
Sonda a fost salvată

în Cosmoscu

mos". în decurs

La însilozarea furajelor

lansările în Cos- 
de două zile, a-

în 
cu 
in- •

centrul orașului
(Foto : R. Costln)

ai muncii din regiunea Ploiești, 
bilete de odihnă sau tratament, date 
prin sindicat.

Anul acesta au mers să-și petreacă 
concediul de odihnă, sau la tratament, 
trimiși de- sindicate aproape 20 000 
de oameni ai muncii din regiune.

lăsase bine 
și sonda se 
nou în pro-

conicc|ii 
afară do 

consul- 
îmbună- 
îmbogă-

Aspect din magazinul do încălțăminte deschis 
la parterul noilor blocuri din 
Pitești.

(din ziarul „Steagul 
nostru”-Tg. Jiu)

>) PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
9 Din secțiile C.F.R. Ploiești, Cîmpina, 
a Tîrgovișfe și Buzău au plecat ieri și 
i> azi cu trenul în diferite stațiuni bal- 
’? neo-climaterice din țară un număr de 
a peste 1 000 petroliști, metalurgiști, 
>> mineri, mecanizatori și alfi oameni
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GUVERNUL ECUADORULUI A DE
MISIONAT LA 24 AUGUST. Agenția 
Associated Press anunță că demisia 
guvernului se datorează situației 
încordate din țară.

UN NOU ACT AGRESIV a fest să- 
vîrșit împotriva Cubei. Nave mili
tare au deschis focul asupra Ha
vanei, provocînd pagube. (Amănun
te în pag. IV-a).

Pe marginea recomandărilor 
Consiliului Superior 

al Agriculturii

^öaOrgan al Comitetului Central al P.M.R

SECRETARUL GENERAL PROVI
ZORIU AL O.N.U., U. Thant, a sosit 
la Moscova, la invitația guvernului 
Uniunii Sovietice. U. Thant va vizita 
apoi Polonia, Cehoslovacia, Austria.

JLJL1 Ut-Ldi CL11; 1114.

puține au fost cazurile cînd, în 
' 1 aceleiași gospodării a-

grijă și 
recoltei 
agricol 

luat mă-
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÄ J O noua casă de cultură
FĂGĂRAS (coresp 

„Scînteii”).. — La Făgă
raș s-a dat în folosință 
casa raională de cultură

care cuprinde o sală de 
spectacole, 4 săli pentru 
diferite activități 
turale, bibliotecă.

Trenuri cu tonaj sporit
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — Mecanicii și fo- 

chiștii de la Depoul C.F.R.-Craiova au remorcat de 
la începutul acestei luni și pînă în prezent peste 
300 trenuri cu tonaj sporit. în același timp, consu
mul specific de combustibil a fost redus cu 6 la 
sută față de norma tehnică.

La Oradea:

în aceste zile, în agricultură sînt 
multe lucrări de făcut. în regiu
nile din nordul țării — Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Suceava și al
tele — trebuie terminat în cel mai 
scurt timp treieratul cerealelor 
păioase, al mazărei și recoltatul fî- 
nețelor; în toate regiunile este ne
cesar să se grăbească însilozarea 
porumbului, să se folosească din 
plin resursele existente pentru asi
gurarea bazei furajere ; lucrări 
care nu suferă întîrziere mai sînt : 
recoltatul fasolei cultivate prin 
porumb, pregătirile pentru recoltat 
floarea-soarelui etc.

Grăbind aceste lucrări—care au o 
mare însemnătate 
menii muncii din 
agricultură nu 
trebuie să uite 
nici o clipă că se 
apropie vremea 
însămînțărilor de 
toamnă.

în acest' an, nu

La sonda 169, din 
cadrul Trustului de 
foraj Tg. Jiu, schim
bul condus de Pe
trescu Leon își luase 
postul în primire. Fie
care sondor lucra de 
zor. Totul era gata 
pentru săparea son
dei, cînd deodată, în 
interior, se auzi un 
zgomot. Sondorii și-au

încordat auzul. Zgo
motul s-a accentuat. 
Ce se întîmplase?

Straturile de 
mint ce împrejmuiau 
puțul sondei se pră
văliseră peste sapă. 
Forajul nu mai putea 
continua. Trebuia ac
ționat imediat. Sondo
rii au început să ma
nevreze energic gar-

nitura de prăjini. După 
cîteva ore de muncă' 
încordată, sondorii au 

pă- salvat de la avarii 
grave sonda 169. Nici 
nu se 
amurgul 
afla din 
ducție.

în fruntea în
trecerii pentru 
remorcarea tre
nurilor cu to
naj sporit și re
ducerea consu
mului de com
bustibil sînt 
mecanicii Petre 
Purcaru, Florea 
Constantin, A- 
vram Constan
tin și alții.

cadrul aceleiași gospodării 
gricole de stat sau gospodării 
colective, de la o tarla la 

, s-au obținut producții de 
diferite. Pe unele parcele 
strîns cu 200, 300, 500 și chiar 
kg grîu mai mult la hectar

alta 
grîu 
s-au 
1000 

______ decît 
pe alte parcele. Fiind vorba de di
ferențe de producție în aceeași uni
tate agricolă, pe același fel de sol, 
aceste diferențe nu pot fi puse pe 
seama condițiilor naturale diferite. 
Alta este cauza : modul de execu
tare a lucrărilor. Experiența G.A.S. 
Dudești, regiunea București^ Moș- 
neni-Dobrogea, G.A.C. Frățilești- 
București și altor gospodării arată 
că producțiile bune s-au obținut 
datorită"aplicării, în mod diferen
țiat și în complex, a măsurilor a- 
grotehnice înaintate.

Ținînd seama de învățămintele 
recoltei abia treierate, numeroase 
gospodării agricole de stat și colec
tive au și început pregătirile pentru 
recolta anului viitor executînd ară
turi adînci, imediat după recoltarea 
mazărej,, borceagului, orzului și 
griului, încorporînd în sol, odată 
cu această lucrare, cantități însem
nate dé îngrășăminte. Cele mai mari 
suprafețe au fost arate în regiunile 
Galați, București, Ploiești, Banat, 
Oltenia și Dobrogea.

Preocupîndu-se cu : 
răspundere de soarta 
anului viitor, consiliul 
raional Medgidia a 
suri pentru a se stabili în fiecare 
unitate solele pe care se va semăna 
griul, soiurile de grîu ce vor fi cul
tivate etc. O atenție deosebită se 
acordă pregătirii terenului și con
diționării semințelor (au fost arate 
pentru grîu 15 000 de hectare și s-au 
pregătit 3 500 tone de semințe). 
Fără îndoială că aceste pregătiri și 
cele ce voi’ fi făcute în continuare 
vor asigura buna desfășurare a 
semănatului. Dar, din păcate, nu 
peste tot s-a înțeles pe deplin im
portanța executării la timp a aces
tor lucrări. în regiunile Maramureș, 
Bacău, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Suceava, Cluj, Brașov, Hunedoara a- 
răturile se desfășoară într-un ritm 
nesatisfăcător, 
are efecte 
cînd arătura 
imediat după 
premergătoare, ea contribuie la în- 
magazinarea și menținerea apei în 
sol, creează condiții bune pentru 
activitatea microorganismelor, per
mite îngroparea uniformă a se
mințelor, la aceeași adîncime.

Pînă Ia începerea însămînțărilor 
n-a mai rămas multă vreme. Acest 
lucru îl știu foarte bine consiliile 
agricole, sfaturile populare. De a- 
ceea, ele trebuie să asigure, opera
tiv și cu răspunderea cuvenită, ca 
pregătirile pentru semănat să fie 
făcute la vreme, iar organele de 
partid au datoria să controleze per
manent mersul acestor lucrări.

întîrzierea arăturii 
dăunătoare. Atunci 
e făcută timpuriu, 

recoltarea plantei

O atenție deosebită trebuie dată 
întreținerii arăturilor făcute mai 
din timp. Consiliul Superior al A- 
griculturii recomandă ca pe toate 
tipurile de sol, arăturile executate 
după plante care părăsesc tere
nul devreme să fie lucrate ori de 
cîte ori este nevoie pînă la semă
nat, cu grape cu discuri, grape cu 
colți reglabili sau cultivatorul, pen
tru a se distruge buruienile și a 
se menține terenul afinat la supra
față. Arăturile bolovănoase se ver 
tăvălugi cu tăvălugi netezi și ine
lari grei sau se vor lucra cu gra
pe cu discuri, de mai multe ori, 
astfel ca pînă la semănatul cultu
rilor de toamnă să se asigure un 
pat germinativ de bună calitate.

O parte din 
grîu se seamănă 
după plante care 
părăsesc terenul 
mai tîrziu : ' po
rumb siloz, floa
rea-soarelui, po
rumb boabe etc.

în acest caz, așa după cum reco
mandă Consiliul Superior al Agri
culturii, îndată după recoltarea cul
turilor și eliberarea terenului să se 
execute lucrări cu grapa cu discuri 
în vederea mărunțirii resturilor 
vegetale. Odată cu aceasta e'bine 
să fie administrate și îngrășămin- 
tele. După discuire se va exe
cuta arătura, diferențiat după sta
rea de umiditate a solului, spre a 
se realiza un pat germinativ cores
punzător.

Multă atenție trebuie dată și fo
losirii îngrășămintelor chimice și 
organice. La aplicarea îngrășăminte
lor, inginerii agronomi din G.A.S. 
și G.A.C. au datoria sä țină seama 
de gradul de fertilitate a terenului, 
de planta premergătoare, soiul de 
grîu cultivat etc.

Cu multă grijă trebuie făcut 
semănatul. Respectarea perioadei 
optime, a adîncimii celei mai potri
vite, folosirea unor cantități cores
punzătoare de semințe la hectar, 
condiționate, încercate din vreme 
asupra puterii lor de germinație, 
tratate contra dăunătorilor —'iată 
principalele reguli ce trebuie avute 
în vedere la semănat. Este de da
toria specialiștilor din agricultură 
ca, pe baza recomandărilor Consi
liului Superior al Agriculturii, a 
studierii amănunțite a condițiilor 
locale și a experienței existente în 
unitățile respective, să recomande 
în mod concret lucrătorilor din 
G.A.S., S.M.T. și colectiviștilor cînd 
trebuie început semănatul, la ce 
adîncime să fie făcută lucrarea, ce 
cantitate de sămînță trebuie dată 
la hectar etc.

Agricultura noastră a fost în
zestrată cu zeci de mii de tractoa
re și mașini agricole moderne ; în 
multe gospodării există de acum o 
bogată experiență în obținerea de 
producții mari de grîu. Avem la 
dispoziție cantități mai mari de se
mințe din soiuri de înaltă producti
vitate. Sînt deci create condiții ca în 
anul viitor să se obțină recolte bo
gate de grîu în toate gospodăriile 
agricole, pe mari întinderi 
teren. Trebuie numai ca 
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile agricole să desfășoare o 
temeinică muncă politică și orga
nizatorică pentru răspîndirea expe
rienței bune dobîndite de unitățile 
agricole fruntașe, pentru aplicarea 
ei pe scară tot mai largă, bineîn
țeles, diferențiat de la un loc la 
altul în funcție de condițiile exis
tente în fiecare gospodărie. Popu- 
larizînd larg metodele agrotehnice 
înaintate și mobilizînd oamenii 
muncii din agricultură la aplicarea 
lor, vor fi puse temelii trainice ale 
unei recolte sporite în anul viitor.

BAILEȘTI (coresp. „Scînteii'). — 
însilozarea fuxajeloi și grăbirea 
ritmului construcțiilor zootehnice sînt 
principalele preocupări ale colecti
viștilor din raionul Băilești. Pînă 
acum, gospodăriile colectiva din 
acest raion au însilozat peste 30 000 
tone furaje. Cele mal mari cantități 
au fost însilozate de gospodăriile 
colective din Rastu, Galicea Mare, 
Urzicuța, Catane Vechi și altele. 
Colectiviștii din Galicea Mare au 
însilozat peste 3 000 tone frunze de 
floarea-soarelui, tulpini de porumb 
fără rod din cultura porumbului 
pentru boabe, amestecate cu plea
vă rezultată de la treieratul păioa- 
selor și alte ierburi.

Paralel cu însilozarea, colectiviștii 
din Rastu continuă să facă prima 
prașilă la porumbul furajer, însă- 
mînțat după recoltarea griului. Pen
tru completarea necesarului de iu- 
raje necesare însilozării, consiliul 
agricol raional a îndrumat gospo
dăriile colective din nordul raionu
lui, ca cele din Orodelu, Caraula 

-și altele, să recolteze stuful-din.băl
țile din apropierea Dunării. Pentru 
hrana oilor, mai ales în timpul ier
nii, în majoritatea gospodăriilor co
lective din acest raion se recoltează 

'lăstari de saloîm, care pentru o 
bună conservare se așează între 
straturi de paie.
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împreună cu alte gospodine 
din blocul în care locuiesc, am 
vizitat cel de-al III-lea Pavilion 
de mostre de bunuri de consum 
organizat în toamna anului tre
cut. Multe lucruri frumoase erau 
expuse acolo. Nu 
ne uităm mai în- 
tîi. Lenjerie fru
moasă, încălță
minte elegantă, 
paltoane dublate 
cu blănuri sinte
tice, perdele, lus
tre. Aparatele 
electrice de uz casnic te făceau 
să întrevezi viitoarea bucătărie- 
laborator pe care și-o dorește 
orice gospodină. Am admirat 
aparate de radio și multe altele. 
Mare parte a articolelor expuse 
s-au și produs, le-am văzut în 
comerț. Mi-am cumpărat și eu 
linul din tipurile noi de aparate 
de radio ; mulți dintre vecini 
și-au cumpărat diferite obiecte 
electro-casnice pe care le văzusem 
expuse.

