine să te 
înlocuiască la operația pe care 
o execuți. Astăzi, șeful de bri
gadă a îndeplinit sarcinile tale. 
Dar am produs cu trei traverse 
mat puțin.

In pauza de prînz, membrii 
comitetului U.T.C. — sesizați 
de această abatere — au discu
tat și ei cu Pîrvu. Acesta le-a 
dat asigurări că nu va mai ab
senta.

Intr-a patra zi, șeful de bri
gadă era supărat. „Așa nu se 
poate, tovarășe maistru. Astăzi 
am stat trei ore pentru că n-am 
avut curent și aer" Maistrul cu
noștea cauzele. O dată se de
fectase malaxorul. Altă dată se 
întrerupsese curentul. Pentru 
prima oprire era de vină servi
ciul mecanic și maistrul sesizase 
conducerea uzinei. Pentru cea 
de-a doua — întreprinderea re
gională de electricitate Argeș. 
Maistrul era hotărît să scrie

Unul din fruntașii Combinatului de cauciuc sintetic șl produse petrochimice din Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — operatorul chimist Hangan Vasile.

Foto : FLORIN ȚAGA 
corespondent voluntar

IN FORMAȚII
Plecarea unei delegații a 
M.A.N. în R. P. Mongolă

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd spre Ulan Bator, o 
delegație a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Ro
mânia, care, la invitația Marelui 
Hural Popular al R.P. Mongole, 
va face o vizită în R.P. Mongolă.

Din delegație fac parte depu
tății Kovacs Gyorgy, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 

inertului interior și exterior, 
Comitetului pentru prețuri.

în prima zi au fost prezentate 
referate cu privire la rezultatele 
obținute în legumicultura în 
cursul anului 1965, măsurile pen
tru dezvoltarea producției și îm
bunătățirea desfacerii în anul vii
tor, precum și cu privire la sor
timentul de legume recomandat 
unităților cultivatoare în perioada 
1966—1970.

Au urmat apoi discuții.

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

ziarului despre greutățile pe 
care le face uzinei întreprinde
rea regională de electricitate, 
care oprește deseori curentul. 

...Probleme dintre cele mai 
importante care nu pot fi ami- 
nate de la o zi la alta capătă 
astfel rezolvarea. Cîte soluții 
asemănătoare nu se nasc zilnic 
in cele peste 50 de asemenea 
operative cîte se țin în uzină I 
O spune un singur fapt: nici 
o brigadă din cele peste 50 nu 
a rămas, în ultimele două tri
mestre, nici o lună sub plan.

Gheorghe Costache, un lăcă
tuș tînăr, lucrează în brigada 
lui Marin Stroe, la construcții 
metalice. E organizatorul gru
pei sindicale. L-am găsit dis- 
cutînd cu maistrul llie Gatrina 
despre pregătirea adunării de 
grupă sindicală. Ni s-a spus că 
brigada in care lucrează este 
una dintre cele mai bune din 
secție.

— Ce angajamente vă luațl 
pe luna aceasta ? — l-am între
bat pe Costache.

— De luat ne-am lua noi 
dar nu putem.

— Cum adică ?
— Bine, nu avem asigurată 

documentația. Și dacă n-o 
avem, nu știm ce vom lucra, ce 
materiale vom folosi. Nu spun 

conducătorul delegației, Vasile 
Mateescu, președintele Comisiei 
pentru agricultură și silvicultură a 
M.A.N., președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular regi
onal București, loan Ichim, secre
tar al Comitetului regional Bacău 
al P.C.R., prof. univ. Tudor Ione- 
scu, membru în Comisia de poli
tică externă a Marii Adunări Na
ționale, directorul Institutului de 
cercetări alimentare, Constantin 
Zaharia, profesor la Școala medie 
din Vaslui, Ion Negoiță, membru 
al Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N., președintele 
cooperativei agricole de produc
ție „11 Iunie" — Pechea, regi
unea Galați, Erou al Muncii So
cialiste.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de dc-putați ai Marii 
Adunări Naționale și funcționari 
superiori ai M.A.N. și M.A.I".

Au fost de față Togoociin 
Gliendcn, ambasadorul R.P. Mon
gole în Republica Socialistă Ro
mânia,. și membri ai ambasadei.

★
în aceiași zi delegația a sosit 

la Moscova, unde a avut o între
vedere cu I.V. Spiridonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

★
La Cinematograful „Patria" din 

Capitală a avut loc luni seara

Filmul științific
Duminică 10 octombrie orele 

20, președintele celui de al XIX- 
lea Congres al Asociației' Inter
naționale a Filmului Științific și 
al Festivalului Internațional al 
Filmul de știință populari
zată, care s-au desfășurat la 
București în sala mică a Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Aristide Moldovan (director 
al studioului cinematografic 
„Alexandru Sabia") a declarat 
închise lucrările înaltului forum 
al cinematografului pus în slujba 
științei.

Domnul Virgilio Tosi (Ita
lia), vicepreședinte al secției 
de știință popularizată « 
A.I.C.S., a dat citire listei filmelor 
distinse cu Diploma de Onoare 
a Asociației. Au fost distinse un 
număr de 15 filme :,.Muzica și 
cibernetica" (Ungaria), „Păianje
nul negru" (S.U.A.), „Prietenul 
meu Max" (realizat de regizo
rul român Ion Bostan), filmul 

că nu ne luăm de loc anga
jamente. Ne luăm. Dar ce va
loare poate avea un asemenea 
angajament: „Vom termina 
lucrarea încredințată în bune 
condiții".

Șeful de secție, căruia fi 
aducem la cunoștință această 
observație, înalță din umeri : 
„Așa este, dar n-avem ce face. 
Am dus și ducem lipsă de 
documentație pentru poduri. 
Eu mal mult nu vă pot spune, 
întrebați conducerea între
prinderii“.

Și iată-ne, din nou, în biroul 
tovarășului director. „Gheorghe 
Costache are dreptate — ne 
spune dinsul. Institutul de pro
iectări pentru transporturi nu 
ne trimite documentația de exe
cuție cu anticipația necesară 
(minimum 90 de zile) pentru a 
putea specifica materialele de 
Care avem nevoie. E o situație 
căreia eu nu-i mai găsesc nici-o 
explicație. Direcția generală ne 
cere să îndeplinim planul de 
poduri metalice. în schimb, tri
mestrial. ni se trimit doar 3—4 
proiecte — care acoperă doar 
200 tone de confecții metalice. 
Capacitatea secției este 1 400 
tone. Cu ce să acoperim aceas
tă capacitate ? A trebuit să pre

premiera noului film românesc 
„Cartierul veseliei", realizat de 
regizorul Manole Marcus. care 
împreună cu loan Grigorescu 
semnează și scenariul.

