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Se extind metodele avansate de lucru

(Continuare în pag. IlI-a)
La sosire po aeroportul Bâneasa

Case noi în satele brașovene

vizita

ve-
noa-

sistemului 
asigurarea

e Acad. 
Hăulică — 
Secția de 
temporană

socialist și Ia 
Europa, 
noastră în țara 
și prieteni, are loc

IlI-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn pentru continua dezvoltare și 
înflorire a patriei sale.

Poporul romîn dă o înaltă prețui
re succeselor de seamă obținute sub 
conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania de către oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană, în opera de construire a 
socialismului și de întărire a primu
lui stat german al muncitorilor și 
țăranilor.

Statele noastre, împreună cu cele
lalte state socialiste duc cu consec
vență o politică externă îndreptată 
spre salvgardarea păcii, militează 
pentru coexistența pașnică a state
lor cu sisteme sociale diferite, pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale sub un strict control inter
național, pentru reglementarea pe 
calea tratativelor a problemelor in
ternaționale litigioase. Republica 
Populară Romînă sprijină întrutotul 
inițiativele Uniunii Sovietice și ale 
Republicii Democrate Germane pen-

sectorului construcții- 
confecționat a fost in
trodusă o nouă metodă 
de craițuire a tablelor 
— craițuirea electro- 
pneumatică. Noua me
todă asigură o calitate 
superioară a lucrărilor 
și sporește productivi
tatea muncii de aproa
pe 2 ori.

® Schimb de note sovieto-ira- 
nian — Asigurările Iranului _ că 
nu va admite pe teritoriul, său 
baze pentru rachete (pag. 4-a).

• Știința în sprijinul dezar
mării.! (pag. 4-a)."

peresc. La tel și in comunele Moșna, 
raionul Mediaș, Laslea — Sighișoara, 
Cristian — Sibiu și în alte multe părți.

Locuințele colectiviștilor luminate de 
becul electric, sînf frumos mobilate cu 
mobilă nouă etc.

Colectiviștii din regiunea Brașov și-au 
ridicat pînă acum 15 000 case noi și sini 
in plină construcție alte cîteva mii.

Bruno Leuschner, vicepreședin- 
Consiliului de Miniștri al 

, membru al Biroului Politic 
. al P.S.U.G., membru al Consi

stat, dr. Lothar Bolz, vicepre- 
i, minis-

tru lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin încheie
rea tratatului de pace german și 
transformarea pe această bază a 
Berlinului occidental în oraș liber, 
demilitarizat.

Ne exprimăm convingerea, dragi 
tovarăși, că vizita dv. în Republica 
Populară Romînă, convorbirile pe 
care le vom avea, vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și partidele 
noastre, la întărirea unității de 
nezdruncinat a puternicei comuni
tăți a țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste mondiale, vor prilejui o 
nouă afirmare a hotărîrii noastre de 
a apăra pacea.

Să trăiască și să se dezvolte neîn
cetat prietenia dintre Republica 
Populară Romînă și Republica De
mocrată Germană !

Trăiască familia frățească a țări
lor socialiste !

Trăiască pacea în lumea întreagă !

de partid și guverna- 
Republîcii Democrate 
sosit în frumoasa dv.

mm și a altor repere, 
după un nou procedeu. 
Prin aceasta producti
vitatea muncii la sudu
ră sporește cu 30 la 
sută. Aceeași creștere 
s-a înregistrat și prin 
extinderea sudurii în 
mediu de bioxid de car
bon.

De curînd. în cadrul

Dragă tovarășe Ulbricht,
Dragi tovarăși membri ai delega

ției de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Germane,

La sosirea dumneavoastră pe pă- 
mîntul patriei noastre, permiteți-mi 
ca în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al guvernului 
Republicii Populare Romîne, în nu
mele întregului nostru popor, să vă 
urez un călduros și frățesc bine ați 
venit.

Vizita dumneavoastră în Republi
ca Populară Romînă va prilejui încă 
o manifestare a prieteniei de 
nezdruncinat ce leagă țările și po
poarele noastre.

In zilele ce le veți petrece în mij
locul nostru vom fi bucuroși să vă 
împărtășim din rezultatele muncii pe 
care o desfășoară cu abnegație po
porul romîn în desăvîrșirea con
strucției socialismului, înfăptuind 
neabătut Directivele Congresului al

• V. Mihai — In raionul Ne± 
gru Vodă : Cum se desfășoară 
pregătirile pentru însămințări 
(pag. 2-a).

contribui la mersul înainte al con
strucției socialiste în cele două țări 
ale noastre, la întărirea 
mondial 
păcii în

Vizita 
tovarăși 
perioadă de luptă încordată a tutu
ror forțelor păcii pentru triumful 
principiilor coexistenței pașnice în
tre state cu orînduiri sociale dife
rite, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru asigurarea unei păci 
trainice în Europa și în lumea în
treagă. în această luptă, are o în
semnătate deosebită încheierea tra
tatului de pace german și lichidarea 
situației anormale, primejdioase, din 
Berlinul occidental, prin transforma
rea acestuia într-un oraș liber, de
militarizat. Noi — Uniunea Sovie
tică, Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Romînă, pre
cum și toate celelalte state socia
liste — am prezentat propuneri con
structive în vederea soluționării a- 
cestor probleme atît de importante 
pentru pacea celor două popoare ale 
noastre și ale tuturor popoarelor 
Europei. Ultrareacționarii din Ger
mania occidentală și din Berlinul 
occidental fac toate eforturile în ve
derea continuării politicii lor revan
șarde, sortită eșecului, căutînd să 
împiedice o rezolvare pașnică a pro
blemelor internaționale litigioase. în 
acest scop, ej nu se dau înlături 
de la provocări periculoase. Acești 
ultrareacționari din Germania occi
dentală și 
principalii 
Europa.

Raportul 
național este favorabil forțelor pă
cii și socialismului; ele vor învinge. 
Sistemul socialist mondial, din care 
cele două state ale noastre fac parte 
integrantă, determină astăzi dez
voltarea internațională, drumul spre 
pace și socialism în lumea întreagă.

Există un stat german, iubitor de 
pace, așezat pe temelii solide — Re
publica Democrată Germană, primul

Berlinul occidental sînt 
tulburători ai păcii în

în valoare de circa
' i ■ !

atenție deosebită 
superioare a ma-

. forestierii .din re- 
Bacău a« reușit, ca ur

li

BRAȘOV (coresp. - Scînteii").— 
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la rafinăria Brașov și-au în
deplinit , sarcinile producției 
globale și marfă pe cele 3 tri
mestre ale anului cu 16 zile îna
inte de vreme, dînd peste plan 
873 tone uleiuri speciale. Tot
odată, acest harnic colec
tiv a înscris în contul său 
economii suplimentare la prețul 
de cost de peste 1 500 000 lei și 
beneficii peste plan în valoare de 
3 300 000 lei.

Aceste-succede sînt rodul efor
turilor depuse pentru folosirea la 
maximum a instalațiilor, pentru 
îmbunătățirea tehnologiei • de fa
bricație.

Printre fruntașii, care și-au adus 
'o contribuție importantă la reali
zările rafinăriei, se numără 
maistrul Ștefan Vaida, rafinorul 
Gheorghe Creangă, distilatorul 
Ion Roșea și alții.

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii”). — Introdu
cerea și extinderea 
procedeelor tehnologice 
avansate constituie un 
obiectiv de seamă al 
constructorilor de la 
Șantierul naval din Ga
lați. Printre altele a 
fost extinsă sudura ta
blelor subțiri pînă la 4

® Evoluția crizei politice din 
Brazilia (pag. 4-a).

stat muncitoresc și țărănesc din 
Germania. Populația Republicii De-, 
mocrate Germane este conștientă de 
marea ei răspundere și de sarcina 
ce-i revine față de clasa muncitoare 
internațională, față de toate forțele 
păcii. Ea știe că întărirea politică și 
economică a primului stat muncito
resc și țărănesc german prezintă o 
importanță hotărîtoare pentru înfrî- 
narea și înlăturarea definitivă a 
ațîțătorilor Ia război de către for
țele păcii din Germania occidentală. 
Ea ștje că această luptă va fi încu
nunată de victorie.

în gigantica luptă împotriva duș
manului comun; împotriva militaris
mului și revanșismului vest-german, 
Republica Democrată Germană și 
Republica Populară Romînă luptă 
umăr Ia umăr. Populația Republicii 
Democrate Germane apreciază pe 
deplin contribuția importantă pe 
care o aduce la această luptă Repu
blica Populară Romînă prin politi
ca ei externă și prin succesele ei în 
construirea socialismului. Sîntem 
uniți prin ideile victorioase ale mar- 
xism-leninismului. Baza acțiunilor 
noastre comune o constituie Decla
rația reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din noiem
brie 1960, hotărîrile din iunie 1962 
ale reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești ale țărilor 
participante la Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, precum și apar
tenența noastră la Tratatul de la 
Varșovia.

Permiteți-mi să transmit încă o 
dată un salut cordial populației ca
pitalei dumneavoastră, București.

Trăiască Republica Populară Ro
mînă și poporul frate romîn !

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu primul său secre
tar, iubitul nostru prieten, tovară
șul Gheorghiu-Dej !

Trăiască prietenia de nezdrunci
nat dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Populară Ro
mînă !

Trăiască pacea în lumea întreagă !

Turda^a îndeplinit planul pe pris
mele 9, luni.]ale anului cu ,16’ zile 
mai devreme. Pe la începutul a- 
nului și pînă’ în prezent munci
torii de aici au dat peste plan 
peste 1 Ö00 tone de cărămizi re
fractare

Succesul se datorește atît hăr-_ 
•nici'eî’ colectivului' .d’ih ’această' 
-fabrică, cît și aplicării unor mă
suri cum ar fi' mecanizarea unor 
operații grele la formate și trans
porturi 1 ■

In întrecerea pentru mai multe 
produse și de bună, calitate s-Cnr 
evidențiat schimbul condus , de 
maistrul Gheorghe- Ciotlăuș, e- 
chipa lui Dumitru M.oceanu. de'la 
concasoare și altele.

(coresp. „Scînfeii"). — 
înfîl- 

case noi ridicate în

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Maurer,
Scumpi tovarăși și prieteni, 
Dragi locuitori ai orașului Bucu

rești,
îngăduiți-mi să vă transmit dum

neavoastră și prin dumneavoastră 
întregului popor frate romîn cel mai 
călduros salut frățesc în numele 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, precum și în numele tuturor 
partidelor unite în Frontul Național 
al Germaniei Democrate, în numele 
Camerei Populare, al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al populației 
Republicii Democrate Germane.

Vă mulțumesc,( scumpe tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru 
cordialele dumneavoastră cuvinte de 
salut. Ele exprimă prietenia de 
nezdruncinat dintre cele două po
poare ale noastre, comunitatea țelu
rilor și luptei noastre. Puteți fi si
guri că această prietenie, această 
comunitate de țeluri și de luptă este 
foarte apropiată inimilor noastre.

Vă mulțumim dv., dragi locuitori 
ai Bucureștiului, pentru primirea 
atît de însuflețită ce ne-ați făcut. 
Salutăm în persoana dv. pe repre
zentanții frumoasei și glorioasei dv. 
capitale.

Delegația 
mentală a 
Germane a 
țară la invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, a 
Consiliului de Stat și a guvernului 
Republicii Populare Romîne. Vă ex
primăm mulțumirile noastre pen
tru această invitație la care 
răspuns cu mare bucurie.

Ne bucurăm mult să putem 
dea și studia în timpul șederii 
stre noile realizări ale muncitorilor, 
țăranilor colectiviști și intelectuali
lor țării dv. socialiste.

Sîntem ferm convinși că 
noastră în țara dv. și convorbirile 
noastre comune vor întări și inten
sifica relațiile politice și economice 
dintre țările noastre. Aceasta va

Brașov
Străbătînd satele regiunii Brașov 
nești pretutindeni 
ultimii ani de către colectiviști.

Cu veniturile tot mai mari obținute în 
gospodăria colectivă, alți și alți locui
tori își înalță case noi. In comuna Hăl- 
chiu din raionul SI. Gheorghe, s-au ri
dicat în ultimii ani cam tot atîtea case 
cît în 50 de ani de regim burghezo-mo-

escortează avionul cu care sosesc înalții 
oaspeți. La 12,15, potrivit orarului, ma
rea navă aeriană atinge pista. Escorta de 
reactoare romînești salută printr-un ul
tim tur de onoare aterizarea avionului 
german, iar apoi se pierde în zare. Din 
avion coboară membrii delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane, în frunte cu tova
rășul Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane. Din delegație fac 
parte : 
te al 
R. D. G. 
al C. C. 
liului de 
ședințe al Consiliului de Minișir, 
trul afacerilor externe al R.D.G., președin
tele Partidului Național Democrat din 
Germania, Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silviculturii, Gün
ther Wyschofsky, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Erwin Kerber, 
adjunct al ministrului comerțului exte
rior și intergerman, Johannes König, ad
junct al ministrului afacerilor externe, 
prof. dr. Wolfgang Schirmer, membru 
supleant al C.C. al P.S.U.G., directorul 
Uzinelor „Walter Ulbricht“-Leuna, Frieda 
Sternberg, președinta cooperativei agri
cole de producție „Ernst Thälmann“ din 
Bennewitz, raionul Wurzen, Annerose 
Seifert, muncitoare chimistă la Uzinele 
„Walter Ulbricht“-Leuna, și Wilhelm Bick, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar 
al R.D.G. în R. P. Romînă.