Totuși, unele articole admirate 
la cel de al III-lea Pavilion de 
mostre n-au apărut încă în ma
gazine. Stativul de flori din masă

<jtia?n la ce sa

»na

plastică, de pildă, deși ar fi avut 
căutare, nu se găsește încă în 
comerț. Se pare că așa s-a în- 
tîmplat și cu alte cîteva produse, 
dintre care îmi amintesc de unele 
aparate electrice și de unele țe
sături de bumbac fantezi, care 

rivalizau, ca mo
dele, cu cele mai 
reușite mătăsuri 
naturale. Pre
supun că este 
vorba aici ori de 
defecțiuni orga
nizatorice, ori de 

așa înțeleg : dinneglijență. Eu 
moment ce mărfurile au fost ex
puse, cei care le-au prezentat 
sînt datori să-și respecte cuvîn- 
tul față de cumpărători.

Ar fi bine ca aceste mărfuri 
să fie aduse cît. mai curînd în 
magazine, astfel ca noul pavilion 
de mostre să nu-i găsească pe 
reprezentanții întreprinderilor res
pective și pe cei ai comerțului 
datori cu produse pe care 
expus anul trecut.

FLORICA LUNGU, 
gospodină
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Sta(ie de îmbuteîïere 
a gazeîor Lichefiate

ORADEA (coresp. „Scînteii”). La 
Oradea s-a construit o stație mo
dernă de îmbuteliere a gazelor li
chefiate, cu o capacitate de încăr
care de peste 1 200 butelii pe zi. La 
începutul Iu----- --------------
nii septembrie, 
noua stație de 
îmbuteliere a 
gazelor liche
fiate va intra 
în funcțiune cu 
întreaga capa
citate.

Expoziție cu produse 
ale industriei locale

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). 
localitate s-a deschis o expoziție 
produse ale întreprinderilor de 
dustrie locală din regiune. Printre 
exponate se află diferite tipuri de 
mobilă, produse casnice, 
etc. Expoziția urmărește, în 
prezentarea noilor produse, 
tarea cetățenilor în vederea 
fățirii calității produselor și 
firii sortimentelor.

Premieră 
la Constanța 

CONSTANTA 
(coresp. „Sein-1 
teii”). — Ieri la 
Constanta a avut 
loc premiera ope
retei „Lysistrata” 
de Gherase Den- 
drino. Regia este 
semnată de Gheor
ghe Bărbulescu, 
conducerea muzi
cală apartinind lui 
Constantin Dami- 
nescu.

Spectacolul s-a 
bucurat de succes.

BACĂU (redacția ziarului „Stea- Universului și 
gul roșu“). — în ziua de 23 ciu— —
gust, la Muzeul regional Bacău a proape 4 000- de oameni ai muncii 
fost deschisă expoziția „Alcătuirea din oraș au vizitat expoziția.

Aurel Stanciu osto unul din veteranii oțelului de la Hunedoara. A 
venii aici prin 1948 ca muncitor necalificat. Aproape de cuptoare, el a 
îndrăgit repede meseria frumoasă de oțolar. în scurtă vreme a ajuns 
prim topitor, iar apoi, după ani de muncă și învățătură — maistru 
oțelar.

La oțelăria Martin nr. 2, undo lucrează în prezent, Aurel Stanciu 
aduce o contribuție importantă la operațiile de reparare la cald a cup
toarelor. înalta sa calificare, experiența dobîndită la oțelăriile Hune
doarei și în Uniunea Sovietică !-ciu ajutat să obțină însemnate reali
zări în producție. în acest an, prîntr-o mai bună organizare a muncii 
și prin aplicarea unor metode avansate de muncă, el a contribuit la 
reducerea sub 2 la sută a timpului de reparare la cald a cuptoarelor 
Martin. (Foto : A. Cartojanu)
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BIROUL POLITIC AL F.L.N. a dat 
publicității un cupei în care a-ată 
că este nevoit eă amine alegerile 
de la 2 septembrie, din cauza a- 
gravării situației în Algeria. (Amă
nunte în pag. IV-a).

PREMIERUL LAOSULUI, Suvanna
Fumma, a declarat că este optimist 
în ce privește pregătirile de insta
lare a noilor miniștri în funcțiile lor, 
cît și în ce privește retragerea per
sonalului militar străin.

. „RĂBDAREA NOASTRĂ A AJUNS 
LA CAPĂT" — a declarat Norodom 
Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
la o întîlnire cu diplomații străini. 
Dacă Vietnamul de sud nu va în
ceta acțiunile agresive împotriva 
Cambodgiei, reprezentantul acesteia 
la Saigon va fi rechemat.

PENTRU PRIMA DATĂ în istoria 
S.U.A., datoria publică a atins cifra 
record de 300 miliarde dolari — re
cunoaște departamentul finanțelor 
din Washington, într-un raport dat 
publicității.

In pragul anului școlar

Lucra de cîțiva ani la cup
tor. înroșea piesele la do
goarea flăcării, apoi le afun
da în apă treptat sau deoda
tă, una după alta, într-o miș
care aproape mecanică, așa 
cum se căleau piesele genera
ție după generație.

Deprinsese bine meseria. 
Lucra ca și ceilalfi muncitori 
mai vîrsfnici de la sec(ia de 
tratamente termice a Uzinei me
canice din Cîmpina. Cei din 
jur vedeau în tînărul a- 
cesta nu prea legat, cu fața 
ușor alungită și oacheșă, un 
muncitor conștiincios, capabil 
să creeze ceva în meserie, 
după ce va fi adunat expe
riență îndestulătoare.

Părerea lor avea să fie cu
rînd confirmată. Tntr-una din 
zile, Andrei Vasile fu chemat 
de șeful secției. S-a întors lîngă 
cuptor cu fața luminată, 
selă, dar care nu putea 
cunde un anume simțămînt 
îngrijorare.

— Se pare că în curînd 
vom începe să lucrăm cu cu- 
renți de înaltă frecvență. Ne-a 
sosit prima instalație, spuse el 
celor cîre îl întîmpinaseră cu 
întrebări felurile.

Oameni ai tehnicii noi

M ODERN

ve-
as- 
de

Vestea adusă de tînărul că- 
lifor era dintre cele mai im
portante. Se împlinea un gînd 
pe care îl nutreau călitorii de 
la o vreme încoace. Auziseră 
cu toții că în marile noastre u- 
zine — la cele de tractoare din 
Brașov, la ,,23 August“ din 
București, la „lndepcndența”-Si- 
biu și chiar la vecinii metalur- 
giști din Sinaia — se folosea 
un nou procedeu tehnologic 
de călire a pieselor prin cu- 
renți de înaltă frecvență.

Tînărul Andrei Vasile a fost 
dat în grija unui inginer 
care a studiat în Uniunea So
vietică pentru a se specializa 
în tălirea C.I.F. în biroul ingi
nerului se aflau pe rafturi tra
tate și cărți de specialitate. In
ginerul îi exphea, iar el, tînă
rul cătitor, învăța cu pasiune.

In vremea aceasta, în hala 
de tratamente termice se mon
ta noua instalație. S-au fixat în 
beton, într-o cameră separată, 
motorul de antrenare și dina-

mul pentru curent, apoi ta
bloul de comandă care seamă
nă cu acelea întîlnife de obicei 
în sălile centralelor electrice. 
Apoi s-a montat instalația de 
călire propriu-zisă și au

început probele tehnologice. 
Andrei era de invidiat. Lucra 
în preajma inginerului care 
punea instalația la punct. A- 
vea să fie primul călifor mo
dern din uzină. Un pionier al 
tehnicii noi.

...L-am cunoscut zilele trecu
te. Lucra la noua instalație.

— Piesele acestea se căleau 
înainte cu oarecare greutate 
și încetineală — spuse el, ară- 
iînd o stivă de pistoane pentru 
pompele de fund, cu largă în
trebuințare în industria petrolie
ră extractivă. — înainte căleam 
600 de bucăți pe lună, pe cîtă 
vreme acum am și trecut de 
3 000. O productivitate de 5 
ori mai mare.

în timp ce vorbea, unul din 
pistoanele amintite, lung de 
un metru și ceva, era purtat 
mecanic printr-un inductor da 
formă rotundă prin care cir
culau, îngemănat, curentul a« 
lecfric și apa. Călirea JS

Curentul înro- 
chiar 
prin 
apă. 
doar
asu-

7 I
cea simultan, 
șea piesa și apa o răcea 
în timpul trecerii ei 
acest cîmp de foc și de 
Iar el, călitorul modern, 
apăsa pe butoane. Nu era
dat, cum știam noi că arată că- 
liforii. Andrei Vasile lucra ca 
într-un laborator — curat, cal
culat, degajat.

Tehnica nouă îl stimulează 
pe om, îl atrage la o activitate 
intelectuală. Așa s-a petrecut și 
cu Andrei Vasile. El se pregă
tește să-și termine școala me
die. îl atrage, în perspectivă, 
școala de maiștri. Este membru 
de partid și a deprins în aceșfi 
ani să facă totul bine și cu fe
mei. Așa a ajuns fruntaș în 
producție.

Andrei Vasile nu-i singurul 
călitor modern din uzină. Nu 
de multă vreme a început să 
funcționeze aici, la tratamente 
termice, o a doua instalație. 
Doi muncitori călesc azi fot 
afîfea piese cîte căleau înain
te 15 sau 
lalfă.

Tehnica

20 de oameni lao-

nouă are ritmul el.

ȘT. ZIDĂRIȚA
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în cartierul Militari din Capitală 
a fost construită de curînd o școală 
nouă cu 16 săli de clasă.

. (Foto : M. Cioc)

Cu sprijinul cetățenilor
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 

Sfaturile populare din regiunea Ga
lați au antrenat și în acest an zeci 
de mii de.cetățeni la muncă patrio
tică pentru continua înfrumusețare 
a orașelor și satelor.

In comunele regiunii, cetățenii au 
sprijinit sfaturile populare la ame
najarea a 188 parcuri, 252 terenuri 
sportive ; s-au plantat pe străzi și 
în parcuri 90 000. pomi ornamentali.

Vacanța, cu zilele ei pline de 
farmec, se apropie de soroc. For
fota di.n librării și din magazi
nele unde se vînd uniforme a- 
mintește că noul an școlar bate 
la ușă. Cei care o vară întreagă 
au colindat pe cărările răcoroase 
ale munților, ori au căpătat cu
loarea șocolatei în taberele de pe 
malul mării, uitînd că pe lume 
mai există aritmetică și chimie, 
se pregătesc acum cu firească 
emoție să treacă din nou pragul 
claselor, să se reîntîlnească cu 
colegii și profesorii. Iar cea mai 
tînără genera
ție, „bobocii” 
dintr-a întîia, 
a intrat și ea în 
febra pregătiri
lor.

In urmă cu cî
teva zile cons
tructorii noii școli cu 24 de clase 
din cartierul gării Obor din Ca
pitală au avut plăcuta surpriză 
să primească vizita unei „comi
sii” neobișnuite. Trei copii, olea
că mai răsăriți de-o șchioapă, au 
intrat în clasele mirosind încă a 
var proaspăt, au privit cu aten
ție culoarele strălucitoare și, la 
plecare, unul dintre ei nu s-a 
răbdat să nu spună : „E frumoa
să școala, nene. Aici o să învă
țăm și noi...”.

In anul școlar care va începe, 
bucuria de a învăța în școli ori 
în clase noi o vor avea multe 
mii de elevi de pe întregul cu
prins al țării. La Iași, Constanța, 
Cobadin, Casimcea, din regiunea 
Dobrogea, se înalță clădirile noi
lor școli de opt ani, ca și în co
muna Chilii din raionul Buzău, 
ori în multe alte locuri. In total, 
în țară se construiesc în acest an 
peste 5 400 săli de clasă, statul 
alocînd pentru construcția noilor 
școli și săli de clasă fonduri de 
peste 500 milioane lei. Termina
rea ^tuturor acestor construcții 
pînă la vremea deschiderii școli
lor este o sarcină pe cit de im
portantă pe atît de presantă.

In cea dintîi zi de școală, cînd 
clopoțelul îi va pofti cu glasul 
său cristalin pe elevii claselor 
I—VII să se așeze în bănci, aceș
tia vor găsi, așezate dinainte, pa
chetele cu cărți. Mai bine de 
17 400 000 de exemplare vor fi dis
tribuite gratuit, ca o mărturie a 
grijii părintești a partidului și 
guvernului pentru tînăra gene
rație.

Fie-ne îngăduită o mică compa
rație. In urmă cu 25 de ani, tot 
pe vremea cînd primele frunze 
ruginite ale lui septembrie ves

teau începutul 
anului școlar, un 
ziar al vremii, 
oficios al unui 
partid burghez 
ce se pretindea 
„național” și a- 
părător al intere

selor școlărimii, scria : „Un
singur copil la , școala pri
mară într-un sat are nevoie pen
tru cărți de cel puțin 500 lei pe 
an dacă este în clasa I și a Il-a 
și de SOO lei pentru celelalte clase. 
Sînt oameni care nu au de o pli
ne, dar 800 de lei? Pe urmă se 
găsesc oameni nevoiași cu 2—3 și 
chiar 5—6 copii la școală. Ce fac 
aceștia? De unde să scoată cele 
aproape 5 000 lei pentru cărți și 
rechizite?”. întrebarea, firesc, nu 
putea să capete răspuns în acele 
timpuri.

...Am trecut acum cîteva zile pe 
strada Nerva Traian, unde se 
înalță o școală nouă cu 24 de 
clase. In curtea ei am întîlnit un 
grup de părinți, ajutînd în timpul 
liber constructorilor ca totul să 
arate ca o oglindă în ziua cînd 
copiii vor inunda sălile luminoa
se. Alături de oameni cu părul că
runt, am văzut și cîțiva dintre 
viitorii stăpîni ai școlii. In liniș
tea după-amiezii de august răsu
na cîntecul copiilor : „Mulțumim 
din inimă partidului...”,

ION MĂRGINEANU
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„La noi, la Sulina...“
Vaporul mai are de parcurs o 

bună bucată de drum pînă la Sulina, 
dar după un cot al Dunării se și ză
resc clădirile mai mari ale orașului. 
Printre ele, Palatul administrativ al 
flotei Dunării, în întregime refăcut, 
hotelul, noul cinematograf, casa de 
cultură construită nu de mult. Din- 
tr-i> privire îți dai seama că și în 
Sulina noul e prezent. în oraș sînt 
zeci de locuințe noi, s-a construit 
o uzină de apă, iar rețeaua de ca
nalizare s-a extins cu mii. și mii de 
metri. Cetățenii se mândresc și cu 
lucrările ce se fac acum în port pen
tru modernizarea străzilor din a- 
propiere. Zilele acestea, pe chei se 
lucrează de zor la fixarea stîlpilor 
de beton, la montarea unei noi re
țele electrice.

