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Zile de muncă intensă
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Succese pe primele

(fotografia

menținerea și întărirea păcii în

Sesiunea Sfatului popular al regiunii București

ȘT. ZIDÂRIȚÂ

(Agerpres)'al Partidului Muncitoresc Ro.

«UF'*5

(Agerpres)

Romîne
P. Romîne,

popu- 
cultuiâ

Bucu- 
în ca-

Au fost de fafă membri ai 'Amba
sadei Uniunii Sovietice -la București.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Mi
nisterului Forțelor Armate, ale R. P. 
Romîne.

COLONIZAREA CERBULUI 
CARPATIN

In centrul muncii de partid

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Ieri a avut loc cea de-a VI-a se
siune a Sfatului popular regional 
București. Pe ordinea de zi. a lucră
rilor sesiunii a figurat raportul Co

mitetului executiv 
’ cu privire la acti-

_____ vitatea cultural-
educativă de ma-

ing. zootehnic VOICU GHERGUȘ 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

regional Ploiești

Depunerea unei 
la Monumentul

trecere, a experienței înaintate. După 
șapte luni de la începutul anului, 
planul de producție se realizează 
sistematic și s-au obținut de pe 
acum economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 1 815 000 
lei și beneficii peste plan de aproa
pe un milion.

Fabrica de postav Buhuși, care în 
repetate rînduri a fost evidențiată 
pe ramură și declarată întreprindere 
fruntașă, se găsea la sfîrșitul primu
lui trimestru din acest an într-o 
situație nu prea strălucită în ce pri
vește îndeplinirea planului. Și iată 
că acum, după încă trei-patru luni 
de activitate, întreprinderea a re
cuperat rămînerea în urmă, situîn- 
du-se din nou pe locul bun de mai 
înainte.

Care sînt izvoarele, resursele care, 
folosite larg, au dat colectivului po
sibilitatea de a face acest evident 
pas înainte ?

semnul indestrucfiLild

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
poporului bulgar — ziua de 9 sep
tembrie — ambasadorul R. P. Bul
garia la București, Ivan Kinov, în
soțit de membrii ambasadei, a depus 
sîmbătă dimineața o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici.

După cî n s-a anunțat, recent a Intrat în 
!n fotografie : vedere generală a furnalului.

Cu prilejul sărbătorii nationale a 
Republicii Populare Bulgaria — 9 
Septembrie — Ivan Kinov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București 
a oferit sîmbătă seara la locuința 
sa o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Pe
tre Borilă, Alexandru Drăghici, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Corneliu 
Mănescu,. ministrul afacerilor ex
terne, membri ai Comitetului Cen
tral

să în perioada noiembrie 1961 — 
1 septembrie 1962, raportul comisiei 
permanente plan-finanțe și informa, 
rea cu privire la măsurile luate de 
Comitetul executiv pentru însiloza- 
rea furajelor și desfășurarea campa
niei agricole de toamnă.

Zboruri 
de agrement

Curînd după ivirea zorilor, am 
poposit pe ogoarele colectiviști
lor din comuna Ștefan Vodă, 
raionul Călărași.

Ca în orice dimineață, i-am 
găsit pe harnicii colectiviști 
la diferite sectoare de muncă. 
Cu ajutorul aparatului de foto
grafiat redăm cîteva aspecte din 
activitatea ce se desfășoară aici 
pentru recoltarea culturilor și 
pregătirea terenurilor în vederea 
asigurării unei recolte bogate în 
anul ce vine.

Trei din brigăzile gospodăriei 
lucrează la recoltatul porumbu
lui boabe de pe o suprafață de 
966 ha. Datorită bunei organi
zări a muncii, viteza zilnică de 
lucru la recoltat a ajuns la 120 
ha. Brigada condusă de Gheor
ghe Stan este fruntașă pe gos
podărie. Pe terenul eliberat de 
coceni, tractoristul Nicolae Radu 
lucra la împrăștierea mecanică 
a îngrășămintelor. 
de sus).

Pe Ion Stan și Drumea Pană— 
doi tractoriști din brigada a II-a 
de la S.M.T. Cuza Vodă, 
condusă de brigadierul Petre 
Oprea — i-am găsit la discuit. 
Obiectivul aparatului fotografic 
i-a surprins într-o discuție des
pre calitatea lucrării (fotografia 
din stînga jos).

Lîngă o altă tarla l-am găsit și 
pe președintele gospodăriei, tov. 
Gh. Oprea. Se oprise în acest 
punct, unde tractoristul Nicolae 
Sima executa arături, pentru a

metalului. La o altă secția — trăgătoria de bare 
automatizat regimul termic, ceea ce a dus la,creș-

MOSCOVA 8 (Ager
pres). — La 8 septem
brie, Frol Kozlov, mem
bru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.Ç.U.S., 
l-a primit pe Nicolae 
Guină, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S. în 
timpul convorbirii, care 
a decurs într-o atmosferă 
de caldă prietenie, Ni
colae Guină, din însărci
narea C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn și gu
vern ’lui R,

OLANDA 
ACORDUL 
INDONEZIAN cu privire 
la transferarea Irianului 
de vest către Indonezia. 
Dezbateri în această pri
vință au avut loc vineri 
în Camera inferioară a 
parlamentului olandez.

LA LILLE a avut loc 
spectacolul de deschide
re a celui de-al X-lea 
Festival cultural interna
țional studențesc organi
zat de Uniunea națio
nală a studenților din 
Franța. Formația de cîn-

„Yiața Iul Galilei"

coroane de flori 
Eroilor Sovietici

măsurilor luate, în ui 
ritmul zilnic de însi 
aproape 6 000 tone 
s-au însilozat pest«

în acțiunea de 
au obținut în 

raioa-

prieténii/z

funcțiune noul fumai de la Hunedoara.
(Foto : Agerpres!

în interpretarea Teatrului 
Național din Budapesta

A RATIFICAT 
OLANDEZO- 
cu

zintă 83 la sută din sarcina prevăzută 
în plan. Rezultate bune 
însilozare a porumbului 
ultimele zile și colectiviștii din 
nele Rm. Sărat, Buzău și Ploiești,

Cu toate acestea, sînt încă unități 
agricole socialiste care nu folosesc 
pentru însilozare toate rezervele de 
furaje. Deoarece în prezent se recol
tează din plin sfecla de zahăr, noi am

mîn, ai Consiliijiiuî de Stat și ai gu
vernului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință, artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alti membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Locțiitorul secretarului comitetu
lui de partid al fabricii, tovarășul 
Aurel Chiriac, contura, deunăzi, în 
fata cîtorva membri ai comitetului, 
unele probleme ce trebuie să stea 
de acum înainte în centrul atenției. 
El spunea : „Acum, cînd începem 
să ne pregătim pentru producția 
anului viitor, e bine să folosim toată 
experiența din aceste luni. Mă gîn- 
desc, în principal, la planul de mă
suri. Să-1 eșalonăm mai bine, accen
tul să cadă pe cele mai importante

■în regiunea Crișana a început 
colonizarea cerbului carpatin în 
munții Pădurea Craiului și a cer
bului lopătar în pădurile din raza 
ocoalelor silvice Ținea și Ineu.

tece și dansuri 
lare a Casei de 
a studenților din 
rești s-a bucurat, 
drul acestui spectacol, 
de o primire entuziastă, 
relatează France Presse.

PARTIZANII SUD-VIET- 
NAMEZI au lansat un pu
ternic atac împotriva tru
pelor lui Ngo Dinh Diem 
care efectuau o „opera
ție de curățire“ la 80 de 
mile sud-vest de Sai
gon. Trupele diemiste 
au înregistrat 42 de morți 
și 34 de răniți.

Plenara comitetului de partid se 
anunțase cu cîteva zile mai înainte. 
Era o plenară lărgită. Dezbate
rile aveau un obiect precis : cum se 
îndeplinește în fabrică planul de 
măsuri tehnice și organizatorice. In
tenția comitetului de partid pornea 
de la următorul raționament : dacă 
planul complex de măsuri a fost în- 
tr-adevăr bine întocmit pînă la 
amănunt, atunci lipsa lui de eficien
ță nu putea fi explicată decît prin 
tărăgănarea realizării unor măsuri 
de mai mare importanță.

Dezbaterile au confirmat această 
părere. Nu se putea spune că apa
ratul tehnic, conducerea fabricii nu 
eșalonaseră bine măsurile tehnice și 
organizatorice pe toate trimestrele 
anului. însă, dintr-o prudență nejus
tificată, măsuri serioase ca cele 
ce privesc, bunăoară, introduce
rea sau extinderea noilor tehno
logii, specifice țesăturilor de aseme
nea noi — erau lăsate pentru mai 
tîrziu. în esență, era vorba tocmai 
de ’ acele măsuri tehnice prin apli
carea cărora se dădea o bază con
cretă nu numai realizării ritmice a 
planului, dar și angajamentelor de 
a se obține în plus economii la pre
țul de cost în valoare de 2 400 000 
lei și beneficii suplimentare la a- 
proape aceeași sumă. Apoi mai era 
vorba și de celelalte obiective pro
puse pe parcurs de colectivele de 
descoperire și valorificare a rezer
velor producției, necuprinse în pla
nul general și care — după cum s-a 
dovedit cu exemple concrete — nu 
fuseseră îndeajuns luate în seamă. 
Tuturor acestor măsuri li s-au sta
bilit date calendaristice mai apro
piate.

Hotărîrile luate de plenara comi
tetului de partid al uzinei au dus 
la accelerarea aplicării propunerilor 
tehnice și organizatorice, fapt care 
a contribuit la lichidarea acelei în
cetineli despre care vorbeam mai 
înainte. Din totalul de 165 puncte 
cuprinse în plan, cele mai multe de 
ordin tehnic, au fost aplicate 136.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Co
mitetul de partid a dezbătut, rînd 
pe rînd, activitatea comitetului sindi
catului în organizarea întrecerii și a 
consfătuirilor de producție, măsu
rile luate de colectivul secției țesă- 
torie pentru realizarea ritmică a 
planului, activitatea întregului co
lectiv al fabricii pentru îndeplinirea 
planului semestrial la toti indicii. 
Tehnicieni și ingineri dintre cei mai 
bine pregătiți, membri de partid, au 
fost repartizați să răspundă de apli
carea hotărîrilor în sectoarele prin
cipale. în fabrică s-a intensificat 
popularizarea noilor fruntași în în-

recomandat consiliilor agricole raio
nale sä urmărească dacă peste tot se 
însilozează colegele rezultate, precum 
și alte furaje. Ca urmare, în multe 
gospodării colective a început însilo- 
zarea făițeilor de sfeclă în amestec cu 
coceni de porumb. Această acțiune va 
continua pe măsură ce va fi recoltat 
porumbul pentru boabe și primit bor
hotul de la fabricile de zahăr.

în raioanele de deal și de munfe — 
Tîrgovișfe, Teleajen și Cislău — se în
silozează diferite ierburi și frunzare. 
Gospodăriile colective din comunele 
Mărunțișu și Pănăfău, raionul Cislău, au 
și însilozat pînă acum 150 de tone și 
respectiv 200 de tone de ierburi și 
frunzare. Inițiativa aceasta va fi ex
tinsă spre a se compléta necesarul de 
furaje pentru animale.

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, în numele poporului romîn și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Mi- 
niștri al Republicii Populare Bulgaria și întregului popor frate bulgar, 
un salut frățesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist.

Poporul romîn urmărește cu admirație munca plină de abnegație ä 
harnicului popor bulgar, care, sub conducerea partidului său comunist, 
obține realizări de seamă în dezvoltarea economiei și culturii, în înflo
rirea patriei sale socialiste.

Sîntem bucuroși să constatăm că relațiile de strînsă prietenie și co
laborare frățească dintre poporul romîn și poporul bulgar, bazate pa 
principiile luminoase ale marxism-leninismului și ale internaționalismu
lui proletar, se dezvoltă continuu spre binele ambelor noastre țări și al 
întregului lagăr socialist.

Țările noastre, în strînsă alianță și colaborare cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste, militează neobosit pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, pentru triumful politicii leniniste de coexistență 
pașnică, pentru victoria cauzei socialismului și păcii.

,Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor bulgar 
noi și mărețe succese în desăvîrșirea construcției socialiste în Republica 
Populară Bulgaria, în lupta pentru 
Balcani și în lumea întreagă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 

Romîne

întreprinderea „Energoreparații" din Capitală execută piese de schimb șl reparații capitale Ia agre
gatele termo-energetice și hidroenergetice pentru centralele electrice din țară. în fotografie : un grup 
do muncitori fruntași : Aristide Burdușel, strungar ; Emil Grosu, strungar ; Constantin Rotaru, maistru ; Ion 
Gîrlacu, bobinator ; Iosli Chillcen, mecanic. fFoto : Gh. Vințilă)

Tovarășului TODOR 'JIVKOV,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgari

Tovarășului DIMITÄR GANEV, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
Tovarășului ANTON IUGOV.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria- 
SOFIA

ferea calității produselor. Pentru împingerea barelor în 
filiere a fosf realizat fot în uzină un dispozitiv care a 
determinat o reducere a consumului specific de oțel.

Acestea sînt cîteva din măsurile luafe de siderurgișfii 
din Cîmpia Turzii pentru utilizarea din plin a capacității 
agregatelor. Ele au conlribuif la creșferea cu 3,6 la sută 
a productivității muncii pe primele 8 luni ale anului. Sar
cinile de plan au fosf depășite și la ceilalți indici, reali- 
zîndu-se în plus aproape 600 tone de sîrmă și profile 
laminate, precum și alfe produse siderurgice.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a n-a)
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Recepția oferită de ambasadorul 
R» P* Bulgaria la București

Am citit cu atenție raidul-anchetă, 
publicat de curînd în ziarul „Scînteia“, 
privind mersul însilozărilor în diferite 
regiuni ale țării. Pe bună dreptafe 
se arată că această acțiune se des
fășoară destul de încet în multe uni
tăți agricole socialiste din regiunea 
Ploiești.

în urma criticii făcute, consiliul 
agricol regional a controlat stadiul în
silozărilor în fiecare raion. Deoarece 
am constatat că în multe locuri nu a 
fosf organizată bine munca la însiloza- 
rea porumbului, am recomandat consi
liilor agricole raionale, tehnicieni
lor și inginerilor agronomi din gos
podăriile colective să organizeze mun
ca în două schimburi în vederea 
folosirii întregii capacități de lucru a 
tocătoarelor mecanice. Cu sprijinul 
specialiștilor, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective au trecut 
la identificarea tuturor rezervelor de 
furaje care pot fi însilozafe. Acolo

unde porumbul este uscat, el se ames
tecă cu saramură și cu furaje sucu' 
lente.