Tovarășul Walter Ulbricht este însoțit 
de tovarășa Lotte Ulbricht, soția sa.

Împreună cu oaspeții germani a sosit 
și ambasadorul R. P. Romîne la- Berlin, 
Ștefan Cleja.

...După ce în ajun orașul trăise prelu
diul ploios al toamnei, ieri el înfățișa 
privirilor un cer de o limpezime crista
lină, boltit deasupra străzilor învestmîn- 
tate în frumosul decor arămiu de septem
brie. „Willkommen, liebe Gäste „Bine 
ați venit, oaspeți dragi !”, cu această cal
dă urare înscrisă pe mari panouri pur
purii, cu portretele tovarășilor Walter 
Ulbricht și Gheorghe Gheorghiu-Dej pe 
fațadele clădirilor, cu zecile de drapele 
ale R. P. Romîne și R. D. Germane fii- 
fîind în adierea vîntului, cu stegulețele 
și buchetele de flori purtate de mulțimea 
bucureștenilor aflați în incinta aeropor
tului și de-a lungul traseului — astfel a 
primit Capitala noastră pe solii primului 
stat german muncitoresc-țărănesc. în 
căldura acestei primiri își aflau expresia 
sentimentele de prietenie frățească pe 
care le nutrește poporul nostru față de 
poporul Republicii Democrate Germane, 
constructor harnic al socialismului în 
patria sa liberă.

In întîmpinarea delegației R. D. Ger
mane au venit tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, conducă
tori, ai instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință, artă și 
literatură, ziariști romîni și străini.

Erau de față șefii unor misiuni diplo
matice acreditați în R. P. Romînă, 
membrii ambasadei R. D. Germane, alți 
membri ai corpului diplomatic.

...Privirile se-nalță spre azurul cerului. 
In depărtare se zăresc săgețile argintii 
a patru avioane cu reacție romînești care

Sîmbătă s-au 
redeschis în în
treaga țară cursu
rile școlilor de 
cultură generală, 
profesionale și teh
nice.

După o vacan
ță plăcută elevii 
își reiau acum 
locul in bănci.

In această zi 
de sărbătoare pen
tru elevi, odată cu 
noile localuri de 
școală s-au inau
gurat numeroase 
laboratoare, bi
blioteci etc.

In fotografie ; 
'Aspect de la școa
la elementară de 
8 ani nr. 4 din Ca
pitală.

In pag. 2-a 
reportajul : „Mi
lioane de cărți și 
de flori".

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul întreprinderii de caro
taj și perforări Ploiești a înregis
trat un important succes în mun
că : îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 9 luni ale anului 
înainte de termen. In perioada 
care a trecut pînă acum, prin re
ducerea prețului de cost al lu
crărilor au fost obținute econo
mii suplimentare față de plan în 
valoare de 1 315 000 lei iar volu
mul beneficiilor realizate peste 
plan se ridică la 2 700 000 lei. 
Fruntașe în întrecere sînt echi
pele conduse de Ion Comănescu, 
Cornel Brătilă, Cristian Dumitres
cu și Petre Constantinescu.

G. Oprescu, Dan
Galeria Națională — 

artă modernă și con-
(pag. 2-a).

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — 
Colectivul întreprinderii de pro
duse refractare „9 Mai" din

în după-amiaza zilei de 15 septembrie, la Palatul R.P. Romîne, au 
început convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale 
ale R.P. Romîne și R.D. Germane.

Din partea romînă la convorbiri participă : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Mihail 
Florescu, membru al C.C. al P.M.R., ministrul industriei petrolului și 
chimiei, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comerțului exterior, Ștefan Cleja, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al R.P. Romîne în R.D. Germană.

Din partea R. D. Germane la convorbiri participă: Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, Bruno Leuschner, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, membru al Biroului. Politic al C.C. al 
P.S.U.G., membru al Consiliului de Stat, dr. Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor externe al R.D. Ger
mane, președintele Partidului Național Democrat din Germania, Hans 
Reichelt, ministrul agriculturii, colectărilor și silviculturii, Günther 
Wyschofsky, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului comerțului exterior și intergerman, Jo
hannes König, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. dr. Wolf
gang Schirmer, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., directorul Uzinelor 
„Walter Ulbricht” — Leuna, Frieda Sternberg, președinta cooperativei 
agricole de producție „Emst Thälmann” din Bennewitz, raionul Wur
zen, Annerose Seifert, muncitoare chimistă la Uzinele „Walter Ulbricht” 
— Leuna, Wilhelm Bick, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
R.D. Germane în R.P. Romînă.

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

—___ îndeplinit
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — 

Forestierii din cadrul direcției re
gionale a economiei forestiere 
Bacău și-au realizat planul pe
9 luni cu 18 zile ‘mai devreme; 
Pînă la sfîrșitul primei décade a 
lunii septembrie ei au dat peste 
plan produse 
17 00.0 000 lei.
. Acordînd o 
valorificării 
sei lemnoase, 
giunea 
mare a unei sortări mai atente a 
materialului lemnos și folosirii 
judicioase a mecanismelor, să 
obțină o cantitate de circa 22 000 
m c mai mult lemn de lucru din 
aceeași masă lemnoasă. De a- 
semenea, ei au dat cu: peste
10 000 m c cherestea rășinoase 
de calitate superioară în plus.
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CU-

descri- 
harta 

de ul- 
Pentru 
și va-

cîfeva 
sărbă-

lucrările de

Cu privire la majorarea 
salariilor muncitorilor 

din ramurile metalurgie 
neferoasă, foraj, petrol 

și chimie

de 1 224 de lei, 
ramura chimie,

se desfășoară pregătirile
pentru însămînțări

fö aceste aile, pe ogoarele dobro
gene se. lucrează intens la pregăti
rea terenului pentru însămînțafea 
griului, la însilozarea furajelor și 
la alte lucrări care se cer executate 
într-un timp cît mai scurt. Colecti
viștii din Cobadin, de pildă, au o'e 
însămînțat 1 060 ha cu grîu. O mare 
parte din această suprafață o vor 
semăna după mazăre, borceag și 
grin. Despre felul cum pregătesc 
colectiviștii de aici campania de 
însămînțare ne-a vorbit tov. Sabri 
Emurla, președintele gospodăriei. 
„Anul acesta — ne spune el — bri
gada a IV-a b! obținut pe o supra
față de 100 ha o bună recoltă de 
grîu. Aceasta pentru că arătu
rile s-au executat la 28—30 cm, s-a 
discuit de 3 ori, s-a tăvălugit' etc., 
iar densitatea a fost de 500 plante 
la metrul pătrat. Alte brigăzi au 
obținut o producție de grîu mai 
mică. Din toate acestea am tras se
rioase învățăminte. Campania de 
însămînțări stă în atenția noastră. 
Pînă a'cum am arat 700 ha. Odată 
cu arătura s-ău încorporat sub 
brazdă sute de tone de gunoi de 
grajd, iar pe 300 de ha s-a admi
nistrat superfosfat. Pentru că ară
tura a ieșit bolovănoasă, terenul a' 
fost tăvălugit și discuit de mai 
multe ori. în prezent se execută a- 
răturile pe terenurile eliberate de 
porumbul siloz".

Colectiviștii de aici acordă o aten-

ție deosebită și asigurării unor se
mințe de bună calitate. A fost con
diționată întreaga cantitate de să- 
mînță. De asemenea, sînt organizate 
echipe care lucrează în două schim
buri la tratarea seminței cu Aldrin 
și Gramodin. La fel ati procedat și 
gospodăriile de stat Amzacea, To- 
praisar, gospodăriile colective Mo-
illlil!!l!"lllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH||l|i\

In raionul Negru Vodă
''iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

vila Verde, Comana, Pecineaga, La
nurile, Limanu și altele.

Și S.M.T.-urile s-au pregătit in
tens pentru însămînțări. S.M.T. 
Chirnogeni, Independența', Cobadin 
și altele au reparat și dus în cîmp 
la brigăzi toate semănătorile și ce
lelalte mașini necesare, au revizuit 
tractoarele — astfel ca încă de la 
începutul campaniei să se lucreze 
cu toate forțele.

In unele gospodării colective din 
raionul Negru Vodă, 
pregătire sînt rămase în urmă. La 
gospodăriile colective din Plopeni, 
Independența, Olteni, Osmancea, 
Conacu și altele, arăturile s-au exe
cutat pe suprafețe mici. Gospodăria 
colectivă din Plopeni are de însă
mînțat cu grîu 1150 ha, dar nu s-a 
arat pînă acum decît o suprafață

de 300 ha. Deși gospodăria are 3 
autocamioane și 60 căruțe în bună 
stare, s-a transportat gunoi de 
grajd doar pe 75 de hectare.

Tratarea semințelor încă nu a 
început. „Avem timp suficient" — 
spune tov. Maria Nistor, preșe
dinta gospodăriei. Dar această lu
crare nu trebuie tărăgănată, mai 
ales că substanțele chimice pentru 
tratare au fost aduse în gospodărie 
de aproape o lună.

Mai trebuie arătat și un alt as
pect. Deși toate unitățile din raion 
au trimis probe la laboratorul re
gional de control al semințelor din 
Constanța, pînă în prezent un nu
măr destul de mic de gospodării au 
primit rezultatele acestor analize.

Pînă va începe semănatul griului 
în raionul Negru Vodă nu mai este 
mult timp. Această perioadă trebuie 
folosită din plin pentru terminarea 
tuturor lucrărilor pregătitoare.

V. MIHAI
coresp. ..ScînteH"

Am coboTît apoi pe Valea Oltului, spre Go- j 
’ “i, amintirile vacanței )

(Foto: S. Mendrea) j

Sub cerul limpede al di
mineții, clopoțelul sună aici 
pentru prima oară,

Vacanfa s-a terminat șl 
gălăgia de pînă acum se ri- 

farmec. 
pînă 
copii 

școlii, 
roșii,

In flecara campanie agricolă tractoristul Nicolae Enuș de la 
G.A.S. Belclugatele, regiunea București, este fruntaș. El acordă o 
mare atenție calității lucrărilor agricole. In prezent pregătește tere
nul pentru însâmînjârile de toamnă.

A HAJIONALÀ

Pentru aplicarea 
în continuare a 
prevederilor Ho- 
tărîrii Comitetului 
Central al P.M.R. 
și al Consiliului 
de Miniștri din iu
lie 1961, oare pre
vede creșterea salariilor muncito
rilor și ale altor categorii de oa
meni ai muncii, o hotărîre recentă 
stabilește majorarea — începînd de 
la 1 septembrie a.c. — a salariilor 
muncitorilor din ramurile metalurgie 
neferoasă, foraj, petrol și chimie. în 
ce privește prevederile acestei 
hotărîri, Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei ne-a făcut cunoscut 
cele de mai jos :

In decursul anilor au fost luate un 
șir de măsuri privind îmbunătățirea 
salariilor muncitorilor din industria 
petrolieră și chimică. Recenta hotă
rîre prevede majorarea ealariilor 
tarifare ale muncitorilor de bază din 
întreprinderile de foraj, schele de 
extracție, rafinării, întreprinderi chi
mice și de metalurgie neferoasă, în
treprinderi de extracția și transpor
tul gazului metan și unităților de 
exploatarea stufului, — în medie cu 
10 la sută, asigurîndu-se creșteri 
procentuale mai ridicaie muncitori
lor încadrați în categoriile inferioa
re de salarizare.. Această majorare 
se aplică de la 1 septembrie a.c. 
și muncitorilor încadrați pe rețelele 
tarifare ale ramurilor metalurgiei 
neferoase, foraj, petrol și chimie, 
din unitățile aparținînd altor mini
stere și organe centrale. Concomi
tent cu creșterea salariilor munci
torilor care lucrează în producția 
de bază, ee măresc și salariile 
muncitorilor din activitatea auxilia
ră și de deservire.

In urma actualei majorări, un 
muncitor din ramura metalurgiei 
neferoase, încadrat în categoria 6-a 
de salarizare, va beneficia de un 
spor anual la salariul tarifar de 
1 092 lei, în afară de majorarea spo
rurilor pentru condiții deosebite de 
muncă, și care reprezintă circa 300 
de lei anual ; de pildă, un muncitor

din activitatea de 
foraj, încadrat în 
categoria a 3-a, 
va beneficia anual 
de un venit supli
mentar (prin ma
jorarea salariului 
tarifar și sporuri) 

iar un muncitor din 
încadrat în catego

ria a 8-a — 1 464 de lei.
în hotărîre 

muncitorii 
majorarea 
continuare drepturile ce se acordă 
în funcție de nivelul salariilor tari
fare, chiar dacă, în urma majorării, 
se ‘ \. ........‘,
life prin reglementările în vigoare. 
De asemenea, sporurile de salarii 
(de vechime , periculozitate, spor 
de șantier) se vor menține la valoa
rea absolută plătită în luna august 
1962, ținînd seama de timpul lucrat.