Filmul a fost distins cu Premiul 
pentru regie la Festivalul filmului 
de la

Au 
ctțiva 

Mamaia din acest an. 
fost prezentați publicului 
dintre realizatorii filmului.

★
prilejul împlinirii a 20 de■ Cu .

ani de la crearea Partidului Mun
cii din Coreea, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, 
Cian Du Hoan, a organizat, luni 
seara la Teatrul „Ion Creangă", 
prezentarea filmului coreean „Iu
biți viitorul".

Au participat Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Mora
rii, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
piof. Stanciu Stoian, secretar ge
neral al Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Afri
ca, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de cultură, 
ziariști.

Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Luni seara a sosit în Capitală 

dl. André de Blonay, secretar al 
Uniunii interparlamentare care 
face o . vizită în țara noastră la 
invitația Grupului Român al a- 
cestei Uniuni.

(Agerpres)

„Uvertura" (Ungaria), „Atenție, 
operație“ (U.R.S.S.), „Ritmurile 
biologice" (Ungaria), „Domnul 
Plateau" (Belgia), „Metamorfozele 
fluturilor (Italia), „Plasmotro- 
nul“ (Polonia). „Biologia păian
jenului" (Anglia), „Fotografiile 
suprafeței lunare televizate de

Distincțiile 

acordate

Ranger IX" (S.U.A.), „Lactaha- 
cilul acidofil selecționat“ (Japo
nia), „Ciclul vital la păduchele 
vegetal" (Cehoslovacia), „Apor
tul respirației" (R.D.G.), „Elec
tronica industrială" (Bulgaria).

luăm comenzi de la alte între
prinderi din alara ministerului 
nostru".

Din documentația de execu
ție pentru trimestrul I 1966, 
care ar fi trebuit să sosească 
deja în uzină, nu s-a expediat 
pînă acum nici un proiect. în
treprinderea a fost nevoită să 
înainteze comenzile de specifi
cație pentru materiale după... 
apreciere. Și, probabil, la cele 
aproape 2 000 000 lei stocuri 
supranormative formate din a- 
ceeași cauză (aprovizionarea 
fără o cunoaștere a documenta
ției) se vor mai adăuga alte 
sume.

Sesizării făcute de Gheorghe 
Costache nu i-au putut răspun
de nici conducerea secției, nici 
conducerea întreprinderii. Pen
tru întrebarea lui: cînd vor 
putea brigăzile de la construc
ții metalice să-și ia angajamen
te reale, mobilizatoare, care să 
contribuie la depășirea sarcini
lor de plan ale uzinei? aștep
tăm răspuns din partea direcției 
generale tutelare și a Institu
tului de proiectări din cadrul 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

Constructorii 

in timpul liber
Tinerii de la Grupul 3 șantie

re de construcții din Brașov Ișl 
folosesc în mod plăcut timpul 
liber: merg la spectacole, ci
tesc literatură, iau parte la ac
țiunile inițiate de comitetul 
U.T.C.

La blocul A-2 locuiesc patru 
frați — Drăcea. Sint din Brea
za : doi iîmplari. doi fierari-be- 
toniști. S-au calificat pe șanti
er. De curînd, toți patru au 
fost primiți în partid. în came
ra lor întîlnești pe masă, pe 
etajere — cărți, caiete. Trei 
din cei patru frați învață : doi 
la liceul seral, iar Gheorghe, 

\ mezinul, își termină școala e- 
lementară.

Alături de manualele școlare, 
întîlnești autorii preferați pri- 
tre care Sadoveanu șl Arghezi.

Tudorlcă Olimpiu — sudor. 
Branserd Haret — macaragiu, 
Bai! Mihai — șofer și mulți alți 
tineri folosesc o mare parte 
din timpul liber pentru îmbo
gățirea cunoștințelor de cultu
ră generală.

La căminul tineretului se or
ganizează periodic diferite ac
tivități. Programul brigăzii ar
tistice de agitație, cîntecele in
terpretate de soliști, suita de 
dansuri, formația de teatru se 
bucură de aprecierea spectato
rilor. în agenda activității clu
bului sint Înscrise : conferințe, 
seri literare, spectacole artisti
ce, de cinematograf, întîlniri cu 
scriitori și oameni de știință. 
Nu de mult la club a avut loc 
un interesant simpozion pe te
ma „Comportarea civilizată — 
trăsătură a tînărulul înaintat“. 
Serile de poezii dedicate lui 
Eminescu, Topîrceanu, Coșbuc 
s-au bucurat de succes. Tinerii 
Constanța Pop, Iulian Ionescu 
au cules aplauze îndelungate 
pentru recitarea poeziilor.

A. PĂNESCU 
secretarul

comitetului U.T.C., Grupul 3 
șantiere-Brașov

Premieră 
la Teatrul Nafional
Teatrul Național „I.L. Cara- 

giale“ a prezentat duminică 
seara în premieră, în sala Come
dia, piesa „Regele moare“ de 
Eugen Ionescu, în trducerea lui 
Ion Vinea. Pus în scenă de Moni 
Ghelerter, unicul act al acestei 
piese are următoarea distribuție : 
Aura Buzescu, S. Mihăilescu-Bră- 
ila, N. Brancomir, Valeria Gagea- 
lov, Eliza Plopeanu, Constantin 
Rauțchi. Scenografia este semnată 
de Paul Bortnovschi și Ovidiu 
Bubulac, iar ilustrația muzicală 
de Mhcen Ciortea.

(Agerpres)

Secția de învățămînt superior 
A.I.C.S. a decernat, de asemenea, 
Diploma de onOare unui număr 
de 10 filme; „Plasticitatea glo
bulele roșii“ (Romînia) „Angre
najele circare" (Anglia), „Concen
trarea mineralelor" (Belgia), „Ce
lula canceroasă cultivată in 
vitro" (Franța), „Fabricarea și 
joncțiunea elementelor prefabri
cate" (Olanda), „Branchiostroma 
Lanceolatum" (R.D.G.), „Beta- 
tronul" (R.D.G.), „Dereglările lo
cale în circulația sangvină" 
(R.F.G.), „Geometria descriptivă" 
„Microcirculația verdelui de 
Lissamina în rinichii animalelor 
cu singe cald" (R.F.G.).

în continuarea ședinței festive 
din seara zilei de 10 octombrie 
a.c. a avut loc o gală de filme 
selecționate din rindul celor dis
tinse cu „Diploma de onoare" 
(„Uvertura", „Metamorfozele flu
turilor", „Biologia păianjenului", 
„Prietenul meu Max", „Luna fo
tografiată de Ranger IX“ precum 
și un fragment din filmul sovietic 
„Insulele fermecate".)

Filmele au fost primite de 
asistență cu viu interes.

A. T.

Director cînd mai sinteti, 
tovarășe director?

tUrmare din pag. I) 

președintele cooperativei agrico
le :

— Tractoriștii lucrează după 
chef; dimineața intră în brazdă 
la ora 8,30 pentru că... nu are 
cine să-i scoale.