Ca urmare a
tima săptămînă 
lozare a atins

Pînă acum
115 000 tone porumb, ceea ce

1 

transmis în dar C.C. al ,4; 
P.C.U.S. și guvernului 1) 
U.R.S.S. filmul „Sub sem- j 
nul indestructibilei prie- J 
tenii“ consacrat vizitei 1 
făcute în Romînia în. iu- j 
nie 1962 de delegația de J 
partid și guvernamentală ] 
a U.R.S.S., în frunte cu J 
N. S. Hrușciov. Frol Koz- ] 
Iov a exprimat mulțumiri J 
cordiale C.C. al P.M.R. și ] 
guvernului R. P.
pentru acest dar.

discuta cu el tot despre calitate. 
(fotografia din dreapta jos).

Colectiviștii din comuna Ște
fan Vodă — după cum ne-a de
clarat președintele și cum poa
te constata oricine vizitează 
gospodăria — acordă o mare 
atenție respectării cu strictețe 
a indicațiilor consiliului agricol. 
Ei depun toate eforturile în ve
derea terminării cît mai grabni
ce a recoltării culturilor tîrzii, 
asigurării bazei furajere și exe
cutării tuturor lucrărilor nece
sare pregătirii însămînțărilor de 
toamnă, a recoltei anului viitor.

N. S.

Utilizează din plin agregatele
La laminorul de sîrmă al uzinelor siderurgice din Cîm

pia Turzii a fost realizat un dispozitiv de mecanizare a 
transportului rulourilor fierbinți de sîrmă care ușurează 
munca siderurgiștilor și permite asigurarea unei răciri uni
forme a

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Oamenii muncii din întreprinderile 
industriale și unitățile economice 
din regiunea Ploiești au obținut a- 
nul acesta succese de seamă în în
deplinirea sarcinilor de plan. La 
sfîrșitul primelor 8 luni ale anului, 
planul producției globale și cel al 
producției marfă a fost îndeplinit în 
proporție de 101,4 la sută și respec
tiv 101,2 la sută. Au fost realizate 
peste plan 50 583 tone benzină, 
9 699 tone uleiuri minerale, 15 500 
tone motorină, 1 545 tone îngrășă
minte fosfatice, 649 bucăți sape cu 
role șl alte produse.

Valoarea totală a producției ob
ținute peste plan se ridică la 
100 602 000 lei. Cele mai mari reali
zări au fost obținute de petroliștii 
de la schelele Boldești și Cîmpină 
și de la rafinăriile Ploiești și Te- 
leajen, de metalurgiștii de la „1 
Mai”-Ploiești, 24 Ianuarie-Ploiești și 
de colectivele altor întreprinderi.

Ea Șimleul Silvaniei și Chișineu 
Criș, în regiunea Crișana, au fost 
date reeent în funcțiune noi policli
nici pentru adulți.

Din anul 1950 pînă acum, numărul 
circumscripțiilor sanitare a crescut 
de trei ori. în aceeași perioadă, nu
mărul medicilor a sporit de aproape 
10 ori, iar al cadrelor medicale me
dii, de 16 ori.

Teatrul Național din Budapesta a pre- 
zentat sîmbătă seara, pe scena Teatrului 
de Operă și Balet, un spectacol cu piesa 
„Viața lui Galilei" de Bertolt Brecht, 
cea de-a doua lucrare înscrisă in reper
toriul turneului pe care îl Întreprinde în 
țara noastră.

Pusă în scenă 'de artistul poporului 
Major Tamas, piesa lui Brecht a avut în 
rolul titular pe Bessenyei Ferenc, artist 
emerit.

Spectacolul a fost primit cu căldură 
'de publicul bucureștean.

(Agerpres)

...în aceeași zi vestea a făcut oco
lul fabricii. în sala de festivități se 
deschisese o expoziție de stofe lu
crate la fabrica din Buhuși. Oamenii 
se înghesuiau la intrare. Unii au 
ieșit însă de acolo nu tot atît de 
voioși precum au intrat. „Privește, 
tovarășe — era invitat cîte unul 
•— e stofa lucrată de dumneata. Ma
terie primă excepțională, stofă cu un 
desen atrăgător, dar lucrată cam 
neglijent". Ici colo, cîte un fir 
mai gros din urzeală sau din bătă
tură ieșea pe fața uniformă a sto
fei fine. Aceste mici baloturi Șijm- 
poane fuseseră returnate de către 
Fabrica de confecții și tricotaje 
din București. Comitetul de partid 
al acestei fabrici scrisese co
mitetului de partid de la fabrica din 
Buhuși o scrisoare prin care îl ruga 
să interpreteze la justa ei valoare 
educativă această măsură de retur- 
nare a stofelor în cauză.

Expoziția „firelor groase" a fost 
urmată de o largă acțiune în secții. 
Acei puțini țesători care dovediseră 
neglijentă în producție au fost — 
cum era și firesc — criticați. Au 
urmat apoi multe alte acțiuni orga
nizate de comitetul sindicatului, la 
îndrumarea comitetului de partid, 
pentru creșterea răspunderii în 
muncă, pentru crearea unei opinii 
colective împotriva lucrului de mîn- 
tuială. Fruntașii în producție au 
luat atitudine critică prin articolele 
publicate la gazeta de perete. Bri
gada artistică de agitație își în
dreptă și ea atenția în această di
recție. Ziarul de uzină a organizat, 
cu sprijinul unui larg colectiv de 
muncitori și tehnicieni, un raid-an- 
chetă prin sectoarele fabricii. în 
secții au apărut lozinci și panouri 
care îi popularizează pe muncitorii 
ce lucrează stofe de a căror cali
tate cumpărătorul se arată mul
țumit. Urmarea tuturor acestor stră
duințe a fost cît se poate de bună. 
Curînd, în curtea fabricii adminis
trația a instalat un panou care a- 
nunța colectivul că sarcina de îm
bunătățire a calității țesăturilor fi
nite la sortimentele lînă și bumbac 
a fost îndeplinită și depășită.
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însemnări pe margineari

dar șl fnfj-.

desfășurate pen-

mai im-

de parcă 
gospodină 
de fiecare

electrice, 
și îngrijirea zo- 
și a parcurilor

cen-
as- 

înși- 
alta.

descoperi

Un nou bloc de locuințe dat recent în folosința pe strada V. I, Lenin din Ploiești.
(Foto : M. Cioc)
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„Bărci" 
feră și

expoziției unor artiști tineriFrunzișul bogat al casta, 
nilor de pe bulevardul ce 
duce de la gară spre 
trul orașului Tîrgoviște 
cunde privirii clădirile 
ruite de o parte și de 
Abia în centru
case albe cu cerdac, încon
jurate de verdeață și flori, 
văruite, curate 
aceeași harnică 
ar fi avut grijă 
dintre ele.

Dragostea cetățenilor Tîr- 
goviștei pentru orașul lor 
s-a unit cu hărnicia și spi
ritul de organizare al gos
podarilor ei spre a da o 
nouă strălucire vechii cetăți. 
Care dintre locuitorii orașu
lui n-ar fi mîndru de titlul 
de „gospodar fruntaș" pen
tru care s-au luat la între
cere între ei ? Pensionarul 
Dumitru Cîslaru, membru de 
partid, trece în revistă fie
care curte, fiecare gospo
dărie din raza circumscrip
ției nr. 4 al cărei responsa
bil este. S-a scurs puțină 
apă pe trotuar de la fîntîna

dintr-o curte î Nu este des
tul de curat trotuarul din fața 
unei case 1 lată surse de 
scădere a prestigiului unei 
gospodării, deci ți a circum
scripției, deoarece din ast
fel de pricini scad punctele 
în întrecere.

Legătura dintre sfatul 
popular, deputății săi ți ce
tățeni este strînsă. Eforturi
le lor comune în menține
rea curățeniei orașului, în 
înfrumusețarea lui, dau me
reu noi roade. Cetățenii 
participă prin muncă patrio
tică la alinierea străzilor, la 
extinderea rețelei 
la crearea 
nelor verzi 
etc.

Lucrările
fru restaurarea, punerea în 
valoare a numeroaselor mo
numente istorice din partea 
locului, permanenta grijă 
pentru ca orașul să fie cît 
mai frumos, vor face din 
Tîrgoviște și un punct de a- 
tractie pentru turiști.

A

îmbogățirea cunoștințelor cadrelor didactice
care predau „Agricultura“

începînd din acest an de învăță
mînt, în școlile de 8 ani din me
diul sătesc se va preda un nou o- 
biect de studiu : „Agricultura'. In
troducerea acestei noi discipline în 
programul de învățămînt este o 
măsură cu atît mai bineveni
tă, cu cît elevii de azi — 
colectiviștii de mîine — vor primi 
cunoștințe ce le vor fi de mare 
folos : despre sol și agrotehni
că, îngrășăminte și folosirea lor 
rațională, cultura cerealelor, crește
rea animalelor, cunoștințe despre 
mașini agricole și organizarea pro
ducției agricole. Pentru ca noul 0- 
biect „Agricultura" să fie predat de 
la început în bune condiții, s-au ini
țiat, în toate regiunile țării, cursuri 
de pregătire pe timp de o lună pen
tru învățătorii și profesorii care vor 
preda această disciplină. în regiu
nea Iași, la cursurile pe care le-am 
condus au participat 365 de profe
sori și învățători care, începînd din 
toamnă, vor preda în clasele a V-a 
și a Vl-a din școlile sătești. Pregă
tirea lor s-a axat în principal pe 
probleme de agrofitotehnie și hor
ticultura. în vara viitoare vor apro
funda cunoștințele care vor fi pre
date în clasele a Vil-a și a VIII-a.

La pregătirea cursanților au par
ticipat 25 de cadre didactice și spe
cialiști de la Institutul agronomic 
>Jon Ionescu de la Brad", stațiunea

experimentală Podul Iloaiei și sta
țiunea experimentală hortiviticolă 
Iași.

In tot timpul cursurilor s-a ur
mărit îndeaproape aprofundarea u- 
nor probleme fundamentale, în 
strînsă legătură cu practica, însuși
rea terminologiei științifice. S-au fă
cut și numeroase lucrări practice în 
laboratoarele Institutului agronomic, 
pe cîmpurile experimentale. Pentru 
ca noțiunile de agricultură să fie 
predate cît mai bine în școală, la 
cursurile de pregătire s-au ținut 
expuneri și seminarii privind meto
dica predării obiectului.

Din constatările asupra desfășură
rii cursurilor rezultă că învățătorii 
și profesorii își dau seama de ne
cesitatea și importanța predării 0- 
biectului „Agricultura“ în școli. în 
tot timpul cursurilor ei au partici
pat activ la discuții în cadrul semi- 
nariilor, la lucrările practice, au 
studiat intens în sălile de studiu și 
în biblioteci.

Acum, ei se pregătesc pentru des
chiderea noului an școlar. Pentru 
mai buna însușire de către elevi a 
cunoștințelor pe care le vor preda 
socotesc că ar fi folositor să se or
ganizeze loturi demonstrătive, care 
să cuprindă o colecție din toate plan
tele ce se pot cultiva în gospodăria 
colectivă din localitate și din alte 
culturi agricole prevăzute în progra-

mă. Aceste loturi 
stituie și o sursă 
material didactic : 
După cum se știe, 
tică sînt foarte utile planșele, mu
lajele etc. O parte din aceste ma
teriale pot fi confecționate de în
vățători și profesori și cu mijloace 
locale. Aș propune însă ca între
prinderea de material didactic să se 
îngrijească mai mult decît pînă a- 
cum de confecționarea unor mate
riale didactice mai complexe cu care 
trebuie dotate școlile, odată cu în
ceperea predării noii discipline.

Pregătirea cadrelor didactice care 
vor preda „Agricultura" nu trebuie 
să se rezume numai la cursurile 
organizate în timpul verii, ci să 
fie continuată și în timpul anu
lui școlar, prin studierea și apro
fundarea bibliografiei primite. Pen
tru perfecționarea predării aș pro
pune să se țină periodic și consfă
tuiri scurte, pe centre de raioane, 
cu profesorii de „Agricultură" 
scopul de a se realiza un schimb 
experiență.

<Conf. univ. JURA ERMIL 
Institutul agronomic 

/„Ion Ionescu de la Brad" din

ar putea să cou
de asigurare cu 
semințe, plante, 

în munca didac-

o * în 
de

Iași

Cămine studentesti> j
La Iași a fost dat recent în folo

sință ultimul din cele 4 cămine stu
dențești ale Universității „Al. I. 
Cuza". Căminul cu o capacitate de 
330 de locuri a fost predat de că
tre constructori cu 39 de zile îna
inte de termen.

Tot la Iași este în plină desfășu
rare construcția complexului stu
dențesc din strada Pușkin, în apro
pierea universității. Aici se înalță 
alte 4 cămine, care totalizează 1 600 
de locuri. (Agerpres)

Noi materiale didactice 
in scoli

Pentru apropiatul an de învăță- 
mînt școlile de cultură generală au 
fost înzestrate cu noi materiale di
dactice. Laboratoarele de fizică au 
primit, printre altele, celule foto- 
electrice, mașini pentru producerea 
curenților prin inducție, manomètre 
didactice.

Școlile de cultură generală din țară 
au fost înzestrate pentru noul an 
de învățămînt, cu materiale di
dactice în valoare de aproximativ 
19 milioane lei — cu circa 3 mi
lioane lei mai mult decît în anul 
școlar trecut. Totodată, școlile au 
primit materiale sportive moi în va
loare de peste 1 700 000 lei.

(Agerpres)

La sala Dalles a fost organizată 
recent o expoziție, în cadrul căreia 
au prezentat lucrări peste optzeci de 
tineri pictori, sculptori, graficieni. 
Asemenea expoziții sînt primite în
totdeauna cu multă căldură și inte
res ; ele pun în lumină talentele 
autentice care se dezvoltă in clima 
tul atît de favorabil ce le este creai 
în țara noastră, evidențiază optimis
mul vibrant și vigoarea sentimente, 
lor, orientarea realistă a tineriloi 
noștri artiști. Cu avînturile și cer
titudinile sale atît de fiieșți astăzi, 
dar și cu frămîntările creatoare că
rora le caută încă răspuns, tinere
tul reprezintă viitorul artei noastre 
un viitor care dorim să fie la înălți- 
mea vremurilor, vrednic de o tradiție 
artistică cu care ne putem, pe drept 
cuvînt, mîndri. Rolul, ponderea tine
retului în viața noastră artistică sînt 
de altfel de pe acum deosebit de 
importante, aș spune chiar 
portante decît apar în ex
poziții — și cea de care 
ne ocupăm nu face ex
cepție în această privință.