Dar o simplă plimbare pe strada 
portului scoate la iveală contraste 
izbitoare. La doi pași de cinemato
graful cu un exterior plăcut, alături 
de grădinițe curate cu frumoase 
ronduri de flori, se întinde, pe sute 
de metri pătrați, un parc. Mai pre
cis, un fost parc, acum în paragină. 
Cele cîteva bănci pentru odihnă sînt 
aproape înecate în bălării. Nicăieri 
nici o floare. în vecinătate este o 
altă grădină publică, mult mai mare 
decît cealaltă. Ea a fost amenajată 
numai prin munca cetățenilor, care 
își doresc orașul cît mai frumos. 
Rămînea sfatului popular datoria să 
o îngrădească. Dar gospodarii de la 
sfat nu s-au grăbit. Dimpotrivă. 
„Ce-a fost greu s-a făcut — și-au 
spus. Ce-a mai rămas ? Un gard, 
colea...“ Și au lăsat grădina în pace.

în Sulina sînt multe parcuri și 
grădini. De ce unele sînt frumoase, 
bine îngrijite, iar altele nu ? Doar 
aceiași gospodari răspund de aspec
tul lor.

Cetățeanul care vine la Sulina 
după o vreme îndelungată este im
presionat de lucrările care s-au fă
cut și se fac pentru pavarea străzi
lor. Un lucru îl miră însă : ce-o fi 
cu pietroaiele, mari cît toate zilele, 
risipite prin tot orașul ? E atît de 
greu să se îndepărteze aceste urme 
rămase la tot pasul după construc
tori ?

La impresia pe care și-o face vi
zitatorul despre gospodărirea unui 
oraș contribuie, într-o mare măsu-, 
ră, și felul în care sînt aprovizio
nate unitățile comerciale, buna de
servire a consumatorilor. La Sulina, G. GRAURE

Noul complex de deservire din Fălticeni
(Foto : Agerpres)

port frecventat de mulți turiști, te 
aștepți ca în această privință totul să 
meargă bine. Dar lucrurile nu stau 
tocmai astfel. Restaurantul „Marea“ 
de pildă, cu toate că e un local des
tul de încăpător, este mai totdeauna 
aglomerat. Deși orașul s-a dezvoltat, 
rețeaua de alimentație publică nu 
s-a extins.

Vizităm și unele unități „Alimen
tara" — varietatea sortimentelor nu 
corespunde cerințelor.

Unitățile comerciale amintite țin 
de O.C.L. comerț mixt din Tulcea. 
Să fi uitat oare tovarășii din con
ducerea acestei organizații comer
ciale de îndatoririle pe care le au 
la Sulina ? Dacă întrebi la O.C.L. 
care e pricina acestei aprovizionări 
defectuoase, se găsesc tot felul de 
explicații, printre care și aceea că 
„alimentele se transportă cu vapo
rul și ajung greu". Dar despre fap
tul că orașul Sulina s-a dezvoltat, 
că aici vin zilnic turiști, în timp ce 
„repartizarea produselor alimentare 
se face după criteriile anului trecut“ 
— despre aceasta nu pomenește ni
meni. Conducerea O.C.L. comerț 
mixt din Tulcea pare a nu se gîndi 
la acest lucru cum nu se gîndește 
nici la faptul că în timpul verii e 
nevoie în Sulina de cel puțin încă 
o grădină-restaur.ant, de o unitate 
cu produse lactate, de chioșcuri cu 
răcoritoare.

La Sulina ziarele și revistele vin 
chiar în ziua apariției. E un succes, 
ținînd seama de lunga călătorie ne 
care trebuie să o facă. Dar în tot 
orașul există un singur loc unde se 
vînd ziare — o tarabă. în oraș sînt 
cîteva tutungerii. De ce nu se vînd 
ziare, ca în toată țara, și la aceste 
unități comerciale ?

Nu s-ar putea ca orașul să arate 
mai îngrijit, să fie mai bine apro
vizionat ? Pe această temă am stat 
de vorbă cu unii cetățeni

— Să vedeți, a remarcat cineva, 
la noi, la Sulina, gospodarii orașu
lui parcă s-au obișnuit cu unele 
lipsuri.

Dar nu numai ei. Sulina este un 
oraș de subordonare raională. De 
gospodărirea lui răspunde și Sfatul 
popular raional Tulcea. S-or fi obiș
nuit și tovarășii de aici cu lipsurile 
în gospodărirea Sulinei?

Curățenia orașului, o mai bună a- 
provizionare, extinderea rețelei 
comerciale — iată probleme de 
care organele locale din Sulina ar 
trebui să se intereseze mai mult.

Cartea în slujba 
agriculturii

La dezvoltarea agriculturii noa
stre socialiste, la obținerea de pro
ducții cit mai mari, o contribuție 
importantă aduce cartea agrozoo
tehnică.

în acest an la Editura agro-sil- 
vică a apărut caseta „Mica biblio
tecă agrozootehnică", care conține 23 
de broșuri din toate domeniile mun
cii în gospodăriile agricole colective 
și de stat. Tipărită într-un tiraj de 
50 000 de exemplare, această casetă 
s-a bucurat de o largă răspîndire la 
sate. De asemenea, în colecția „Frun
tași în agricultură" apar în tiraje de 
masă broșuri care popularizează 
succesele unor gospodării colective, 
ale unor brigadieri, mulgători etc.

In timp ce în- 1961 cărțile agro
zootehnice au atins un tiraj de 
2 887 800 exemplare, în acest an sînt 
prevăzute să apară aproximativ 100 
de titluri într-un tiraj total de 
5 816 600 de exemplare.
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„CONDUCERE $1 ÎNDRUMARE
COMPETENTA, CONCRETĂ

A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDE
RILOR“

în urma apariției articolului „Con
ducere și îndrumare competentă, 
concretă a activității întreprinderi
lor" în „Scînteia” nr. 5590, comite
tul de partid și conducerea admini
strativă a Uzinei „Hidromecanica”- 
Brașov — se spune în răspunsul 
semnat de secretarul comitetului de 
partid al uzinei, Ielciu Gavrilă — au 
analizat deficiențele semnalate pri
vind munca de calificare și ridicare 
a gradului de specializare a munci
torilor din uzină.

Comitetul de partid a îndrumat 
conducerea administrativă și comi
tetul sindical să reorganizeze întreg 
ciclul de învățămînt profesional.

Astfel s-a stabilit o anumită zi pe 
săptămînă în care să aibă loc, după 
terminarea programului de lucru, 
predarea cursurilor de ridicare a 
calificării și de specializare a mun
citorilor; cei mai buni ingineri 
au fost repartizați să predea lecțiile, 
efectuîndu-se totodată un control 
riguros al prezenței la cursuri și al 
conținutului lecțiilor ; s-a refăcut 
tematica lecțiilor pe meserii. în 
uzină s-a organizat un ciclu de 13 
conferințe cu aplicații practice care 
popularizează tehnica nouă. Frec
vența s-a îmbunătățit.

„BUNĂ DESERVIRE"
în ziarul „Scînteia” nr. 5520 a 

apărut articolul „Bună deservire”, 
în care se critica atitudinea lipsită 
de atenție și solicitudine a unor vîn- 
zători față de cetățeni. Redacția ä 
primit cîteva scrisori de răspuns. 
Direcția generală de aprovizionare șl 
desfacere din M.I.A. ne scrie: „Cele 
relatate în articol sînt reale. Vînză-

oeo--------

Produse din sticlă și ceramică fină
Comisia mixtă de avizare a Mi

nisterului Industriei Ușoare Mi
nisterului Comerțului Interior a a- 
probat noi produse din sticlă și ce
ramică fină, realizate de creatorii de 
modele din întreprinderile producă
toare. V

SCÎNTEIA

toarea Aurelia Pantilie, care lucra 
la standul de produse conservate 
prin frig de la magazinul „Delta 
Dunării", s-a purtat necuviincios cu 
clienții și a lipsit deseori de la locul 
de muncă. Ea a fost sancționată 
de conducerea magazinului”.

Ministerul Comerțului Interior ne 
comunică: „Atitudinea necorespun
zătoare a vînzătorului Osvald Fran
cise de la magazinul „Victoria” a 
fost pusă în discuția colectivului de 
la raionul de confecții de bărbați. 
Vânzătorii au luat cuvîntul și l-au 
criticat aspru ; conducerea magazi
nului l-a sancționat cu mustrare 
scrisă*.

La același articol, am primit răs
puns și de la Direcția comercială a 
Capitalei : „Sesizarea privind maga
zinul „Mioara" este justă. Condu
cerea O.C.L. Produse industriale din 
raioanele 30 Decembrie — Grivița 
Roșie a luat măsuri de îndreptare. 
Articolul „Bună deservire" va fi 
dezbătut în grupele sindicale cu toți 
lucrătorii din unități. La toate uni
tățile comerciale din raion se vor 
pune tăblițe cu numele vînzătorilor. 
Vom urmări și în viitor să fie res
pectate normele de bună servire".

„POSIBILITĂȚI
/ 'ASEMĂNĂTOARE —

REZULTATE DIFERITE"
în răspunsul trimis redacției, Fa

brica de ciment „Victoria socialis
tă* din Turda, criticată în artico
lul cu titlul de mai sus, publicat în 
„Soîntela“ Nr. 5594, pentru neînde- 
plinirea sarcinilor de plan pe pri
mul semestru al anului în curs, 
arată, printre altele : „Principala 
cauză a rămînerii în urmă în pri
mul semestru al anului o consti
tuie faptul că n-au fost aplicate 
toate măsurile prevăzute pentru a 
asigura realizarea planului. După 
publicarea articolului, conducerea

Au fost omologate noi servicii și 
farfurii din sticlă, servicii din porțe
lan, farfurii plate, bibelouri etc. 
Toate aceste produse vor fi expuse 
la cel de-al patrulea pavilion de 
mostre ce se va deschide în toamnă.

întreprinderii, împreună cu Direcția 
generală a industriei silicaților din 
Ministerul Industriei Construcțiilor, 
au luat un șir de măsuri ale căror 
roade s-au făcut simțite imediat. 
Planul producției globale pe luna 
iulie a fost realizat în proporție de 
104,75 la sută ; s-au produs peste 
plan 1510 tone de ciment. Indicii 
intensivi de exploatare a cuptoare
lor au crescuț față de semestrul I 
1962. Pentru îmbunătățirea tran
sportului materiei prime din cariere, 
au fost înlocuiți, în mare parte, va- 
goneții necorespunzători".

Studenți din anul 
cultății do Științe Naturale a 
Universității „Al. I. Cuza“ din 
Iași cercetează materialul 
recoltat.

(Foto : M. Andreescu) 

Un coif de pe fărmul Mării Negre. 
Pe fundalul modernelor construcții 
care se profilează in zare, întîlnești 
o vegetafie bogată, oarecum neobiș
nuită pe aceste meleaguri. Coiful a- 
cesta cu sumedenie de plante, care 
în mod normal nu cresc alături, găz
duiește slafiunea zoologică marină de 
la Agigea. Înființată cu mari stră
danii și sacrificii, în 1926, de către 
biologul Ioan ßorcea, această sfajiu- 
ne care poartă numele fondatorului 
cunoaște acum o puternică dezvol
tare.

Stafiunea de cercetare de la Agi- 
gea contribuie la cunoașterea legi
lor biologice ce guvernează „lumea 
tăcerii", a adîncurilor. Împrejurul 
stafiunii, pe fărmul nisipos al mă
rii se întinde o rezervație unică 

tot litoralul romînesc. Zo
nele dunelor de 
nisip de pe ma
lul mării ascund o 
mare bogăție fau- 
nisfică și floristică 
rară. De aceea s-a 
făcut această rezer
vație la Agigea. 
Aci natura „face 
ce vrea", omul nu 
intervine — doar 
observă, cercetea
ză, consemnează. 
Rezervafia cuprin
de plante și ani. 
male rare.

Rezervafia nu-i 
'decît un mic teren 
terestru de studii. 
Principalul obiectiv 
de cercetare al 
oamenilor de știin
ță este marea. Și 
aceasta sub aspect 
dublu : științific și 
economic. Printre 
femele la ordinea 
zilei sînt : „Studiul 
sacului vascular la 
pești", „Studiul en- 
cefalului la pești", 
„Studiul radioacti
vității naturale a u- 
nor organisme ma

ca să pomenim de cele 
Cercetări cu rezultate bune 
pe teme de importantă

Cffjrfro« Cinematografe)
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economică — „Pescuitul șprofulul 
și hamsiel", „Folosirea luminii arti
ficiale în pescuitul din Marea Nea
gră", „Dinamica zooplanlconului în 
portul Constanta".

In fiecare vară la sfafiune sînt 
găzduifi sute de studenfi și profesori 
de științe naturale. Unii își pregătesc 
lucrările de diplomă, ceilalți își de- 
săvîrșesc cunoștințele. De la înființa
rea stafiunii, s-au elaborat aici 400 
lucrări științifice cuprinse in trei mari 
volume traduse în mai multe limbi. 
Biblioteca — cu peste Î0 000 volu
me — cuprinde literatura științifică 
completă asupra Mării Negre. Sta
țiunea are relații științifice cu 46 in
stituții similare de peste hotare și 
primește anual 280 reviste de spe
cialitate de pe tot globul.

Au fost terminate o serie de lu
crări pentru lărgirea și modernizarea 
stațiunii. Pe lingă vechile laboratoa
re — cel de anatomie, botanică, zoo
logie — au fost înființate altele noi : 
unul pentru filmat și fotografiat sub 
apă și altul pentru folosirea izotopi
lor radioactivi. Prin folosirea izo
topilor se stabilesc date prețioa
se in legătură cu creșterea, răspîn- 
direa șl migrația peștilor.