JIPA STERE, șeful brigăzii de 
tractoare :

— Motoarele „cad" mereu ; 
ne-ar trebui niște mașini mai 
rezistente ; aici pămîntul e com
pact și greu.

— Aveți schimburi de noap
te P

— Da, două, însă le folosim... 
ziua, pentru că în fiecare zi cîți- 
va tractoriști lipsesc.

OPREA VASILE, mecanizator, 
a realizat In campania de toam
nă doar 10 hantri la un plan de 
285. Nu e greșală de tipar : 
zece/ Intr-o lună de vîrf, sep
tembrie, el n-a făcut nimic. Cau
za P

— Am stai! cu tractorul în re
parație.

— Te repari și dumneata P
Neînțelegînd sensul observației 

noastre, s-a simțit fignit.

Timp de două săp- 
tămîni, studenții a- 
nului IV de la Facul
tatea de medicină ve
terinară din Bucu
rești au făcut o fru
moasă și instructivă 
excursie prin țară. Pe 
parcursul sutelor de 
kilometri străbătuți in 
elegante și conforta
bile autobuze, ex
cursioniștii au vizitat 
obiective cu caracter 
strict profesional: 
l.C.I.L.-Galați, G.A.S. 
Iași, Abatoarele Bur- 
dujeni, Bacău, Labora
torul veterinar Tg. 
Mureș ș.a., dar și nu
meroase monumente 
istorice, lăcașuri de 
cultură. Un interes

deosebit l-au acordat 
studenții vizitelor fă
cute la Combinatul 
siderurgic de la Ga
lați, Fabrica de an
tibiotice lași, Hidro
centralele ..VI. Lenin“ 
de la Blcaz, și 
„Gheorghe Gheor
ghiu-Dej“ de pe 
Argeș. mînăstirile 
Neamț, Voroneț, Su- 
ceotța. Gura Humoru
lui, Cetatea de scaun 
a Sucevii, Humuleș- 
tii lui Creangă, Mir-

Pe stadion
Peste 160 de tineri din co

muna Giuvărăști au participat 
recent la duminica sportivă 
organizată de Consiliul raional 
UCFS Turnu Măgurele în co
laborare cu comitetul raional al 
UTC. Alături de sportivii de 
la asociația „Oltul" s-au între-

In mijlocul minerilor
O formație a Circului de Sfat 

din București, împreună cu artiști 
ai Circului de Stat de la Sofia, 
și ai Circului Mare din Mosco
va au prezentat cîteva spectacole 
pe Valea Jiului, la Petroșani, Lu
pani și Vulcani. Minerii au apla
udat cu căldură numerele exe
cutate.

GH. BOZU 
corespondent

Medici la datorie
In tinerețea mea, în 

satele îndepărtate ale 
regiunii Bacău, — 
Cîndești, Rediu, 
Borlești — nu se știa 
ce înseamnă me
dic, dispensar, far
macie sau ca I de 
naștere. Cele mai a- 
■propiate orașe, Bu- 
huși și Piatra Neamț, 
se aflau la 15 și res
pectiv 35 km. Abia în 
1948 la Cîndești a 
fost amenajat un 
dispensar bine do
tat ; în 1965, clădirea 
a. fost renovată și i 
s-a dat alt aspect. 
Dispensarul are acum

sală de așteptare, ca
binet medical, casă 
de naștere, farmacie, 
iar la 1 iulie, în a- 
ceastă clădire s-a a- 
menajat un staționar 
pentru copii. Pe lin
gă condițiile bune 
create pentru apăra
rea sănătății oameni
lor, toate cadrele de 
la acest dispensar 
sînt tineri bine pregă
tiți și cu dragoste 
pentru profesia lor: 
Caisîm Victor — me
dic. șef, cadrele medii 
Nistor Aurica, Năsi- 
escu Florica, Păcura- 
ru Valeria, Dănilă M.

Cei din anul l la primele prele
geri universitare

Foto: EMIL COJOCARU
----- •-----

100 000 ani 
vechime

PITE$T1. — (de la corespon
dentul nostru)

Cu prilejul lucrărilor de tera- 
sare în comuna Ștefan ești, raio
nul Pitești, a fost descoperit un 
colț de fildeș al unui elefant de 
pădure în lungime de peste 2 
metri. Noua descoperire confir
mă părerile că pe teritoriul re
giunii Argeș cu 100 000 de ani 
în urmă trăiau animale mari dis
părute astăzi. Fildeșul reconstituit 
în colaborare cu specialiștii Mu
zeului Grigore Antipa din Bucu
rești va fi expus în noua expozi
ție care se va organiza în cadrul 
Muzeului regional Argeș.

— Nu e nimic răutăcios în în
trebarea asta. Adică, în timp ce 
tractorul a stat în atelier, d-ta 
n-ai fi putut lucra, în schimb, 
pe alt tractor P

— Se vede că nu știți... Păi 
dacă nu-mi păzeam mașina, mai 
găseam ceva din ea P Piesele ar 
fi dispărut.

Vă propunem un calcul, to
varășe director: în toate campa
niile s-an defectat multe trac
toare ; cîte zile au pierdut trac
toriștii... păzindu-le ? Și cu cît 
ar fi avansat lucrările agricole, 
dacă nu s-ar fi irosit acest timp P

...In aceeași zi, seara, la ședin
ța comandamentului raional, to
varășul director Ioniță a făcut o 
declarație pe care o reținem pen
tru preciziunea ei.

— Tovarăși, chiar acum am so
sit de la Costești (așadar a 
avut drum pe acolo). Lucrurile 
stau prost, intr-adevăr. Sînt în
grijorat. Dar mă voi strădui... 
etc., etc...

— Să lăsăm... — l-au întrerupt 
tovarășii din comandament. Să ne 
spuneți concret: cînd se va ter
mina semănatul, nu numai la 
Costești, ci în toată raza stațiu
nii Stîlpu.

— N-aș putea să precizez...
V-am ruga atunci să precizați 

tovarășe director: cînd sînteți și 
director P,

Excursie 

studențească

cețtii lui Vasile A- 
lecsandri și atîtea al
te locuri care nu nu
mai că au îneîntat o- 
chiul însetat de fru
musețe, dar au fost 
și un adaus impor
tant de cunoștințe, 
necesare unui specia
list cu pregătire mul
tilaterală.

OCTAVIAN 
MILEA 
student

cut tineri și tinere de la școlile 
generale din comuna Giuvă
răști și satul Moldoveni.

Acliim Ion, Cazangiu Iulica 
de la școala generală din Mol
doveni și Patachia Ion, Mincu- 
leasa Ghița de la școala din co
muna Giuvărăști au terminat 
învingători la probele de atle
tism.