Există în rîndurile mul
tor artiști tineri o năzuință 
fierbinte, entuziastă, spre 
forme majore, larg repre
zentative, legate de conți
nutul și spiritul epocii noa
stre și care ar trebui în
totdeauna să dea tonul, să 
conetituie dominanta în 
manifestăirlle lor colective. 
Pe căi multiple artiștii 
plastici, cei tineri în pri
mul rînd, au astăzi posibi
litatea să cunoască 
probleme ale contempora
neității, prefacerile adînci 
ce se săvîrșesc în conști
ința oamenilor, precum și 
în viața și peisajul patriei.

Așteptăm, mai ales în 
expozițiile tineretului, să ne 
întîmpine îndrăzneala cre
atoare a gîndului limpede 
și bine orientat, vigoarea 
concepției și a execuției, 
puterea imaginației și in
tensitatea convingerilor și 
sentimentelor. Orientarea 
statornică a tinerilor ar
tiști spre asemenea obiec
tive, munca tenace spre a 
le atinge sînt, chiar prin ele 
motive de prețuire și satisfacție.

Mărturii ale unor asemenea efor
turi, semne ale unor neîndoielnice 
posibilități și progrese, o serie de 
lucrări din expoziția care ne su
gerează aceste rînduri reprezintă 
mai mult decît simple promisiuni. Și 
dacă asemenea lucrări sînt, de 
pildă, portrete de oameni ai mun
cii, faptul este cu atît mai îmbucu
rător. Pentru artistul realist, pentru 
artistul care tinde spre marea com
poziție, spre ample generalizări ex
presive, portretul rămîne nu numai

marile

tematfzare" de Ion Sălișteanu, în 
care însă siluetele de oameni sînt 
țepene și neconvingătoare. Desenată 
cu nerv, interesant compusă, com
poziția lui Constantin Nițescu „Stand 
de cărți în uzină" ar fi avut de cîști- 
gat dacă coloritul ar fi fost mai vin 
și mai sugestiv.

în sculptură am remarcat în pri
mul rînd relieful lui Mircea Ștefă- 
nescu „Bază hipică", bine ritmat, 
clar și evocator, ca și, într-o oa
recare măsură, basorelieful „P.a" ^5" 
de Lie Doina, conturat cu că 'ț 
și cu o anumită grație.

Peisajele, numeroase, au iniprimat 
o notă de cromatism plăcut, opti
mist, întregului ansamblu al expo
ziției. în acest domeniu relevăm un 
debut.de bun augur : cel al lui Vir
gil Mărgineanu, cu două peisaje 

și „Șosea“, care au și atmos- 
intensitate a expresiei. Pen

tru finețea lui, o mențiune 
deosebită merită peisajul . 
lui Traian Brădeanu „După 
ploaie", căruia, cu tot 
laconismul limbajului, nu-i 
lipsesc transparențele și 
nuanțele, spre deosebi
re de alte lucrări de a- 
cest fel din expoziție pe 
care veșnicele contururi ne
gre ce delimitează tranșant 
zone mari de culoare 
opace cu. toată violența 
lor — le transformă într-un 
fel de diagrame colorați 
agreabile cel mult prin în
sușirile lor pur decorative. 
Pentru nota lor personală 
am remarcat peisajul Sul
tanei Maitec și pe cel al 
lui Mihai György ca și, de 
altfel, peisajul lui I. Nicodim, 
cu calități alese de colo
rit în același timp subtil și 
viguros, lucrare insuficient 
însă de reprezentativă pen
tru acest artist de la care aș
teptăm totdeauna mai mult. 

Nu putem încheia obser
vațiile asupra picturii fără 
a menționa, de asemenea, 
excelentele naturi statice 
ale lui Ion Gheorghiu.

Grafica mi s-a părut, din 
păcate, destul de palid 
reprezentată în această

toare, retorica goală, deformările ar- expoziție. Cele cîteva lucrări ale 
bitrare, punînd în schimb accentul unor graficieni tineri, dai bine cu
pe optimismul calm, senin,, ce lumi-. nOscuți, ca Marcel Chirnoagă, Gheor

ghe Boțan, Eugen Mihăescu, Cor
nelia Daneț, Traian Vasai nu ne-au 
îmbogățit imaginea, favorabilă de 
altfel, pe care o aveam des
pre ei. Dintre celelalte lucrări ex
puse ne-au atras întrucâtva atenția 
gravurile în acvaforte ale Anei Ma
ria Smighelsçhi, sensibile dar cu ti-

cel mai bun exercițiu, 
locul sigur de a înțelege, prin inter
mediul studiului concret al lumii de 
idei și sentimente a oamenilor re
prezentativi, spiritul însuși al epocii, 
trăsăturile ei cele mai profunde și 
mai caracteristice. Expoziția recentă 
ni i-a arătat pe tinerii artiști 
mai conștienți de acest lucru și dis- 
punînd de resurse sporite pentru re
zolvarea unor probleme atît de com
plexe. Portrete ca acelea semnate 
de Petre Achițenie, Constantin Blen- 
dea, Ion Gheorghiu în pictură, de 
Ioana Kassargian, Lie Doina, Gh. 
Vartic în sculptură, demonstrează 
sătrundere psihologică, seriozitate 
in execuție, simț al plasticității for
melor.

Portretistica din expoziție s-a si
tuat în genere la un nivel de înțe
legere a fizionomiei morale a con
temporanului nostru care a eliminat 
mai întotdeauna stridențele supără-

Pace (basorelief)LIE DOINA

însele,

♦♦♦

ȚUȘNAD ; Lacul Ciucaș și stînca Șoimilor (Foto : Agerpres)
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Cumpărătorii nu au ce re. 
proșa producției de ciorapi 
și șosete bărbătești supra- 
elastice. Pentru fabrica pro
ducătoare — F.C.T. București 
— aceasta este o notă cît se 
poate de bună. înfr-adevăr, 
articolele de acest fel care îi 
poartă marca sînt apreciate 
și căutate de cumpărători, în 
timp ce specialiștii le consi
deră la nivelul celor mai 
înalte exigențe. Varietatea 
de modele este mare, dese
nele sînt moderne, coloritul 
viu, atrăgător. Producția de 
ciorapi și șosete supraelas- 
fice a crescut șl crește de la 
trimestru la trimestru. De cu- 
rînd a înceouf să livreze a- 
cesfe articole și Fabrica de 
ciorapi din Capitală. Pentru 
semestrul II al anului în curs 
s-au contractat cu cele două 
întreprinderi — majoritatea 
covîrșitoare cu F.C.T. Bucu
rești — 1 800 000 de perechi, 
ceea ce reprezintă aproape 
500 000 de perechi în plus 
față de contractările din a- 
ceeași perioadă a anului tre 
cut. Producătorii rămîn însă 
datori consumatorilor — în 
ce privește cantitatea — cu 
șosete din relon cu desen.

Posibilitățile de a înlătura 
unele deficiențe ale acestor 
articole (elasticul nu es’e de 
culoarea țesăturii, slaba le
gătură între călcîi și carîmb 
obținută la unele mașini) 
sînt permanent în studiu. Nu 
sînt însă lipsuri de natură să 
■imbrească buna calitate a 
acestui reușit produs.

Pentru viitorul apropiat, 
"abrita de confecții și trico- 
'aje București pregătește 
meroase modele noi, cu 
-■nne insn'ra*e. în poziții 
loristire bine al°se.

— începînd din anul 1962

nu- 
de-
co-

Prin realizarea planului de măsuri tehnice și organizatorice
(Urmare din pag. I-a)

măsuri. Să completăm, de pe acum, 
colectivele de descoperire și valori
ficare a rezervelor interne și, totoda
tă, să analizăm lucrurile în legătură 
cu inițiativa în producție a tovară
șului Dumitru Marian”...

Această din urmă observație viza 
direct activitatea sindicală din în
treprindere. Căci se observase ten
dința unor membri ai comitetului 
sindicatului de a face uneori paradă 
în jurul unor inițiative, în locul unei 
munci temeinice, perseverente. Fără 
să analizeze critic în ce constă va
loarea inițiativei țesătorului Dumi
tru Marian, să-i dea o formulare cît 
mai clară și să creeze condiții con
crete pentru aplicarea ei, unii 
membri ai comitetului sindicatului 
s-au lăsat „furați” de ideea îmbie
toare de a avea și fabrica respectivă

„o inițiativă proprie”. Această ini
țiativă a fost popularizată sub o for
mulare generală care nu spune ni
mic : „Să lucrăm cu cei mai înaiți 
indici de producție, să dăm numai 
lucru de calitate superioară“. Indicii 
de producție sînt mulți, despre care 
însă anume este vorba ? După cum 
se știe, inițiativele trăiesc tocmai 
prin ceea ce exprimă ele în mod 
concret, prin însușirea lor de a fi cît 
mai ușor înțelese de oameni, prin 
dovada concludentă a eficienței 
lor economice. Așa cum este popu
larizată și înțeleasă acum, inițiativa 
respectivă de la fabrica din Buhuși 
nu răspunde nici uneia dintre aces
te condiții.

Se afirmă că n-ar fi vorba, to
tuși, de indici de producție în ge
neral, ci de indici de utilizare a 
războaielor. Așa da. Dar în cazul a- 
cesta, să se explice oamenilor. Și,

ßespre ciorapi și, mai ales,

— se mîndresc muncitorii, in
ginerii și tehnicienii care lu
crează în acest sector — în
treaga producție de ciorapi 
și șosete supraelastice este 
din fire de relon fabricate în 
țară și vopsite la noi în fa
brică.

Este vorba aici și de o 
realizare a chimiștilor...

*
Istoricul cravatei, evoluția 

ei pînă la aspectul pe care 
l-l știm astăzi n-ar fi de fel 
lipsite de interes pentru o 
rubrică de curiozități. Ne vom 
ocupa însă aici de cravată 
ca element decorativ al îm- 
brăcăminții bărbătești 
derne, ca produs 
brici.

Deși accesoriu 
mărunt, cravata 
evidență atît costumul, 
și pe ea însăși. Dar această 
funcție reușește să o îndepli
nească doar o cravată cu un 
model inspirat, plin de fante
zie. armonios colorată. Unele 
cravate din vitrinele sau raf
turile maaazinelor au aceste 
calități. Numărul unor astfel 
de cravate 
însă fată 
lui tot mai 
răiorului, care dorește să se 
îmbrace dir ce în ce mai 
bine.

De -ce oare se mal produc 
modele de cravate banale, 
șterse, adesea cu un colorit

mo-
al unor fa-

vestimentar 
pune în 

cît

nu poate face 
cerinței, gustu- 
ales al cumpă-

neplăcuf, ori •— stereotip — 
vărgate? Răspunsul l-am 
căutat, firește, la creatorii de 
modele. Majoritatea cravate
lor de mătase naturală sînf 
produse de Țesătoria de mă 
tase de pe calea Dudeșfi din 
Capitală.

— Aspectul cravatelor este 
o chestiune de gust, explică 
aici creatorii modelelor.

Intr-adevăr, modelul unei 
cravate, coloritul ei — sînt 
chestiuni de gust. Apariția 
pe piață a atîtor modele ne
reușite este deci, evident, re
zultatul lipsei de gust, în 
primul rînd la cei care le 
creează și le livrează. Dar la 
cei care le contractează ? 
Numa! în parte, deoarece 
uneori reprezentanții comer
țului sînf nevoiți să pri
mească ceea ce li se oferă 
„din lipsă de altceva“ — 
cum spun. Dar se poate oare 
obține o îmbunătățire reală 
a calității dacă, pe lîngă ac
ceptarea modelelor frumoase 
realizate de adevărafi crea
tori, se face mereu rabat și 
unor „creații“ penibile? De
sigur că nu. Bine a procedat 
comerțul atunci cînd a re
fuzat modele-rebut. Repre
zentanții lui nu au însă tot
deauna o poziție consec
ventă. Straniu este faptul că 
însăși comisia mixtă de avi
zare, pe care o alcătuiesc un 
reprezentant al comerțului,

un reprezentant al Direcției 
generale industriale lînă 
mătase etc,, aprobă 
dele realizate după 
îndoielnice.

— Facem 
doriți, spun 
cravate din

aceasta numai 
Obligația de a 

colecția de

șl mo- 
gusturi

cravateorice 
producătorii de 
mătase naturală.

în 
fri- 

cravate

Dar 
vorbe, 
mite 
I.C.R.T.I.-urilor (întreprinderile 
comerțului cu ridicata) cu 
vreo lună înainte de contrac
tare, pentru a le da timpul 
necesar consultării, selecțio
nării, nu este respectată. Nu 
totdeauna se livrează ceea 
ce s-a contractat. Chiar atunci 
cînd au existat posibilități 
tehnice, nu au apărut decît 
puține modele inspirate. La 
9—11 Iulie 1962, de pildă, 
celor două fabrici li s-a ce
rut să prezinte pînă la 8 au- 
ausf a.c. mostre etalon 
cravate confecționate 
rite tipuri. Dar n-au 
tat, astfel că a fost 
să li se dea un nou 
Deși producătorii livrează un 
anumit procent de cravate 
produse la războaie Jaquard 
(mult sub cerere), printre ele 
sînf prea puține așa-zisele 
cravate cu „desen plasat“ 
(adică cu unul sau cîfeva 
motive plasate pe fond de 
culoare), apreciate șl căutate.

Dar, după cum ni s-a sem. 
nalat, și reprezentanții co-

de 
în dife- 
prezen- 
nevoie 

termen.

marțului dau uneori dovadă 
de lipsă de gust. Ni s-au a- 
răfat, de pildă, modelele 
1053, 1210, 1215, 1468, crea
te de oameni neînzesfrați, 
lipsiți de simțul frumosului. 
Pînă ți cei din fabrică s-au 
plictisit de ele și le-au scos 
din plan. Unii merceologi nu 
le-au pufut însă uita și le cer 
cu insistență, dînd asigurări 
fabricii că se vor vinde. Alte- 

' ori, de frecvența mare a a- 
celorași modele se fac vino
vate și întreprinderile comer
țului cu ridicata. La o sin
gură comandă, I.C.R.T.I. Ti- 

! mișoara, de pildă, a solici- 
, tat cîte 400—800 de cravate 

la fel.
Sînfem informați că s-au 

creat condiții tehnice pentru 
o îmbunătățire simțitoare în 
1963 în ceea ce privește 
producția de cravate, pentru 
înnoirea desenelor. în 
gerea mostrelor care 
mează să fie introduse 
producție, colectivele 
creatori au nevoie de sfatul, 
ajutorul și îndrumarea unor 
artiști plastici, arhiteefi etc. 
Pentru lărgirea gamei de 
culori și mărirea sortimentu
lui ar fi folositoare unele mă
suri care să asigure fabricilor 
cantități sporite de fire di
vers colorate, ceea ce le-ar 
permite să îmbogățească o- 
perativ colecțiile de modele.