A mai fost amenajată o sală spe
cială cu acvarii mari în care se poate 
urmări îndeaproape, în timpul studii
lor, comportamentul peștilor. Stațiu
nea va fi înzestrată în curirid'dii alte 
importante mijloace pentru cercetări: 
o navă nouă, aparate de filmat sub 
apă, costume de scafandru. In cu- 
rînd va fi pus la dispoziția publicu
lui muzeul stafiunii, de o mare va
loare științifică și didactică ; aci se 
găsesc sute de exponate din fauna și 
flora Mării Negre —- de la uriașii 
delfini pînă la transparentele me
duze sau micile scoici care perforea
ză stîncile dure din fundul mării.

ION PLEAVĂ

Ileana Vrancea : |
Studiu

și antologie J

literare marxiste din Romînia
Volumul „Tradiții ale criticii lite

rare marxiste din Romînia”, între 
anii 1930—1940, cuprinde o bogată 
selecție de articole din presa con
dusă și îndrumată de Partidul Co
munist din Romînia. în paginile lui 
aflăm oglindit un moment impor
tant din evoluția criticii literare ro- 
mînești. Este vorba anume de epoca 
în care — așa cum spune și au
toarea în studiul introductiv — 
tradițiile înaintate ale „Contem
poranului” și ale celorlalte re
viste muncitorești din secolul tre
cut sînt continuate în condiții isto
rice noi, determinate de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, de înființarea Partidului 
Comunist din Romînia, de creșterea 
avîntului revoluționar al proletaria
tului.

Datorită studiilor întreprinse de 
criticii și istoricii literari asupra tra
dițiilor literaturii noastre realist-so- 
cialiste, a devenit cunoscută mai în
deaproape în ultimii ani influența 
puternică pe care a avut-o asupra li
teraturii din perioada amintită ideo
logia Partidului Comunist din Ro- 
mînia Critica literară marxistă din
tre cele două războaie dezvoltă pe o 
treaptă nouă cele mai valoroase idei 
democratice exprimate de scriitorii 
noștri realiști, legați prin atitudinea 
și opera lor de popor.

în paginile revistelor conduse și 
îndrumate de partid sau ale altor 
reviste democratice apărute în limba 
romînă ca și în limbile minorităților 
naționale a fost susținut și promo
vat cu consecvență realismul în li
teratura romînă. au fost încurajate 
tendințele pozitive, operele legate de 
viața și idealurile oamenilor muncii. 
Aceste reviste au răspîndit ideile 
realismului socialist și au populari
zat succesele primei literaturi rea- 
list-socialiste din lume, literatura 
sovietică.

Afirmarea literaturii revoluționare 
a avut de învins mari piedici, cumi 
au fost ilegalizarea Partidului Co»

„Tradiții ale criticii

munist din Romînia, îngrădirea li
bertăților publice, cenzura sălba
tică. Și totuși, îmbinînd, conform 
indicațiilor partidului, folosirea tu
turor posibilităților existente, le
gale și ilegale, scriitorii și publi
ciștii militanți au promovat, între 
cele două războaie mondiale, un 
curent combativ de gîndire mar- 
xist-leninistă. în antologia de față 
au fost selectate un număr de arti
cole reprezentative, care ne dau o 
imagine cuprinzătoare a luptei ideo
logice desfășurate pe tărîmul lite
raturii în răstimpul unui deceniu 
(1930—1940).

Dar am restrînge importanța aces
tei antologii dacă ne-am referi la 
ea numai din punctul de vedere al 
istoriei literare. Ea prezintă interes 
pentru întreaga viață culturală din 
acea perioadă, deoarece articolele 
care au fost incluse aici dezbat pro
bleme" fundamentale ale atitudinii 
omului de cultură, ale poziției’ sale 
în societate, ale rostului lui în con
temporaneitate, ale legăturilor sale 
cu poporul.

Ne aflăm într-o etapă în care ge
nialele teze marxist-leniniste privi
toare la cultură — și îndeosebi cu 
privire la rostul social al creației li
terare și artistice — capătă o tot 
mai mare răspîndire printre oamenii 
de artă cei mai înaintați din țara 
noastră. Este etapa în care învăță
tura partidului a determinat crea
rea unui curent de opinie și apariția 
unor opere literare șl studii critice 
aflate pe pozițiile spiritului de par
tid.

Cum era și firesc, problema e- 
sențială dezbătută în acești ani a 
fost aceea a poziției artistului în so
cietate, a atitudinii sale față de via
ță. Critica și publicistica marxistă 
subliniază că rolul scriitorului, în 
epoca noastră, este de a lupta prin 
arta sa pentru înfăptuirea idealuri
lor clasei muncitoare, clasa cea mai 
înaintată.„Scrisul mea a o contrU 

buție la eforturile de eliberare a 
maselor muncitorești. Idealul lor 
este și idealul meu", declara Ale
xandru Sahia. „Proletariatul repre
zintă interesele vitale și culturale 
ale omenirii — spunea N. D. Cocea 
în cuvîntul înainte al revistei „Era 
nouă“. Progresul acestei clase co
incide cu progresul general al uma
nității". își află dezlegarea astfel 
multe întrebări cărora decenii de-a 
rîndul scriitorii noștri au căutat să le 
afle răspunsul. Slujirea conștientă, 
cu adevărat liberă, a intereselor po
porului constituie calea cea mai fe
cundă pentru înflorirea talentului, 
pentru desăvîrșirea posibilităților 
creatoare. Miron Radu Paraschi- 
vescu exprimă astfel, în 1934, acea
stă idee : „Numai atunci intelectualul, 
șomer astăzi, va fi într-adevăr li
ber. Dacă va ști să se organizeze, 
dacă se va alătura maselor munci
toare". Și tot autorul „Declarației 
patetice' afirma în 1937 : „Trebuie 
neapărat ținut seama de caracterul 
acesta — DE CLASĂ — al libertății, 
pentru a construi judecăți valabile 
cu sau despre ideea de libertate". 
Protestînd împotriva barierelor puse 
între cultură și masele largi, Ion 
Călugăru, Năgy Istvan sau Petre 
Constantinescu-Iași pledează cu căl
dură — în articole cuprinse în an
tologie — pentru o legătură nemij
locită a scriitorului cu poporul. 
Din această perspectivă sînt jude
cate fenomenele artistice, demas- 
oîndu-se falimentul artei pure, „fără 
preocupări sociale, fără atitudini', 
așa cum o aflăm caracterizată în 
manifestul revistei „Bluze albastre', 
al poeziei „monstruoase și inutile', 
cum o numea prea timpuriu dis
părutul Bogdan Amaru, al iluzoriei 
neutralități a scriitorului, condam
nată atît de incisiv de Gali Gâbor. 
Repudiind poezia „egoistă și falsă", 
Geo Bogza arăta — în 1933 — ne
cesitatea unei poezij .4 »vieții ade

vărate, o poezie care să poată fi 
citită de o sută de mii de oameni”.

în cadrul luptei pentru dezvoltarea 
unei literaturi strîns legate de 
popor, pentru promovarea și trium
ful realismului se înscriu articolele 
și studiile cuprinse în antologie, 
dedicate operei unor scriitori ca Li
viu Rebreanu, N. D. Cocea, G. M. 
Zamfirescu ș.a. Subliniind ceea ce 
este pozitiv și valoros în lucrările 
lor, au fost criticate în același timp 
tendințele de îndepărtare de la rea
lism, demonstrîndu-se, de pildă, că 
elementele naturaliste, exagerarea 
„pitorescului" au dus, atunci cînd 
s-au manifestat, la o neveridică re
flectare a vieții, la opere lipsite de 
suflu artistic.

Astfel, în critica și publicistica li
terară marxistă din deceniul al pa
trulea al secolului nostru recunoaș
tem cele mai bune tradiții ale lite
raturii romîne de pînă atunci și per
manenta legătură cu tot ce avea 
mai de preț literatura realistă a 
epocii. De aici atitudinea consec
ventă de respingere a tuturor cu
rentelor reacționare, tradiționaliste 
sau moderniste.

Au fost demascate, pe drept cu- 
vînt, falsificarea monstruoasă a 
idealurilor patriotice, folosirea lor 
demagogică în scopuri criminale, de 
ațîțare șovină, pe care ideologii 
dreptei românești o practicau de a- 
tîta vreme, ca și desconsiderarea, 
respingerea valorilor , culturii po
porului nostru de către reprezen
tanții curentelor moderniste. Artico
le semnate de Al. Sahia, Miron 
Radu Paraschivescu, Ilie Constan- 
tinovschi, Victor Iliu și alții — cu
prinse în antologie — dezvăluiau 
caracterul profund reacționar al 
curentelor literare de dreapta, 
demascau adevărata față a ideolo
giei naționaliste.

Critica marxistă a relevat pe de 
altă parte contradicțiile literaturii de 
așa-zisă avangardă, ale literaturii 
moderniste, suprarealiste, ce cultiva 
— cum se arată în articole scrise 
de Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, 
Korvin Sândor — în numele unui 
fals protest împotriva burgheziei, o 
metodă iraționalistă, aberantă.

Din paginile acestei cărți se des
prinde imaginea unei lupte comple
xe, duse de pe pozițiile partidului, 
care a urmărit să apere cultura ro
mînă de toate aceste curente antl- 
tealiște, anțiarțișțice. Desigur, lupți 

împotriva acestor curente literare a 
reunit un front mai larg, care a cu
prins mulți scriitori și publiciști. 
Este demn de subliniat că scriitori 
din cei mai de seamă ai literaturii 
romîne s-au aflat pe poziții apro
piate de cele ale criticii marxiste, 
iar unii au resimțit în mod pozi
tiv în activitatea lor influența idei
lor proletariatului. O antologie care 
să oglindească această influență, 
strîngînd cele mai semnificative 
dintre numeroasele articole din 
presa vremii, în care se manifestă 
în mod clar pozițiile democratice, 
de promovare a realismului, de apă
rare a culturii împotriva naționa
lismului, șovinismului, ar fi de ase
menea binevenită.

Critica și publicistica aflate sub 
îndrumarea partidului s-au afirmat 
ca apărătoare consecvente ale valo
rilor culturii progresiste a po
porului. „Tot ce în cultura burgheză 
e bun, e valoare a fost și va fi a- 
runcat de fascism ; dar toate aceste 
valori nu fac decît să se alăture pro
letariatului, clasei revoluționare, 
care le va promova în istorie și în 
umanitate" scria pe bună dreptate 
Miron Radu Paraschivescu. în pagi
nile, publicațiilor îndrumate de par
tid întîlnim aprecieri pline de căl
dură la adresa operelor de puternic 
realism ale lui Sadoveanu sau Ar- 
ghezi. Articolele despre Eminescu și 
Bacovia (semnate de Mihai Beniuc), 
sînt elocvente pentru modul în care 
tot ce a dat bun literatura poporului 
nostru era însușit de proletariat și 
apărat de falsificările și denaturările 
criticii reacționare.

Studiul introductiv conține o ana
liză amplă, clară și documentată a 
modului în care s-a desfășurat lupta 
ideologică în literatura dintre cele 
două războaie mondiale.

Pentru o mai bună orientare a 
cititorului era folositor ca antolo
gia să fie însoțită și de cîteva note 
care să cuprindă explicații asupra 
unor nume și opere literare amin
tite în textul articolelor.

Volumul recent apărut arată încă 
o dată ce vast material de cercetare 
se află în fața istoricilor și criticilor 
noștri literari. Merită depusă o 
muncă perseverentă, de adîncime — 
așa cum a fost și aceea a Ilenei 
Vrancea — pentru a pune tot mai 
larg în lumină tradițiile înaintate 
ale culturii noastre de astăzi.

VALERIU RlPEANțț

SALA PALATULUI R. P. ROMINE. 
Concert de muzică populară romînească 
dat de orchestra „BARBU LÄUTARU“. 
Dirijor : Nicu Stănescu — (orele 20).

TEATRUL „C. I. NOTTARA” (Parcul 
Herăstrău) : PYGMALION — (orele 20). 
(Parcul ,,N. Bălcescu") : SCANDALOA
SA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLËE ȘI DOAMNA MOON — 
(orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE" (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20,15).

TEATRUL EVREIESC DE STAT 
BUCUREȘTI (Grădina din Str. Mlrcea 
Vodă nr. 5) : SOACRA ȘI NORA — 
(orele 20,15).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului Circului din Guandun (R. P. 
Chineză) — (orele 20).