S-au mai remarcat Bățăgui 
Mihai și Niță Iulica la ciclism, 
ambii de la școala generală din 
satul Moldoveni.

Un număr sporit de specta
tori au urmărit cu interes cele 
6 discipline sportive la care au 
avut loc întrecerile: atletism, 
volei, handbal, trîntă, ciclism 
și fotbal.

GRUIA DUMITRU 
tehnician

O scurtă privire asu
pra activității dispen
sarului din acest an: 
2 900 consultații la 
copii, 1060 de con
sultații la adulți, 185 
de vizite la domiciliu; 
internați și vindecați 
în 3 luni — 51 de 
copii. Apoi munca 
intensă dusă pe te
ren de acești tineri a 
ajutat foarte mult la 
depistarea și izolarea 
la timp a unor boli 
epidemice.

TACHE 
VASILACHE 

cooperatist

Cinematografe
CARTIERUL VESELIEI: ru

lează la Patria, orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21. ONORABILUL 
STANISLAS, AGENT SECRET: 
rulează la Flamura, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
București, orele 9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21, Feroviar, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21. DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop : rulează 
la Republica, orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Festi
val, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. CEI MAI FRUMOȘI 
ANI — cinemascop : rulează la 
Luceafărul, orele 9,15; 11,30 ; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. CAME
RA ÎN FORMĂ DE „L" : ru
lează la Capitol, orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, Melodia,
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19 ;
21.30, Modern, orele 9,45 ; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21. PÎNĂ LA 
ORAȘ NU E DEPARTE — cine- 
mascop : rulează la Victoria, ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
LOCOTENENT CRISTINA : >u. 
lează la Central, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
LALEAUA NEAGRĂ -— cinema
scop : rulează la Lumina, orele 
9.30; 11,45; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21, Floreasca, orele 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30. FERNAND
COW-BOY : rulează la Unic«, 
orele 15,15; 18; 21. UN CAR.
I OF, DOI CARTOFI: ruleaza 
la Doina, orele 11,30; 13,45; 16- 
18.15; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII, ora 10 — cinemato
graful Doina. Moșilor, orele 15 ; 
17; 19; 21, Lira, orele 15,30; 
18; 20,30. TRĂIEȘTE-ȚI VIAȚA 
— APELE - ÎN NUMELE 
CELOR VII - CERAMICA 
DIN OBOGA — CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PĂSĂRILOR: 
rulează la Timpuri Noi, orele 10 
•— 21 în continuare. CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI : rulează la 
Giulești, orele 15,30: 18; 20,30, 
Cotroceni, orele 15,30; 18; 20,30. 
CĂPITANUL DIN TENKEȘ — 
ambele serii : rulează la Cultural, 
orele 16; 19,30. A TRECUT O 
FEMEIE : rulează la Miorița, 
orele 9.45; 12; 14,15; 16,30;
18,45: 21. FEMEIA NECUNOS
CUTĂ : rulează la înfrățirea în
tre popoare, orele 10; 15.30;
18; 20.30. LA ORA 5 DUPĂ- 
AMIAZĂ : rulează la Excelsior, 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45. UNORA LE PLA
CE JAZZUL : rulează la Dacia, 
orele 9,30 la 14 în continuare ; 
16,15; 18,45; 21, Vitan, orele 
15,45; 18; 20,15. APORT, MUH- 
TAR 1 — cinemascop : rulează la 
Buzești, orele 14,15; 16,30; 18,45; 
21,15. SAMBA : rulează la Crîn- 
gași, orele 10,30; 16; 18,15;
20.30, Pacea, orele 11; 16; 18.15;
20.30, CORBII: rulează la Cos
mos, orele 16; 18; 20. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : rulea
ză la Grivița, orele 10; 12: 14; 
16; 18.15; 20,30. EVADATUL : 
rulează la Bucegi, orele 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30. HOȚUL DE 
PIERSICI : rulează la Unirea, 
orele 16; 18,15; 20,30. RUNDA 
6 : rulează la Tomis, orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 21,30-
Drumul Sării, orele 15; 17,30; 20. 
CARAMBOL : rulează la Mun
ca, orele 16: 18,15; 20,30, Ra- 
hova, orele 16; 18,15; 20.30. CI
NEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE : rulează la Popular, 
orele 10,30; 16; 18,30; 21.



peste
Lucrările sesiunii Adunării 

Generale a O.N.U. au intrat luni 
în cea de-a 4-a săptămînă. După 
toate probabilitățile, această săp
tămînă va marca încheierea dez
baterilor generale și trecerea la 
examinarea în comisii a proble
melor de pe ordinea de zi.

Ședința de luni dimineața a 
fost descliisă de vicepreședintele 
Adunării, Gershon Collier (Sierra 
Leone) deoarece, după cum a 
anunțat secretarul general U 
Thant, președintele celei de-a 
20-a sesiuni, Amintore Fanfani, 
nu va putea participa un timp la 
lucrări din cauza unui accident.

Șeful delegației Libiei, Wahbi 
Bury, care a luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor generale, a sub
liniat necesitatea ca O.N.U. să 
fie întărită astfel îneît „să poată 
deveni un instrument efectiv al 
menținerii păcii“. El s-a referit 
apoi la problemele colonialismu
lui și rasismului, condamnînd 
măgurile represive luate de auto
ritățile portugheze în Angola,

Situația din indonezia
Agențiile internaționale de pre

să anunță că în Capitala Indone
ziei continuă să fie menținută 
starea de asediu și restric
țiile de circulație în cursul 
serii Și nopții. Potrivit rela
tărilor postului de radio Dja
karta, începind de duminică sea
ra autoritățile militare au impus 
restricții de circulație și în nordul 
insulei Sumatra. Sediul societății 
de radiodifuziune din Djakarta, 
telegraful, centrala telefonică in
ternațională și urbană din Dja
karta continuă să fie ocupate de 
trupe. Același post de radio a a- 
nunțat. că armata de uscat a pre
luat direct conducerea agenției 
oficiale de presă „Antara“.

Legăturile între Indonezia $' 
lumea exterioară, continuă să fie 
întrerupte, singurele surse de in
formare fiind postul de radio 
Djakarta și unele ziare care apar 
sub. controlul armatei.

Postul de radio Djakarta a re
latat despre continuarea demon
strațiilor organizate de elemente 
aparținînd partidelor „Nahdatul 
Uluma“ și, „Mașumi“, ultimul 
fiind interzis de guvernul indo
nezian. Cu prilejul acestor de
monstrații s-au făcut din nou au
zite lozinci anticomuniste și cereri 
privind interzicerea Partidului Co
munist din Indonezia. Același 
post de radio a anunțat că armata 
indoneziana a ocupat, sediul sindi
catelor de la Atjeh (Sumatra). Se 
menționează, totodată ocuparea 
sediilor unor organizații obștești 
din diferite localități.