Hotărîrea prevede ca • Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei să 
îmbunătățească, pînă la sfîrșitul 
anului 1962, actualele indicatoare 
tarifare de calificare pentru mese
riile specifice ramurilor de metalur
gie neferoasă, foraj, petrol și chimie, 
încadrarea și promovarea muncito
rilor în categorii superioare se vor 
face pe bază 
susținută 
nice din 
prioritate 
vechime, 
ducție și 
litate.

Odată 
muncitorilor se majorează și sala
riile tarifare ale personalului admi
nistrativ din întreprinderile Ministe
rului Industriei Petrolului și Chimiei.

Majorarea salariilor muncitorilor 
din ramurile metalurgie neferoasă, 
foraj, petrol și chimie constituie un 
puternic stimulent pentru îmbunătă
țirea organizării muncii și a produc
ției care să ducă la creșterea în 
continuare a productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea permanentă a calității 
produselor.

se precizează 
care beneficiază 
salariilor vor primi

că 
de 
în

depășesc plafoanele stabi

de probă practică, 
în iața unor comisii teh- 
înirepiinderi, acordîndu-se 
acelor muncitori care au 
experiență bogată în pro- 
dau produse de bună ca-

cu creșterea salariilor

Secția de artă modernă și contemporană
ca Gauguin, în vreun Tahiti înde
părtat, ci în viața modestă de la

Spectacole cinematografice 
colectiviști

ducției de furaje, aplicarea 
regulilor agrotehnice etc.

Filmele documentar-a- 
gricole și cele artistice 
prezentate în cadrul uni
tăților cinematografice din 
regiune au fost vizionate 
de peste 780 000 de colecti
viști.

pentru
Pentru îmbogățirea 

noștințelor colectiviștilor, 
în regiunea București s-au 
prezentat peste 780 de 
spectacole cinematografice 
cu filme documentare pri
vind creșterea animalelor 
și păsărilor, sporirea pro-

sipește ca prin 
De la clasa l-a și 
la a Vll-a sute de 
așteaptă. In fafa 
un careu de funde 
de ghiozdane, șorturi albe și 
cravate pionierești; un ca
reu de flori și de zîmbete 
așteaptă cu nerăbdare. Dar, 
deși ușile sînt larg des
chise, nimeni nu frece încă 
pragul. O panglică roșie stă 
întinsă între canaturi. Mai 
sînt cîteva clipe și, în cori
doarele cu un ușor miros 
de vopsea și zugrăveală 
proaspătă, vor pătrunde rî- 
setele copiilor. Școala îi aș
teaptă. Am deschis o ușă: 
„Clasa a ll-a A". Pe tabla 
neagră, o urare caligrafiată 
cu grijă: „Bine te-am găsit, 
școală iubităl"; pe fiecare 
bancă: două aritmetici, două 
cărfi de citire și o floare...

Cîteva manuale 
peste 17 milioane 
fost dăruite ieri 
din clasele I—VII, 
flori din milioanele 
au împodobit Ieri sărbătoa
rea începutului de an șco
lar. Iar școala aceasta este 
școala nouă nr. 31 de pe 
strada Nerva Traian din Ca
pitală. Una din cele 410 
școli noi de 8 ani din fără, 
care și-au deschis ieri por
țile pentru prima oară,

...Un ceas mai tirziu am 
poposit la grupul școlar al 
Ministerului Invăfămîntului 
de pe Bulevardul Tei și 
i-am găsit pe elevi la pri
ma oră de curs din acest 
an. In atelierul de strungă- 
rie, elevii anului III D stau

din cele 
care au 
elevilor 

citeva 
care

în jurul profesorului-maistru. 
Oră recapitulativă: descrie
rea în amănunt a mașinii. 
Viitorii strungari ascultă cu 
atenție. Printre ei, Manole 
Sîmbeteanu și Alexandru 
Pîslă privesc cu o curiozita
te „profesională" și cu o 
nerăbdare de adolescenți 
cele două mașini de fre
zat aduse de curînd în ate
lier, cu care vor face cu
noștință peste citeva zile. 
Dacă lor, celor „mari", noul 
an școlar le rezervă atîtea 
lucruri noi, ce să mai vor
bim de „boboci", de cei 
350 de elevi înscriși în a- 
nul I, viitori lăcătuși-meca- 
nici, electricieni, sudori ele, 

...La Școala medie „Au- 
ref Vlaicu" am trăit și noi, 
împreună cu elevii clasei a 
Xl-a F, fiorul începutului de 
an, ultimul an școlar. Și, 
cum era firesc, prima zi de 
școală a început cu o a- 
valanșă de relatări despre 
vacanfă. Acum, vacanța a 
rămas o plăcută amintire, iar 
excursiile verii sînt 
se... cu degetul pe 
patriei. Dar e vorba 
tima lor vacantă, 
unii însă vor mai fi 
canfele studențești.

Am surprins doar 
momente din această 
toare în care abecedarele 
au fost însoțite de flori și, 
pentru mulfi copii, de feri
cirea de a intra și învăța 
în școală nouă. Dar, gin- 
dlfl-vă, că ieri, pe întreg cu
prinsul patriei, peste 3 mili
oane de elevi au trăit emo
ția și bucuria acestei sărbă
tori. Să încheiem deci, cu 
tradiționala urare „Spor la 
învăjătură",

P. DIACONESCU

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Corpedia) : MACBETH - 
(orele 10) ; ORFEU IN INFERN — (ore
le 19,30). (Sala Studio) : SICILIANA — 
(orele 15) ; BOLNAVUL ÎNCHIPUIT - 
(orele 19,30).

ATENEUL R. P. ROMINE : CONCERT 
DE MUZICĂ POPULARĂ dat de or
chestra „BĂRBII LÄUTARU" — (ore
le 20).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 
Herăstrău) : SCANDALOASA LEGĂTU
RA DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 19,30). (Parcul 
„N. Bälcescu“) : PYGMALION — (orele
19.30) .

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“( Sala Matei Millo) : TACHE, 
IANKE ȘI CADIR — (orele 19,30), (Gră
dina „23 August“) : MAMOURET — (ore
le 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : SOA
CRA ȘI NORA — (orele 20,15).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : MU
ZICA BAT-O VINA (premieră) — (ore- 

■le 20).
CIRCUL DE STAT ; PUNCT TURIS

TIC CIRCUL — (orele 16 șl 20).
TEATRUL DE STAT ARAD 

C.C.S.) : RĂZVAN ȘI VIDRA —
20.30) .

CINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — seria I — cinemas
cop ; Sala Palatului R. P. Romîne (orele
16.30) , Patria — bd. Magheru 12—14 (8;
10; 12; 14; 16;..............................' —
Pavel — bd. 6 
17; 19,36; 21,30; grădină — Ï9; 21), Sta
dionul Dinamo — Șos. Ștefan cel Mare 
(orele 19). START SPRE NECUNOSCUT : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30),

OBBaasasBSBaBBsassBaanoBssai^nanBBnasaBss

(Sala 
(orele

DE

18,05; 20,10; 22,10), Elena 
Martie 14 (9; 11; 13; 15;

I. C. Frimu — bd. 6 Martie 16 (9,30;
II, 45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Magheru —
bd. Magheru 29 (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). VINTUL SUDULUI : Repu
blica — bd. Magheru 2 (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), București — bd. 6 Martie 6 (9,30; 
11,45; 14; 16,45; 19; 21), înfrățirea între 
popoare — bd. Bucureștii-Noi (10,30; 
14,30; 16,30; 18,40; 20,45), G. Coșbuc — 
Piața G. Coșbuc 1 (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Progresul — str. Ion Vidu 5 
(orele 19,45), Stadionul Giulești — Șos. 
Glulești (orele 19,45), 1 Mai — bd. 1 Mai 
322 (9; 11). ÎMPOTRIVA ZEILOR :
rulează la cinematografele V. Alecsandri
— str. Grigorescu 24 (15; 17; 19; 21), Lu
mina — bd. 6 Martie 12 (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30), Gh. Doja — Cal. Griviței 80 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății — str. 
11 Iunie 75 (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30; gră
dină 19,30). COPILUL ȘI ORAȘUL : Ti
neretului — C'al. Victoriei 48 (16,30; 18,30; 
20,30), Olga Banele — Cal. 13 Septembrie 
(15,30; 18; 20,30). RĂTĂCIRILE DRA
GOSTEI : Tineretului — Cal. Victoriei 48 
(11,30; 13,30). 49 DE ZILE IN PACIFIC : 
Victoria — bd. 6 Martie 7 (10; 12,15;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), V. Roaltă — bd. 
1 Mai 57 (10; 12; 16; 18,15; 20,30). ULTIMA 
NOAPTE PE TITANIC : Central - bd. 
6 Martie 2 (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). TOM 
DEGEȚELUL ; 13 Septembrie — str.
Doamnei 9 (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 16,30). SENTINȚA 
SE VA DA JOI : 13 Septembrie — str. 
Doamnei 9 (18,30; 20,30). LÎNGĂ PRĂ
PASTIA ABRUPTĂ (VINĂTOAREA DE 
LUPI) — DRAGONUL — COPIII CINTÄ
— FOTBAL PE GLOB : Timpuri Noi —
bd. 6 Martie 18 (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). FANTO
MELE DIN SPESSART : rulează la ci
nematografele Maxim Gorki — 13 De
cembrie 5—7 (11; 16; 18,15; 20,30), T. Vla- 
dlmirescu — Cal. Dudești 97 (11; 16; 18; 
20). COCOȘUL SPERIE MOARTEA : 1
Mai — bd. 1 Mal 322 (16; 18,15; 20,30). 
VIKINGII ; Cultural — Cal. Griviței 198

„Cine nu iubește pe maeștri, nu 
poate admira natura", — spunea 
pictorul Luchian. E un adevăr ea- noi. într-o scenă obișnuită, de toate 
tegoric și simplu, care nu și-a pier
dut eîtuși de puțin eficiența. El 
capătă un sens pregnant în ambian
ța culturală de la noi, caracterizată 
printr-un respect lucid față de pa
trimoniul clasic. Au fost pictori mo
derniști, în. secolul nostru, eare 
declarau că resping ,,capitalul-mu- 
zeu“, pentru a se lăsa doar în voia 
instinctului. Dar „muzeul" nu e nici
decum un capital stînjenitor, care 
s-ar cuveni negat pentru că ar 
sta în calea vieții ; dimpotrivă, el 
este tocmai mărturia unui dialog 
multilateral și inepuizabil între om 
și realitatea înconjurătoare. Vorba 
lui Luchian este adevărată nu doar 
pentru artiști ci, într-un sens, chiar 
pentru publicul însuși. Vedem mai 
bine natura, mai clar și mai profund, 
cînd ne familiarizăm cu marile 
opere de artă care au reflectat-o. 
Mergem la muzeu nu doar ca să ne 
însușim o parte din patrimoniul de 
cultură acumulat în trecut, dar și 
ca să înțelegem mai bine natura și 
yiața.

Dragostea de oameni și de viață 
străbate de cele mai multe~ ori, de 
la Grigorescu încoace, înfăptuirile 
meritorii ale picturii romînești, ast
fel cum se înfățișează ea în Gale
ria Națională — cea mai importan- 

' tă, cea mai completă dintre secțiile 
Muzeului de Artă al R.P. Romîne. 
Dragoste tonică 
rea senzuală 
în strălucirea 
ochiului și a 
nu exclude uneori 
gîndurată — acestea sînt trăsături 
pe care orice străin le poate des
prinde ușor, chiar atunci cînd face 
întîia oară cunoștință cu pictura 
romînească. Ea nu e niciodată o 
pictură a imaginarului, ci a lucru
rilor văzute, a realităților cu exis
tență concretă, nemijlocită ; dar vă
zute adeseori cu imaginație de poet, 
ca la Petrașcu. „Inspirația mea o 
văd toți”, spunea Luchian, care nu 
S-a gîndit vreodată să confere ar
tei sale un aer de raritate exotică. 
Puritatea luminoasă, ingenuă, spre 
care năzuia sufletul său, el n-o căuta,

zilele, înfățișînd, de pildă, o mamă 
care-și săpunește copilul în copaie.

Drumul deschis de Grigorescu ar
tei romînești este drumul sănătos al 
unei arte care se vrea proaspătă, 
scutită de pedanterie. „Sentimentul 
colorează, nu pensula", obișnuia să 
zică maestrul. Și dacă pentru această 
prezentare a Galeriei Naționale ni

La Muzeui de Artă 
al R. P. Romîne

de viață, plăce- 
a vieții, vibrînd 
culorii, bucurie a 

inimii — care 
visarea în-

s-ar părea trebuincioasă o temă, un 
motiv de legătură, — ca acela care 
unește „Tablourile dintr-o expozi
ție" ale lui Mussorgski —, acest mo
tiv s-ar cuveni, credem, căutat aici, 
în constatarea, mereu reînnoită, că 
arta romînească este o artă care nu 
sacrifică sentimentul în favoarea 
tehnicii, care ține la prospețimea și 
autenticitatea emoției, a conținutu
lui său omenesc. De aceea, operele 
de seamă ale marilor noștri pictori 
din trecut ne vorbesc direct, chiar 
atunci cînd artistul e savant în 
meșteșugul său. Pictura romînească 
avea în fața ei exemplul de proas
pătă bogăție al artei noastre popu
lare și găsea, de asemenea, mani
festat în acest folclor un simț sigur 
al culorii.