Esențial este ca toate mă
surile luate în acest sector al 
producției să ducă la o crea, 
fie veritabilă, cu ajutorul 
unor oameni talentați, care 
să aibă un dezvoltat simț al 
frumosului, permanent la cu
rent cu cerințele modei.

ale
ii r- 
în 
de

EM. MIHAILESCU

îi

mai ales, să se urmărească iniția
tiva, să i se creeze condiții, să fie 
organizată o adevărată întrecere în
tre țesători pentru cît mai multe 
bătăi pe oră la războaie, — lucruri 
care nu s-au făcut pînă acum.

Prin urmare, are dreptate tovară
șul Aurel Chiriac cînd spune că 
inițiativa trebuie analizată. Pregă
tirea pentru producția anului vii
tor presupune — în afară de îmbu
nătățiri tehnologice și constructive, 
cercetarea rezervelor interne etc. — 
și sintetizarea experienței bune în 
întrecere, crearea unor condiții cît 
mai prielnice pentru desfășurarea 
normală, fructuoasă a activității 
creatoare a muncitorilor și tehnicie
nilor.

Se spune aici că deficiențele din 
primul trimestru au constituit un ob
stacol 
fie și 
crurile 
Din ce 
sistență certitudinea că planul 
nual va fi nu numai îndeplinit la 
toți indicii, dar și depășit. De mare 
însemnătate este însă ca din toate 
acestea comitetul de partid, condu
cerea administrativă să tragă con
cluzii cuvenite pentru viitor.

vremelnic. S-ar putea să 
așa. Important este că lu
au reintrat pe un făgaș bun. 
în ce capătă mai multă con-

a-

nează astăzi chipul omului eliberat 
de apăsare și plin de încredere în 
forța sa și în viitor. Nu lipseau de
sigur o serie de stîngăcii — de pil
dă, în felul în care erau pictate mîi- 
nile, adevărată „probă a focului", 
pentru pictor — și nici unele sim
plificări nejustificate, explicabile 
doar prin iluzia că „laconismul" 
în sine, indiferent <’ 
conținutului, ar fi un fel de „pana
ceu universal" al modernității în 
artă. Mai puțin încă am înțeles, la 
unele lucrări, dată fiind vîrsta au
torilor lor, o anumită moliciune a 
formelor, preocupările limitate pe 
care le vădeau. îndeosebi în opera 
tinerilor sînt la locul lor trăsăturile 
romantice, entuziasmul cutezător, 
exprimarea viguroasă și spontană. 
Destule lucrări din această expozi
ție au arătat — indiferent de alte 
considerente — că tinerii noștri ar
tiști știu să dea compozițiilor tema
tice și chiar peisajelor o desfășura
re amplă, generoasă, un ritm și o 
tonalitate majore, pe măsura senti
mentelor lor. Este însă necesar ca 
aceste calități deosebit de valoroase 
să capete într-o măsură din ce în 
ce mai mare acea „acoperire în 
aur" pe care o dau experiența mul
tilaterală de viață, cunoașterea me
reu mai adîncă a omului și a rea
lităților sociale, efortul susținut 
perfecționare a măiestriei.

De mare însemnătate este ca 
nerii să-și dezvolte măiestria și 
periența în domeniul compoziției, 
care prin însemnătatea ei, ca și prin 
dificultățile pe care Ie prezintă, ră
mîne o piatră de încercare a ca
pacității de generalizare artistică.

Am întîlnit, de exemplu, tendința 
spre o exprimare plină de patos ro
mantic în lucrarea lui Gh. Freiberg 
„Tineri topografi". Am întîlnit ex
celente calități picturale și o bună 
cunoaștere a regulilor organizării 
imaginii plastice în „Lucrări de sis-

,„.e h»™™. aridități și imprecizii ce trebuie încă
L-am; remarcat, de aseme-

capabil să contureze cu 
o fizionomie.

de

ti-
ex-

învinse.
nea, pe Nicolae Săftolu caie se do
vedește 
căldură

Situația din sectorul de grafi
că al acestei expoziții demon
strează că în organizarea ei a exis
tat o anumită doză de improviza
ție, că însuși profilul și rosturile 
acestei manifestări nu au fost des
tul de clare pentru inițiatorii ei. 
Faptul că unii artiști apar cu lucrări 
mai vechi, disproporția între parti
ciparea unora și a altora, absența, 
și de astă dată, a unui catalog cît 
de sumar al lucrărilor expuse dove
desc, de asemenea, insuficienta pre
gătire a expoziției. Este, pe de altă 
parte, regretabil că nu se organi
zează în cadrul unor astfel de ac
țiuni întîlniri și discuții între artiști 
și publicul vizitator.

Grija pe care o datorăm tinerilor 
artiști plastici impune organizarea 
în cele mai bune condiții a prezen
tării operelor lor, în așa fel încît 
fiecare expoziție să Ie sporească 
prestigiul, să le dea noi îndemnuri 
de a desfășura o muncă entuziastă, 
dar încordată și plină de exigență, 
pentru a satisface așteptările iubito
rilor de frumos, ale poporului mun
citor.

MIRCEA POPESCU

. T1EÆT1R1E • (55 m ® m a « ‘Te/ewz/une ■
TEATRUL NAȚIONAL DIN BUDA

PESTA (Teatrul de Operă șl Balet al 
R. P. Romîne): VIAȚA LUI GALILEI — 
(orele 11 și orele 19,30).

ATENEUL R. P. ROMÎNE : CONCERT 
EXTRAORDINAR PREZENTAT DE OR
CHESTRA SIMFONICA A PIONIERI
LOR DIN SOFIA — (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Teatrul de vară ,23 August”) : 
SICILIANA — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul „N. Bălcescu") : MA- 
MOURET — (orele 20).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 
Herăstrău) : PATRU SUB UN ACOPE
RIȘ — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala C. Mille): PIGULETE PLUS 
CINCI FETE — (orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mlrcea Vodă nr. 5); 
SOACRA ȘI NORA — (orele 20,15).

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

CINEMATOGRAFE. SOARE ȘI UM
BRĂ : Sala Palatului R. P. Romîne (orele 
19,30) Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Elena Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21). O 
VIAȚA : București (9,15; 11; 12,45; 14,30; 
17; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 18,45: 
21), Grădina 13 Septembrie (20). ACORD 
FINAL : Republica (10; 12 15; 14,30; 16,45: 
19; 21,15). 1 Mai (10; 12; 15; 17,05; 19:
21,15), Grădina Progresul (20,15). TINTIN 
ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR" : Ma- 
gheru (10: 12; 14 15; 16,30; 18,45; 21). I. C. 
Frlmu (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
grădină 19,30; 21,45). 23 August (10; 12; 15: 
17; 19; 21; grădină 19 30), G. Coșbuc (10: 
12; 15; 17; 19; 21), Arenele Libertății (20) 
DESTĂINUIRI rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (10,30: 12; 15; “ "
21), Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
18.30; 20,30), Gh. Doja (10; 12; 15; ,,, i». 
21). FOC IN LINIA DOUA : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 15 15: după-amiază 17; 18.45: 
20,30). ULTIMA REPRIZA : Victoria (10: 
12: 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII : 
Central (10; 12.10: 14.20: 16.30; 18.45; 21).

brie (1130; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 8 Mal 
(10; 15; 17; 19; 21). ÎNVIEREA : ambele 
serii rulează la cinematograful Maxim 
Gorki (10,30; 16; 19,45). 713 CERE ATERI- 

între popoare (16; 
(12; 16; 18,15; 20,30),

Cultural (10,30;
I9:' 21)-

17; 19: 
; 16,30: 
17; 19;

FRUMOASA AMERICANĂ : 13 Septem-

ZAREA : înfrățirea
18; 20). Floreasca ±„,JU, iu,9UJ,
Alex. Sahia (10.15; 12; 15; 17; 19; 21; gră
dină 19 30). PUȘTIUL: Cultural (10,30; 
15; 17; 19; 21), MEXICUL CINTÄ ; Alex. 
Popov (9;
COCOȘUL SPERIE MOARTEA': 8 Martie 
(15,30; 18; 20,30; grădină 19 30), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). ACADEMICIANUL DIN 
ASKANIA ; Grivița (16; 18; 20). VlRSTA 
de AUR A COMEDIEI : V. Roaită (10; 
12; 15; 17; 19; grădină 20). SENTINȚA SE 
VA DA JOI : Unirea (16; 18; grădină 20). 
PLANETA FURTUNILOR : Flacăra (10; 
16; 18,15; 20,30), Olga Banele (10,30; 15,30; 18; 
grădină 20,30). POVESTE SENTIMEN
TALĂ : rulează la cinematograful T. 
Vladimlrescu (16; 18; 20). MUZICANTUL 
ORB ; Munca (11; 16; 18,15; 20,30). 49 DE 
ZILE IN PACIFIC : Popular (10,30; 16; 
18,15; 20 30), 16 Februarie (16; 18; 20). Li
bertății (10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30; gră
dină 19,30). REVISTA DE LA MIEZUL 
nopții — cinemascop : Arta (16; 18,15; 
20.30). FRAȚII KOMOROV - LINGĂ 
PRĂPASTIA ABRUPTA (VINÄTOAREA 
DE LUPI) : Moșilor (16; 18; grădină 20). 
DUELUL N-A AVUT LOC : rulează la 
cinematograful Donca Slmo (16; 18; gră
dină 20). DRUMUL SPRE ÎNALTA SO
CIETATE : Moșilor (10; 12). AGRAFA
ALBA : M. Eminescu 16; 18,15; 20,30).
CAVALERII TEUTONI - ambele serii ; 
rulează la cinematograful Ilie Pintilie (15; 
19; grădină 19,30). VlRSTA DRAGOSTEI: 
Luceafărul (16; 18,30; 20,30; grădină 19,30). 
FANTOMELE DIN SPESSART: G. Baco- 
via (11,30; 15; 17; 19; 21). C-tin David (15.30: 
18: 20,30). MIZERABILII — ambele serii - 
cinemascop: Drumul Serii (15.30; 19,30). 
TEROARE IN MUNȚI — cinemascop : 30 
Decembrie (16: 18.15: 20 30). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (15: 17: 19: 21) 
FOCURI IN MUNȚI : rulează la cinema 
tograful B. Delavrancea (11: 16: 18: 20). 
CARMELLA — cinemascop : Grădina T. 
Vladimlrescu (19.30). UN OM TRECE 
PRIN ZID ; GTădlna Arta (19,30).

ii; 13;

TELEVIZIUNE, Orele 8 50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
EMISIUNEA PENTRU COPII ȘI TINE
RETUL ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE. 19.00 — Jurnalul televi
ziunii 19,15 — Emisiune închinată celei 
de a XVIII-a aniversări a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist. 19,35 — 
Muzică populară romînească. 20,20 — Fil
mul de desene animate „LUNA ȘI TRU- 
ȚUNA" — o producție a studiourilor 
„Gruzla-film". 20,40 - Teatru în studio : 
„SALA DE AȘTEPTARE" de Victor Bîr- 
lădeanu. 21,20 — Expoziția caricaturistu
lui Nell Cobar. 21,35 — Filmul documen
tar : „ACOLO UNDE FUGE RENUL" — 
o producție a studiourilor sovietice. 21,55 
— Muzică ușoară. In încheiere : Ultimele 
știri șl rezultatele sportive.

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

moasă și călduroasă în sudul țării, 
unde cerul a fost mal mult senin, și a 
devenit instabilă în nord, cu cerul 
mal mult noros și cu ploi locale sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab, cu inten
sificări din sectorul nord-vestic în Ar
deal șl Moldova ți din sectorul sud-estlc 
în celelalte regiuhl ale țării. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 36 de grade la Tr. Măgu
rele și 14 grade la Huedin.

In Capitală: vremea s-a menținut fru
moasă șl călduroasă, cu cer variabil. 
Vîntul a suflat slab, cu intensificări în 
cursul dimineții, din nord-est. Tempera
tura maximă a fost de 34 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 septembrie: vreme schimbă
toare. cu înnourări temnorare. Ploi sub 
formă de averse vor cădea mai ales în 
nordul țării, vînt potrivit. Temperatura 
în scădere la început, apoi în creștere. 
Minimele vor fl cuprinse între 5 si 15 
grade, tar maximele între 20 și 30 de 
grade.

?n orașul bucurești; vreme schimbă
toare, cu înnourări temporare. Vînt slab 
p’nă la potrivit. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere

debut.de
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Un nou magazin 
Copșa Mică. In fotografie

sntar a fost dat de curînd în folosință în cadrul complexului 
interiorul noului magazin.

comercial din
(Foto : R. Costin)

FOTBAL

TELEGRAME EXTERNE
Deschiderea 

tîrgului internațional 
la Brnode
Corespondentul Ager-PRAGA 8.

preș transmite: în dimineața zilei de 
8 septembrie a avut loc deschiderea 
festivă a celui de-al 4-lea Tîrg in
ternațional de la Brno. La solemni
tate au participat membri ai guver
nului și ai corpului diplomatic, 
delegați ai țărilor participante la 
tîrg, printre care și delegația romî
nă, condusă de tov. Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și construc
țiilor de mașini. La ședința festivă 
a luat cuvîntul V. Siroky, președin
tele R. S. Cehoslovace.

A 14 A ANIVERSARE
A R. P. D. COREENE

PHENIAN 8 (Agerpres). — După 
cum relatează Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, în seara de 
septembrie, la Teatrul 
Phenian a avut loc un 
prilejul celei de-a 14-a 
a proclamării Republicii 
Democrate Coreene.

Au luat parte membri 
nului și ai conducerii 
Muncii din Coreea, membri ai Pre
zidiului Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă.

Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, a prezentat un 
raport cu prilejul celei de-a 14-a. a- 
niversări a proclamării republicii.

8
Mare din 
miting, cu 
aniversări 
Populare

ai guver- 
Partidului

------------OöO------------

Lupta grevistă a oamenilor muncii 
din Italia

ROMA 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : în Italia se intensi
fică mișcarea grevistă. Dijmașii din 
regiunile Emilia, Toscana și Veneto 
au încetat strîngerea recoltei pentru 
a obține satisfacerea revendicărilor 
lor cu privire la majorarea sala
riilor.

La Palermo (Sicilia) 3 000 de mun
citori agricoli și dijmași au defilat 
pe străzile orașului, cerînd sporirea 
salariilor.

Muncitorii de la întreprinderile 
producătoare de articole ceramice

„Ricardo Ginori“ din Pisa,. Livorno 
și Florența au organizat o grevă de 
24 de ore pentru a obține majorarea 
salariilor.