î

de dezvol- 
bilaterale. 
cele două 
Peyrefitte

—— cale internaționale și lupta oa-

planul

I Bazele engleze
și alternativa laburistă

reducă

englezi ai planu-

să fie 
de un

imensul teritoriu 
de Ia Aden pînă

mai cu privire la obiectivele 
militare din această parte a 
lumii guvernul de Ia Londra a

R. P. CHINEZĂ. — Uscarea griului în provincia Heilunckiang

Sesiunea
P. C. RC. C. al

Sosirea la Roma a delegației ’

mternational de la loroolo

Rezultatele parțiale

Mozambic și Guineea Portugheză, 
precum și politica de apartheid 
promovată în Republica Sud- 
africană.

Adamou Mayaki, ministrul de 
externe al Nigerului, a abordat o 
serie de probleme internaționale 
actuale situîndu-se pe poziții 
foarte apropiate de cele ale pu
terilor occidentale. A urmat Ia 
cuvînt ministrul de externe al 
Gabonului, Jean Engone.

Ultimul vorbitor în ședința, de 
luni dimineața a fost șeful dele
gației Boliviei, Femando Ortiz 
Sanz.

Tot în cadrul ședinței de luni 
dimineața s-a anunțat sosirea la 
sediul O.N.U. a delegației Insule
lor Maldive. Membrii acestei de
legații au fost salutați de pre
ședintele interimar al sesiunii, și 
în aplauzele celor prezenți și-au 
ocupat locul ce le-a fost rezervat 
în sală. Marți în curtea din fața 
Palatului Națiunilor Unite va fi 
arborat și drapelul celui de-al 
117-lea stat membru al O.N.U.

Postul de radio Djakarta a a- 
nunțat că la 11 octombrie s-a 
reîntors la palatul Merdeka din 
Djakarta, președintele Sukarno, 
venind de la reședința sa de vară 
de la Bogor. în aceeași zi, pre
ședintele Indoneziei a primit pe 
noul ambasador al Elveției la 
Djakarta. Sukarno a avut apoi în
trevederi cu doi miniștri care i-au 
prezentat rapoarte în legătură cu 
situația din țară, precum și cu 
Aii Sastroamidjojo, secretarul ge
neral al Partidului Național din 
Indonezia. După întrevedere, Sas
troamidjojo a declarat că partidul 
său sprijină apelul făcut de preșe
dintele Sukarno cu privire la înce
tarea ciocnirilor dintre diferitele 
elemente ale armatei de uscat.

Lucrările Congresului
sindical

Luni 11 octombrie au conti
nuat lucrările celui de-al Vl-lea 
Congres sindical mondial de la 
Varșovia.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de Lazaro Pena, secre
tar general al Centralei revolu
ționare sindicale a oamenilor 
muncii din Cuba, vicepreședinte 
al F.S.M.

Congresul a ales în unanimi-

ale alegerilor din Turcia
In legătură cu alegerile legis

lative care au avut loc duminică 
în Turcia, présa turcă apărută 
luni dimineață apreciază. în an
samblul ei, că Partidul dreptății 
a obținut suficiente voturi pen
tru a-și asuma singur puterea.

In ansamblul său, presa con
sideră că Partidul dreptății a 
obținut 60 la sută din voturi și 
prevede că el va obține între

mondial
tate Comisia de candidaturi, 
Comisia de validare și Comisia 
de regulament. în comisiile de 
candidaturi și regulament au fost 
aleși și membri ai delegației 
sindicatelor din Republica Socia
listă România.

în continuarea lucrărilor Luis 
Padilla, secretar al F.S.M., a 
prezentat raportul prevăzut la 
punctul doi al ordinei de zi : 
„Dezvoltarea solidarității sindi- 

menilor muncii și a popoarelor 
din țările coloniale și de curînd 
eliberate pentru cucerirea și con
solidarea independenței lor na
ționale, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială independentă, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu-

Ambițioasele planuri economice ale laburiștilor 
se bat cap in cap cu politica militară engleză — 
mai ales cu privire la baze — in forma in care 
această politică a fost promovată pină in prezent. 
Creșterea efectivelor armatei și a cheltuielilor mi
litare afectează in așa măsură bugetul tării, incit 
orice pronostic optimist cu privire la redresarea 
economică apare cel puțin ridicol.

n aceste condiții 
laburiștilor le-a ve
nit ideea schimbă
rii „obligațiilor de
fensive" în urma 
cărora să se reali
zeze . reducerea 
cheltuielilor milita
re. Potrivit ziarului 

„CHRISTIAN SCIENCE MO
NITOR“ în prezent guvernul 
Wilson procedează la o revizuire 
a tuturor angajamentelor și 
cheltuielilor defensive ale An
gliei. revizuire care urmează să 
se incheie pînă la sfîrșitul a- 
nului.

O însemnată parte a acestor 
„obligații defensive", adică a 
obiectivelor militare externe 
ale Marii Britanii, este concen
trată în Asia de sud și sud-est, 
zonă pe care presa britanică o 
numește „la est de Suez“. Toc- 

240 și 260 locuri în noul parla
ment, iar Partidul republican al 
poporului își va reduce numărul 
de deputați la 190.

După cum relatează cotidia
nul „Hurriyet", în urma votării 
au fost alese următoarele per
sonalități : Suleyman Demirel, 
președintele Partidului dreptății, 
Ismet Inonu, președintele Parti
dului republican al poporului, 
Osman Boliikbași, președintele 
Partidului națiunii, Mehmet Aii 
Aybar, președintele Partidului 
muncitoresc, profesorul Aii 
Fuat Basgil (Partidul dreptății), 
Yuksel Menderes, fiul fostului 
președinte al Consiliului de Mi
niștri turc, Adnan Menderes și 
Nilufer Gursoy. fiica fostului 
președinte al Republicii Turce, 
Celal Bayar.

Intr-o declarație făcută presei 
luni seara, liderul Partidului 
dreptății, Suleyman Demirel a 
menționat că „deși rezultatele 
definitive ale alegerilor nu sînt 
încă cunoscute, partidul său a 
repurtat un succes electoral care 
îi va permite să formeze singur 
guvernul“.