TEATRUL DE VARA din parcul „23 
August" : LUIS ALBERTO DEL PARANA 
din Paraguay și cvartetul său de mu
zică ușoară „LOS PARAGUAYOS" — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚĂ : Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele 16), Patria 
(8,15; 10; 11,50; 13,40; 15,30; 17,20; 19,15; 
21,05), București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Stadionul Republicii (orele 20). 713 
CERE ATERIZAREA : Republica (9,45; 
12; 14; 17; 19; 21,15), I. C. Frlmu (9; 11; 1Q. 1K. II. 1O. «11. nn. „„vxo, ±1, iu, zx, giâuiiici — zu; zzj. yy
de ZILE IN PACIFIC : Magheru (10,15; 
12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15; 17; 19; 21; grădină — 20,30), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina Progresul 
(20). REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII
— cinemascop ; Alex. Sahia (10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21; grădină — 20). VIRSTA 
DE AUR A COMEDIEI : 1 Mai (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flacăra (10; 12; 16,15; 18,15;
20.30) , Volga (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 
19; 20,45), G. Coșbuc (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Stadionul Giulești (20), Stadio
nul Dinamo (20), Arenele Libertății (20). 
VALEA VULTURILOR : V. Alecsandri 
(10,30; 12,15; 15,15; 17; 19; 21), Tineretului 
(9,30; 11,20; 13,10; 15; 16,45; 18,25; 20,’30), 
23 August (10; 12; 15; 17; grădină 20), 
Munca (9; 11), Vasile Roaită (10; 12; 15; 
17; 19; grădină 19,45; 21,30). LACRIMI 
TIRZII : Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30; 
grădină 20), Olga Banele (15; 17; grădină
— 20,30). POST-RESTANT : Lumina (ru
lează în continuare de la 10 la 14,10’ 
16,15; 18,25; 20,30). M-AM SATURAT DE 
CĂSNICIE : Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Ilie Plntille (10; 16; 18; grădină 20). FAN
TOMELE DIN SPESSART : Centra) 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 8 Martie 
(11; 15; 17; 19; 21; grădină 20), Donca 
Simo (11; 15; 17; 19; 21; grădină 20). 
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (10). CONFIDENTUL DOAMNE
LOR : 13 Septembrie (11,30; 16; 18,15;
20.30) . FIUL HAIDUCULUI : ■ Timpuri 
Noi (rulează în continuare de la orele 
10 Ia 19), T. Vladlmirescu (16; 18; 20). 
NUMAI O GLUMA : rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (11; 16; 18,15;
20,30).  SENTINȚA SE VA DA JOI : în
frățirea intre popoare (10,30; 16,30; 18;
20,30).  CETATEA HURRAMZAMIN : Cul
tural (10,30; 14,45; 16,50; 18,55; 21). LĂ
SAREA NOPȚII : Alex. Popov (rulează 
în continuare de la orele 10 la 19), Arta 
(16; 18; grădină 20). SCRISOARE DE LA

O NECUNOSCUTA : Grivița (10,30; 12,30; 
15; 17; 19; 21). POMPIERUL ATOMIC : 
rulează la cinematograful C. David 
(11,30; 15; 17; 19; 21). BATRlNUL ȘI
MAREA : Unirea (16; 18,15; grădină 20,15). 
AL NOUĂLEA CERC : Munca (16; 18,15;
20.30) , 8 Mai (15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
AMERICANĂ : Moșilor (11; 16; 18; 21; 
grădină — 20), Floreasca (12; 16; 18,15;
20.30) . FETELE — cinemascop : rulează 
la cinematograful M. Eminescu (11,30; 
16; 18,15; 20,30). PLANETA FURTUNI
LOR : Luceafărul (10,30; 15; 17; 19; gră
dină 20,30), B. Delavrancea (16; 18; 20). 
CIND COMEDIA ERA REGE : rulează 
la cinematograful G. Bacovla (11,30; 15; 
17; 19; 21). MONGOLII — cinemascop : 
16 Februarie (15; 17: 19; 21), 30 Decem
brie (9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). CÎND 
VINE DRAGOSTEA : rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). 
AUSTERLITZ — cinemascop (ambele 
serii) ; Grădina Tudor Vladlmirescu 
(19,45). DACĂ ȚII LA MINE : Drumul 
serii (14,30; 16,45; 19; 21,15).

TELEVIZIUNE. Orele 0,50 — Gimnas
tică de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiunea pentru copii șl tineretul 
școlar. 10,30 — Emisiunea pentru sate, 
în jurul orei 15,30 transmisie de la sta
dionul .,23 August" a întîlnirilor de 
fotbal dintre echipele Steaua — Dinamo 
Bacău și Dinamo București — Farul 
Constanta. 19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,15 — Interprețl sovietici de muzică 
ușoară. 19,40 — Filmele documentare 
„Hîrtia se naște din ape" și „Mase plas
tice", producții ale Studioului cinemato
grafic „Al. Sahia”. 20,15 — Transmisie 
de la Teatrul de vară „23 August" a 
spectacolului muzical susținut de solis
tul paraguayen Luis Alberto Del Pàranâ 
și cvartetul vocal instrumental „Los 
Paraguayos" ; în pauză filmul „Domnul 
Lentila în deșert”, o producție a stu
diourilor poloneze. în încheiere : ulti
mele știri și rezultatele sportive.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă cu cerul varia- 
bil, mai mult senin în jumătatea de 
sud a țării. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, din sectorul sud-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprins? 
între 24 de grade pe litoral și 34 de
grade la Drencova.

In orașul București : vremea a fost 
frumoasă șl călduroasă cu cerul senin. 
Vîntul a suflat slab din sud-vest. Tem
peratura maximă la umbră a atins 34 
de grade iar pe sol la soare a atins 51 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
șl 29 august : vremea rămîne frumoasă 
șl călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. In partea de nord a țării 
și în regiunea muntoasă vor cădea ploi 
locale după-amlază. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit din vest. Tempera
tura se menține ridicată. Minimele vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade iar 
maximele între 22 șl 32, local mal ridi
cate.

Timpul probabil în orașul București : 
vremea rămîne frumoasă și călduroasă 
cu cerul variabil, mai mult senin, vînt 
slab. Temperatura se menține ridicată.
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul celei de-a XVIII-a aniversări a eliberării Romîniei, tri

mitem, în numele poporului chinez, al Partidului Comunist Chinez și 
guvernului Republicii Populare Chineze, caldele noastre felicitări 
poporului romîn, Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii 
Populare Romîne.

Poporul romîn frate, condus de Partidul Muncitoresc Romîn și de 
guvernul Republicii Populare Romîne, a obținut realizări uriașe în con
struirea socialismului și a depus eforturi susținute în lupta împotriva 
politicii imperialiste de agresiune și război și pentru apărarea păcii în 
lumea întreagă. Poporul chinez se bucură din inimă de aceasta,

între popoarele chinez și romîn există o prietenie frățească, de nez
druncinat. Pe baza Declarației de la Moscova din 1957 și a Declarației 
de la Moscova din 1960, poporul chinez va depune cu consecvență efor
turi pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre poporul chinez și 
poporul romîn și, împreună cu poporul romîn, va lupta pentru unitatea 
lagărului socialist și cauza nobilă a păcii mondiale și progresului ome
nirii.

Dorim poporului romîn frate să obțină noi succese în construcția 
socialismului. Dorim ca prietenia frățească dintre popoarele chinez și 
romîn să înflorească din ce în ce mai mult !

MAO ȚZE-DUN 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez 

LÏU ȘAO-ȚI 
președintele Republicii Populare 

Chineze

Pekin

CIU DE
președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină 

CIU EN-LA1 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romtn 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne vă 

trimitem dv. și prin dv. poporului frate romîn felicitări cordiale și un 
călduros salut tovărășesc în numele poporului cehoslovac și din partea 
noastră personal. Poporul cehoslovac se bucură sincer de succesele 
obținute an de an de poporul romîn în opera de construire a socialis
mului în țara sa și îi dorește noi și noi succese în aceste eforturi.

Totodată, sîntem bucuroși să constatăm că la prietenia dintre țările 
noastre care se adîncește necontenit și la colaborarea noastră reciprocă, 
frățească, pe baza principiilor internaționalismului proletar, au contri
buit. simțitor convorbirile și hotărîrile adoptate cu prilejul întîlnirii din 
anul trecut a delegațiilor noastre de partid și guvernamentale. Ambele 
noastre țări contribuie — în spiritul marxism-leninismului — la întărirea 
unității lagărului socialist și — pe baza politicii de înțelegere reciprocă 
dintre popoare pe plan mondial — contribuie la cauza întăririi păcii în 
întreaga lume. .' î'

ANTONIN NOVOTNY VILIAM SIROKY
prim-secretar al Comitetului Central președintele Guvernului Republicii 

al Partidului Comunist Socialiste Cehoslovace
din Cehoslovacia

președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace

Praga

Excelenței salo
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
Pvoplfintpi snip

domnului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 

București
Cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării naționale a poporu

lui romîn trimitem Excelențelor Voastre, în numele poporului și guver
nul"! revoluționar al Cubei și al nostru personal, felicitările noastre 
cele mai călduroase.

Insurecția armată de la 23 August, organizată și condusă de Parti
dul Comunist Romîn, în frunte cu conducătorul său de prestigiu, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a lichidat dictatura militară antonesciană 
vîndută hoardelor barbare naziste care ocupau țara și participarea 
Romîniei la războiul antisovietic, determinînd intrarea sa în coaliția 
antifascistă în frunte cu glorioasa Uniune Sovietică și începutul revo
luției populare care a construit o viață nouă și fericită pentru eroicul 
popor romîn.

Exprimăm urări ca solidaritatea și colaborarea dintre popoa
rele cuban și romîn să se consolideze și să se întărească în interesul 
efortului comun pentru construirea unei societăți socialiste, al apărării 
păcii în lume și al solidarității cu toate popoarele care luptă pentru in
dependența și autodeterminarea lor națională, împotriva dușmanului 
comun — imperialismul.

Vă transmitem încă o dată expresia celei mai înalte considerații.
Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant FIDEL CASTRO RUZ 

TORRADO prim-ministru al guvernului
președintele Republicii Cuba revoluționar

Havana

CONSILIULUI DE STAT
'AL REPUBLICII POPULARE ROMINE

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, a 18-a aniversare a eliberării țării 

de către glorioasa Armată Sovietică, adresăm poporului romîn frate 
cèle mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de mari succese în 
construcția socialistă a țării.

Ne exprimăm convingerea că vechea prietenie care leagă ambele 
noastre popoare frățești și aliate și care se bazează pe principiile nemu
ritoare ale marxism-leninismului va trăi în veci, se va întări necon
tenit tot mai mult pentru binele lor comun, pentru binele lagărului 
socialist și al păcii în Balcani și în întreaga lume.

PREZIDIUL ADUNĂRII POPULARE 
A REPUBLICII POPULARE ALBANIA

Tirana

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, vă transmit. în numele 
meu personal și în numele poporului cipriot, felicitările cele mai 
cordiale și urările cele mai călduroase pentru fericirea dv. personală, 
progresul și prosperitatea poporului dv.

ARHIEPISCOP MAKARIOS, 
președintele Republicii Cipru

Nicosia

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, vă 

rog, domnule președinte, să acceptați sincerele mele felicitări și toate 
urările mele pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

FREDERIK, 
regele Danemarcei 

Copenhaga

TELEGRAME
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președintelui GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București
Cu prilejul sărbătorii’ dv. naționale, transmitem felicitările noa

stre călduroase și urările noastre cele mai bune pentru fericirea per
sonală a Excelenței Voastre și bunăstarea țării dv.

HAILE SELASSIE, 
împăratul Etiopiei 

Addis Abeba

Pypplpnfpi snip
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența Voa
stră să primească viile mele felicitări, precum și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN, 
președintele Republicii Finlanda 

Helsinki

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romîniei, vă adre
săm în numele Partidului Poporului și al guvernului din Guineea sin
cere felicitări. Transmitem cele mai bune urări de sănătate Excelenței 
Voastre și urăm un viitor luminos curajosului popor romîn, ale cărui 
eforturi pentru reconstrucția țării le salutăm.

Cu înaltă considerațiune, 
SEKU TURE, 

președintele Republicii Guineea 
Conakry

Excelenței sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența Voastră 
să accepte urările sincere pe care le exprim pentru fericirea dv. per
sonală și pentru prosperitatea Romîniei.

PAUL 
regele Greciei 

Atena

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Poporul și guvernul Republicii Indonezia mi se alătură în a trans
mite Excelenței Voastre și prin dv. poporului romîn felicitările cele mai 
sincere și cordiale cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei.

Mă folosesc de acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre cele 
mai bune urări pentru noi succese în construirea mai departe a socia
lismului în Rornînia, pentru fericirea și bunăstarea personală a Exce
lenței dv. și pentru prosperitatea poporului romîn.

SUKARNO, 
președintele Republicii Indonezia 

Djakarta

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Vizitele delegației 

parlamentare belgiene

Vineri dimineața, delegația de de- 
putați și senatori, membri ai grupu
lui parlamentar belgiano-romîn în 
frunte cu Edmond Machtens, însoțiți 
de deputății Cornel Burtică, Petre 
Drăgoescu, C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, au părăsit Capitala cu avio
nul, plecînd în regiunea Dobrogea.

La sosirea, pe aeroportul din Con
stanța, oaspeții au fost întîmpinați 
de deputatul Petre Nicolae, preșe
dintele Sfatului popular al orașului 
Constanța.

Vineri și sîmbătă, parlamentarii 
belgieni au vizitat stațiunile Mamaia, 
Eforie Sud și Nord, Mangalia, pre
cum și portul și orașul Constanța.

(Agerpres)
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© In cadrul schimburilor cultural-stiin- 
țifice, țara noastră a fost vizitată de dr. 
Samuel Rosen din S.U.A., care a stabilit 
un contact cu specialiștii noștri.
■ Pentru contribuția sa la chirurgia sur
dității, la propunerea Societății de oto- 
rino-laringologie, Uniunea societăților de 
științe medicale din R, P. Romînă i-a a- 
cordat titlul de „membru de onoare”.

© Ieri seară spre stadionul ,,Dinamo" 
din Pitești s-a îndreptat un număr mare 
de localnici. Aici Ansamblul de cintece 
și dansuri al C.C.S. a prezentat specta
colul muzical coregrafic în două acte : 
„Visuri îndrăznețe’1.

© Prin muncă patriotică la Oradea a 
fost terminată amenajarea noului parc 
din Piața 23 August. Parcul are o supra
față de 2 ha.

------O «O——

Modificarea traseului 
autobuzelor nr. 32

Pentru a se îmbunătăți deservirea 
publicului călător din zona cuprin
să între bd. N. Bălcescu și strada 
Schitu Măgureanu, începînd din ziua 
de 26 august a.c. autobuzele liniei 
32 își modifică traseul circulînd ast
fel : de la cimitirul Șerban Vodă 
pînă la strada Eugen Carada 
pe traseul cunoscut, apoi prin stră
zile Academiei, 13 Decembrie, 
Luterană, Al. Popov, general Budi- 
șteanu, calea Griviței și Gara de 
nord. Pe sensul de întoarcere are 
același traseu pînă la strada Acade
miei, circulînd apoi prin strada Bise
rica Enei, bd. Nicolae Bălcescu, stră
zile Ion Ghica, Bursei, Smîrdan, 
Stavropoleos, calea Victoriei, Teatrul 
de Operetă, strada Vînători, Artei, 
Antim și în continuare pe traseul 
cunoscut.

*
I.T.B. mai comunică : Din cauza 

lucrărilor de reparații capitale la 
liniile de pe calea Dudești, înce
pînd din ziua de 27 august a.C. tra
seul tramvaiului 19 se prelungește 
pînă la Dudești Cioplea.

București
Cu ocazia aniversării eliberării Romîniei, am fericirea să adresez 

Excelenței Voastre, în numele meu și al poporului din Izrael, sincere 
felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și a 
poporului romîn.