în dimineața zilei de 7 septem
brie medicii de la spitale au decla
rat din nou o grevă de 48 de ore 
deoarece nu au primit din partea 
guvernului nici un fel de asigurări 
cu privire la măsurile pentru îmbu
nătățirea sistemului înapoiat de o- 
crotire a sănătății, care se menține 
în Italia.

Congresul național
al Partidului Comunist din Peru

HAVANA (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Latina, recent și-a încheiat 
rile cel de-al IV-lea Congres natio
nal al Partidului Comunist din Peru, 
care a avut loc în capitala tarii, 
Lima. Din cauza persecuțiilor, con
gresul partidului nu a avut loc de 
14 ani.

Cel de-al IV-lea congres a discu
tat raportul Comitetului Central, 
problema modificării programului și 
statutului partidului, a ales noua 
componentă a Comitetului Central.

TASS : 
Prensa 
lucră-

Râul Acosta Salas a fost reales Se
cretar general al partidului. De 
peste un an Râul Acosta Salas se 
află în închisoare, de aceea postul 
său este girat de Jorge del Prado. 

Congresul a subliniat necesitatea 
întăririi legăturilor partidului cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea și 
cu celelalte pături ale populației 
ță~ii.

Pe adresa congresului au sosit 
mesaje de salut din partea partide
lor comuniste frățești din numeroase 
țări ale lumii.

■oeo---------

Pregâtiri pentru Conferința P. C. din Olanda
HAGA (Agerpres) TASS : — După 

cum se anunță în comunicatul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Olanda publicat de 
ziarul „De Waarheid", la 1 septem
brie a avut loc Plenara C.C. al P.C. 
din Olanda.

Plenara a adoptat hotărîrea de a 
convoca la 15—16 decembrie a.c. o 
conferință națională de partid cu 
participarea membrilor C.C. și re
prezentanților organizațiilor locale 
de partid.

La conferință vor fi discutate pro
blema pregătirilor în vederea alege
rilor parlamentare din anul 1963,

Peste 4 000 de spectatori bucureșteni au 
asistat ieri seară la întîlnirea de lupte 
clasice dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Romîne și Japoniei, desfășurată pe 
velodromul ,,Dinamo” din Capitală. Me
ciurile au fost aprig disputate și deosebit 
de atractive. Au învins luptătorii romîni 
care au știut să folosească mai bine 
procedeele tehnice in forță. Japonezii 
au dovedit cu acest prilej că formează 
o echipă tenace. Ei au vădit multă finețe 
și agilitate în execuții.

Primul meci s-a disputat în limita cat. 
52 kg. intre Sadao Yamamoto și Gh. Sza- 
bad, victoria revenind ultimului la punc
te. A urmat întîlnirea dintre Norio O- 
șima și Cristea Marin (57 kg.) cîștigată 
de sportivul japonez la puncte. La cat. 
63 kg. s-au întîlnit Teruo Masuda și Ion 
Cernea, meci terminat cu victoria la 
puncte a luptătorului romîn. Meciul din
tre Teruo Koniși și Bolocan Marin (cat. 
70 kg) s-a terminat la egalitate, iar cel 
dintre Nichio Icawa și Valeriu Bularca 
(cat. 78 kg) s-a terminat prin victoria 
lui Bularca. Ultimele trei meciuri dintre

Tștsumi Hayama — Popovici Gh. (cat. 
87 kg), Masamori Saito — Nie. Marti- 
nescu (cat. 97 kg) și Yasumisa Inaba — 
Pàvel Nicolae (cat. grea), s-au terminat 
cu victoriile prin tuș ale sportivilor ro- 
mini.. Rezultat final : R. P. Romină — 
Japonia 6,1/2 puncte la 1,1/2.

De remarcat că echipa japoneză este 
formată în întregime din elemente ti
nere, cel mai în vîrstă luptător avînd 21 
de ani.

în legătură cu . această întîlnire 
d. Kiyoshi Matsui, conducătorul delega
ției sportive japoneze, ne-a declarat că 
meciurile care au loc între sportivii ro- 
mini și japonezi vor permite luptătorilor 
oaspeți să-și însușească o serie de cunoș
tințe tehnice de care dispun luptătorii 
romini. Schimbul de experiență va fi 
rodnic pentru ambele părți.

întîlnirea amicală de lupte clasice des
fășurată aseară într-un cadru festiv a 
contribuit la întărirea legăturilor priete
nești dintre sportivii celor două țări.

Steaua -J.D.N. A. Sofia 2-0
PRAGA 8 (Agerpres). — Echipa de fot

bal Steaua București a obținut o remar
cabilă victorie în turneul international 
militar din R. S. Cehoslovacă, învingînd 
sîmbătă la Kladno cu 2-0 (1-0) echipa 
Ț.D.N.A. Sofia, campioana R. P. Bulga
ria. Golurile au fost înscrise de Voinea 
în minutele 23 și 73. In urma acestei vic
torii echipa Steaua s-a clasat pe locul 
3. Turneu] a fost cîștigat de Honved 
Budapesta. In finală fotbaliștii maghiari 
au terminat la egalitate : 4-4 cu Dukla 
Praga, cucerind trofeul prin tragere la 
sorti.

Progresul— C.S.M.S.-Iași 3-3

CAMERĂ BE TELEVIZIUNE
DE BUZUNAR

ca-

I. PETRESCU

cu victoria 
. Gh. Vintilă)

Fază din întîlnirea I. Cernea-Teruo Masuda, 
Ia puncte a lupiătorului romîn.

......... —OoO ' ———'

Echipa C.S.M.S.-Iași, promovată în ca
tegoria A de fotbal, a făcut ieri după- 
amiază o plăcută surpriză spectatorilor 
bucureșteni practicînd un joc dinamic, 
spectaculos și eficace, terminînd la ega
litate un joc pe care putea foarte bine 
să-l cîștige, deși... în minutul 34 scorul 
era de 3-1 în favoarea Progresului în 
urma golurilor marcate de Smărăndescu 
I, Voica, Mafteuță și Baboie.

La acest 
de victoria 
o anticipau

Lucrurile 
neașteptată, 
tării ieșeni 
joc organizat și reduc scorul în minutul 
40 prin Alexandrescu, pentru ca, în pri
mul minut după pauză, să egaleze prin 
Stoicescu.

Din acest moment atacurile echipei 
C.S.M.S.-Iași se succed unul după altul, 
dar Constantinescu (de două ori) și Stoi
cescu, aflați singuri cu portarul Cosma, 
ratează. Revirimentul echipei 
din ultimele zece minute nu 
scorul, așa că meciul ia sfîrșit 
tatul de 3-3.

în U.R.S.S. a fost construită o 
meră de televiziune („Vesna“) cu 
semiconductor!, pe care reporterul o 
poate purta în buzunar, folosind-o 
pentru transmiterea reportajelor din 
orice punct. Operatorul poate trans
mite din mijlocul mulțimii, din în
căperi, din vehicule în mișcare, în- 
depărtîndu-se pînă la 1 km de 
mașina cu aparatura de retransmi
tere.

Fotograful din Teramo cumpărase 
vioara pentru modesta sumă de 
3 000 lire italiene, iar azi ea valo
rează milioane.

DUPĂ MODELUL NAZIȘTILOR

*
tului german), mișcare* organizată 
de către guvernul vest-german în 
Africa de sud-vest. Această nouă or
ganizație fascistă are deja filiale în 
numeroase orașe de pe acest teri
toriu.

precum și problema schimbărilor în 
munca ele conducere de partid.

Comitetul Central a hotărît, se 
spune în comunicat, să înlocuiască 
postul de secretar general cu postul 
de președinte al Comitetului Central 
și să aleagă în acest post pe tovară
șul De Groot.

Comitetul Central a adoptat tot
odată hotărîrea cu privire la reorga
nizarea Biroului Politic și a Secre
tariatului partidului pentru a folosi 
îmbunătățirile organizatorice chiar 
în perioada pregătirilor pentru con
ferința de partid.

Comitetul Central a hotărît să a- 
leagă Biroul Politic în următoarea 
componență : M. Bakker, F. Baruch, 
P. De Groot, R. Haks, V. Hartok, 
I. Hesselman, H. Hukstra, T. Jaher, 
H. Klresk, 
Wolf.

Plenara
P. C. din 
cheiere în
ceste hotărîri importante în unani
mitate și în spiritul optimismului și 
încrederii în munca rodnică 
tor a P.C. din Olanda.

H. Verhei, J. Wolf, L

Comitetului Central al 
Olanda, se spune în în- 
comunicat, a adoptat a-

pe vii-

Plecarea ministrului 
comerțului interior 

la Viena
e

R. P.

DE ClȚI ANI VORBESC
OAMENII

scor puțini se mai îndoiau 
Progresului, ba chiar mulți 
Ia un scor categoric.
însă au luat o desfășurare 
Fără să se descurajeze jucă- 
desfăș'oară in continuare un

Progresul 
modifică 

cu rezul-

M. P.

Azi, pe stadionul 
„23 August

la ora 17, pe stadionul 
din Capitală echipa 

de fotbal Dinamo sus-

un congres international 
de la Roma, profesorul

șfiin- 
ifa-

al 
a 

plecat sîmbătă în Austria, la invita
ția guvernului austriac, pentru a 
participa la deschiderea Tîrgului in
ternational de toamnă de la Viena.

★
In aceeași zi, tov. Mihail Levente 

a sosit la Viena.
La sosire a fost întîmpinat de mi

nistrul comerțului și reconstrucției 
al Austriei, dr. Franz Bock, și de 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului și Reconstrucției.

(Agerpres)

Ministrul comerțului interior 
R. P. Romine, Mihail Levente,

I n f o r m a ț i i
Sîmbătă seara, în sala Ateneului 
Romîne a avut loc primul concert

prezentat în Capitală de orchestra sim
fonică a pionierilor din Sofia, care în
treprinde un turneu în țara noastră. Or
chestra a fost dirijată de Vladi Simeo- 
nov.

Concertul prezentat de micii muzicieni 
bulgari a fost răsplătit cu vii aplauze de 
public.

* Prin satele regiunii Brașov a pornit 
zilele acestea o. librărie mobilă, insta
lată pe un autocamion, avînd o capaci
tate de 50 000 de volume. Ea oferă colec
tiviștilor 
cit mai 
riale.

posibilitatea de a-și procura 
repede ultimele noutăți edito-

Botoșani, regiunea Suceava, a

în excursie

O La
fost terminată construcția noului spital 
de pediatrie. Această unitate are o capa
citate de 200 de paturi. La Dorohoi se 
află în stadiu de finisare o nouă policli
nică modernă.

dinoameni ai muncii 
plecat, ieri, în excursie

Numeroși 
Capitală au 
la munte sau la mare. Un tren spe
cial cu bucureșteni a plecat spre 
Muntele Roșu, iar altul pe Valea 
Prahovei. Aproape 1 500 de excursio
niști vor petrece ziua de duminică 
la cabanele din Bucegi sau în lo
calitățile de la poalele munților, iar 
alți 400 de excursioniști au pornit 
cu autocarele O.N.T. „Carpați“ 
tr-o excursie de trei zile pe 
ral.

în- 
lito-

® La Vulcan au început lucrările de 
termoficare a orașului. Se sapă șanțuri 
și se toarnă betonul armat pentru con
ducta de aducțiune a aburului necesar 
încălzirii blocurilor de locuințe.

• La Galați au fost terminate lucră
rile de asfaltare a unor noi artere, prin
tre care Bd. Republicii și strada Grădina 
Veche. In cursul acestui an în orașele 
regiunii Galați 
străzi însumînd

se pavează și asfaltează 
circa 100 000 mp.

(Agerpres)

------ o»o------

TELEGRAMĂ

îmbunătățirii asistentei 
din raio-

Cu prilejul sărbătorii nationale a 
poporului bulgar, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Romîne, tova
rășul Corneliu Mănescu, a trimis o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Karlo Lukanov, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

e In scopul 
medicale a oamenilor muncii 
nul V. I. Lenin din Capitală, recent s-au 
înființat două noi circumscripții sanitare. 
Ambele circumscripții au fost dotate cu 
mobilier și utilaje moderne.

• în colaborare cu un colectiv de cer
cetători ai Academiei R. P. Romîne, mu
zeografii băcăoani au întreprins pe teri
toriul comunei Petricani din raionul 
Tîrgu-Neamt cercetări arheologice. Cu 
prilejul recentelor săpături efectuate au 
fost descoperite vechi case de locuit și 
obiecte ceramice din epoca neolitică.

o«o

Cu prilejul sărbătorii nationale a R.P. Bulgaria
In aula Bibliotecii universitare din 

Iași a avut loc sîmbătă după-amiază 
o manifestare consacrată sărbătorii 
naționale a poporului bulgar — 9 
Septembrie.

Prof. univ. Cristofor Simionescu, 
membru corespondent al Academiei

R. P. Romîne, rectorul Institutului 
Politehnic din Iași, a vorbit despre 
succesele dobîndite de poporul bul
gar în construcția socialistă.

în încheiere a fost prezentat fil
mul „Soare și umbră", producție a 
studiourilor din R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Astăzi, de 
„23 August” 
bucureșteană 
ține primul meci din cadrul noii ediții 
a „Cupei campionilor europeni” întâl
nind 
bul.

în 
meci 
cat. A de fotbal se întîlnesc echipele 
Viitorul București și Știința. Cluj, li
derul clasamentului.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite începînd din jurul orei 18 re
priza a doua a meciului Dinamo 
București — Galatasaray. Transmisia 
se va face pe programul I.

echipa turcă Galatasaray Istan-

deschidere, la ora 15, într-un 
contînd pentru campionatul

La
fific
lian Giacomo Devoio a relatai că oa
menii comunică între ei cu ajutorul 
cuvînfului de 500 000 de ani.

Profesorul Devoio a precizat că a- 
■ ceasta afirmajie nu poate fi dovedită 
științific, dar că esfe confirmată de 
unele elemente lingvistice care mai 
dăinuie și azi și provin din așa numitul 
stadiu ,Jndo-european“.

Savantul italian a adăugat că oa
menii de atunci se exprimau într-un 
limbaj comun.

POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO

După cum reiese din datele ofi
ciale publicate în presă, populația 
capitalei Japoniei era la 1 august 
1962 de 10 172 335 de oameni.

À FOST DESCOPERIT
ÎNCĂ UN „STRADIVARIUS"

în magazinul unui fotograf din 
Teramo (Italia) a fost descoperit în
tâmplător un „Stradivarius" auten
tic. Proprietarul nici n-ar fi știut că 
posedă această vioară prețioasă 
dacă nu ar fi fost recunoscută de un 
fotograf amator intrat din întîm
plare în magazin.