La rîndul său, primul minis
tru turc Urgiiplu, într-o cuvîn- 
tare radiodifuzată, a făcut bilan
țul activității guvernului său, 
care își va depune demisia la 
deschiderea noului parlament. El 
a subliniat că în cele opt luni 
coaliția guvernamentală a tre
buit să facă față la numeroase 
dificultăți pentru a se ajunge la 
asigurarea condițiilor pentru pre
gătirea alegerilor legislative.

crezut că poate „să-și 
obligațiile" și deci cheltuielile 
militare. O asemenea reducere 
putea sd fie făcută prin renun
țarea la unele din aceste o- 
biective. Planul laburist preve
de însă o altă alternativă. Po
trivit acestui plan în viitor ar 
urma ca o parte considerabilă 
din cheltuielile efectuate de en- 

REPUBLICA DOMINICANA. — 
Aspect din timpul unei recente 
demonstrații studențești in fața 

reședinței guvernamentale

Interviul

ministrului francez

al informațiilor
într-un interviu acordat 

Radioteleviziunii din Belgrad, 
Alain Peyrefitte, ministrul in
formațiilor al Franței, care se 
află în vizită în Iugoslavia, a 
subliniat că relațiile dintre cele 
două țări s-au dezvoltat în pe
rioada postbelică, mergînd pe 
calea înțelegerii reciproce. El 
a spus că, în prezent, între cele 
două țări există puncte de ve
deri comune, deoarece amîn- 
două sînt convinse de necesita
tea păcii și de realizarea ei pe 
baza independenței naționale. 
„Și unii și ceilalți consideră că 
politica blocurilor este înve
chită și depășită“.

în ceea ce privește rezulta
tele obținute în cadrul convor
birilor, ele se referă în special 
la formele practice 
tare a colaborării 
Colaborarea dintre 
țări — a subliniat 
poate să se lărgească atît în 
domeniul economic, cit și în 
domeniul cultural, pe baza 
schimburilor de filme, progra
me de radio și televiziune.

glezi să fie preluate de ameri
cani. S.U.A. ar urma să „cola
boreze“ cu guvernul de Ia Lon
dra fie pentru administrarea în 
comun a unor baze, fie pentru 
construirea unor baze america
ne pe teritorii engleze.

Ideea acestui plan a suris 
foarte mult americanilor. Totuși, 
deși guvernul S.U.A. este, în 
particular, fermecat de perspec
tiva acaparării bazelor engleze, 

presa americană a fost într-o 
anumită privință rezervată. Ea 
s-a supus ritualului negustoresc 
potrivit căruia oricit de strălu
cită ar fi o afacere, partea in
teresată nu trebuie să manifeste 
entuziasm pentru a nu ridica 

i astfel prețul tranzacției. De a- 
.. ceea în ziarele americane s-a 
- pus accentul nu atît pe avanta-

ROMA 11. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, 
transmite: Luni după-amiază 
a s’osit la Roma delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită în 
Italia la invitația C.C. al Par
tidului Comunist Italian.

La sosire, membrii delegației 
au fost salutați de tovarășii

In orașul canadian Toronto au 
luat sfîrșit duminică lucrările sim
pozionului internațional în pro
blemele de politică externă care 
a fost organizat de universitatea 
locală. Deși pe ordinea de zi a 
acestei manifestări au fost înscrise 
diferite probleme, cea mai mare 
atenție a fost acordată agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

Luînd cuvîntul duminică în 
fata celor peste 3 500 de persoane 
participante la simpozion, profe
sorul Staughton Lynd, de la Uni
versitatea Yale, a declarat că in
tervenția americană în Vietnam 
„va fi condamnată de istorie“. 
El a comparat această acțiune cu 
războiul imperialist dus de Italia 
pentru cucerirea Abisiniei (în pre
zent Etiopia) înaintea celui de-al

O companie a celei de-a 173-a 
brigăzi de parașutiști americani 
care împreună cu alte unități au
straliene participă, începînd de 
vineri, la o operațiune în așa-nu- 
mita zonă D — la 50 kilometri 
nord-vest de Saigon — a căzut 
duminică după-amiază într-o am
buscadă organizată de forțele pa
triotice. In timp ce se îndrepta 
de-a lungul unui drum prin acea
stă regiune de junglă, compania 
americană și un batalion austra
lian au fost atacate prin surprin
dere cu mine, mitraliere și arme 
ușoare. In cîteva secunde, men
ționează agenția Reuter, plutonul 
care se afla în frunte — aproxi
mativ 40 de oameni — a fost de
cimat. Aceasta este cea de-a treia 
ambuscadă organizată de patrioți 
în ultimele patru zile în regiunea 
de junglă de la nord de Saigon.

★
In ultimele 24 de ore, relata 

agenția Associated Press, avioane 
aparținînd forțelor S.U.A. și ale 
guvernului de la Saigon au în
treprins 344 de raiduri în regiu
nile din Vietnamul de sud unde 

jele ce le-ar dobindi S.U.A. 
prin preluarea bazelor engleze 
cit mai mult pe obligațiile fi
nanciare care ar decurge de 
aici. Astfel ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“ afirmă că 
„în linii generale, ideea prin
cipală a planului «La est de 
Suez» este de a arunca pe ume
rii americanilor o parte însem
nată din povara de apărare și 
strategică suportată pînă acum 

de Anglia pe 
ce se întinde 
la Borneo".

Susținătorii 
lui aduc ca argument ideea po
trivit căruia în epoca noastră 
de transporturi aeriene rapide 
și de distrugătoare care pot 
străbate distante de două ori 
mai mari fără reaprovizionări, 

Mario Alicata, membru al Di
recțiunii, secretar al C.C. al 
P.C.I., Armando Cossutta, 
membru al Direcțiunii C. C. 
al P. C. I., Giuliano Paje- 
tta, membru al C. C. al 
P.C.I., șeful secției externe, 
senatorul Antonio Roasio, 
membru al C.C. al P.C.I., de 
activiști ai C.C. al P.C.I.

A fost, de asemenea, prezent 
Mihai Marin, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Roma și alți membri ai Am
basadei.

doilea război mondial. Un alt 
bitor, profesorul Richard Mann 
de la Universitatea din Michigan, 
condamnînd rolul de „jandarm 
mondial“ pe care și-l asumă 
S.U.A., a declarat: „Răspunderea 
noastră nu este numai de a de
nunța războiul sau de a ne diso
cia de el, ci de a-i pune capăt“.

în fața participanților la sim
pozion a vorbit, de asemenea, 
și fostul ministru britanic al afa
cerilor externe, Patrick Gordon 
Walker, care a declarat că trebuie 
să fie recunoscute drepturile 
R. P. Chineze la O.N.U. El a afir
mat că „o Organizație a Națiu
nilor Unite care exclude cea mai 
mare țară din lume este în con
tradicție cu logica“.