Astfel de virtuți le recunoaștem 
cu plăcere în mai toate picturile ca
racteristice, care ne întîmpină în 
Galeria Națională. începuturile pic
turii eliberate de bizantinism, în. pri
mele decenii ale secolului al XlX-lea, 
sînt, firește, foarte stîngace. Intr-o 
lumină lividă, oamenii au o flxitute 
impersonală, portretistul e deobicei 
mai atent la haine, la ișlic sau dan
tele, decît la viața interioară a mo
delului. Spre 1848, la unii din picto
rii participant la revoluție. se 
înregistrează un pas înainte spre o 
artă mai suplă și mai adevărată. 
Negulici încearcă într-un tablou care 
n-a fost isprăvit, într-o vedere de la 
Cîmpulung — tumul de la Negru-

Vodă — să ne dea o priveliște deter
minată, pictată după natură. Prin 
astfel de lucrări, arta se îndreaptă ti
mid spre adevărul proaspăt al vieții; 
iar la Rosenthal, pictura încă dibui
toare caută să exprime patetismul 
și elanul revoluționar. Dar unele din 
piesele aparținînd acestei perioade 
prezintă doar un interes special, li
mitat istoric. Un muzeu nu.-i obligat 
să expună decît lucruri de la o 
anume calitate în sus. Sînt tablouri, 
foarte utile, chiar indispensabile 
pentru istoricii de artă, pe care a- 
ceștia însă, trebuie să le caute nu 
în sălile, ci în depozitul muzeului.

Aman, din opera căruia este expus 
mai tot ce e semnificativ — auto
portretele pline de prestanță, unele 
mici piese serios pictate, apoi am
ple compoziții istorice — ni 
se înfățișează în Galeria Națională 
cu prea multe lucrări neterminate. 
Unele se anunță tăgăduitoare, un 
tablou („în parc“) e fastuos în nede- 
săvîrșirea lui, dar în altele e supă
rător să întîlnești suprafețe neaco
perite deloc de culoare, ivite ca niște 
găuri albe în tablou. Semnalăm a- 
cèasta pentru că o selecție mai rigu
roasă, o anume economie în primele 
săli ar fi îngăduit, poate, să nu se fo
losească, pentru expunerea tablouri
lor, balconul de lemn pe care pașii vi
zitatorilor răpăie supărător, adaos, ni 
se pare, nepotrivit în albul de mar
moră al sălii mari Grigorescu. La 
rigoare, un asemenea balcon n-ar 
putea fi întrebuințat decît pentru 
expunerea unor lucrări de grafică, 
— absolut necesare în muzeu, cînd 
este vorba despre pictori care, ase
menea lui Grigorescu însuși, lui Lu- 
chian, Ressu sau Steriadi, au atins 
o calitate înaltă și în desene.

Sînt, în sala mare Grigorescu, lu
crări admirabile ale maestrului. 
Iată, dintr-o perioadă mai veche, 
Toamna, în culori de un sumbru 
potolit, arbori desenați cu delica
tețe visătoare. Iată peisaje din Bre- 
tania, iată un tablou unde lumina 
joacă în pervazul ușii, mîngîind o 
bătrînă aplecată peste lucrul ei. Iată 
figuri de țărănci de la noi, de o fru
moasă ținută, sau obraze de copilă 
care au transparența și frăgezimea 
petalelor. Acest pictor tua« a

mers de asemenea pe front, în
soțind ostașii noștri în războiul 
de independență, silindu-se a pic
ta luptele aprige în pînze ca Atacul 
Smîrdanului, cea mai amplă, ca di
mensiuni, din cîte ne-au rămas de 
la el.

Grigorescu l-a portretizat în pă
durea de la Fontainebleau, la Bar
bizon, pe confratele său mai tînăr 
Ion Andreescu. L-a zugrăvit cu 
afecțiune, într-un cadru care tin
de spre feeric. Tabloul, păstrat cu 
dragoste, la fel cu atîtea altele, 
în tezaurul artistic restituit de 
U.R.S.S., e un document mișcător al 
legăturii sufletești dintre doi artiști 
cu fire și viziune deosebite. Observa
ția realistă e la Andreescu mai băr
bătească decît la Grigorescu ; el 
simte p_ămîntul cu o gravitate emo
ționantă, jar sărăcia (exemplu, Casa 
ciurarului), cu o tristețe aspră. 
Perseverent, Andreescu a ajuns re
pede la o plenitudine remarcabilă ; 
dar pictînd astfel, solid și just, 
el a devenit în stare de o ase
menea libertate în mînuirea mijloa
celor, înoît niște peisaje cu meste
ceni — pornite din observație te
meinică, străine de orice convenție 
— capătă sub penelul său un nimb 
fantastic, de poezie aeriană.

Un peisaj cu trunchiuri, de ase
menea, firave, — de Luchian — un 
colț de luncă sclipind jucăuș, se 
află în aceeași sală. Strălucește che
mător de la distanță, ca și Scurteica 
verde de lîngă ea și multe alte ta
blouri de Luchian, bine puse în va
loare de eclerajul acestei săli. Le 
descoperi cu bucurie, încă înainte 
de a pătrunde în sala care le găz
duiește, le însoțești cu privirea, re
cunoscător pictorului pentru căldura 
lui, pentru sinceritatea cu care îm
brățișează viața și suferințele celor 
mulți, în Moș Nicolae cobzarul, în 
tabloul binecunoscut, intitulat La 
împărțitul porumbului, sau în pînza 
admirabil desenată, pătrunzătoare, 
care se cheamă Bătrînul. Cine nu 
iubește tablouri ca Anemonele lui 
Luchian nu înțelege pictura romî- 
nească.

Aceasta s-a dezvoltat cu bogăție, 
în primele decenii ale secolului no
stru. E adevărat, în epoca amintită 
efortul de a investiga viața socială 
n-a fost totdeauna deajuns de pu
ternic ; dar trebuie semnalate aici 
lucrări ca acelea ale lui Octav Băn- 
cilă, care înfățișează cu înflăcărare 
de luptător răscoalele din 1907 sau 
figura hotărîtă a unui Grevist. Chiar 
dacă a sacrificat uneori tonului mi
nor, pictura romînească a avut to
tuși, curent, o bună ținută In anii

care i-au urmat lui Luchian. A fost 
slujită de talente mari, care nu s-au 
pierdut în 
ticat o 
consacrate 
nunchează 
Iată-1 pe 
bil, autorul 
marchează 
școlii noastre de pictură, Chivuțeie, 
de exemplu, unde se unesc adevărul 
expresiei, al atitudinilor și al atmo
sferei, vioiciunea, dar și seriozitatea 

. observației.
Această sală a 

numeroase piese 
se poate afirma 
mulțumitor reprezentat, în schimb 
ce frumoasă e selecția din operele 
lui Pallady și Petrașcu ! Te des
prinzi cu greu de lîngă pînzele lui 
Pallady, care au simplitatea și ușu
rința unor acuarele, dar sînt capa
bile de a rivaliza cu pînzele cele 
mai bogate în pastă. Te lași 
vrăjit de arta minunată a 
Petrașcu, care dă materiei 
turale străluciri adinei, de necrezut. 
„Un astfel de pictor e mare ori
unde", spunea un cunoscut critic 
străin, René Huyghe, despre ar
tistul nostru.

Galeria Națională ne dă putința 
să cunoaștem și opere ale unor 
maeștri din aceeași generație, pe 
care anii de după 23 August i-au 
găsit în puterea creației și care au 
susținut, prin exemplul lor trece
rea la realismul socialist : Ressu, 
autorul unor compoziții pline de 
energie, care înfățișează cu gravi
tate țăranii, semnînd, de pildă, calmi 
și hotărîți, Apelul Păcii ; apoi Iser, 
din care se pot vedea de asemenea 
cîteva lucrări caracteristice. în sfîr- 
șit, dintre artiștii care s-au impus în
tre cele 
D. Ghiață, 
zentat, pe 
care avem 
încîntătoare. Prin ei ajungem la teme 
și la opere contemporane, care și-au 
cîștigat din plin dreptul de a sta în 
muzeu. Chipul muncitorului —compo
ziții și portrete ca acelea ale lui Ciucu- 
rencu și H. Catargi o învederează — 
a pătruns cu demnitate în Galeria 
Națională. Anii noștri au îmbogățit 
tezaurul picturii romînești cu opere 
de frumoasă respirație eroică, spre 
exemplu Ana Ipătescu a lui Ciucu- 
rencuJ ei au prilejuit 
compoziții de

extravaganțe, ci au prac- 
artă armonioasă. Sălile 
acestei perioade înmă- 

opere impresionante. 
Steriadi, pictor sensi- 
unor compoziții care 

o dată în evoluția

muzeului asociază 
remarcabile. Dacă 
că Tonitza nu e

lui 
pic-

două războaie, iată-i pe 
pe Maxy, larg repre- 
Lucian Grigorescu, din 

prilejul să vedem peisaje

ivirea unor 
gravă concentrare, 

precum pe drent celebra Odihnă pe 
cîmp, pictată de Corneliu Baba. In 
climatul propice dezvoltării creației 
artistice, climat caracteristic anilor 
puterii populare, tradițiile înaintat«

; ale artei noastre 
în opere durabile

• mai înainte și în 
I merite au fost pe
■ presa noastră. Tocmai pentru a su

gera această sănătoasă continuitate,
- muzeul găzduiește în incinta sa și o 

expoziție cu lucrări de artă din ul
timii cîțiva ani. In aceste două săli 
de expoziție, destinate a fi mereu 
reînnoite, se află pictură, grafică și 
multă sculptură.

Sculptura, de altminteri, nu lip
sește nici în celelalte săli ale mu
zeului, ordonată, ca și pictura, cro
nologic. în actuala prezentare, su
perior organizată, a muzeului, se pot 
vedea, turnate în bronz, sculpturi 
cum este lucrarea de căpetenie a lui 
Valbudea, multă vreme rămasă în 
ipsos. Dar unora din aceste 
lucrări, spre exemplu unui Nud 
de femeie modelat tot de Valbu
dea, le-ar conveni, credem, mai 
degrabă transpunerea în marmoră 
decît aceea în bronz. Mai departe, 
mergînd pe firul cronologic, — du
pă sculptorii secolului trecut, 
după I. Georgescu — se pot vedea 
în sălile muzeului lucrări inspirate, 
pline de patetism, semnate de Paciu- 
rea și opere de o mare originalitate 
plastică, ale lui Brîncuși. Apoi lu
crări ale unor sculptori afirmați între 
cele două războaie, Medrea, autor 
al unor opere de frumoasă plenitu
dine, Jalea, artist de un echilibru 
armonios, R. Ladea, B. Caragea, Gh. 
Anghel. I. Irimescu, Mac Constanți- 
nescu, artiști care și-au condus crea
ția lor spre temele și preocupările 
prezentului.

Prin însuși felul cym e alcătuită, 
Galeria Națională ne ajută să înțe
legem legătura organică dintre arta 
noastră de azi și aceea a înaintași
lor. Realismul socialist își pune sar
cini noi, specifice, dictate de înseși 
exigențele realității contemporane, 
de înțelegerea ei în mișcare dialec
tică ; dar nu ignoră, ci asimilează 
durabil ceea ce este fundamental 
în arta trecutului. Față de maeștri 
ca Grigorescu, Andreescu și Luchian 
nu poți 
Dacă-ți 
și țara, 
ționale 
asemenea artiști cu suflet mare, ce 
ne-au lăsat — uneori lucrînd în con
diții grele, cumplite — această 
zestre de frumusețe.