Vioara poartă inscripția: Antonius 
Stradivarius Cremonensis Fecit 
Anno 1701". Ea cîntărește 375 
grame.

Reprezentanța din Cairo a parti
dului Uniunea națională din Africa 
de sud-vest a dat publicității o de
clarație în care se arată că recent 
în localitatea Windhoek din Africa 
de sud-vest a avut loc o puternică 
demonstrație de protest împotriva 
mutării forțate a africanilor din re
giunea Katutura la Windhoek.^ De
monstranții au fost atacați cu sălbă
ticie de către poliție și de către 
bande de rasiști. în aceeași declara
ție se subliniază că rasiștii care au 
atacat pe demonstranți sînt membri 
ai organizației „Deutscher Jugend
sturm“ (trupe de asalt ale tinere-

DUPĂ 24 DE ANI

Ziarul „La Tribune des Nations" 
relatează următoarea întîmplare : 

locuitor din Tolmezzo, orășel

de curînd o citație prin care a 
înștiințat că urmează să plă

„un
din regiunea Udine (Italia), a pri
mit 
fost
tească în termen de zece zile o a- 
mendă de 600 de lire la care a fost 
condamnat în 1938 pe baza unei 
legi din 1930 pentru insultarea șe
fului fascismului".

Consiliul municipal din capitala Ghanei, Accra, a început o J
( campanie pentru curățenia orașului. Primarul capitalei ghaneze a j 
[ oferit o cupă de argint celui ce se va distinge în mod deosebit în j 
j- această campanie. Șanse de reușită au în special brigăzile yolun- )? această campanie, șanse ae reușita au in special uuyucue j
( tare de femei (fotografia de sus) care participă cu multă hărnicie j 

la această acțiune. j

ANI PE DRUMUL SOCIALISMULUI
Acum 18 ani, Armata Sovietică, 

îndeplinindu-și misiunea sa elibera
toare și urmărind 
înfrînte, a ajuns la 
a Bulgariei, unde 
puternică mișcare 
partizani. Așteptînd ani de-a rîndul 
pe frații săi sovietici, poporul bul
gar, strîns 
Patriei și 
partidului 
un singur 
tei Sovietice a lepădat odată pen
tru totdeauna jugul fascismului și 
capitalismului, cucerindu-și astfel 
libertatea și independența. A înce
put o eră nouă în dezvoltarea țării 
noastre. Revoluția socialistă a în
dreptat poporul bulgar pe drumul 
luminos al construcției socialiste și 
a deschis perspective largi pentru 
manifestarea deplină a marilor for
țe creatoare ale poporului. 9 Sep
tembrie a devenit cea mai mare și 
mai luminoasă sărbătoare a 
porului bulgar.

în cursul celor 18 ani de la 
berare, în țara noastră au avut 
profunde transformări revoluționare. 
Socialismul 
niile vieții, 
înapoiată 
transformat 
agrară înaintată.

Producția industrială, în compara
ție cu anul 1939, a crescut de 14 
ori. în 23 zile noi realizăm astăzi 
atîta producție industrială cit în 
cursul întregului an 1939. Numai în
treprinderile industriei grele și-au 
sporit producția — față de cea din 
trecut — de 27 de ori. Succese de
osebite a înregistrat 
dustria construcțiilor 
cărei producție, în 
1961, era mai mare, 
cu anul 1939, de 
de ori.

Transformări radicale s-au înfăp
tuit și într-un domeniu atît de corn-

unitățile fasciste 
frontiera de nord 
se desfășura o 

revoluționară de

unit în rîndurile Frontului 
sub steagul victorios al 
comunist, s-a ridicat ca 
om și cu ajutorul Arma-

po-

eli- 
loc

a învins în toate dome- 
Dintr-o țară cu cea mai 
economie, Bulgaria s-a 

într-o țară industrfal-

in- 
a 

cursul anului 
în comparație 

aproximativ 85

»O

Plenara C. C* al 
din Austria

P. c.
VIENA (Agerpres). — TASS. Zia

rul „Volksstimme” relatează despre 
plenara C.C. al Partidului 
din Austria, care a avut 
septembrie a.c.

Participanții la plenară 
tat și au discutat rapoartele : „Cu 
privire la pregătirea partidului pen
tru alegerile parlamentare” (rapor
tor Franz West), și „Cu privire Ia 
activitatea Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Austria în perioada care 
a trecut de la ultima plenară a C.C. 
al partidului” (raportor Friedl Fürn- 
berg). Plenara C.C. al P.C. din Aus
tria a fost prezidată de Johann Ko- 
plenig.

în raportul său, F. West s-a refe
rit la marile acțiuni combative și 
la grevele care au avut loc în ul
timul timp în Austria, ca greva me- 
talurgiștilor, greva muncitorilor de 
la hoteluri, restaurante și de la can
tine, precum și lupta grevistă a po
lițiștilor numindu-le evenimente ho- 
tărîtoare în ultimele luni.

Acesta, a spus F. West, a fost cel 
mai mare val de 
brie 1950.

Reprezentanți 
P.C. din Austria 
derale, din întreprinderi, au făcut, 
la plenară, comunicări 
pregătirea în vederea 
parlament.

Comitetul Central al 
tria a aprobat în unanimitate listele 
candidaților P.C. din Austria în a- 
propiatele alegeri.

Comunist 
loc la 3

au ascul-

greve din octom-

ai organizațiilor 
din landurile fe-

cu privire la 
alegerilor în

P.C. din Aus-

mal ales 
de mașini

de IVAN KINOV, 
ambasador extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii
Populare Bulgaria 
în R. P. Romînă

multplex cum este agricultura. De 
a luat sfîrșit procesul colectivizării 
și reorganizării agriculturii pe baze 
socialiste. Cu ritmuri accelerate 
merge satul nostru socialist în dez
voltarea sa economică și culturală.

Măsurile luate de partid și guvern 
în vederea asigurării unei remune
rații de cel puțin 1,80 leva 
lei) pentru o zi-muncă a fiecărui 
cooperatist vor contribui la ridicarea 
cointeresării materiale a cooperatiș- 
tilor și la sporirea producției agri
cole, mai ales în domeniul creșterii 
animalelor.

Roadele revoluției noastre econo
mice, a cărei elocventă expresie 
sînt industrializarea socialistă și vic
toria agriculturii socialiste coopera
tiste, se simt și se văd pretutindeni 
în viața noastră zilnică. Le simțim 
și le vedem în domeniul transpor
turilor, comerțului, vieții obștești, în 
desfășurarea acțiunilor sanitare, în 
impetuoasa revoluție culturală care 
se desfășoară în țară.

Simțitor s-a îmbunătățit și situația 
materială a maselor populare. Nu
mai în perioada 1952-1961 fondul 
de consum a crescut de 2,1 ori, iar 
salariul real al muncitorilor și sa- 
lariaților — de 2 ori. Oamenii mun
cii din țara noastră beneficiază și 
de unele cuceriri sociale de care în 
capitalism nu poate fi nici vorbă.

Poporul bulgar întîmpină cea de 
a 18-a aniversare a zilei de 9 Sep
tembrie cu noi realizări remarcabile 
în muncă. In urma amplei întreceri 
socialiste, organizate cu prilejul ce
lui de-al VlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Bulgar și al săr-

(18

bătorii naționale, și datorită mă
surilor luate de partid și guvern, au 
fost înregistrate noi succese în 
lupta pentru îndeplinirea planurilor 
de producție și pentru dezvoltarea 
mai departe a economiei țării. An
gajamentele luate în fața partidului 
de colectivele întreprinderilor indus
triale, la începutul anului, au fost 
îndeplinite și cu mult depășite în 
întreaga țară. Iată numai cîteva ci
fre. Colectivele din industrie și-au 
luat angajamentul ca pînă la sfîr- 
șitul anului să realizeze o produc
ție peste plan de 70 milioane de 
leva ; în realitate, însă, numai în 
răstimp de 6 luni, a fost realizată 
o producție peste plan în valoare 
de peste 60 milioane de leva. Po
trivit angajamentelor luate, produc
tivitatea muncii trebuia să sporeas
că cu 1,5 la sută față de ceea ce 
s-a prevăzut în planul anual, dar 
în prima jumătate a anului s-a 
realizat o depășire de 2,2 la sută. 
Muncitorii din industrie și-au luat 
angajamentul să realizeze în cursul 
anului, prin reducerea prețului de 
cost al producției, 17 milioane de 
leva economii peste plan ; în reali
tate, 
economii de 42 milioane de 
Aceste succese îmbucurătoare 
prezintă o mărturie elocventă a 
teței hotărîrilor luate de partid 
privire la căutarea și punerea 
valoare a noi rezerve de producție.

Poporul bulgar întîmpină cea de 
a 18-a aniversare a zilei de 9 Sep
tembrie cu perspective clare pentru 
ziua de mîine și cu un program 
bine conturat privind drumul spre 
comunism. Bazîndu-se pe marea ex
periență a gloriosului P.C.U.S. și a 
marii Uniuni Sovietice, Partidul Co
munist Bulgar elaborează in prezent 
planul cu privire la dezvoltarea 
țării noastre în următorii 20 de ani, 
plan ai cărui indici de bază vor fi 
adoptați la al VlII-lea Congres al

a
9,5de 

și nefe-

o pune

numai în 6 luni s-au obținut 
leva.

re- 
t jus- 
l cu 

în

P.C.B. Acest plan deschide minunate 
perspective pentru desăvîrșirea con
strucției bazei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru ca poporul 
bulgar să înceapă într-un viitor a- 
propiat construcția societății comu
niste. în planul de perspectivă se 
prevede ca producția industrială să 
crească de la 4,94 miliarde în anul 
1960 la 33,3 miliarde leva în anul 
1980, adică de 6,7 ori. O sporire 
deosebit de mare se prevede în 
industria chimică — de 26 ori, 
construcțiilor de mașini — 
ori, în metalurgia feroasă 
roasă — 8-9 ori etc.

Sarcina măreață pe care
acest plan — începerea construc
ției societății comuniste — umple de 
mîndrie inima fiecărui bulgar, tre
zește entuziasm, întărește 
pentru noi fapte de creație 
binele și fericirea poporului

Cei mai importanți factori 
dezvoltarea rapidă a țării noastre, 
alături de munca perseverentă a po
porului, sînt ajutorul dezinteresat și 
multilateral pe care ni-1 acordă 
Uniunea Sovietică în construcția so
cialistă și colaborarea economică și 
întrajutorarea dintre țările lagăru
lui socialist.

Noi apărăm ca lumina ochilor 
unitatea și coeziunea internațională 
a țărilor socialiste, unitatea și co
eziunea tuturor partidelor comuniste 
și muncitorești, singura garanție 
pentru marile noastre succese vii
toare.

Pe baza acestei unități și coeziuni 
se dezvoltă și relațiile de prietenie 
frățească între Republica Populară 
Bulgaria și Republica Populară Ro
mînă, între partidele noastre mar
xist-leniniste. Relațiile reciproce de 
prietenie și colaborare între poporul 
bulgar și poporul romîn își găsesc 
expresia în schimbul intensificat co
mercial și tehnico-științific, în cola
borarea culturală. Noi dăm o înaltă 
apreciere experienței fiaților noștri 
romîni șl ajutorului pe care nl-1 a- 
cordă în cercetările pentru noi ză
căminte de petrol în țara noastră. O

voința 
spre 

nostru, 
pentru

expresie a colaborării frățești 
între popoarele noastre reprezintă și 
hotărîrea luată nu demult privind 
folosirea complexă a apelor Dunării 
și construirea în comun a hidrocen
tralei la Islaz-Somovit.

Nu încape nici o îndoială că, în 
numele cauzei comune a lagărului 
socialist și a fericirii popoarelor 
bulqar și romîn, noi vom apăra îm
preună și de acum înainte puritatea 
învățăturii marxist-leniniste, vom 
lupta împreună în mod consecvent 
împotriva revizionismului, sectaris
mului și dogmatismului, vom dez
volta împreună colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, comer
țul și relațiile culturale între Bul
garia și Romînia.

Pentru țările noastre construirea 
societății comuniste și menținerea 
păcii sînt inseparabile. Singurele 
garanții pentru menținerea păcii sînt 
coeziunea forțelor iubitoare de pace 
din lumea întreagă, puterea eco
nomică și militară crescîndă a tlri 
turor țărilor socialiste, a țărilor 
participante la Tratatul de la Varșo
via și mai ales a Uniunii Sovietice, 
a cărei politică consecventă de 
pace este sprijinită de țările noastre 
fără nici o rezervă. Poporul bulgar și 
poporul romîn sînt pentru rezolvarea 
pe cale pașnică a problemelor in- . 
ternaționale litigioase. Ele luptă îm
preună pentru realizarea inițiativei 
Uniunii Sovietice cu privire la sem
narea tratatului de pace cu Ger
mania și reglementarea situației 
Berlinului occidental, crearea unei 
zone denuclearizate în Europa cen
trală și transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Bulgaria aș vrea 
să transmit cititorilor ziarului „Scîn- 
teia' și întregului popor romîn 
calde și prietenești felicitări din 
partea poporului bulgar, să le urez 
succese și mai mari în opera de 
construcție a socialismului în scum
pa și apropiata Republică Populară 
Romînă.
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Declarația celei de-a k conferințe Pugwash Solidari cu poporul cuban
LONDRA 8 (Agerpres). — La Lon

dra s-au încheiat lucrările celei 
de-a X-a conferințe Pugwash, con
sacrată temei „Știința și problemele 
internaționale". Conferința, la care 
au luat parte oameni de știință din 
35 de țări, a adoptat o declarație 
în care se arată că problemele de
zarmării pot fi rezolvate.

In declarație se arată că confe
rința a discutat problemele dezar
mării și, în special, măsurile cu a- 
jutorul cărora se poate obține de
zarmarea, statornicind încrederea

.©

»Specialiștii și oamenii 
noștri de știință 

pot învăța multe 
unii de la alții“

8MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
septembrie ziarul „PRAVDA" a pu
blicat textul unui interviu acordat 
unui corespondent al agenției A.P.N. 
de către Stewart Udall, ministrul 
afacerilor interne al S.U.A., șeful 
delegației energeticienilor americani, 
care se află în U.R.S.S. „Socotesc, a 
declarat ministrul, că contactele re
ciproce între oamenii de stat din 
S.U.A. și U.R.S.S. sînt foarte utile. 
Nădăjduiesc că vizita mea în Uni
unea Sovietică va iniția un larg 
schimb de acest fel între 
trația președintelui John 
și guvernul U.R.S.S.".