I
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he, patrioții _ 
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se presupune că există importan
te concentrări ale Frontului na
țional de eliberare. Aceeași agen
ție informează că trupe ale co
mandamentului american au tre
cut, începînd de luni dimineața „la 
ofensive de amploare din regiu
nea pădurilor dense din nordul 
Saigonului pînă în regiuni situa
te pe platourile înalte pentru a 
descoperi pe partizani“. In regiu
nea orașului An-Khe, 
sud-vietnamezi au < ' 
elicoptere americane

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului militar american 
a declarat luni că trupele S.U.A. 
din Vietnamul de sud se ridică 
acum la 144 789 oameni, aștep- 
iîndu-se ca în următoarele zile 
acestora să li se adauge încă 
6 000 militari, un ultim lot din 
prima divizie de infanterie ameri
cană, destinată misiunilor de 
luptă din Vietnamul de sud. El 
a indicat, de asemenea, că în 
Vietnamul de sud mai acționează 
6 500 soldați coreeni, 1 500 aus
tralieni, precum și 350 de neozee
landezi.

bazele masive și-au pierdut 
parte din valabilitatea lor. Ca 
atare Anglia nu este interesată 
in a-și menține o prezentă cos
tisitoare pe teritorii unde chel
tuielile pot foarte bine 
suportate in mare parte 
alt stat.

Pe plan internațional 
,,La est de Suez“ a suscitat co
mentarii aprinse. Potrivit ziaru
lui „COMBAT“, „Washingtonul 
nu urmărește altceva decit să 
preia succesiunea engleză în 
Asia de sud est la fel cum a 
procedat și în 1954 cînd el s-a 
grăbit șă «umple vidul» lăsat 
prin retragerea francezilor de la 
Saigon".

Cintecul de sirenă, executat 
in culise de S.U.A., care consi
deră că punînd dolarii la bă
taie dobindesc supremul argu
ment pentru a convinge Londra 
„să se despovăreze", nu induce 
însă în eroare pe englezul de 
rind. Pentru acesta problema 
nu constă in a determina cu 
cine să fie împărțite cheltuieli
le militare, ci în renunțarea la 
aceste cheltuieli.

I
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corpuri le- 
stabilit ca 

american 
fie de 3,2 
adică mai

otarea în Senatul a» 
merican a celei de-a 
doua versiuni a le
gii pentru finanțarea 
programului de cre
dite destinate străi
nătății pe anul fis
cal curent (1 iulie 
1965 —- 30 iunie

1966) s-a făcut fără dificultăți. 
In prealabil, o comisie mixtă a 
Camerei Reprezentanților și Se
natului a pus de acord diferen
tele între textele votate separat 
anterior de cele două 
giuitoare. Comisia a 
în acest an ajutorul 
pentru străinătate să 
miliarde de dolari, 
mare cu 75 milioane decit suma 
aprobată inițial de Senat și mai 
mică cu 67 ■ milioane de dolari 
decit cea ■■ aprobată de Camera 
Reprezentanților. Litigiul între 
cele două forme s-a referit doar 
la sumele respective, deoarece în 
privința „principiilor" de acor
dare a ajutorului s-a înregistrat 
de la început un consens deplin. 
Astfel au fost menținute prevede
rile — inițiate în Senat — de a 
se interzice acordarea de credite 
unor state care au dat dovadă 
„că nu vor să țină seamă de in
teresele politice ale S.U.A.“ Tot
odată, președintele S.U.A. a că
pătat largi împuterniciri pentru 
folosirea creditelor pentru ca mi- 
nuiiea lor să servească „intere
sele naționale ale S.U.A.“. Re
partizarea creditelor s-a. făcut în 
felul următor: 1,1 miliarde de 
dolari pentru ajutorul militar, 
care include furnizarea de arme 
la 54 de state, 675 milioane de 
dolari pentru țările în curs de 
dezvoltare din Asia și Africa și 
445 milioane de dolari pentru 
țările latino-americane, restul 
creditelor avînd diferite alte în
trebuințări.

Pe lingă faptul că ajutorul de
stinat țărilor străine sub formă de 
credite continuă să fie subordo
nat telurilor politicii S.U.A., a- 
trage atenția faptul că suma to
tală a creditelor este cea mai 
mică de cînd sînt puse în aplicare 
programele denumite oficial de 
ajutorare a străinătății. Fixarea 
creditelor la un nivel scăzut poa
te fi explicată prin ineficienta 
sumelor cheltuite anterior pentru 
a determina într-o măsură hotă- 
rîtoare orientarea politică a sta
telor care primesc credite și prin 
dificultățile legate de scurgerea

Aprecieri

contradictorii

și prudență

aurului din S.U.A. (scurgere ce 
are drept consecință slăbirea po
ziției dolarului). In timpul discu
țiilor privitoare la legea pentru 
acordarea de ajutoare străinătății 
a fost analizată minuțios eficien
ta cererii adresată de Casa Albă 
marelui hussines de a proteja do
larul printr-o „reținere voluntară" 
față de excesele unor investiții 
suplimentare în străinătate ; cu 
acest prilej s-a constatat că ape
lul la voluntariat nu a găsit ecoul 
scontat, marele bussines punînd. 
pe primul plan interesele ime
diate în dauna poziției dolarului. 
Totodată, în timpul recentei con
ferințe a Fondului Monetar In- 

l, s-a anunțat că expor- 
___ ___ A. nu au progresat în 

prima jumătate a acestui an. ceea 
ce riscă să micșoreze excedentul 
balanței comerțului exterior — 
devenită tradițională în ultimul 
deceniu — și, implicit, are reper
cusiuni asupra încasărilor de do
lari de către Statele Unite.

In această lumină, poziția 
S.U.A. față de cererile Franței de 
a se proceda la modificarea ac
tualului sistem Gold Exchange 
Standard, în care dolarul are o si
tuație privilegiată, nu a apărut 
consolidată. Amînarea adoptării 
unei hotărîri asupra revizuirii ac
tualului sistem 'monetar occiden
tal — obținută la. adunarea 
F.M.I. — a fost însoțită de pre
cizarea făcută de ministrul de 
finanțe al S.U.A., H. Fowler, că 

Iîn momentul de fată „nu există 
un plan Made în S.U.A.". pentru 
o viitoare revizuire...

I
I rennte a > 

ternațional, 
turile S.U..
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• IN SALA de concerte a Con
servatorului de muzică din Berli
nul occidentqj a avut loc duminică 
primul concert din noua stagiune 
a Orchestrei simfonice „Berlin“, 
sub bagheta dirijorului român Mi
hai. Brediceanu, artist emerit. So
liștii concertului au fost soprana 
Mdgda lanculescu și baritonul Dan 
Iordăchescu — artiști emeriți si 
tenorul Karl Ernst Mercker, de la 
„Deutsche Oper" din Berlinul occi
dental.

Publicul a răsplătit cu aplauze 
repetate pe dirijor și pe soliști.

• LA 11 octombrie, T. Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, a avut o con
vorbire prietenească cu G. Thom- 
son, ministru de stat în Ministerul 
afacerilor externe al Marii Britanii.

în aceeași zi, G. Thomson a par
ticipat la o conferință de presă la 
care au luat parte ziariști bulgari 
și străini.