Acad. G. OPRESCU 
DAN HÄULICÄ

plastice au rodit 
ca acelea citate 
altele ale căror 
larg analizate în

nutri o stimă convențională, 
iubești într-adevăr poporul 
pleci din sălile Galeriei Na- 

cu o dragoste vie pentru

(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina Unirea
— bd. 1 Mal 143 (orele 20,15). FOC ÎN
LINIA A DOUA : Alex. Popov Cal. 
Griviței 137 (rulează în continuare de la 
orele 9 pînă ia orele 21). 713 CERE ATE
RIZAREA : 8 Martie — str. Buzeștl 9—11 
(11; 15; 17; 19; 21), Arta — Cal. Călărași 
153 (11; 16; 18; grădină 20). FRUMOASA 
AMERICANĂ : Grivița — Piața Iile Pin- 
tilie 2 (10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20). CAVALERII TEU
TONI — ambele serii : C-tln David -r. 
Șos. Crîngași 42 (16; 19,30). DESTĂI
NUIRI : Unirea — bd. 1 Mai 143 (11; 16; 
18), Miorița — Cal. Moșilor 127 (16,30; 
18,45; 21). TINTIN ȘI MISTERUL LINEI 
DE AUR" : Alex. Sahia — C'al. Văcărești 
21 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Volga — 
Șos. Ilie Pintllie 51 (10; 12; 15; 17; 19; 
21). LACRIMI TIRZII ; Munca — Șos. 
Mihai Bravu 221 (16; 18,15; 20,30). RE
VISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — ci
nemascop ; Popular — str. Mătăsari 31 
(10,30; 16; 18.15; 20,30). ACORD FINAL : 
Flacăra — Cal. Dudești 22 (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Moșilor — Cal. Moșilor 221 
(11; 13; 16; 18,15; 20,30; grădină 19,30). 
SOARE ȘI UMBRĂ : 23 August — bd. 
Dimitrov 118 (12; 15; 17; 19; 21; grădină
— 20). VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI : 
Donca Simo — str. Avrig 1 (15; 17; 19; 
21), B. Delavrancea — bd. Libertății 
70—72 (11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINA ?: 
rulează la cinematograful M. Eminescu
— str. M. Eminescu 127 (11,30; 16; 18,15; 
20,30). LĂSAREA. NOPȚII : Ilie Plntilie
— Șos. Colentina 84 (16; 18,15; 20,30).
CÎND VINE DRAGOSTEA : 8 Mal — str. 
Llzeanu 19 (10; 15; 17; 19; 21). O VIAȚA : 
Floreasca — str. I. S. Bjch 2 (12; 16;
18,15; 20,30). ALBĂ CA ZĂPADA : Lu
ceafărul — Cal. Rahovel 118 (15,30; 17,15; 
19; 20,45). M-AM SĂTURAT DE CĂSNI
CIE : rulează la cinematograful G. Ba- 
covla — Șos. Giurgiului 3 (11,30; 15; 17; 
19; 21). CETATEA HURAMMZAMIN — 
cinemascop : Drumul Serii — str. Dru
mul Serii 30 (11: 16; 18; 20). PLANETA 
FURTUNILOR : 30 Decembrie — Cal. 
Ferentari 86 (12; 16; 18,15; 20,30). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTA : ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu — 
Șos. Cotrocenl 9 (11; 13; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnast!- ■ 
ca de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
MISIUNEA PENTRU COPII ȘI TINE
RETUL ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNEA 
PENTRU SATE. 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — VARIETĂȚI — Trans
misiune din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunil. 20,15 — Filmul de de
sene animate „CECILIA 470". 20,30 —
Partea a Il-a a emisiunii de varietăți. 
21,45 — Actualitatea cinematografică. În 
încheiere : Ultimele știri și rezultatele 
sportive.

RADIO, duminică 16 septembrie. • Clu
bul voioșiei — ora 8,30 — II • 
simfonică — ora 8,50 — I •
populară romînească — ora 9,00 
® Pagini orchestrale din muzica 
tradă — ora 9,30 — II • Muzică

Muzică 
Muzică 

— II 
de es- 

..... din o- 
pere — ora 10,60 — II * Revista presei 
străine — ora 10,30 — II • Cîntă or
chestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“ ; dirijor George Geor
gescu — ora 11,00 — II • Vorbește Mos
cova — ora 11,30 — I e Actualitatea 
cultural-artistică — ora 12,00 — II • Din 
muzica popoarelor — ora 12,15 — II
• Programe muzicale alcătuite de as
cultători — ora 12,25 — I • De toate pen- 
tru toți — ora 13,10 — I • Cîntă Gloria 
Lasso — ora 14,05 — II • La microfon : 
satira și umorul — ora l(J,30 — Iț • Me
lodii populare romînești — ora 15,00 — I
• Selecțiunl din operete — ora 15,15 — 
II o La șezătoare — ora 15,30 — I o Oa
meni șl fapte — ora 16,00 — II • Con
cert simfonic — ora 16,30 — II « Pro
gram de muzică populară romînească 
pentru fruntașii recoltelor bogate — ora 
16,40 — I » Arii și duete din opere in
terpretate de mari cîntărețl din trecut
— ora 17,15 — I o Almanah muzical : 
maeștri ai liedului clasic — ora 18,30 — 
II e Muzică instrumentală de compozi
tori romîni înaintași — ora 19,15 — II 
o Teatru la microfon : „Sonda 212" de 
C. Axente — ora 20,00 — I 0 Mic reci
tal al pianistei Sofia Cosma — ora 21,24
— I • Lectură ghicitoare — ora 21,45 — 
II 0 Concertul nr. v în ml bemol ma
jor pentru pian și orchestră de Beetho
ven — ora 22,20 — II 0 Muzică de ca
meră — ora 23,08 — I.

CUM E VREMEA
ler! în țară : vremea a fost frumoasă 

și răcoroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab, cu in
tensificări locale în Banat și Oltenia. 
Temperatura aerului a atins la orele 14 
valori cuprinse între 23 de grade în Ba
nat și la Băilești și 16 grade în depre
siunea Ciucului, nordul -- • • 
Cîmpulung-Muscel șl la 
București vremea a fost 
răcoroasă, cu cerul mal ___
Temperatura minimă a fost de 7 grade 
Iar maxima 22 oe grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 septembrie. In țară : vremea se va 
menține în general frumoasă și se v,- 
încălzi treptat. Cerul va fi variabil, ma- 
mult senin. Ploi izolate vor cădea către 
sfîrșitul intervalului în amisul tării, vin' 
slab. Temperatura aerului în ere .'ere 
Minimele vor fi cuprinse între 5t-15 
grade, iar maximele între 20—30 de gra
de, local mai ridicate la sfîrșitul inter
valului. In București vremea va fi fru
moasă, cu cerul mai mult senin, vînt 
slab. Temperatura aerului în creștere.

Moldovei, la 
Cîmpina- Io 
frumoasă și. 
mult senin
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Vizita delegației de partid
și guvernamentale a R.D. Germane

Dejunul oferit de tovarășul Gheorghe Gbeorgliiu-Dej
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.. P. Romîne, a oferit sîmbătă la 
amiază un dejun în cinstea delega
ției de partid și guvernamentale a 
R. D. Germane.

La dejun au participat delegația 
R. D. Germane în frunte cu tova
rășul Walter Ulbricht, consilieri ai 
delegației, precum și reprezentanți 
ai ambasadei R. D. Germane.

Din partea romînă au participat 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Au rostit toasturi tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Bruno 
Leuschner.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit delegației pentru că 
a răspuns invitației conducerii de 
partid și de stat a Republicii Popu
lare Romîne, venind în vizită de 
prietenie în țara noastră.

Convorbirile și schimburile de 
păreri pe care le va prilejui — a 
spus tovarășul Gheorghiu-Dej — 
vor constitui o nouă expresie a uni
tății partidelor noastre sub steagul 
marxism-leninismului, a prieteniei 
dintre popoarele noastre, care, umăr 
la umăr cu celelalte țări socialiste, 
luptă pentru măreața cauză a socia
lismului, păcii și progresului.

Vă rugăm, dragi țovarăși, să vă 
simțiți la noi ca între prieteni sin
ceri și apropiați.

Poporul romîn vă primește pe

La Palatul R. P. Romîne
Sîmbătă- la ora 14,00, membrii 

delegației de partid și guvernamen
tale a R. D, Germane în .frunte cu 
tovarășul . Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C. C. al P.S.U.G.,-. pre
ședintele Consiliului de Șțat al R.D. 
Germane, au fost primiți la Palatul 
R. P Romîne de tovărășii Gheorghe 
Ghëorghiù-Déj, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R,,. președintele Consi
liului de Statt Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de

I

Depuneri de coroane 
la Monumentul Eroilor Patriei 

și Monumentul Eroilor Sovietici
Sîmbătă după-amiază delegația de 

partid și guvernamentală a R. D. 
Germane în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht a depus coroane de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei 
și Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnități au luat parte to
varășii Chivu Stoica, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe,. 
Florian Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Ion Cozma, președintele Sfa
tului popular al Capitalei, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate. •

Au fost de față membrii Amba
sadei R. D. Germane la București; 
La Monumentul Eroilor Sovietici au 
fost de față membrii Ambasadei 
!.. Junii Sovietice în R. P- Romînă, 
în frunte ntț ambasadorul Ir K, Je« 
feaMa, 

Pe drumul de la aeroport spre oraș,

pămîntul ospitalier al patriei sale 
cu bucurie și cu inimă deschisă.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a toastat 
pentru înflorirea Republicii Demo
crate Germane, pentru prosperitatea 
și fericirea poporului Republicii 
Democrate Germane, în sănătatea 
tovarășului Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C. C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, în 
sănătatea tuturor membrilor dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane, 
pentru continua dezvoltare a rela
țiilor de. prietenie între popoarele 
Republicii Populare Romîne și Re
publicii Democrate Germane, pentru 
întărirea continuă a unității și 
coeziunii marelui și puternicului la
găr socialist, pentru pace în lumea 
întreagă.

După ce a subliniat impresia pro
fundă, pe care a produs-o asupra 
delegației primirea deosebit de 
cordială de care s-a bucurat la 
București, tovarășul. Leuschner a 
spus:

Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană au luat cunoș
tință cu mare satisfacție și bucurie 
de succesele poporului romîn în 
construcția patriei dv. socialiste. 
Dv., dragi prieteni romîni, puteți fi 
mîndri de aceste rezultate ale politi
cii dv. Noi vom avea posibilitatea 
de a vizita o serie de întreprinderi 
și instituții și unele orașe ale țării 
dv. Sînt convins că delegația noas

Miniștri, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., membri ai C. C. 
al P.M.R. și ai guvernului.

Pe drumul străbătut de mașinile 
oficiale de Ia reședința delegației 
germane și pînă în Piața Palatului 
R P. Romîne un mare număr de 
buciifeșteni au salutat călduros pe 
oaspeți.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

în piețele din fața monumentelor 
se afla un mare număr de bucu- 
reșteni.

Gărzile de onoare aliniate în fața 
monumentelor au prezentat onorul. 
La Monumentul Eroilor Patriei au 
fost' intonate imnurile de stat ale 
R. P. Romîne și R. D. Germane. La 
Monumentul Eroilor Sovietici au 
fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S., R. D. Germane și R. P. 
Romîne.-

După depunerea coroanelor cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere în memoria eroilor ro
mîni și sovietici.

A urmat apoi defilarea gărzilor de 
onoare.

Pe panglicile coroanelor erau în
scrise cuvintele : „Eroilor romîni ai 
luptei de eliberare antifascistă”, 
„Glorie și onoare eroilor nemuritori 
ei marelui popor sovietic”,

'(Agerpres) 

tră va dobândi cu această ocazie 
multe impresii noi. Sînt sigur că din 
aceasta vor izvorî atît inițiative noi, 
cît și măsuri practice pentru adîn- 
cirea colaborării noastre politice și 
economice.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a spus 
adineauri că menținerea păcii este 
cauza scumpă a popoarelor noastre. 
Noi — a spus vorbitorul — avem 
nevoie de pace pentru a continua 
și desăvîrși opera noastră de con
struire a socialismului. De aceea 
ambele noastre țări se găsesc 
intr-un front comun cu Uniunea 
Sovietică și cu toate celelalte țări 
socialiste în lupta pentru asigurarea 
păcii, pentru dezarmarea generală 
și totală, pentru încheierea Trata
tului de pace german și pentru re
zolvarea, pe această bază, a proble
mei Berlinului occidental. Sintern 
cu’ toții convinși ferm că vizita 
noastră va întări pe mai departe a- 
ceastă comunitate de luptă.

După ce a mulțumit cordial pen
tru invitația făcută delegației ger
mane, tovarășul Leuschner a toastat 

.în sănătatea tovarășului Gheorghiu- 
Dej și a tovarășului Maurer, pentru 
noi succese ale harnicului și talenta
tului popor romîn în construirea so
cialismului, pentru strînsa comuni
tate de luptă a ambelor noastre po
poare, în interesul asigurării păcii, 
pentru sănătatea prietenilor romîni.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Populația Capitalei a făcut o călduroasă 

primire oaspeților din R. D. Germană
(Urmare din pag. I-a)

La coborîrea din avion, membrii 
delegației R. D. Germane sînt în- 
tîmpinați cu puternice aplauze. To
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht se îmbrățișează. 
Conducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre, și membrii dele
gației R.D. Germane se salută cor
dial.

Compania de onoare aliniată pe 
aeroport prezintă onorțțl. Fanfara 
militară intonează imnurile de stat 
ale R. D. Germane și R. P. Romîne. 
Răsună 21 salve de tun.

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej primesc 
raportul și trec în revistă garda 
de onoare aliniată pe aeroport.

Membrilor delegației le sînt pre
zentați apoi șefii misiunilor diplo
matice și celelalte persoane oficiale 
venite în întîmpinare.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește o cuvîntare de salut. 
Răspunde tovarășul Walter Ul
bricht.

Cuvîntările sînt subliniate de cei 
prezenți pe aeroport prin aplauze 
îndelungi și urale. Se aud lozinci 
închinate prieteniei frățești dintre 
cele două țări, păcii și prieteniei 
între popoare.

Garda de onoare defilează în fața 
persoanelor oficiale.

Pista aeroportului se umple de
odată de larma glasurilor copilă
rești: pionierii romîni, împreună 
cu pionierii germani — copii ai 
personalului ambasadei R. D. Ger
mane la București — îi îmbrățișea
ză cu dragoste pe oaspeți și pe 
conducătorii de partid și de stat ai 
țării noastre, oferindu-le buchete 
de gladiole, garoafe, trandafiri.,

în mijlocul marelui număr de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Bucureștiului, care în
conjurau ca un brîu viu, multicolor^

Spectacol de gală
Sîmbătă seara la Teatrul de Operă 

și Balet al R. P. Romîne a avut loc 
un spectacol de gală în cinstea dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane.