In continuare Stewart 
spus : „Cred că schimbul de păreri 
între eminenții oameni de stat din 
țările noastre ya oferi posibilitatea 
de a cunoaște mai bine problemele 
care stau în fața noastră, de a cu
noaște mai bine năzuințele reci
proce. Fără îndoială, contactele re
ciproce vor contribui la o mai bună 
înțelegere între cele două mari țări 
ale noastre. Specialiștii și oamenii 
noștri de știință pot învăța multe 
unii de la alții, pot colabora în mod 
rodnic în numele păcii și progresu
lui".

In convorbirea avută cu corespon
dentul agenției A.P.N., Stewart 
Udall a subliniat că a fost cel mai 
mult impresionat de atitudinea prie
tenească a oamenilor sovietici față 
de membrii delegației, precum și de 
năzuința de pace a poporului sovie
tic.

Ne-am documentat cu intéressa 
spus el în continuare, asupra lucră
rilor oamenilor de științe și practi
cienilor sovietici în domeniul trans
miterii energiei electrice la distanțe 
mari.

Potrivit afirmațiilor lui Udall, 
Uniunea Sovietică dispune de posi
bilități imense pentru dezvoltarea 
hidroenergeticii, mai ales în re
giunile răsăritene ale țării.

adminis- 
Kennedy

Udall a

între țări, măsurile necesare 
rării securității într-o lume 
mată, precum și problemele 
mice care se pot ivi pe măsura în
făptuirii dezarmării. Oamenii de 
știință au ajuns la concluzia că pot 
fi găsite soluții pentru toate aceste 
probleme. Ei au acordat o atenție 
deosebită problemei încetării expe
riențelor cu arma nucleară și pro
punerilor prezentate la Geneva de 
reprezentanții statelor neangajate. 
Oamenii de știință propun să se 
sporească eficacitatea mijloacelor 
de detectare a experiențelor nu
cleare prin crearea unor stațiuni 
automate pentru înregistrarea seis- 
mogramelor.

Participanții la conferință consi
deră că un început satisfăcător în 
procesul de dezarmare generală și 
totală ar constitui distrugerea în 
etapa inițială și într-un timp scurt 
a mijloacelor de transportare a ar
mei de exterminare în masă în con
dițiile unui control corespunzător și 
eficient, concomitent cu măsuri pen
tru reducerea considerabilă a arma
mentelor clasice și a efectivului for
țelor armate, precum și cu rezolva
rea problemelor legate de existen
ta unor baze militare și trupe pe 
teritorii străine.

„Reafirmăm convingerea noastră 
că dezarmarea generală și totală 
constituie un țel realist care se cere 
înfăptuit cît mai grabnic, se spune 
în declarație. Acțiunile îndreptate 
spre atingerea acestui țel trebuie 
privite ca o parte a luptei îndelun
gate pentru progresul omenirii, 
luptă în care oamenilor de știință 
le revine un mare rol".

asigu- 
dezar- 
econo-
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Fărădelegile rasiștilor continuă...
împotriva integrării ra* 

școli. Potrivit aceleiași a- 
statul 

au

monstrau 
siale din 
genții, intr-un alt oraș din

Demonstrație În fața ambasadei americane 
din Londra

CARACAS 8 (Agerpres). — _,In 
prezent cînd Cuba eroică se află în 
primejdie, cînd yankeii vor să inva
deze din nou teritoriul acestei țări, 
toți oamenii liberi din Ame
rica Latină trebuie să se situeze pe o 
poziție fermă în apărarea revoluției 
cubane, a declarat generalul José 
Rafael Gabaldona, președintele Co
mitetului de luptă pentru democrație 
și pace din Venezuela. Cuba nu este 
singură. Noi, toți cetățenii Americii 
Latine, precum și toate popoarele 
globului, sîntem de partea Cubei în 
acest ceas hotărîtor“. „Bolivar spu
nea că America Latină este patria 
noastră comună, a subliniat în con
tinuare Rafael Gabaldona. De aceea 
toți latino-americanii se ridică ca 
unul singur în apărarea revoluției 
cubane“.

---------- <>®o----------

încercări de a ațîța isteria anticubană în S.U.A.
WASHINGTON 8 (Agerpres). — 

Cercurile conducătoare din S.U.A. 
continuă campania de pregătiri a- 
gresive împotriva Cubei. Congres- 
smenilor care cer o intervenție mi
litară împotriva poporului cuban li 
s-a adăugat senatorul John Stennis 
(din partea Partidului democrat — 
Mississippi) care a declarat 
S.U.A. trebuie „să fie gata
meargă la nevoie singure, acționînd 
chiar cu forța, pentru a opri întă
rirea militară a Cubei".

După cum a anunțat agenția 
Prensa Latină, spațiul aerian al Cu
bei a fost încălcat în ziua de 6 sep-

LONDRA 8 (Agerpres). — Un grup 
de muncitori și studenți, în majo
ritatea lor originari din teritoriile de 
peste mări, a organizat în fața am
basadei americane din Londra o de
monstrație de protest împotriva pla
nurilor agresive ale S.U.A. față de 
poporul cuban. Demonstranții au or
ganizat pichete permanente în jurul 
ambasadei. Participanții purtau pan
carte cu inscripțiile : „Americani, 
jos mîinile de pe Cuba „Sîntem 
solidari cu poporul cuban“.

Comitetul unit al șefilor de secții 
de la docurile din Manchester a 
adoptat hotărîrea de a adresa Con
ferinței sindicatelor muncitorilor din 
industria navală și constructoare de 
mașini chemarea de a se pronunța 
contra oricărei agresiuni posibile îm
potriva Cubei.

că 
să

Aspect de la lucrările celei de-a 10-a conferințe Pugwash.
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tembrie de trei ori de o formație de 
7 avioane cu reacție americane.

în cadrul pregătirilor militare 
anticubane, președintele S.U.A., 
Kennedy, a luat o măsură care, 
dacă n-ar fi gravă prin caracterul 
ei provocator, ar putea provoca 
multe zîmbete ironice. El a cerut 
Congresului împuterniciri speciale 
pentru a putea chema sub arme 
150 000 de rezerviști, care să apere 
S.U.A. de „primejdia" pe care o re
prezintă întărirea puterii militare a 
Cubei.

Dar chiar președintele Kennedy 
a dezmințit zilele acestea, în cadrul 
obișnuitei sale conferințe de presă, 
o serie de născociri în legătură cu 
ajutorul sovietic acordat Cubei. El 
a dezmințit de pildă, că în Cuba 
ar exista „forțe de luptă organizate 
care au sosit din vreo țară a blocu
lui sovietic, precum și baze militare 
construite de Rusia" etc. Și, Ciupă 
cum a scris „New York Times”, 
„informațiile de care dispune pre
ședintele sînt cu mqlt mai precise 
decît acelea pe care le dețin alte 
persoane, inclusiv senatorii”.

înainte de deschiderea
conferinței Commonwealthului

La 10 septembrie se deschide la 
Londra conferința Commonwealthu
lui consacrată în principal proble
melor pe care le pune proiectata 
aderare a Angliei la blocul econo
mic vest-european — Piața comună. 
Se știe că în Anglia și în celelalte 
țări ale Commonwealthului părerile 
sînt foarte împărțite în această pri
vință și că opoziția împotriva ini
țiativei luate de guvernul Macmillan 
cu privire la aderarea la Piața co
mună este în creștere.

Publicînd la 6 septembrie rezul
tatele ultimului sondaj pe care l-a 
făcut în opinia publică, ziarul conser
vator „Daily Mail“ le-a denumit „o 
mare lovitură pentru Macmillan în a- 
junul conferinței primilor miniștri ai 
Commonwealthului",

Procentul celor ce sînt pentru 
Intrarea Angliei în Piața comună 
a scăzut de la 39,1 la sută la 37,8 
la sută, iar al celor ce sînt împo
triva intrării ei s-a urcat de la 
41,7 la 52,2 la sută. Procentul ce
lor fără nici o părere în această 
chestiune a scăzut de la 19,2 la 10 
la sută.

Trei membri ai parlamentului, doi 
laburiști și un conservator, vor lua 
cuvîntul la marea întrunire împotriva 
intrării Angliei în Piața comună, ce 
se va ține în Piața Trafalgar din 
Londra în ajunul deschiderii confe
rinței Commonwealthului.

întrunirea din piața Trafalgar va 
fi precedată de un marș la care vor 
lua parte grupuri din țările membre 
ale Commonwealthului. Avioane 
speciale au adus la Londra partici
pant la marș din Norvegia și Dane
marca, două țări membre ale „zo
nei liberului schimb", grupare 
concurentă (înființată de Anglia — 
N. R.) a Pieței comune.

Președintele mișcării „Anglia îna
inte“ Richard Briginshaw, care este 
totodată liderul sindicatului tipo
grafilor, a vorbit despre concediejea 
de către o societate americană a 
unuia dintre angajații săi britanici 
care activa împotriva Pieței comu
ne. El a spus : „Este scandalos că a 
fost tratat astfel. Aceasta este o 
nouă dovadă a presiunilor america
nilor și a amestecului lor în politica 
Angliei".

Angajatul în chestiune deținea un 
post de conducere, bine plătit, la 
Mobil Oil Company, sucursala din 
Anglia a marii societăți americane 
Socony-Mobil. El era președintele 
Ligii împotriva Pieței comune.

Foarte vie este rezistența împo
triva Pieței comune în țările Corn-

monwealthului. In timp ce atît pri
mul ministru Macmillan cît și unii 
din primii miniștri ai țărilor Corn- 
monwealthului care au sosit la Lon
dra au încercat să ascundă că di
vergențele dintre ei sînt mari, alți

Corespondență 
telefonică din Londra

prim-miniștri și-au exprimat des
chis rezervele.

înainte de plecarea sa la Londra 
primul ministru al Indiei, Nehru, a 
informat pe corespondenți că consi
deră drept sarcina sa principală la 
conferința Commonwealthului apă
rarea intereselor economice ale In
diei. Aderarea Angliei la Piața co
mună, a spus el, ar slăbi Common
wealths. La urmări și mai grave, 
a subliniat Nehru, poate să ducă 
înfăptuirea proiectată a integrării 
politice a Europei.

Pe de altă parte, premierul din 
Tanganica, Kawawa, a declarat că

Tanganica și alte țări din Africa, 
membre ale Commonwealthului, vor 
refuza să intre într-o asociație po
litică alături de blocul de țări al 
Pieței comune, întrucît aceasta ar 
contraveni hotărîrii acestor țări de 
a rămîne neutre.

Primul ministru al Canadei, John 
Diefenbaker, a spus că s-ar putea să 
fie necesară o nouă conferință a 
Commonwealthului, eventual în pri
măvară, cînd rezultatele tratativelor 
de la Bruxelles dintre Anglia și cele 
șase țări ale Pieței comune vor fi 
mai avansate. El a dezvăluit ziariști
lor existența unui plan al guvernului 
său pentru dezvoltarea comerțului 
în cadrul Commonwealthului și blo
carea intrării Angliei în Piața 
mună.

Ziarul liberal „The Guardian" 
scris că perspectivele ca primii
niștri ai Commonwealthului să cadă 
de acord asupra intrării Angliei în 
Piața comună sînt „între mediocre 
și slabe".

co-

a 
mi-
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DUPĂ CONGRESUL SINDICATELOR BRITANICE
Congresul sindicatelor bri

tanice (T.U.C.) s-a încheiat 
cu rezultate diferite. Dînd 
cîștig de cauză în unele 
probleme aripii de stînga 
din sindicate, congresul a 
înregistrat pe de altă parte 
rezolujii adoptate sub pre
siunea Consiliului general, 
în care domină elementele 
de dreapta.

Aripa de stînga a reușit 
să objinä adoptarea în una
nimitate a unei rezoluții 
care îndeamnă la dezarma
rea generală și la interzi
cerea tuturor experiențelor 
nucleare, precum și la 
coexistentă pașnică. Intr-o 
altă rezolufie se cere lichi
darea bazei de submarine 
americane din Anglia în
zestrate cu rachete „Pola
ris“. O altă rezolufie adop
tată subliniază că stationa
rea trupelor engleze pe te
ritoriul Germaniei occiden
tale, ca și prezenta unită
ților vest-germane pe feri-

loriul Angliei nu contribuie 
la cauza păcii.

Consiliul general a reușii 
să-și impună punctul de ve
dere în privința 
Angliei la Piaja 
Rezolufia adoptată 
o pozifie „de 
tivă“. Un purtător 
vînt al Consiliului 
a declarat Congresului 
în această chestiune 
prea mulți factori 
cuți și că orice 
este prematură, 
general a torpilat adopta
rea rezoluțiilor privind 
nunțarea unilaterală a 
gliei la arma nucleară, 
ticiparea T.U.C. la 
zisa comisie naționala 
planificare efc.

Congresul a adoptat 
majoritate covîrșitoare o re
zoluție în care se condamnă 
politica economică a guver
nului de înghețare a sala
riilor în condițiile creșterii 
costului vieții.

Adunare festivă 
Ia Sofia

După 
seara 
Tea- 
Sofia 
orga-

SOFIA 8 (Agerpres). — 
cum anunță agenția B.T.A. în 
zilei de 8 septembrie în sala 
trului popular de operă din 
a avut loc adunarea festivă 
nizată cu prilejul sărbătorii națio
nale a Bulgariei — cea de-a 18-a 
aniversare a eliberării țării de sub 
jugul fascist.

Victoria de la 9 septembrie, a 
spus în raportul prezentat Boris 
Velcev, secretar al C.C. al P.C.B., 
constituie cea mai mare cucerire 
a poporului bulgar, iubitor de liber
tate, în lupta lui seculară împotriva 
jugului străin și a exploatării. Ea 
a constituit o cotitură radicală în 
dezvoltarea țării, începutul revolu
ției socialiste în Bulgaria. Raporto
rul a exprimat recunoștința poporu
lui bulgar față de marele său prie
ten, Uniunea Sovietică, față de Ar
mata Sovietică eliberatoare

In continuare, vorbitorul a pre
zentat succesele obținute de poporul 
bulgar în cei 18 ani care au trecut 
de la statornicirea puterii popu
lare. El a arătat că în cursul celor 
trei cincinale, Bulgaria a devenit 
de nerecunoscut. Au fost construite 
numeroase fabrici și uzine, indus
tria națională a devenit într-un ter
men scurt forța conducătoare a eco
nomiei. Succese însemnate au fost 
obținute și în agricultură.

Izvorul succeselor noastre în eco
nomie și în cultură, a subliniat ra
portorul, este socialismul, orîndui- 
rea socială și de stat socialistă.