IZHAK BEN-ZWI 
președintele Izraelului 

Jerusalem

pYCPlpntnî snip
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT.

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
București

Cu prilejul zilei eliberării Romîniei, am marea plăcere să adresez 
Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și urările celé mai bune 
pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului dv.

HIROHITO, 
împăratul Japoniei 

Tokio

Plante medicinale valorificate

Direcția generală de plante me
dicinale din cadrul Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum a va
lorificat în acest ân însemnate can
tități de plante medicinale și aro
matice din flora spontană.

Iată cîteva cifre oglindind realiză
rile pînă 1? începutul lunii august : 
286 000 kg iarbă de saschiu (vinca 
minor), 442 600 kg rizomi uscați de 
ferigă, 300 000 kg flori de mușețel 
crud, peste 100 000 kg frunze de 
urzică, 78 000 kg flori de tei, aproape 
100 000 kg mușchi de stejar, peste 
50 000 kg iarbă de sunătoare, 37 000 
kg frunză de mesteacăn, aproape 
40 000 kg coajă de crușîn etc.

Excelenței sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE
București

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă trimit cele mai bune urări pentru 
fericirea și prosperitatea poporului romîn.

JULIANA 
regina Olandei 

Haga

Pynplpnfpi snip
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîné
. București

Cu prilejul zilei eliberării, am marea plăcere să exprim Excelenței 
Voastre și poporului romîn, în numele poporului arab din Siria și în 
numele meu personal, felicitările cele mai călduroase și urările cele mai 
sincere pentru fericirea dv. personală și pentru ' prosperitatea poporului 
romîn.

NAZEM EL KUDSI 
președintele Republicii Arabe Siria 

Damasc

Excelenței sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, vă adresez, domnule 
președinte, urările mele cele mai bune pentru prosperitatea Romîniei 
și pentru fericirea dv. personală.

GUSTAV ADOLF 
regele Suediei 

Stockholm

Excelenței sale
ION GHEORGHE MAURER

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne ne 
revine, mie și membrilor Consiliului Superior pentru Forțele Armate, 
marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre și poporului romîn, în 
numele nostru și în numele poporului din Sudan, sincerele noastre feli
citări și urările cele mai bune pentru ani mulți și fericiți.

FERIK IBRAHIM ABBUD 
președintele Consiliului Superior 

pentru Forțele Armate al Republicii Sudan
Khartum
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Recepție in cinstea delegației economice 
guvernamentale a R. P. Romîne care va vizita Japonia

Ministrul Japoniei în R. P. Romî
nă, Hisanari Yamada, a oferit sîm
bătă seara o recepție în cinstea de
legației economice guvernamentale 
a R. P. Romîne, care va face în cu- 
rînd o vizită în Japonia. Delegația 
este alcătuită din : Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gogu Rădules- 
cu, ministrul comerțului exterior, 
Sergiu Bulgacoff și Ion Velea, vice
președinți ai Comitetului de Stat al 
Planificării.

Au luat parte Ion Gheorghe Mau-

rer, președintele Consiliului de Mi
niștri, membrii delegației econo
mice guvernamentale care va pleca 
în Japonia. Cornèliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Constan
tin Tuzu, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, cadre de 
conducere din Comitetul de Stat al 
Planificării și din unele ministere 
economice.

în timpul recepției, Hisanari Ya
mada, ministrul Japoniei în R. P. 
Romînă, și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, au rostit 
toasturi. (Agerpres).
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Viața U Gizenga este în primejdie!
Vlafa lui Antoine Gizenga, eminent 

reprezentant al poporului congolez, 
continuatorul cauzei lui Patrice Lu
mumba, este în mare primejdie Cei 
care în urmă cu aproape 8 luni l-au 
dus pe mlăștinoasa insulă Bolabem- 
ba nu-și găsesc liniștea atîta timp cît 
înflăcăratul patriot se află în viată. In 
aceste zile, cînd cercurile monopoliste 
pun la cale un nou complot împotriva 
unității și independentei Republicii 
Congo, Gizenga, deși silit să tră
iască în cea mai strictă izolare, în
truchipează voinfa nestrămutată a tor
telor progresiste din Congo de a de
juca manevrele imperialiștilor care 
vor să impună din nou tării jugul robiei 
coloniale, lată de ce dușmanii inde
pendentei și integrității Congoului, 
care elaborează astăzi noi planuri 
pentru subjugarea tînărului stat, au 
hotărît să-l extermine pe Gizenga. Ști
rile sosite în ultimele zile sînt deose
bit de îngrijorătoare. După cum trans
mite corespondentul de la Leopold
ville al agenfiei „Associated Press",

„unul dintre liderii opoziției a decla
rat că politia politică a primit ordin 
să-l lichideze pe Antoine Gizenga".

Secretarul permanent al Comitetului 
international de apărare a lui Gizenga, 
ziaristul Amin Fahim din R.A.U., a de
clarat că auforită(ile de la Leopold
ville continuă să refuze a acorda vize de 
intrare avocafilor lui Gizenga. „Asu
pra lui Gizenga, a spus el, planează 
primejdia exterminării fizice. A fost 
adoptată hofărîrea ca el să fie trans
ferat într-un alt loc, (inut de autorități 
în cel mai strict secret. Nu este per
mis nici unui medic să-l viziteze. Po
litia declară că nU răspunde de viafa 
lui Gizenga".

Opinia publică progresistă, care 
sprijină lupta poporului congolez pen
tru independenta și unitatea tarii 
sale, înfierează cu mînie uneltirile co
lonialiștilor împotriva înflăcărafului 
patriot congolez. Să înceteze complo
tul colonialiștilor împotriva Republicii 
Congo ! Libertate lui Gizenga I

—------ o® O————

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI
AL XH-LEA AL P.C.DIN CEHOSLOVACIA

Document supus 
publice din R»

PRAGA (Agerpres). — C. T. K. 
transmite : Ziarele cehoslovace au 
publicat documentul C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia „Cu privire la pers
pectivele dezvoltării în viitor a so
cietății noastre socialiste”, document 
prezentat spre dezbatere opiniei pu
blice largi din Cehoslovacia.

Bilanțul acestei dezbateri se va 
face la Congresul al Xll-lea al P.C. 
din Cehoslovacia care va avea loc 
în decembrie a.c.

în document se face o caracteriza
re a sarcinilor principale ale dezvol
tării R. S. Cehoslovace pînă în 1970. 
în ce privește industria, agricultură, 
ridicarea nivelului activității de 
conducere și organizatorice, ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, dezvoltarea democrației so
cialiste, întărirea rolului Conducător

dezbaterii opiniei 
$♦ Cehoslovacă
al partidului, intensificarea colabo
rării cu U.R.S.S. și cu celelalte țări 
socialiste, precum și a solidarității 
și colaborării cu forțele revoluțio
nare și progresiste din întreaga lume.

Documentul anunță elaborarea 
unui plan anual pe 1963 și a unui 
plan de dezvoltare a economiei ce
hoslovace pe șapte ani (1964—1970).

în partea finală a documentului, 
consacrată principiilor politicii ex
terne a Cehoslovaciei, se subliniază 
că R. S. Cehoslovacă sprijină în în
tregime eforturile Uniunii Sovietice 
și ale întregii Omeniri iubitoare de 
pace îndreptate spre dezarmarea 
generală și totală. Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, se arată în 
document, promovează consecvent 
linia leninistă a coexistenței paș
nice.

—------ Oso---------

Aniversarea, eliberării Parisului 
de sub ocupația nazistă

PARIS 25 (Agerpres). — Oamenii 
muncii din Franța au sărbătorit la 
24 august cea de-a 18-a ‘aniversare, 
a eliberării Parisului de Sub ocupa
ția germano-fascistă. în fața gării 
Montparnasse, unde s-a predat gu
vernatorul militar hitlerist von 
Scholtitz și statul său major, a avut 
loc o solemnitate organizată de Con
siliul municipal al Parisului.

Solemnități și depuneri de coroa
ne au avut loc. de asemenea, la 
mormîntul Soldatului necunoscut de

sub Arcul de triumf, la fortul Mont- 
Valerien și pe una din piețe în fața 
„copacului eliberării“ plantat în 
cinstea victoriei asupra hitleriștilor.

Mormintele din cimitirul Père 
Lachaisé și lîngă „zidul comunar
zilor", ale celor uciși în închisori și 
în lagărele de concentrare hitleris- 
te, au fost acoperite cu buchete de 
flori. Parizienii au depus flori și pe 
tăblițele fixate pe zidurile caselor 
lîngă care au pierit, în lupta pen
tru eliberarea orașului, sute de pa- 
trioți.

........... .........................................

Turneul internațional de volei
Turneul internațional masculin de 

volei de la București a continuat ieri 
seară pe terenurile instalate la pa
tinoarul artificial din parcul „23 Au
gust". Echipa R. P. Romîne a re
purtat o nouă victorie, întrecînd cu 
3—0 (15—11 ; 15—6 ; 15—4) selecțio
nata R. D. Germane. Meciul din
tre reprezentativele R. S. Ceho
slovace și R. P. Ungare a fost cîș-

tigat de jucătorii cehoslovaci cu 3—1 
(14—16 ; 15—11 ; 15—8 ; 15—6).

★
Meciurile disputate sîmbătă în tur

neul internațional féminin dé volei 
de la Constanța s-au terminat cu 
următoarele rezultate : R. S. Ceho
slovacă—R. P. Romînă I 3—2 (15—9; 
14—16 ; 15—9 ; 2—15 ; 15—9) ; R. D. 
Germană — R. P. Romînă II 3—0 
(15—8; 15—4; 15—8).

„Racheta cosmică" a atletismului sovietic, recordmanul mondial 
Valori Brumei, este unul dintre marii favorlțl ai „europenelor" do la 
Belgrad.

Iatâ-1 In fotografie sărind peste ștacheta ridicată la 2,22 m la 
concursul de la Helsinki din cadrul Festivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților.

Azi, la fotbal
I-If(
tI
[
(f
t
1t
f
f
!
(
ff
(

In Capitală pe stadionul „23 1 
August" se vor juca în cuplaj me- j 
ciurile : Steaua — Dinamo Bacău ) 
(ora 15,30) și Dinamo București — 1 
Farul Constanța (ora 17,15).

In țară au loc întîlnirile : Pe- ) 
traiul Ploiești — Ra.pid; Minerul | 
Lupeni—Știința Cluj; U.T. Arad- j 
Viitorul București; Știința Timi-) 
șoara—Progresul București și ] 
Steagul Roșu Brașov—C.S.M.S. j 
Iași. Crișana Oradea nu joacă. J

Stațiile noastre de radio vor ! 
transmite de la Arad, încèpînd j 
din jurul orei 18,10, pé programul ) 
I, repriza a doua a meciului ! 
U.T.A. — Viitorul.

box „Dinâmo“ București
a cîștigat „Cupa EliDcrârii"
Amatorii de box din Capitală au 

urmărit cu interes desfășurarea finale
lor competiției de box din cadrul 
„Cupei Eliberării", organizată de Con
siliul orășenesc „U.C.F.S.“.

lată cîteva rezultate : Const. Gheor
ghiu (Dinamo) b.p. pe Enache D-tru 
(Metalul), Dumitrescu Mihai „Dinamo" 
b. ab. Ill pe Ciurea Gh. (Dinamo), llie 
Gheorghe (Dinamo) b.p. pe Surugiu 
Florian (S.P.C.). „Cupa Eliberării“ a 
fost cîștigată de clubul „Dinamo", pe 
locul II s-a situat „Metalul“, iar pe lo
cul III „Steaua“ și „S.P.C."

ÎNTÎLNIREA DE LUPTE LIBERE 
DINTRE REPREZENTATIVELE 

R. P. ROMÎNE SI R. D. 
GERMANE

Desfășurată în orașul Aue, întîl 
nirea de lupte libere dintre echipele 
reprezentative ale R. D. Germane și 
R. P. Romîne s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 4—4.
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R. P. BULGARIA

Trinidâdul va deveni independentDEZARMARE ȘI PACE!
lumii polurile engleze și americane, care 

posedă aci mari terenuri petrolifere.
Năzuința tineretului

ULTIMELE ȘTIRI Sărbătorirea zilei de 23 August
peste hotare

LENINGRAD 25 (Agerpres). — 
fTASS : Luînd cuvîntul la 25 august, 
în cadrul celui de-al VII-lea Con
gres al Uniunii Internaționale a Stu
denților, primul cosmonaut Iuri Ga
garin a spus că „toate cele patru 
nave sovietice „Vostok“ au brăzdat 
Cosmosul în scopuri pașnice.

Congresul, care reprezintă majo
ritatea studenților planetei noastre, 
exprimă năzuința tineretului spre 
pace și spre rezolvarea principalei

— dezarmarea generală

ooo

Pe bordul navei 
„Viteaz"

sale sarcini
și totală, a declarat Gagarin.

Și eu sînt student, a spus el, stu
diez la Academia Militară. în seco
lul nostru omul trebuie să-și însu
șească multe cunoștințe. Vă urez să 
învățați bine : cunoștințele voastre 
sînt necesare pentru dezvoltarea 
tehnicii, culturii, pentru îmbunătă
țirea orînduirii sociale a țărilor 
voastre.

In numele său și în numele tu
turor cosmonauților sovietici, Iuri 
Gagarin a urat mișcării studențești 
noi succese în lupta pentru pace, 
pentru independență națională, de
mocrație și prietenia popoarelor de 
pe întregul glob pămîntesc.

PORT OF SPAIN 25 (Agerpres). 
— La 31 august, colonia britanică 
Trinidad va fi declarată stat inde
pendent. După cum informează a- 
genția France Presse, ceremonia 
proclamării independenței va avea 
loc! în capitala noului stat, Port of ■ 
Spain, după care se vor desfășura 
festivități ce vor dura 5 zile.

★

Descoperită de către Cristofor Co- 
lumb în anul 1458, insula Trinidad a 
trecut în mod succesiv în stăpînirea 
Spaniei, Franței și Marii Britanii.