La spectacol au asistat membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat, 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cultură, 
activiști de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderile și ins
tituțiile Capitalei.

Au ■ fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R.P. 
Romînă.

Publicul prezent a salutat cu a- 
plauze prelungite apariția în lojile 
.oficiale a tovarășului Walter Ul
bricht și a membrilor delegației R.D. 
Germane, a' tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și a celorlalți conducători ai 
partidului și statului nostru pre
zenți la spectacol.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R.D. Germane și R. P. Romîne.

Programul spectacolului, care a 
cuprins lucrări simfonice și corale, 
arii din opere, scene de balet, cîn- 
tece și dansuri populare a fost sus
ținut de mari formații orchestrale și 
coruri, de ansambluri de cîntece și 
dansuri populare, de numeroși so
liști.

La sfîrșitul spectacolului artiștilor 
le-au fost oferite flori din partea 
delegației R. D. Germane.

Spectacolul a fost televizat.
(Agerpres)

pista de beton a aeroportului, se 
distingea un grup compact și voios 
de tineri blonzi, purtînd pe braț 
însemnele organizației „Tineretul Li
ber German". Erau studenți din 
R.D.G., aflați la învățătură în țara 
noastră. Urările în cinstea priete
niei romîno-germane, în cinstea pă
cii și prieteniei între popoare, care 
răsunau din rîndurile mulțimii, se 
contopeau cu cuvintele „Freund
schaft", „Frieden" („Prietenie", 
„Pace" ) scandate de tinerii germani.

Membrii delegației R. D. Germa
ne și conducătorii de partid și de 
stat ai R. P. Romîne iau loc în 
mașini care se îndreaptă apoi spre 
reședința oaspeților. în prima ma
șină deschisă, încadrată de o es 
cortă de motocicliști, se află tova
rășii Walter Ulbricht și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

îndelungi ovații și urale însoțesc 
coloana de mașini de-a lungul în
tregului traseu. Pretutindeni ză
rești chipurile zîmbitoare ale zeci
lor de mii de bucureșteni. Tovară
șii Walter Ulbricht și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej răspund salutului 
oamenilor muncii din Capitală.

Cu aceeași căldură, cetățenii Ca
pitalei i-au aclamat pe înalții oas
peți și în timpul trecerii cortegiu
lui de mașini pe străzile și bule
vardele orașului, spre Palatul Re
publicii — unde a avut loc primirea 
delegației la Consiliul de Stat — 
iar apoi, în cursul după-amiezii, 
spre Monumentul Eroilor Patriei și 
Monumentul Eroilor Sovietici, unde 
delegația a depus coroane de flori.

Primirea făcută solilor Republicii 
Democrate Germane în prima zi a 
vizitei lor în țara noastră a consti
tuit o însuflețită manifestare a 
prieteniei adinei, de nezdruncinat 
care leagă popoarele țărilor noastre 
în sinul puternicei familii a țărilor 
socialiste.

VICTOR BÎRLĂDEANU 
ION MÄRGINEANU

A apărut

„Lupta de clasă“
nr. 9 - 1962

< Numărul 9 pe luna septembrie 5
< 1962 publică articolele : „Pro- < 
? bleme actuale ale dezvoltării sis- <
> ternului mondial socialist” de I 
! N. S. HRUȘCIOV; „Organizațiile j 
s de partid și progresul tehnic“ de >

FL. DĂNĂLACHE ; „O condiție > 
J hotărîtoare pentru ridicarea con- >
> tinuă a nivelului agriculturii” de i
> D. DAVIDESCU ; „Invățămîntul 

biologic universitar în etapa ac- >
J tuală“ de acad. EMIL POP, > 
[ BOGDAN. STUGREN ; „Republi- }
> ca Democrată Germană luptă j 
'pentru pace" de HERMAN MA- J 
! TERN ; „Ascuțirea contradicții- > 
; lor economice ale capitalismului > 
; american“ de V. TĂNĂSESCU ; ! 
; „Muzica simfonică și educația J 
' estetică a maselor“ de GEORGE > 
' BĂLAN. La rubrica „Din presa >

partidelor comuniste și muncito- ( 
rești“ se publică „Cu privire la < 
„integrarea" imperialistă în Eu- ? 
ropa occidentală (Piața comună) ? 
Teze“. 5

Rubrica „Critică și bibliogra- ) 
fie“ cuprinde articolul „Un stu- > 
diu despre situația și lupta țără- > 
nimii din Romînia la începutul > 
secolului al XX-Iea” de I. TUR- 
CU. Revista cuprinde și rubrica ? 
„Pe urmele materialelor publi- > 
cate“. (

S-a deschis stagiunea 
teatrală

Teatrul Nafional „I. L, Caragiäle“ și 
Teatrul „Lucia Sturdza Bülandra” din 
Capitală și-au deschis sîmbătă seara 
noua stagiune. Aducînd un omagiu 
marelui dramaturg al cărui nume îl 
poartă, Teatrul National din București 
și-a început seria spectacolelor în sala 
Comedia cu piesa „O scrisoare pier
dută“. în același timp, la Studio, s-a 
prezentat „Siciliana" de A. Baranga.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ a 
jucat în primul spectacol al stagiunii, 
în sala Matei Millo, piesa lui AI, I. 
Ștefănescu „Camera fierbinte“.

Pînă la 15 octombrie își vor des
chide stagiunea și celelalte teatre din 
Capitală și din țară.

- (Agerpres)

Informații
• Sîmbătă a părăsit țara noastră co

lectivul Teatrului National din Buda
pesta, care a prezentat o serie de spec
tacole în București.

• Orchestra simfonică a Filarmonicii 
de Stat „Ciprian Porumbescu” din Plo
iești și-a deschis noua stagiune muzicală 
cu un concert prezentat în sala de festi
vități a Uzinei „1 Mai” în fata a peste 
800 de petroliști din rafinării, construc
tori de utilaj petrolier și alti oameni ai 
muncii din localitate.

în noua stagiune filarmonica ploieș- 
teană și-a propus să prezinte un mare 
număr de concerte In întreprinderi,, 
schele petroliere și la sate, concerte 
lecții și concerte speciale pentru ti
neret.

• Zilele acestea, Consiliul local al 
sindicatelor din Sibiu, in colaborare cu 
clubul Uzinelor „Independenta”, a des
chis o expoziție despre protecția mun
cii. Expoziția cuprinde diferite dispozi
tive, machete, grafice, fotomontaje, as
pecte din activitatea ce se desfășoară in 
domeniul protecției muncii in întreprin
derile sibiene.

• Sîmbătă după-amiază a sosit tn tara 
noastră o delegație de scriitori maghiari 
compusă din Simon Istvân, secretar al 
Uniunii scriitorilor din R. P. Ungară, 
Tôth Endte și Jovanovics Mikloș.

(Agerpres)

Știri sportive
i y O IP E IM E L IB
BELGRAD 15 (Prin telefon de la tri

misul special Agerpres, P. OCHIALBI).
Probele desfășurate în penultima zi 

a campionatelor europene de aflefism 
au atras aproape 40 000 de spectatori, 
în cele șapte finale consumate sîm- 
băfă s-au înregistrat multe rezultate 
bune și pe alocuri din nou, surprize. 
Atleta sovietică Tamara Press a cucerit 
a doua medalie de aur la această com. 
petiție, clasîndu-se pe primul loc la 
aruncarea discului cu o performanță 
de 56,91 m. Pe locul doi s-a situat 
Müller (Germania) — 53,60 m, iar pe 
locul trei Kontsek (R.P.U.) — 52,82 m. 
Nereușind să treacă baremul de 48 m, 
Lia Manoliu nu a participat la finală.

Seria succeselor sportivilor sovietici' 
a fost continuată de Tatiana Scelka- 
nova, învingătoare la săritura în lun
gime cu 6,36 m și de lanis Lusis, cîș- 
figător la aruncarea suliței cu rezul
tatul de 82,04 m. Pînă în prezent at- 
lefii sovietici au obținut 11 medalii de 
aur și conduc detașat în clasamentul 
pe țări.

Timpuri foarte bune s-au înregistrat 
în finala probei de 200 m plat femei. 
Medalia de aur a revenit atletei Heine 
(Germania) cronometrată în 23"5/10 
(nou record al campionatelor) ur
mată de Hyman (Anglia) 23” 7/10 și 
poloneza Sobota — 23"9/10. La 800 
m plat, Manfred Matuschewski din 
R. D. Germană a repurtat o frumoasă 
victorie realizînd timpul de 1'50"Ș/10. 
Al doilea clasat, sovieticul Bulîșev, a 
obținut 1'51 "2/10. Mare surpriză la 
5 000 m plat I Deși cu un timp mai 
slab decît cele înregistrate în serii de 
favoriții probei (Zlmny șl Bolotnikov), 
englezul Michel Tulloh care aleargă

Turneul internațional 
de baschet

Sîmbătă s-a încheiat în Capitală 
campionatul internațional feroviar 
de baschet masculin. Pe locul întîi 
s-a clasat echipa R. P. Romîne care 
a învins în meciul decisiv cu 67—65 
echipa R. P. Polone. în meciul pen
tru locurile 3—4 s-au întîlnit selec
ționatele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria. 
Au învins sportivii sovietici cu 
49—46, (Agerpres).

TIE iLIEtfî« AMIE EXïïIEHWE
Ședința Biroului Politic al P.C. Francez
PARIS (Agerpres). — TASS. La 

13 septembrie a avut loc o ședință 
a Biroului Politic al Partidului Co
munist Francez prezidată de Mau
rice Thorez, secretar general al 
Partidului Comunist Francez. Biroul 
Politic a examinat problemele si
tuației internaționale și perspective
le desfășurării luptei pentru satis
facerea revendicărilor oamenilor 
muncii. Au fost adoptate rezoluții 
în legătură cu problemele discutate.

■o»o

Rezoluțîa plenarei C. C.
BRUXELLES (Agerpres). TASS. 

Ziarul „Drapeau Rouge” a publicat 
o rezoluție adoptată de plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Belgia, 
care a avut loc la 8—9 septembrie.

în rezoluție se analizează situația 
din țară și raportul forțelor de cla
să din Belgia. Trasînd obiectivele 
principale ale luptei clasei munci-

o»o-

Conferința Commonwealthului se încheie 
într-o atmosferă de confuzie și incertitudine

LONDRA 15 (Agerpres). — Lucră
rile comitetelor instituite de confe
rința' Commonwealthului pentru a 
examina implicațiile economice ale 
aderam Angliei la Piața comună, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse, „se încheie într-o at
mosferă de confuzie și incertitudi
ne". La aceasta a contribuit și pro
punerea lui Ayub Khan, președin
tele Pakistanului, cu privire la con
vocarea unei conferințe a reprezen
tanților țărilor Commonwealthului, 
și ai Pieței comune, propunere care 
a fost întîmpinată cu scepticism nu 
numai de țările Pieței comune, ci 
chiar de țările Commonwealthului. 
Pînă și delegația britanică, relatea
ză corespondentul, „a întîmpinat cu 
ironie această propunere“.

Ziarele londoneze subliniază în 
același timp că încercările lui Mac
millan de a atenua, în convorbirile 
personale avute cu primii miniștri 
ai Commonwealthului, sentimentele 
lor de ostilitate față de Piața comu
nă au suferit un eșec. „încercările

■<>»<>•

Zilele trecute după un marș de protest Împotriva aderării Angliei la Piața co
mună a avut loc tn piața Trafalgar din Londra un mare miting la care au luat *
cuvtntui reprezentanți ai mai multor partide politice. Pe pancarte scrie : „Piața 

comună Înseamnă siîrșitul Commonwealth ului”, „Nu I — Pieței comune”
~ '...... ?--rr^===-

OE ATLETßSM
desculț a reușit să treacă primul linia 
de sosire, lată rezultatele acestei pro
be : 1. Tulloh — 14’00"6/10 ; 2. Zimny 
(R.P.P.) 14'01"8/10 ; 3. Bolotnikov
(U.R.S.S.) 14’02”6/10.

Pronosticurile au fost confirmate în
tocmai la săritura cu prăjina. învingă
tor : finlandezul Pentti Nikula, cu o 
săritură de 4,80 m. Pe locul doi, ceho
slovacul Tomașek — 4,60 m, iar pe 
locul trei finlandezul Nystrom — 4,60 
m. Atletul romîn Petre Astafei a să
rit ca și în calificări 4,40 m ocupînd 
locul 11. Rezultate neașteptate în serii
le probei de 800 m plat. Cel mai bun 
timp a tost obținut de olandeza Kraan 
— 2'06"3/10, în timp ce campioana 
olimpică, Ludmila Lîsenko a fost eli
minată împreună cu concurentele noas
tre Elisabefa Todorov și Florica Gre- 
cescu.

Campionatele se încheie astăzi. Din 
programul care cuprinde 12 finale sînt 
așteptate cu mare interes săritura în 
înălțime, cursa de maraton, ștafetele, 
probele de 1 500 m plat și 3 000 m 
obstacole. în această ultimă cursă va 
participa și sportivul romîn Zoltan Va- 
moș.