• ORGANIZAȚIA studențească 
vest-germană „Uniunea liberală a 
studenților" s-a pronunțat pentru 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre R. F. Germană și țările socia
liste. Ea a cerut, de asemenea, re
nunțarea Ia „Doctrina Hallstein",

îndreptată împotriva recunoașterii 
R. D. Germane, și constituirea u- 
nor comisii gpnerale germane în 
vederea stabilirii și dezvoltării con
tactelor dintre cele două state 
germane.

O LA 11 octombrie la invitația 
lui R. Malinovski, ministrul apără
rii al U.R.S.S., a sosit la Moscova 
Raul Castro Ruz, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P. C. Cuban, locțiitor al primului 
ministru și ministru al forțelor ar
mate revoluționare din Cuba.

• SĂPTĂMÎNĂ aceasta începe 
la Stockholm decernarea anuală a 
premiilor Nobel. Laureatul premiu, 
lui de medicină va fi anunțat joi, 
de literatură vineri, iar laureatii 
premiilor de fizică și chimie la 
21 octombrie. Premiul pentru pace 
este decernat la Oslo de către Par
lamentul norvegian, de obicei pe 
la mijlocul lunii octombrie. Lau
reatii obțin o medalie, o diplomă 
si premii în valoare de 56 000 do
lari. Festivitățile de premiere vor 
avea loc la 10 decembrie, în pre
zența regelui Gustav Adolf al 
Suediei.

• CELEBRUL scriitor francez 
Francois Mauriac, laureat al Pre
miului Nobel pentru literatură, 
membru al Academiei Franceze, a 
împlinit 80 de ani. Cu prilejul a- 
niversării, Radioteleviziunea fran
ceză a transmis mai multe emi
siuni omagiale. La 18 octombrie,

In orașul Bordeaux, locul de naș
tere al sărbătoritului, va avea loc 
o ședință iestivă la Teatru! mare, 
prezidată de Chaban Delmas, pri
marul orașului, șl președintele 
Adunării Naționale.

• UN CARDIOLOG din Livorno, 
prof. Adriano Bencini, a declarat 
că a descoperit misterul stingerii 
speciei dinozaurilor. El a ajuns la 
concluzia că aceste animale pre
istorice au murit de infarct, pro
vocat de scăderea temperaturii.

• TIMP de trei zile, la Oporto 
s-a întrunit Congresul scriitorilor 
portughezi. A fost adoptată o re
zoluție cu privire la organizarea 
unei noi Asociații a Scriitorilor 
din Portugalia. După cum se știe, 
în luna mai, Asociația scriitorilor 
portughezi a fost dizolvată prin 
hotărîre guvernamentală, ca urma
re a decernării premiului literar 
pe 1964 cunoscutului scriitor ango
lez Jose Mateus da Graca, condam
nat la 14 ani închisoare sub acu
zația de a fi participat la mișcarea 
de eliberare din Angola și Insulele 
Capului Verde.

• ÎNTR-UN discurs ținut dumi
nică, ministrul de externe al Elve
ției, Friedrich Wahlen, a făcut a- 
pel la femeile .elvețiene șă-i con? 
vingă pe soții. lor să voteze in fa
voarea acordării dreptului de vot 
femeilor. El a subliniat că nerezol- 
varea acestei probleme aduce pre
judicii prestigiului internațional al

Elveției. Ultima dată, acum șase 
ani, a avut Ioc un referendum în 
această problemă, rezultatul fiind ■■ 
651 930 voturi contra și numai 
323 727 pentru.

Numai în cîteva cantoane ale 
Federației Elvețiene, femeile au 
drept de vot în problemele de inte
res local.

• PRIMUL ministru norvegian, 
Einar Gerhardsen, a prezentat luni 
demisia cabinetului său regelui 
Olav al Norvegiei. El a cerut re
gelui să însărcineze o altă perso
nalitate cu formarea noului guvern. 
Demisia guvernului Gerhardsen 
urmează înfrîngerii suferite de 
Partidul Muncitoresc Norvegian 
care s-a aflat Ia putere cu o 
scurtă întrerupere timp de 30 de 
ani, la recentele alegeri parlamen
tare. Majoritatea locurilor în par
lament este deținută acum de 
coaliția formată din partidele con
servator, liberal, de centru și creș
tin popular. Noul prîm-ministru ur
mează să fie Per Borten, lider al 
partidului de centru. Componența 
cabinetului său va fi cunoscută 
marți. Se știe însă, de pe acum, că 
partidul conservator va deține 6 
portofolii, iar celelalte trei partide 
cîte trei portofolii.

® In lumea cineaștilor mexicani 
se desfășoară zilele acestea discu
ții vii în legătură cu criza prin 
care trece cinematografia din a- 
ceastă țară. în prezent se produc

FINLANDA. — Noul pod care unește Helsinki cu suburbia 
Lautasaari

în țară 70 filme anual, față de 
120 filme cîte se produceau cu 
15 ani în urmă. Cercurile cinema
tografice sînt, de asemenea, în
grijorate de scăderea calității fil
melor, precum și de căile de re
zolvare a problemei finanțării lor.

Cunoscutul ziar „Excelsior“ 
scria zilele acestea că nu trebuie 
acordate credite acelor care co
piază filmele occidentale sălba
tice, ci artiștilor ale căror scena
rii și realizări oferă garanții pen
tru succesul artistic“.

• LA 11 octombrie delegația 
guvernamentală australiană condu
să de Alan Westerman, prim-mi- 
nistru adjunct, ministru al industri
ei și comerțului care a făcut o 
vizită în R. P. Bulgaria a părăsit 
Sofia.

In timpul vizitei delegația a 
avut convorbiri privind dezvoltarea 
relațiilor comerciale între Bulgaria 
și Australia.

Membrii delegației au fost pri
miți de Ivan Budinov, ministrul 
comerțului exterior al R. P. Bul
garia.

IEste adevărat că Otto Eck- 
stein, unul din principalii consi- 
Ilieri ai Casei Albe pentru pro

blemele economice, s-a referit în
tr-o recentă cuvintare ținută la I Chicago la „Expansiunea care 
durează de 55 de luni fără între- 

I rupere", dar el a trecut cu ve
derea simptomele negative de 
care guvernul S.U.A. pare a ține 8 seamă în elaborarea politicii de 
acordare de credite și de inve- 

Istiții în străinătate.
De fapt, optimismul lui Eck- 

stein a încercat să fie o replică 
ila declarațiile președintelui Băn

cii Federale de Rezerve, McChes- 
Inay Martin, care a precizat că 

își menține aprecierile sale ante
rioare că acum S.U.A. se găsesc. 8 „pe drumul unei crize asemănă
toare celeia din 1929“. Evident, 

I distanța dintre declarațiile dom
nilor Eckstein și Martin este prea 

(mare. Se vede însă că în politica 
economică a S.U.A. se înregi
strează o reținere care indică 

I faptul că guvernul american se 
arată prudent față de viitoarea 

I evoluție a. situai.zi economice.

Z. FLOREA
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