După ce a arătat importanța co
laborării cu celelalte țări socialiste, 
B. Velcev a vorbit despre perspec
tivele dezvoltării Bulgariei în anii 
celui de-al 4-lea cincinal.

Referindu-se la problemele situa
ției internaționale, raportorul a sub
liniat creșterea influenței sistemului 
socialist, care determină tot mai 
mult mersul istoriei mondiale. El a 
arătat că, în zilele noastre, nu există 
o sarcină mai importantă decî't cea 
a menținerii și întăririi păcii în lu
mea întreagă. Acestei sarcini îi este 
subordonată întreaga politică ex
ternă a Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări socialiste.

o»o

Conferința organizațiilor sindicale 
din țările Americii Latine

SANTIAGO 8 (Agerpres). — La 
Santiago s-a deschis conferința or
ganizațiilor sindicale din țările Ame
rică Latine la care participă repre
zentanții sindicatelor din majorita
tea statelor latino-americane.

Conferința a fost deschisă de Os
car Nunez președintele centralei 
unice a oamenilor muncii din Chile. 
El a subliniat necesitatea unirii 
eforturilor oamenilor muncii din 
America Latină în lupta împotriva 
exploatatorilor și a chemat la crea
rea unui centru sindical unic al oa
menilor muncii din America Latină. 
Chemarea lui a fost sprijinită cu 
hotărîre de reprezentanții organiza
țiilor sindicale din Argentina, Boli
via și Haiti, care au luat cuvîntul 
în ședință.

. Reprezentantul Centrului revolu
ționar sindical al oamenilor muncii 
din Cuba a mulțumit, din partea 
oamenilor muncii din Cuba, oame
nilor muncii din celelalte țări ale 
Americii Latine pentru solidaritatea 
manifestată cu revoluția cubană,

----- o«o-----
Demonstrație a cultivatorilor 

de tutun din Grecia
ATENA 8 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France Presse 
în cursul dimineții de 8 septembrie 
a avut loc în regiunea Agrinion, în 
nord-vestul Greciei, o puternică de
monstrație a cultivatorilor de tutun 
în semn de protest împotriva hotă
rîrii guvernului de a micșora pre
țul de achiziție la foile de tutun.

Agenția Reuter menționează că la 
această demonstrație au luat parte 
aproximativ 4 000 de țărani. împo
triva demonstranților au fost aduse 
în grabă importante forțe de poliție 
care au recurs la folosirea grenade
lor lacrimogene pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți. In cursul cioc
nirilor dintre poliție și țărani un 
manifestant a fost omorît, iar alți 17 
au fost grav răniți.

Lombardo Toledano, președintele 
Confederației oamenilor muncii din 
America Latină, care a luat cuvîn
tul la conferință a subliniat uriașa 
însemnătate a creării proiectatei 
centrale unice a oamenilor muncii 
din America Latină.

VIZITA
DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE 

ROMÎNE ÎN JAPONIA

TOKIO 8 (Agerpres). — La 7 sep
tembrie delegația economică guver
namentală romînă, condusă de tov. 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a vizi
tat fabrica de fibre și fire sintetice 
„Kurashiki rayon” din prefectura 
Osaka. Aci delegația a fost întîm- 
pinată de dr. Soichiro Ohara, pre
ședintele companiei. în cadrul vizi
tei au avut loc discuții privind pro
filul și produsele fabricii.

în după-amiaza aceleiași zile, îna- 
poindu-se la Osaka, delegația a par
ticipat la recepția dată în cinstea 
ei de dl. Y. Matzubara, președintele 
Companiei de construcții navale, e- 
chipamente industriale și mașini 
„Hitachi Zosen” și de Compania de 
import-export C. Itoh.

NEW YORK 8 (Agerpres).
După cum relatează agențiile occi
dentale de presă, în S.U.A. conti- ... 
nuă demonstrațiile rasiștilor împo- Louisiana, la Westwego, albii 
triva integrării în școli a copiilor baricadat drumurile spre a. împiedi' 
de culoare. După ce trei școli din 
New Orleans au trebuit să fie eva
cuate în urma unor atentate cu 
bombe săvîrșite de rasiștii din oraș, 
la 7 septembrie, informează agenția 
United Press International, în ora
șul Harvey (Louisiana) rasiștii au 
deschis focul împotriva a două școli 
în care fuseseră admiși copii negri. 
Gloanțele, relatează agenția, au 
spart ferestrele sălilor de clasă cre- 
înd papică în rîndurile copiilor. Câ 
urmare a acestui nou atentat, șco
lile au trebuit să fie închise. în a- 
celași timp, sub ochii poliției, în 
oraș, pentru a treia oară consecu
tiv, grupuri de huligani rasiști den

ca pe copiii negri să meargă lâ 
școală,

In statul Georgia s-au înmulțit 
atacurile rasiștilor împotriva popu4 
lației de culoare. După cum rela
tează agenția Associated Press, îh 
orașul Dallas (Georgia) rasiștii au 
atacat cu focuri de armă locuințele 
negrilor. Aceste noi atentate rasiste, 
scrie A.P., au fost calificate de o 
oficialitate din Dallas drept o „ope
rație de tipul Ku-Klux-Klanului",

Semnificativ este că toată ace ) 
dezlănțuire a elementelor rasis ^., 2, 
desfășoară sub ochii binevoit:«  ̂al 
oficialităților.

■O «O----------

protest împo-
11 aplaudă pe 
Curînd după

La Albany, statul Georgia (S.U.Ä.), In timpul unul miting de 
triva discriminării rasiale, un grup de pastori din statele de nord 
pastorul Martin Luther King, cunoscut conducător al negrilor, 
aceasta, grupul de pastori a lost arestat.

0*0

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Strauss și Brandt se folosesc 
de fosta gardă a lui Hitler

„l’Huma-

z

Corespondentul ziarului
nité” la Berlin, Roger Theret, refe- 
rindu-se la cele aflate în cadrul unei 
recente conferințe de presă ce a avut 
loc la Berlin, scrie că interesul pre
zentat de aceasta l-au constituit do
vezile furnizate de profesorul Nor
den : pentru realizarea politicii lor 
ministrul de război al Bonn-ului, 
Strauss, și primarul Berlinului occi
dental, Willy Brandt, îi mobilizează 
pe foștii membri ai formațiilor hitle- 
riste S.S. care purtau ca simbol un 
cap de mort.

Fotocopiile unor documente pre
zentate la conferința de presă au 
dovedit că organizatorii provocărilor ocaziile și, cînd spun binevoitor 
la frontiera R. D. Germane 
foști membri ai S.S.-ului lui Hitler 
— scrie corespondentul ziarului 
l’Humanité. Printre ei figurează 
consilierul superior de poliție Hans 
Ulrich Werner. Acesta, în calitate
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de șef de companie pe lingă coman
damentul suprem al jandarmeriei 
hitleriste în Caucazul de nord, a 
participat la expulzarea și extermi
narea populației civile din regiune.

Stenograma celei de-a 8-a adunări 
generale a foștilor membri ai S.S.- 
ului, care a avut loc de curînd la 
Arolsen, în Westfalia, arată cît de 
strînse sînt legăturile lui Strauss 
cu formațiile S.S. reconstituite ofi
cial în Germania occidentală.

Iată un extras din raportul 
prezentat cu acest prilej : 
trul Strauss ne este

„Minis- 
binevoi- 

tor si se află alături de noi în toate

sînt șl alături de noi, știu bine ce spun”.
Profesorul Norden a scos în evi

dență faptul că garda personală, a 
lui Hitler a devenit azi cea a lui 
Franz-Ioseph Strauss și a lui Willy 
Brandt.

MOSCOVA. In conformitate cu 
prevederile legii asupra îndeplinirii 
serviciului militar, ministrul apără
rii al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice, Malinovski, a ordonat lă
sarea la vatră a soldaților, matrozi
lor, sergenților și subofițerilor din 
armata, flota maritimă militară, tru
pele de grăniceri și ale Ministeru
lui de Interne ale U.R.S.S., cărora 
le-a expirat durata stagiului militar 
prevăzut de lege. Totodată, ordinul 
prevede încorporarea tinerilor năs- 
cuți în anul 1943.

ZAGREB. La 8 septembrie s-a 
deschis cel de-al 56-lea Tîrg interna
țional de la Zagreb. La tîrg sînt 
prezentate produsele țărilor socia
liste, ale țărilor capitaliste, ale 
unor țări din Africa și Asia. Un viu 
interes a suscitat în rîndurile vizi
tatorilor pavilionul Uniunii Sovie
tice, unde sînt prezentate cele mai
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noi realizări ale tehnicii sovietice. 
La puțin timp după deschiderea tîr- 
gului, pavilionul sovietic a fost vi
zitat de Iosip Broz Tito, împreună 
cu alți conducători iugoslavi.

LEIPZIG. La Leipzig s-a deschis 
la 8 septembrie conferința tradițio
nală inter-germană a muncitorilor. 
La conferință participă peste 1 000 
de muncitori din R.F.G., R.D.G. și 
Berlinul occidental. In prezidiu se 
află delegația Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. în frunte cu Wal
ter Ulbricht.

MOSCOVA. Răspunzînd invitației 
guvernului R.P.F. Iugoslavia pilotul 
cosmonaut Gherman Titov, îm
preună cu soția sa, va vizita Iu
goslavia în perioada 11-20 septem
brie a.c.
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„Este necesar să se dea cuvîntul 
poporului“

Un articol al primului secretar al C.C. al P.C. din Algeria

JOHN GRITTEN

cu o

„Să așteptăm șl să vedem
(Așa înfățișează ziarul „Daily Worker” poziția T.U.C. 

față de Piața comună).

'"1 «,

aderării 
comună, 
exprimă 

expeefa- 
de cu- 
general 

că 
sînt 

necunos- 
apreciere 
Consiliul

PARIS 8 (Agerpres), — Ziarul 
„L’Humanité“ a reprodus din ziarul 
algerian „El-Hurria“ articolul lui 
Labri Buhali, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Algeria, intitulat „Este 
necesar mai mult ca oricînd să se 
dea cuvîntul poporului“.

Subliniind că sfîrșitul crizei din 
Algeria a fost o victorie a poporu
lui, Buhali scrie : „Pentru a da cu
vîntul poporului și a organiza în 
mod practic alegeri, este necesară o 
putere centrală care să fie exerci
tată pe întregul teritoriu național, 
în condițiile actuale, puterea cen
trală poate fi doar Biroul Politic al 
Frontului de Eliberare Națională, al 
cărui prestigiu trebuie să se bizuie 
pe consultarea frățească cu repre
zentanții tuturor curentelor și orga
nizațiilor patriotice“.

Pronunțîndu-se cu hotărîre pen
tru unitatea Algeriei, Partidul Co
munist 
mitate 
scopul 
alegeri

Partidul comunist, se subliniază 
în articol, dorește să se ajungă re
pede la un acord în ce privește lis
tele electorale unice, care să cu
prindă reprezentanți ai tuturor 
curentelor și organizațiilor patrio- 

inclusiv ai P.C. din Algeria.
★

7 septembrie în portul Alger a 
vaporul sovietic „Cernigov“ 

a adus 3 850 tone de zahăr și

Acești șapte O. A. S.-iști (toți 
sînt europeni) au recunoscut că au 
participat la cîteva atentate comise 
pînă la 1 iulie 1962 și, în special, la 
strecurarea în portul Alger a unei 
mașini infernale ' care a provocat 
moartea a aproximativ 100 docheri.

LAOSUL A STABILIT RELAȚII 
DIPLOMATICE CU R. P. CHINEZA 

Șl R. D. VIETNAM
VIENTIANE 8 (Agerpres). — Gu

vernul de unitate națională al Lao- 
sului a hotărît să stabilească rela
ții diplomatice cu Republica Popu
lară Chineză și cu Republica De
mocrată Vietnam. Această acțiune 
este în conformitate cu hotărîrea 
guvernului Iui Suvanna Fumma de 
a stabili relații diplomatice nor
male cu toate cele 14 state semna
tare ale declarației de la Geneva cu 
privire la neutralitatea Laosului.

Ca răspuns, clica ciankaișistă a 
rupt relațiile diplomatice cu LaosuL
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Cum a lucrat centrul de coordonare și caicul 
în zilele dublului zöor cosmic

din Algeria sprijină cu fer- 
acțiunile Biroului Politic în 
organizării grabnice a unor 
democratice.

Ziarul „Pravda" a 
început să publice un 
reportaj cu privire la 
activitatea desfășurată 
de Centrul de coordo
nare și calcul în zilele 
zborului în grup al lut 
Nikolaev și Popovici.

In sala lucrărilor

Poligonul 
pe care 
aterizeze

sosit
care
28 tone de lapte condensat. Acesta 
este un dar prietenesc al Uniunii 
Sovietice oferit poporului algerian.

ALGER. La Alger au fost arestați
7 membri ai organizației O.A.S.

In sala 
operative a centrului, 
se arată în reportaj, 
un perete întreg este 
ocupat de un ecran pe 
a cărui hartă lumi
noasă se poate urmări 
deplasarea dlferiților 
sateliți și nave cosmice.

Ziarul arată că 
„grupul de coborîre a 
obiectelor de pe or
bită” este unul din
tre serviciile foarte 
importante ale cen
trului. Pe hărți sînt 
indicate regiunile de 
coborîre stabilite sau,

după cum sînt denu
mite, „poligoane de 
coborîre”. 
principal, 
trebuie să
navele și cosmonauții, 
este înfățișat sub for
ma unui dreptunghi 
care cuprinde orașul 
Karaganda. Pe hărți 
sînt trecute și diferite 
regiuni „de rezervă" 
pentru aterizare 
cazul cînd nava 
zbura pe trasee 
planificate.

Din „grupul de 
dicații privind 
gerea 
parte 
tori 
tluri 
perioare. Sarcina 
este de a determina cu 
maximum, de precizie 
orbita reală de zbor.

la țintă' 
mulți 

care dețin 
academice

în 
ar 

ne-

in- 
ajun- 

ă" fac 
lucră- 

ti-
su- 
lor

In decurs de cîteva 
minute după termina
rea funcționării mo
toarelor rachetă ei află 
deja dacă nava s-a 
plasat pe orbită și 
coordonatele orbitei.

„T—2" — astfel se 
numește unul dintre 
grupurile operative 
pentru telemetrie. Ra- 
diotelemetria redă. în 
mod obiectiv starea 
cosmonautului și „poa
te indica, necesitatea 
încetării urgente a zbo
rului chiar și în ca
zuri cînd cosmonautul 
se simte satisfăcător”.

Grupul telemetrie 
special „T—3“ menți
ne neîntrerupt legătu
rile cu navele de mă- 
surăto"i, care se află 
în larg, departe de 
țărmurile U.R.S.S.
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