Campionatele R. P.
Timpul frumos de ieri a permis înotă

torilor caro se întrec în cadrul canipio- 
natelor R. P. Romîne — seniori să ob
țină unele rezultate mai apropiate de 
posibilitățile lor. In cea de-a treia zi, 
s-au disputat în continuare o serie de 
probe eliminatorii, după care în cursul 
după-amiezii au avut loc întreceri fi
nale. In cursa de 200 delfin, primul s-a 
clasat Alex, Popescu (Dinamo) cu timpul 
de 2’30”. 2/10 (campion al R. P. Romine 
pe 1962). în finala 100 spate (f) titlul de 
campioană a R. P. Romîne pe 1962 a fost 
cîștigat de Anca Trohani (C.S.Ș.-Buc.) 
cu 1’ 19” 3/10. Surpriza zilei a constituit-o 
victoria,lui Ion Condeescu (Steaua) asu
pra lui1 Alex. Schmaltzer (SteaUa), pri
mul străbătind distanța în 1’ 15” 2/10 de- 
venin.i astfel campion al R. P. Romîne. 
In cursa de 400 liber (b), pe primul loc 
s-a clasat Cornel Mocanu (Steaua) care 
a avut în M. Căprărescu un adversar va
loros. Pe ultimii 25 m ambii înotători au 
mers alături. Avînd un finiș mai bun, 
Möcanu se distanțează cu 2 metri și 
ciștigă proba și titlul de campion al 
R. P. Romine,

Biroul Politic a hotărît să con
voace pentru zilele de 4 și 5 octom
brie plenara C.C. al P.C. Francez, 
cu următoarea ordine de zi : Lupta 
pentru pace și dezarmare (raportor 
Raymond Guyot, membru al Bi- ; 
roului Politic al P.C. Francez) ; re- .i 
ferendumul și unitatea în lupta îm- -, 
potriva puterii personale, pentru 
democrație (raportor Roland Leroy, 
secretar al C.C. al P.C. Francez)., -,. -

al P. C. din Belgia
toare belgiene, Comitetul Central al 
P.C. din Belgia adresează tuturor 
organizațiilor de partid chemarea 
de a elabora la fața locului pla
nuri concrete de acțiune pentru vii
torul apropiat și de a depune efor
turi maxime în lupta clasei mun
citoare din Belgia pentru dreptu
rile ei.

lui Macmillan de a slăbi eriticita 
Commonwealthului, scrie „Daily 
Express“, au eșuat“. Pe de altă parte, 
guvernul englez a refuzat cererea 
Australiei și Canadei de a se ține 
încă o conferință a Commonwealth
ului înainte de semnarea acordului 
definitiv dintre Anglia și Piața co- ~ 
mună. Această cerere, relatează co
respondentul ziarului „Guardian“, • 
prezintă o mare importanță pentru 
Diefenbaker și Menzies „întrucîț ' 
este clar că ei nu pot să se întoarcă 
acasă cu mîinile goale”.

Lucrările conferinței vor fi relua
te în ședință plenară luni, cînd se 1 
crede că va lua cuvîntul Macmillan 
pentru a răspunde criticilor primi-1 
lor miniștri ai Commonwealthului • ! 
și cînd toți participanții la conferin-, 
ță vor avea, după cum relatează .. 
France Presse, „delicata misiune de 
a întocmi un comunicat asupra re
zultatelor lucrărilor conferinței în 
care să măsoare întreaga întindere 
a dezacordului dintre Regatul Unit 
și partenerii săi tradiționali"« ■

î-

JN CITEVÀ RINDURI
In campionatul categoriei A de fot

bal se dispută astăzi 5 partide, toate 
programate numai în orașe de provin
cie, deoarece cele două echipe bucu- 
reștene Steaua și Dinamo care trebuiau 
să joace în Capitală sînt angajate în 
meciuri internaționale. Iată programul 
întîlnirilor: Oradea: Crișana — Viitorul: 
Lupeni: Minerul — Progresul; Cluj: Ști
ința — Dinamo Bacău; Constanța: Fa
rul — Rapid; Timișoara: Știința — Stea
gul roșu.

*
Dinamo București susține astăzi la Is

tanbul returul meciului cu echipa Ga- > 
latasaray din cadrul competiției de fot- r 
bal „Cupa campionilor europeni”. După 
cum se știe, primul meci s-a terminat la 
egalitate: 1—1,

*
Amatorii de box din Capitală poî ur

mări astăzi două interesante gale din 
campionatul republican pe echipe. Dimi
neața de la ora 10 echipa Progresul va 
întilni formația C.S.O. Reșița în 
grădina cinegiatografului Progresul. A 
doua întîlnire are loc la Stadionul 
Giulești între boxerii clubului Rapid 
București și formația pugiliștilor din 
Cimpulung Muscel. Gala va începe la 
ora 18,30. i

Romîne de natație
Startul următor l-au luat fetele In 

proba de 200 bras. In această cursă San
da Iordan, campioana pe anul trecut și 
recordmenă a tării, a părut obosită. Ea 
a fost întrecută de Zoe Reznicenco 
(C.S.Ș.-Buc.) pe ultimii metri. Campioana 
R. P. Romîne pe 1962 a devenit astfel 
Zoe Reznicenco cu timpul de 3’ 01” 0.

Penultima finală de 100 liber (f) a fost 
clștigată de Măriuca Rotaru (Rapid) cu 
1’08” 4/10, urmată de Cristina Balaban 
(Dinamo) cu 1’ 10” 0.

Concursurile disputate 1er! la Ștrandul 
Tineretului s-au încheiat cu proba de 
4 X 100 mixt (b) și cîștigată de formația 
clubului „Dinamo” cu 4’ 34” 4/10.

Azi, ultima zi a întrecerilor. Dimineața 
se vor disputa finalele la 100 delfin (bl 
și 100 bras (f), precum și eliminatoriile h 
200 spate (b) și 4 X 100 liber (f), ia’ 
după-amiază, finalele la 100 liber (b), 406 
liber (f), 200 spate (b), 200 bras (b). 
4X200 liber (b), 4X100 liber (f) după 
care va avea loc festivitatea de închi
dere.

I. PETRESCU
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ȘTIINȚA IN SPRIJINUL DEZARMĂRII ! Colaborare rodnică Lupte revendicative în Spania

Schimb de note sovieto-iranian
Asigurările Iranului că nu va admite pe teritoriul său 

baze pentru rachete

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS : La Adunarea generală a Fe
derației Mondiale a oamenilor de 
știință, care are loc la Moscova, 
profesorul John Bernal, a propus să 
se creeze un institut internațional 
public pentru studierea problemelor 
legate de menținerea păcii.

Propunerea lui John Bernal a fost situației internaționale încordate,

sprijinită de Cecil Powell, președin
tele Consiliului Executiv al Fede- 

a oamenilor de

sovietic Ivan Ar- 
o înaltă apreciere

rației Mondiale 
știință.

Academicianul 
tobolevski a dat
activității Federației Mondiale a oa
menilor de știință, care în condiții-

•o

„Un stindard al 
timpurilor noastre“

Cuvîntarea Iui J. Bernal 
la Universitatea 

din
„Patrice Lumumba' 
Moscova

MOSCOVA 
„Sînt mândru 
universitate care reprezintă ceva 
cu totul nou, a spus John Ber-’ 

. nai la 14. septembrie la Univer
sitatea „Prieteniei popoarelor” — 
„Patrice Lumumba”. Această 
universitate, care poartă numele 
unui mare om, este un stindard 
al timpurilor noastre, cînd țările 
slab dezvoltate prind puteri".

Vicepreședintele Federației 
mondiale a oamenilor de știință 
a luat cuvîntul la clubul univer
sității, unde a fost salutat de 
rectorul Serghei Rumianțev, drept 
„unul.,din cei măi mari savanți 
și luptători remarcabili pentru 
pace”.

John Bernal a vorbit studenți
lor despre problemele care se 
vor ridica în fața lor la întoar
cerea în țările lor, unde „colo
nialiștii au jefuit avuția națio
nală și au ținut poporul special 
în întuneric”.

Bernal i-a prevenit pe tinerii 
săi auditori, spunîndu-le că „îna
inte colonialiștii acționau groso
lan, iar acum recurg la proce
dee mai subtile”.

„Fiecare popor poate în pre
zent să-și creeze bunurile nece
sare și avuția sa națională”, 
a declarat Bernal, și a dat exem
ple concrete de felul în care pot 
fi folosite în practică cunoștin
țele dobîndite la Moscova.

Vorbind despre rezolvarea 
problemei învățămîntului, Bernal 
a declarat : „Dacă am putea scă
pa de povara războiului, am pu
tea să rezolvăm foarte repede a- 
ceastă problemă",

In încheierea întîlnirii, sa
vantul englez a primit o meda
lie memorials a universității și 
s-a fotografiat cu studenții.

15 (Agerpres). — 
că asist la această

l

pronunțîndu-se pentru dezarmare 
generală și totală, pentru o lume 
fără războaie, aduce un aport im
portant la cauza păcii. El a propus 
să se lărgească permanent sfera de 
influență a federației, atrăgînd în 
rîndurile ei toți oamenii de știință 
care luptă pentru folosirea științei 
în interesul păcii.

Adunarea Generală a aprobat ra
poartele secretarului general al fe
derației și a 
terea dărilor 
de

BAKU 15 (Agerpres). — TASS : 
„Colaborarea strînsă între oamenii 
de știință din țările socialiste con
stituie una din condițiile dezvoltării 
cu succes a petrochimiei romînești”, 
a declarat unui corespondent al 
TASS inginerul Șerban Sever, care 
a condus delegația R.P. Romine la 
Consfătuirea specialiștilor în dome
niul petrochimiei din țările membre 
în Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, care a avut loc la Baku.

In cadrul 
patru zile, 
metode de 
criliatului,
pentru producția de 
și cauciuc artificial.

Pentru delegația romînă a pre
zentat un mare interes studierea 
activității colegilor sovietici, care 
au obținut rezultate considerabile 
prin crearea unor catalizatori de 
înaltă activitate pentru obținerea 
produselor în mari cantități.

consfătuirii, care a durat 
au fost discutate noile 
obținere 
produs

a metilmeta- 
inițial prețios 
lină artificială

• Greva docherilor din Malaga • Manifeste răspîndife de munci
torii agricoli din

15 (Agerpres). — TASS : 
revenit guvernul fran-

lucru.

trecut apoi la dezba- 
de seamă în comisiile

PARIS
Abia și-a ____
chist după puternicele acțiuni ale 
minerilor din Asturia, că a și în
ceput o nouă grevă de mari pro
porții. Docherii din Malaga, unul din 
cele mai mari porturi spaniole la 
Marea Mediterană, au declarat gre
vă și luptă deja de o săptămînă 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor. Potrivit agenției „L’union Fran
çaise d’information“, Franco este 
atît de alarmat de acțiunile munci
torilor portuari din Malaga îneît a 
folosit împotriva greviștilor mari 
detașamente de poliție înarmate 
pînă în dinți.

provincia Cadiz
Potrivit altor știri, la lupta pentru 

drepturi s-au ridicat muncitorii a- 
gricoli din provincia Cadiz. „Unita
tea noastră este chezășia victoriei", 
„Să ne unim împotriva exploatării 
și samavolniciei regimului fran- 
chist“, se spune în manifestele răs- 
pîndite în satele și orășelele din a- 
ceastă parte a țării.

Presa pariziană precum și cei care 
vin din Spania relatează despre 
scumpetea nemaiîntîlnită de 
Alimentele — carne, 
pește, ouă, legume, 
ajuns la prețuri atît 
vor deveni în curînd 
lux”.

MOSCOVA 15 
TASS : Ministerul 
terne al U.R.S.S. a 
15 septembrie între 
ambasadorul sovietic la Teheran, și 
Abbas Aram, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, a avut loc la 
Teheran un schimb de note „Cu pri
vire la neacordarea dreptului state
lor străine de a avea pe teritoriul 
Iranului nici un fel de baze pentru 
rachete".

în nota iraniană se dau asigurări 
că guvernul Iranului „nu va acor
da nici unui stat străin dreptul d'e 
a avea vreun fel de bază pentru 
rachete pe teritoriul Iranului".

în nota sovietică de răspuns a- 
ceastă asigurare este primită cu sa
tisfacție.

(Agerpres). — 
Afacerilor. Ex- 
anunțat că la 
Nikolai Pegov,

Cu prilejul schimbului de note, 
Abbas Aram, ministrul afacerilor 
externe al Iranului, a declarat în 
numele guvernului său : „Declar o- 
ficial că, așa cum a arătat în re
petate rînduri majestatea sa șahin- 
șahul, guvernul șahinșahului Iranu
lui nu va permite niciodată ca Ira
nul să devină un mijloc de agre
siune împotriva teritoriului Uniunii 
Sovietice“.

în declarația de răspuns, amba
sadorul sovietic și-a exprimat cor 
vingerea că asigurările date de gu- 

. vernul Iranului, precum și schim
bul de note „vor sluji la întărirea 
bazelor relațiilor de bună vecină
tate dintre U.R.S.S. și Iran, intere
selor păcii 
Orientului

și securității în regiunea 
Apropiat și Mijlociu“.