Situată în arhipelagul Antilele 
Mici, Trinidad are o suprafață de 
aproximativ 4 828 kmp și o popu
lație de peste 800 000 de locuitori, în 
majoritate negri, mulatri și indieni. 
Bogățiile de petrol ale insulei 
(după Canada. Trinidad este a doua 
producătoare de petrol 
Commonwealthului) au

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS: „Sînt foarte mulțurhit de a- 
ceasta cursă. Mă aflu fot fimpul în 
mijlocul prietenilor, mă simt bine, 
sper să efectuez lucrările pe care 
mi le-am propus", a declarat Eugen 
Pora, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, unui cores
pondent al agenției TASS. în pre
zent, omul de știință romîn efectu
ează, alături de oamenii de știință 
sovietici, cercetări pe bordul navei- 
amiral „Viteaz“, din flota sovietică 
de cercetări științifice.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Romîniei, membrii echipajului navei 
au felicitat pe colegul lor romîn.

Eugen Pora, specialist în dome
niul fiziologiei animale, se ocu
pă de numeroase probleme. De 
exemplu, el a observat că holoiu- 
rile, apărîndu-se, degajă în apă o 
otravă puternică, în afară de arun
carea organelor 
se șfia demult), 
de asemenea, și 
teresanfe asupra
stelei de mare, crabilor.
. „Viteaz“ se îndreaptă acum spre 
partea centrală a Oceanului Indian. 
Nava se află la o disfanță de 1 200 
de mile de litoralul Australiei.

Oamenii de știință au efectuat nu
meroase cercetări. Măsurătorile prin 
sondaj acustic ale fundului ocea
nului au permis descoperirea în re
giunea 32—33 de grade latitudine 
sudică a unui vast masiv muntos 
cu un relief complicat. Anumiți 
munți au o înălțime de pînă la 
4 000 de m, culmile lor aflîndu-se 
la o adîncime de circa 1 000 de m. 
La poalele munților se află adînci- 
furi de pînă la 6 500 de m.

Cursa se desfășoară în condiții 
grele. în largul oceanului sînt hule 
marine de pînă la 5 m, iar uneori 
activitatea pe navă încetează din 
cauza vînfului de 8 grade.

interne (ceea ce 
Au fost efectuate, 
alte observafii in- 
șerpilor de mare,

„Să nu se repete Hiroșima"
LONDRA 25 (Agerpres), — După cum 

relatează ziarul irlandez „Irish Worker’s 
Voice", la Dublin a avut loc o demon
strație a partizanilor „Mișcării pentru de
zarmarea nucleară", spre a marca îm
plinirea a 17 ani de la bombardamentul 
atomic american asupra orașelor japo
neze Hiroșima și Nagasaki. Sub lozinca 
„Să nu se repete Hiroșima", demon
stranții au cerut interzicerea armelor nu
cleare și încetarea cursei înarmărilor nu
cleare.

Amînarea

din cadrul 
atras mono-

alegerilor din Algeria
Apelul Biroului Politic

TUNIS 25 (Agerpres). 
cum rezultă din 
Alger,. la 25 
Khider, secretar 
Politic al F.L.N.,
drul unei conferințe de presă, ape
lului lansat de Biroul Politic în le-

După 
știrile sosite din 
august Mohammed 
general al Biroului 
a dat citire, în ca-

o»o

Un nou act agresiv împotriva Cubei
Nave militare au deschis focul asupra Havanei

HAVANA 25 (Agerpres). — TASS: 
în noaptea de 24 spre 25 august 
împotriva Cubei a fost comis un 
nou act agresiv. La adăpostul întu
nericului, două nave s-au apropiat 
de țărmurile Republicii Cuba și au 
deschis foc asupra Havanei.

Ziarele cubane din 25 august au 
publicat următoarea declarație a 
guvernului revoluționar al Cubei :

„La ora 11,30 seara, cartierele de 
coastă ale orașului Havana au fost a- 
facate de nave militare care au des
chis foc din tunuri de calibrul 22 mm. 
La adăpostul întunericului, aceste nave 
s-au apropiat de țărm la o distanță 
de aproximativ 1 km și au deschis foc 
asupra clădirilor situate în strada nr. 1 
a cartierului Miramar. în acest cartier 
se află numeroase cămine studențești. 
Clădirile hotelului „Sierra Maestre", 
Institutului cuban pentru prietenia cu 
popoarele lumii, teatrul „Chaplin" și 
muife case locuite de familii de cetă
țeni pașnici, printre care femei și copii, 
au fost serios deteriorate de explozia 
proiectilelor. Zidurile multor case au 
fost sparte, fapt care a 
locatarilor lor.

Acest atac neașteptat 
rată lașitatea criminală 
a organizatorilor lui — 
telor Unite și agenții năimiți recrutați 
de el, care încalcă fără a fi pedepsiți 
de pe litoralul Floridei legile și princi
piile cele mai elementare ale dreptu
lui internațional.

Unite 
nou

mon-

•o ©o

și mișelesc a- 
și piraterească 
guvernui Sta

Atribuim guvernului Sfafelor 
întreaga răspundere penfru acest 
atac laș împotriva țării noastre.

în fața întregii opinii publice 
diale, condamnăm categoric planu
rile agresiunii pe care o pregătește în 
prezent imperialismul împotriva Cubei.

Declarăm președintelui Sfafelor Unite 
că poporul nostru a 
rile necesare pentru 
iei amenințări.

Revoluția cubană 
frînt-o nici blocada 
agresiunea indirectă 
teritoriul Sfafelor Unite, va putea res
pinge și un atac direct.

Patria sau moartea !
Noi vom învinge !"
Declarația este semnată de Fidel 

Castro, primul ministru al guvernu
lui revoluționar al Cubei.

★

NEW YORK 25 (Agerpres). 
Reprezentanții Departamentului 
Stat al S.U.A. și ai Pentagonului 
și-au exprimat cu 
rea“ în legătură 
Havanei.

Statul major al 
trarevoluționari cubani din S.U.A. a 
afirmat că bombardarea a fost pre
gătită de către organizațiile aces
tor contrarevoluționari aflați 
S.U.A.

luat 
a se

toate măsu- 
opune aces-

care n-au
nici

Pe 
economică, 

organizată de pe

de

fățărnicie „mira- 
cu bombardarea

transfugilor con-

în

gătură cu înrăutățirea situației din 
Algeria.

„O mare primejdie amenință din 
nou țara noastră, se spune în apel. 
In momentul în care unitatea sal
vată a națiunii algeriene trebuia 
consolidată în urma alegerilor pen
tru Adunarea Națională Constituan
tă, un nou act arbitrar pune în pri
mejdie planul de acțiune al Birou
lui Politic al Frontului de elibera
re națională".

Consiliul districtului militar nr. 4, 
„alcătuit dintr-un mănunchi de ofi
țeri din armata de eliberare națio
nală", se arată în apel, „vrea să-și 
impună prin forța armelor puterea 
absolută asupra orașului Alger, o- 
punîndu-se unei reorganizări a ar
matei și unei necesare împărțiri a 
puterii între armată, stat și partid“, 
opunîndu-se, de asemenea, îndepli
nirii hotărîrilor Biroului Politic.

„în această atmosferă 
hie și primejdie generală, 
tă de lipsa de disciplină a 
lui districtului militar nr. 
Politic declară că nu mai este în 
stare să-și îndeplinească în întregi
me funcțiile".

Exprimîndu-și „încrederea în vi
gilența, sîngele rece și tactul po
porului algerian", Biroul Politic 
„îndeamnă opinia publică, ostașii și 
activiștii la vigilență", „condamnă 
rebeliunea fățișă a ofițerilor care au 
constituit un consiliu militar“ și 
„aruncă asupra lor răspunderea di
rectă pentru tot ce ar putea urma 
acestei uzurpări a puterii care ame
nință de fapt cu încetarea activi
tății Biroului Politic". Biroul Poli
tic arată că el nu poate lăsa în vi
goare împuternicirile încredințate 
candidaților săi la alegerile gene
rale . fixate pentru 2 septembrie și 
a hotărît să amîne aceste alegeri 
pînă cînd vor fi create condiții pen
tru o pace deplină.

SOFIA 25 (Agerpres). — în seara 
zilei de 23 august, ambasadorul 
R. P. Romîne la Sofia, Mihai Ma
rin, a oferit o recepție cu ocazia 
celei de-a 18-a aniversări a elibe
rării Romîniei. 
ticipat Anton 
Consiliului de 
Bulgaria, Ivan 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, Mitko Grigorov, 
secretar al C.C. al P.C.B., membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Gheorghi Țankov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, Tano Țolov, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, Dimi- 
tăr Dimov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Gh. Traikov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, secretar al Uniunii Popu
lare Agrare din Bulgaria, Gh. 
Kulișev, vicepreședinte al Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. Bul
garia, miniștri, reprezentanți ai or
ganizațiilor politice și obștești, aca
demicieni, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Sofia.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă și prietenească.

La recepție au par- 
Iugov, președintele 

Miniștri al R. P. 
Mihailov, vicepre-

R. D, GERMANĂ

at-

BERLIN 25 (Agerpres). — Amba
sadorul R. P. Romîne în R. D. Ger
mană, dr. Ștefan Cleja, a oferit în 
sala de marmură a Casei Ministe
relor din Berlin un cocteil cu pri
lejul sărbătorii naționale a Romîniei. 
Au participat : Alfred Neumann, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Alfred Kurella, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., Heinrich Homann, Man
fred Gerlach, Hans Rietz, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, dr. 
Lothar Bolz, vicepreședinte al Con-

de anar- 
provoca- 
Consiliu- 
4, Biroul

Acțiuni revendicative•1

în lumea capitalului
La 23 august, 4 000 de munci- 
de la întreprinderile de con-

siliului de Miniștri și ministrul afa
cerilor externe al R. D. Germane, 
Max Suhrbier, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, August Bach 
și Wilhelmine Schirmer-Proescher, 
vicepreședinți ai Camerei Populare, 
Julius Balkow, ministrul comerțului 
exterior și intergerman, Hans Ben- 
tzien, ministrul culturii, membri ai 
C.C. al P.S.U.G., ai Consiliului de 
stat și ai guvernului R.D.G. și alți re
prezentanți ai vieții public«, oameni 
de artă și cultură, ziariști. Au fost de 
față șefii misiunilor diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

BRAZILIA

R. D. VIETNAM

HANOI 25 (Agerpres). — Cu oca
zia zilei de 23 August, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Vietnam, Va
sile Pogăceanu, a oferit o recepție la 
Clubul Internațional din Hanoi. La 
recepție au participat Le Thanh 
Nghi și Phan Ke Toai, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, și alte persoane 
Au 
bri 
de 
ția
prietenească.

R.P.F. IUGOSLAVIA

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres). 
— Ministrul R. P. Romîne la Rio 
de Janeiro, Gheorghe Ploeșteanu, 
a oferit la 23 august un 
cocteil cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării 
Romîniei. Au participat ministrul 
Roberto Assuncao de Araujo, re- 
prezentînd pe ministrul afacerilor 
externe al Braziliei, Regis Bitten
court, secretar general adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe, func
ționari superiori din alte ministere 
și din guvernul statului Guanabara, 
oameni de știință și cultură, oameni 
de afaceri, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice acreditați în Bra
zilia, ziariști.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

FRANȚA
oficiale, 

luat parte, de asemenea, mem- 
ai corpului diplomatic, oameni 
artă și cultură, ziariști. Recep- 
s-a desfășurat într-o atmosferă

BELGRAD 25 (Agerpres). — Am
basadorul R. P. Romine la Belgrad, 
Ion Rab, a oferit la 23 august un 
cocteil la care au participat : Ma
rijan Brecelj, membru al Vecei Exe
cutive Federative, Iosip Djerdjea și 

’Voin Guzina, adjuncți ai secreta
rului de stat pentru afacerile exter
ne, Drago Vucinici, secretar al Co
misiei pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, general colonel Bog
dan Oresceanin, șef adjunct al Ma
relui stat major al armatei iugo
slave, generali și ofițeri superiori, 
numeroși oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai minorității romîne 
din R. P. F. Iugoslavia, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști iugo
slavi și străini.

«0«Expoziție demascatoare a uneltirilor din „orașul de iront“
BERLIN 25 (Agerpres). — „Fapte 

despre Berlinul occidental“ — astfel 
este intitulată expoziția deschisă în 
capitala R.D.G. care, pe baza unui 
mare număr de documente, demas
că activitatea provocatoare și sub
versivă dusă -din „orașul de front“ 
împotriva Republicii Democrate 
Germane.

BERLINUL OCCIDENTAL 25 (A- 
gerpres). — în noaptea de 22 spre 
23 august, huligani din Berlinul oc
cidental au săvîrșit încă o agresiune 
banditească asupra trenului căii fe
rate urbane, care se află sub admi
nistrația R.D.G. După cum reiese 
din relatările ziarelor vest-berli- 
neze, în apropierea stației Tegel 
huliganii au aruncat cu 
tren.
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tori
strucții din Bari (Italia) au decla
rat o grevă de 48 de ore împotri
va refuzului patronilor de a reînnoi 
contractele de muncă. 1 000 de gre
viști au demonstrat joi după-amiază 
pe străzile orașului. Poliția a in
tervenit cu brutalitate rănind 40 de 
muncitori și arestînd numeroși gre
viști.

® La Guayaquil (Ecuador) conti
nuă greva generală a funcționari
lor bancari care protestează împo
triva concedierilor masive. In semn 
de solidaritate cu funcționarii ban
cari, muncitorii din diferite fabrici 
și funcționarii din instituțiile de 6tat 
au declarat grevă.

® Conferința regională a țăranilor 
din Costa Rica, la care au participat 
16 organizații țărănești, a adoptat 
o rezoluție în care se cere înfăptui
rea unei reforme agrare care să 
pună capăt marilor proprietăți ale 
latifundiarilor și să' împartă pămîn- 
tul țăranilor.

e 45 000 de funcționari de Ia ser
viciile de poștă și telecomunicații 
din Argentina au declarat grevă pe 
termen nelimitat. Greviștii cei plata 
imediată a salariilor pe luna iulie 
și protestează împotriva plății cu 
„bonuri". Totodată, confederația 
muncii din Argentina a declarat că 
muncitorii argentineni sînt gata să 
declare grevă dacă guvernul nu va 
lua măsuri pentru remedierea ac
tualei situații.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
TASS : Casa Albă a anunțat că 
dimineața zilei de 25 august gene
ralul Maxwell Taylor, numit recent 
în postul de președinte al Comite
tului mixt al șefilor de stat major 
din S.U.A., a plecat de urgență în
tr-o călătorie de inspecție la bazele 
forțelor armate americane din re
giunea Mării Caraibilor și a Coastei 
Atlanticului. Știrea a fost anunțată 
în toiul campaniei zgomotoase anti- 
cubane stîrnite în ultimele zile în 
S.U.A.

în Manevre ale comandamentului 
militar american

BERLINUL' OCCIDENTAL' 25 (A- 
gerpres). — TASS: Comandamentul 
militar american a procedat la o 
nouă deplasare demonstrativă a 
unor unități ale sale din Germania 
occidentală în Berlinul occidental și 
viceversa pe autostrăzi situate pe 
teritoriul R. D. Germane.
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Iată un grup de huligani care, râsturnînd mașini și tulburînd liniștea 
în Berlinul occidental, se dedau la provocări împotriva B.D. Germane.

Peisaj latino-american

In Âsturia, 24 de mine paralizate de grevă

Sub titlul „MIZERIA AMERICIÏ 
LATINE“, săptămânalul vest-german 
„DIE ANDERE ZEITUNG" publică un 
articol al corespondentului său în 
America Latină, L. K. Stargardt, în 
care abordează o serie de proble
me legate de accentuarea domina
ției nord-americane în această re
giune și de urmările ei în anul ce 
s-a scurs de la adoptarea așa-nu- 
mitului plan „Alianța pentru pro
gres".

Nord. „Uniunea Panamericană" (con
stituită în 1890) denumită astăzi 
„Organizația Statelor Americane" 
(O.S.A.) se află cu totul sub domi
nația Washingtonului".

Ieslea cu furaje a unchiului 
Sam

MADRID 25 (Agerpres). — Greva muncitorilor din minele de 
cărbuni din Asturia continuă să se extindă. Sîmbătă după-amiază, rela
tează France Presse, alte trei mine au fost închise ca urmare a grevei, 
astfel că numărul minelor paralizate de grevă se ridică la 24. „Grupuri 
de mineri de la alte puțuri continuă să părăsească lucrul“, adaugă a- 
genția.

Agenția Reuter, care precizează că numărul greviștilor este de peste 
15 000, arată că mișcarea revendicativă a minerilor s-a extins și în dis
trictul Hollonedo.

S-au aprins cărbunii Asturlei.
(Desen de EUGEN TARU)

Piață de arme a S.U.A.
„în cursul acestui an- — scrie co

respondentul, referindu-se mai întîi 
la presiunile militare ale S.U.A. asu
pra țărilor latino-americane — edi
ficiul „America Latină" a căpătat 
multe crăpături serioase, care ajung 
pînă la temelii și care indică noi 
primejdii pentru dezvoltarea ulte
rioară, primejdii care merită toată 
atenția".

Astfel, „în statele latino-america
ne au fost create și extinse punc
te strategice și zone de operații, 
pentru ca, în caz de nevoie, ele să 
poată fi folosite imediat în scopuri 
militare. Peisajul latino-american a 
căpătat un aspect militar, iar pre
gătirile militare se desfășoară din 
plin. Generali și ofițeri superiori ai 
armatei S.U.A. vin și pleacă în și 
din țările latino-americane, inspec
tează instalațiile și verifică pregă
tirea de luptă a trupelor sud-ame- 
ricane. Ministerul de Război al 
S.U.A. cheltuiește sume considerabi
le pentru aceste pregătiri de război: 
ee construiesc numeroase baze na
vale și aerodromuri, se stochează 
arme, se livrează avioane, se fi
nanțează construcția de cazărmi, 
armatele sînt instruite de ofițeri a- 
mericani ; într-un cuvînt, întreaga 
Americă de Sud devine tot mai mult 
o „piață de arme", „o bază militară' 
a Statelor Unite ale Americii d*

O melodie amăgitoare — scrie 
Stargardt — este cîntecul despre 
așa-numita „Alianță pentru progres“ 
pe care autorul o definește astfel : 
„Unchiul Sam oferă o mare iesle 
cu furaje la care se înghesuie gu
verne mereu flămînde de dolari".

„S.U.A., cu o cifră ridicată de șo
meri și în fața cărora stau astăzi 
multe, foarte multe probleme socia
le, aruncă dolari în emisfera sud-

Răsfoind presa străină

americană". Cu ce scop ? Cu o 
mare parte din acești bani „sînt 
cumpărate guverne care prezintă 
interes“, cu cealaltă parte a bani
lor „se domină statul, poporul, eco
nomia".

„Marea politică" față de America 
Latină a actualului guvern american 
—- se arată în articol — „a început 
cu atacul, care a eșuat lamentabil, 
împotriva Cubei... Guvernul din Ha
vana constituie în realitate, prin în
suși exemplul lui, o piedică împo
triva puternicei penetrații a S.U.A. 
în America Latină. Iar această re
zistență enervează Casa Albă, care 
este gata să recurgă la orice mij
loace pentru a împiedica apariția 
unei „a doua Cube".

„Nord-americanii — constată Star
gardt — se bucură în rîndurile po
poarelor latino-americane de foar
te puțină simpatie, iar această an
tipatie se manifestă cu orice pri-

lej“. Pe de altă parte, politica, cul
tura, biserica, toate instituțiile de 
influențare a opiniei publice, se în
chină în fața vițelului de aur — 
dolarul. Cei ce nu acceptă fără 
murmur această zeitate sînt stigma
tizați ca trădători, rebeli, comuniști...

Fără rușine, toate acestea sînt 
denumite „democrație“. Nu există 
un cuvînt care să fie atît de degra
dat ca acesta".

Nord-americanii — continuă au
torul — „cunosc secretul succese
lor politice : turta dulce și bîta ; 
teroarea și amăgelile sînt oferite în 

■cantități bine dozate. Acei ce stri
gă „Trăiască Washingtonul !" p'ot 
mușca din turta dulce, dar nu prea 
mult, ca să nu devină prea puter
nici, pretențioși și aroganți. Princi
palul lucru este de a cumpăra așa- 
zisa intelectualitate, a corupe gu
vernele, a alege oameni potriviți și 
a-i plasa la locul potrivit.

Turta dulce sau bîta. Cine 
este cu S.U.A. este un dușman 
S.U.A. Guvernele care doresc __ 
urmeze o cale proprie sînt decla
rate dușmane ale S.U.A. și tre
buie să suporte toate consecințele : 
boicotul economiei naționale, izo
lare“.

stat înfăp- 
de altfel și 
stîinit o in-

Cum s-a produs lovitura 
de stat din Peru

nu 
al 
să

O confirmare a celor de mai sus o 
constituie evenimentele care s-au 
petrecut nu de mult în cîteva re
publici latino-americane 
tă în articol.
Peru, unde a avut loc 
tidemocratic, 
alegeri au candidat, printre alții, 
Raul Hoya de la Torre, liderul miș
cării A P.R.A. (Alianța Populară Re
voluționară Americană — partid 
burghez pro-nord-american — n.r.), 
Belaunde Terry și fostul dictator răs
turnat, generalul Odria. Rezultatul a- 
legerilor a fost dat publicității abia

se ara- 
luăm, de pildă, 

„un joc an
ostii poporului"... în

Să

după multe săptămîni, deși Peru dis
pune de o tehnică modernă de numă
rare a voturilor. Militarii' s-au în
țeles să anunțe poporul că nici 
unul din candidați n-a întrunit nu
mărul necesar de voturi pentru a 
ocupa funcția de președinte. Acest 
lucru s-a comunicat după ce presa 
a relatat zi de zi că de la Torre 
se află în fruntea listei și că Belaun
de s-a situat pe locul doi. Poporul 
s-a opus în zadar, președintele 
își pierdea între timp tot mai mult 
autoritatea și devenea o minge în 
mîinile militarilor. Cînd haosul s-a 
extins, militarii l-au destituit pe pre
ședintele legal și, sub protecția 
tancurilor și a unui puternic cordon 
militar postat în jurul palatului pre
zidențial, o camarilă în uniformă a 
pus mina pe putere.

Această lovitură de 
tuită de militari — ca 
cea argentiniană — a 
dlgnare unanimă".

In încheierea articolului se arată 
că forțele negre ale reacțiunii din 
America Latină ee pregătesc Gă ur
meze acest exemplu și în alte re
publici. „Popoarele latino-america
ne — scrie autorul — vor putea 
și în viitor să aleagă în mod 
„liber" și „democratic", dar cine 
să guverneze, aceasta o va hotărî 
o clică militară avidă de putere 
care-și asumă dreptul să decidă 
dacă cei aleși de majoritatea po
porului au culoarea politică care 
convine guvernului din Washington... 
S.U.A. nu-și aruncă banii în vînt și 
nu-și numesc oamenii în posturi de 
însemnătate minoră. Resursele ma
teriale și economice ale Ameiicii La
tine, marele său potențial uman 
constituie o miză importantă a po
liticii actuale □ S.U.A. Popoarele 
(acestui continent — n.r.) rămîn 
însă în întuneric, ele trăiesc în con
tinuare în mizerie".

Autorul articolului nu se referă, 
după cum se vede, la lupta mase
lor asuprite din America 
pentru independență și 
este însă știut că niciodată această 
luptă n-a cunoscut un avînt atît de 
puternic ca în ultima vreme.

Latină 
libertate ;

PARIS 24 Corespondentul Ager
pres transmite : Cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării Ro- 
mîniei, în seara zilei de 23 august, 
ministrul R.P. Romîne la Paris, 
Constantin Nicuță, a oferit o recep
ție în saloanele legației R. P. Ro
mîne.

La recepție au luat parte nume
roase personalități ale vieții publice 
și culturale din capitala Franței, 
printre care Waldeck Rochet, pre
ședintele grupului parlamentar al 
Partidului Comunist Francez în A- 
dunarea Națională, Charles Rouz, 
director adjunct în Ministerul Afa
cerilor Externe, Jean Deciry, di
rectorul departamentului pentru 
problemele economice din Ministe
rul Afacerilor Externe, Louis Dollot, 
consilier în Ministerul 
Externe.

Au fost de 
René Maheu, 
U.N.E.S.C.O.,

Afacerilor

față, de 
director 
Jean Louis

asemenea, 
general al 

Vigier, 
președintele grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Franța- 
Romînia, și alte persoane oficiale.

Au participat șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Paris.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA’t București* Piața >,Sclnțeii”, Tel. 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele ee fao la oficiile poștale, factorii poștali *1 difuzorii voluDtarl din întreprinderi si institut!!. Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

Scurte știri
NICOSIA. In cadrul unei decla- 

îații transmise de postul de radio al 
Ciprului, arhiepiscopul Makarios, 
președintele Republicii Cipru, a su
bliniat că „politica Republicii Cipru 
va rămîne și în viitor neutră".

Lichidarea unui poligon 
american în discuția 
guvernului japonez

TOKIO. în ședința din 24 august 
a Cabinetului de Miniștri al- Japo
niei, d-na Turuyo Kondo, ministru 
de stat, șeful Direcției pentru cerce
tări științifice din Japonia, a cerut 
să fie lichidat poligonul american 
destinat exercițiilor de lansare a 
bombelor din apropierea orașului 
Mito, prefectura Ibaraki. Ziarul „Ja
pan Times“ relatează că declarația 
d-nei Kondo a fost aprobată de gu
vernul japonez.

MOSCOVA. La 25 august a avut 
loc ședința de închidere a Congre
sului al VI-lea al împuterniciților 
cooperației de consum din U.R.S.S. 
Președinte al conducerii Uniunii 
centrale a cooperativelor de con
sum din U.R.S.S. a fost ales Ale- 
xandr Klimov.

încă o ligă antifascistă 
în Anglia

LONDRA. In orașul Croydon 
(Surrey) a fost creată o Ligă anti
fascistă. Participanții la mitingul în 
cadrul căruia s-a hotărît crearea li
gii au cerut să fie adoptată o lege 
care să interzică ațîțarea urii ra
siale. în rezoluția adoptată, parti
cipanții la miting au cerut autori
tăților locale să interzică orice adu
nări fasciste în acest oraș.

SANTIAGO. Luînd cuvîntul în se
natul chilian, 'vicepreședintele sena
tului, Isauro Torres, a declarat că 
planul nord-american „Alianța pen
tru progres” este inacceptabil pen
tru poporul chilian. Torres a cerut 
ca diferitele misiuni economice din 
S.U.A., sosite în Chile pentru a im
pune „reforme” în totală discordanță 
cu actualele stări de lucruri, să pă
răsească țara.

RIO DE JANEIRO. Pentru a doua 
oară în decurs^ de o săptămînă Banca 
Braziliei a hotărît devalorizarea mone
dei nationale — cruzeiro.

Atentat O.A.S.-ist
PARIS. In noaptea de 23 spre 24 

august O.A.S.-iștii au făcut să ex
plodeze o bombă în clădirea orga
nizației locale a Partidului Comunist 
Francez din orașul Nantes. Explo
zia a provocat distrugeri serioase.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergie atomică a S.U.A. a anunțat 
că la 24 august pe poligonul expe
rimental din deșertul Nevada au fost 
efectuate două noi explozii nucleare 
subterane.

2 milioane de infracțiuni 
înlr-un an

BONN. In anul 1961, în R.F.G. s-au 
comis peste două milioane de infrac
țiuni. Cel mai numeros grup de delic- 
venfi îl formează tinerii în vîrsiă de 
18—21 de ani, precum și tinerii între 
14—18 ani.

WASHINGTON. într-o declarație 
făcută cu prilejul unei vizite în ora
șul Baltimore, U. Kuwatli, funcțio
nar superior în Ministerul Culturii 
al Siriei, a arătat că „în țara sa de- 
licvența juvenilă a crescut în ulti
mul timp datorită importului de 
filme americane“.
—------------- --- ------- -