0*0

ex-
Ve-

con-

fiscat bunurile americane, dar res
ping cererea permanentă a Cubei de 
a se tranșa toate divergențele".

*
Ministerul forțelor armate revo

luționare al Cubei a comunicat că 
la 12 septembrie un avion militar 
american, încâlcind spațiul aerian 
al Cubei, a zburat la o mică înăl
țime deasupra unui vas comercial 
cj.iban care se afla în apele terito
riale cubane, în regiunea provin
ciei Oriente.

0*0

0*0

Largâ mășcare grevistă asm

acolo, 
orez, 

au
cartofi, 
fructe — 
de mari îneît 

„articole de

italia

Evoluția crizei politice din Brazilia
Hermes Lima a fost desemnat

în interesul cauzei păcii
Declarația agenției TASS cu privire la acțiunile agresive 

ale S.U.A. împotriva Cubei continuă să se afle în atenția opi
niei publice internaționale.

® HAVANA. Declarația TASS con
tinuă să se afle în centrul atenției po
porului cuban. Au loc mitinguri, la 
care oamenii muncii cubani. își expri
mă recunoștința tafă de ajutorul fră
țesc dezinteresat acordat de Uniunea 
Sovietică. Ziarele „Revolucion"- și „El 
Mundo” consacră declarației TASS ar
ticole de fond.

© LA PAZ. Ministrul afacerilor 
terne al Boliviei, Jose Fellman 
larde, a declarat că Bolivia va
tinua să apere principiile neintervenției 
și autodeterminării popoarelor. Bolivia 
nu-și va modifica poziția față de Cuba. 
„Noi nu ne vom fîrgui în privința a- 
cesfor principii“.

0 CIUDAD DE MEXICO. într-un in
terviu acordat revistei „Vision" din 
S.U.A., președintele Mexicului, Adolfo 
Lopez Mateos, a reafirmat că la baza 
politicii externe a Mexicului stă prin
cipiul neintervenției în treburile inter
ne ale Cubei. El a declarat că fara sa 
se va pronunța și în continuare pen
tru neintervenție și dreptul la autode
terminare a popoarelor.

e Profesorii americani Arthur și 
Hellen Bertolf, din Philadelphia, 
într-o scrisoare publicată de ziarul 
„Post Dispatch", arată : „Washing
tonul duce o politică încîlcită față 
de Cuba. Statele Unite interzic co
merțul cu Cuba, iar apoi învinuiesc 
Cuba că face comerț cu Uniunea 
Sovietică. Ele trimit în Cuba 
grupuri mai mici sau mai mari de 
agresori, iar apoi acuză Cuba că 
primește armament din Uniunea So
vietică. Ele se plîng că Cuba a con-

. .■ ====»♦»=.............-=

Comentariul 
ziarului „Pravda“

Comentînd conferința de presă 
a președintelui S.U.A., corespon
dentul din Washington al „Prav- 
dei”, S. Vîșnevski, arată, printre 
altele, că o serie de declarații ale 
președintelui au fost „realiste”.

„Oamenii cu judecata sănătoa
să din capitala S.U.A., scrie el, 
relevă cu satisfacție că președin
tele a refuzat în mod public să 
urmeze calea nesăbuită a dez
lănțuirii unei agresiuni, cale pe 
care este împins de unii milita- 
riști deșănțați- Din păcate însă, 
nu se poate spune că el a ales 
temeinic calea realismului. Pune 
în gardă chiar și numai faptul 
că alături de declarațiile rezo
nabile ale d-lui Kennedy se află 
amenințări directe la adresa Cu
bei Și a țării noastre”.

început de an școlar în lumea capitalului

rasistă. ȘiCopiii albi
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nu se joacă cu el. Le-au interzis părinfil, educafla
în recreafie, micul negru se simte stingher. Iată-I, în curtea școlii catolica 
„St. Mary of fhe Angels” din New Orleans.

mai duminica avea 
voie să le poarte, 
Robby pleacă cu 
ghiozdanul în spate 
spre școală. Dar, în 
fața porții, parcă nu-i 
vine să intre.

Pe gard se înalță 
cîteva cruci care ard.

Robby a împlinitde 
curînd 7 ani. Este un 
băiețel zdravăn și să
nătos. în viața lui a 
intervenit un eveni
ment important : va 

. merge la școală, l-a 
spus mai de mult, pe 
un ton grav, bunica : 
„Robby, o bucurie ! Sînt acolo mulți oa- 
Ai fost admis la școa
lă împreună cu încă 
5 copii negri, 
cuminte. să 
bine, să nu te 
copiii albi", 
tunci, micuțul Robby 
nu mai 
gîndit.

într-o 
tatăl lui 
tovit de 
auzit spunînd : „Nu-i riat. 
nimic, am să trudesc 
din greu, dar vreau 
ca lui Robby să-i 
meargă mai bine de- 
cît mi-a mers mie, 
să-i dau o creștere 
bună, să nu mai fie 
bătaia de joc a albi
lor”.

Și ziua mult aștep
tată a sosit. Robby 
s-a deșteptat înaintea 
tuturor. Cum va fi la 
școală ? îmbrăcat cu 
hăinuțele pe care nu-

Să fii 
înveți 

cerți cu 
De a-

la asta s-a

seară, cînd 
s-a întors ts- 
la lucru, l-a

»•

meni. Unul din ei îl 
îmbrîncește și-i dă 
cîteva palme : „Cd- 
ră-te acasă, pui de 
negru". Ceilalți copii 
ies din clădire spe- 
riați : se zvonește că 
în școală a fost așe
zată o bombă care va 
exploda dacă ■ vor fi 
primiți copii negri. 
Robby se uită spe-

Sînt și polițiști 
prin apropiere, dar 
nimeni nu-i ia apăra
rea. Și, plin de praf, 
cu hainele mototolite, 
Robby se întoarce a- 
casă. A auzit în în
vălmășeală un cuvînt 
pe care nu l-a înțe
les. Cu lacrimi în 
ochi, se duce și o în
treabă pe bunica ! 
„Bunico, ce-i aia „in
tegrare rasială" ?

Robby — potrivit

știrilor transmise de 
agenția United Press 
International — urma 
să învețe la școala 
St. Rose of Lima din 
New Orleans. Tele
gramele care sosesc 
în aceste zile relatea
ză despre tot mai 
multe fărădelegi ale 
rasiștilor. Agenția As
sociated. Press arăta 
că în orașul Dallas 
(Georgia), rasiștii aU 
atacat cu focuri de 
armă locuințele ne
grilor, iar în orașul 
Harvey (Louisiana) 
huliganii au deschis 
focul împotriva a 
două școli în care fu
seseră admiși copii 
negri. In zeci de ora
șe din sudul Statelor 
Unite au loc, sub pri
virile îngăduitoare 
ale autorităților, ase
menea fărădelegi ale 
rasiștilor. Lacrimile 
lui Robby și ale atâtor 
a.lți copii negri sînt 
deosebit de grăitoare 
pentru mult trîmbițata 
„democrație" ameri
cană.

I. ALEXANDRESCU

Nu sînt locuri, 
nici fonduri

'Săptămînalul ,,1’Humanité Diman
che” publică un comentariu referitor 
la situația grea în care se află în- 
vățămîntul în Franța, arătînd prin
tre altele :

„Situația învățămîntulul este deo
sebit de grea, mal ales în ceea ce 
privește școlile pentru cei în vîrstă 
de 14 ani. Zeci de mii de adoles
cenți nu vor putea fi primiți în școli. 
'Chiar șl centrele de ucenici (denu
mite azi școli tehnice), „școli care 
rămîn un ultim refugiu”, le sînt as
tăzi închise. Motivul este : la Paris 
și în departamentul Senei nu sînt 
locuri pentru 23 000 de tineri și ti
nere (din totalul de 50 000) prove- 
niți din familii de muncitori, dornici 
de a învăța o meserie. Nu sînt locuri 
nici pentru acei elevi, din această 
categorie, care au trecut cu succes 
examenul de admitere 1 Miile de fa
milii care bat drumurile la „centrele 
de informații și înscriere în școli" 
deschise în ajunul începerii anului 
școlar, își pun cu neliniște întreba
rea : „Ce să facem cu copiii noș
tri ?”

Diferitele guverne care s-au suc
cedat timp de 15 ani au sacrificat 
intenționat viitorul învățămîntului a- 
venturilor lor ruinătoare în Indochi
na și Algeria.

Bugetul pe anul 1963 arată din 
nou preferințele guvernului. Din cei 
500 miliarde franci necesari învăță
mîntului, guvernul a acordat nu
mai 275 miliarde franci. In schimb, 
sînt prevăzute 450 miliarde franci 
pentru construirea uzinei atomice 
militare de la Pierrelatte”.

A fi profesor 
in Coreea de sud...

Ziarele sud-coreene relatează tragica 
întîmplare a învăfăfoarei Choi Yung 
Ki, de la Școala industrială superioară 
din Taegu. Tnvăfăfoarea lucrează de 
peste 15 ani în învăfămînf. într-una 
din zile, în timp ce preda o lecție în 
fafa elevilor, a leșinat din cauza foa
mei. A fost dusă la spital, unde însă 
nu a primit nici o îngrijire, înfrucît nu 
avea cu ce plăti. Cazul acestei pro
fesoare nu constituie o excepfie. După 
cum subliniază ziarul sud-coreean 
„Ryungnan llbo", „fofi învățătorii și 
profesorii sud-coreeni sînt într-o situa
ție la fel de grea“.

ROMA 15 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres transmite : Un 
puternic val de greve a cuprins Ita
lia în sectoarele cele mai importante 
ale economiei sale — industria grea, 
industria metalurgică, construcțiile 
navaie și agricultura. O puterni
că acțiune grevistă desfășoară cei 
1000 000 metalurgiști care, după o 
pauză de o lună de zile, au încetat 
din nou lucrul. In cursul zilei de 
sîmbătă, greva cuprinsese 95 la sută 
din întreprinderile metalurgice și 
siderurgice.

La șantierele navale „Ansaldo" 
din Livorno muncitorii au declarat 
o grevă în semn de protest împo
triva încercărilor conducerii de a 
„redimensiona“ șantierele, adică de 
a le închide treptat și a arunca pe 
drumuri mii de muncitori. Au decla
rat grevă și muncitorii siderurgiști 
de la uzinele „Italsider” din Bag- 
noli, precum și cei 80 000 de mun-

de mașini decitori de la uzinele 
scris și calculat „Olivetti“.

Greviștii din sectorul construcții
lor edilitare și din industria de con
serve au reușit să smulgă patronatu
lui o sporire a salariilor și încheie
rea de noi contracte de muncă.

In cele mai importante regiuni a- 
gricole ale Italiei — Emilia, Tos
cana, Veneto și Marche — sînt în 
grevă zeci de mii de muncitori agri
coli și dijmași. Numai în provincia 
Ferrara, celor 50 000 de greviști li 
s-au adăugat în ultimele două zile 
20 000 de dijmași.

.0.

Tendință de scădere 
la bursa .vest-berlînezâ

o»o-----

Baricade pe șoselele 
din Rhodesia de sud

SALISBURY 15 (Agerpres). — în 
Rhodesia de sud sifuafia continuă să 
se men|ină încordată și agențiile de 
presă relatează despre noi incidente 
între politia britanică și populația de 
culoare care luptă pentru libertățile 
democratice. în regiunea Umtali, poli
tia a operat arestări în rîndurile tine
rilor de culoare. Aici, șoselele prin
cipale au fost blocate de baricadele 
ridicate de populație, iar înfr-o loca
litate din aceeași regiune automobilele 
polijiei au fost atacate cu pietre.

BERLINUL OCCIDENTAL 15 (A- 
gerpres). — La bursa din Berlinul 
occidental se observă tendinfa de 
scădere a cursului acțiunilor. Po
trivit relatărilor presei, spre sfîrși- 
tul acestei săptămîni cursul acțiu
nilor întreprinderilor industriei mi
niere a scăzut cu 0,5—1,5 puncte. 
Acfiunile societăților chimice, suc
cesoare ale „I. G. Farbenindusfrie”, 
au scăzut cu 1—1,5 puncte, acțiu
nile societăților A.E.G. și Siemens 
— cu 1—2,5 puncte, acfiunile so- 
ciefăfii de automobile P.M.V. — cu 
5,5 puncte. Cursul acțiunilor prin
cipalelor bănci ale R.F.G. : „Kom
merzbank” și „Dresdner Bank“ a 
scăzut respectiv cu 1 și cu 3 puncte.

RIO DE JANEIRO 
Criza politică din 
rapid în cursul zilei 
După dezbateri 
Deputafilor, 
puternicei 
președintele Goularf, declanșată de 
milioane de muncitori șl funcționari 
brazilieni, a adoptat hotărîrea ca ple
biscitul asupra formei de conducere 
a țării să aibă loc la 6 ianuarie, anul 
viitor. Această hotărîre este interpre
tată de observatorii politici drept o 
înfrîngere a aripii drepte a Camerei 
Deputafilor, care s-a împotrivit ținerii 
referendumului pentru a-l priva pe 
președintele Goulart de posibilitatea 
de a frece la înfăptuirea unor reforme 
radicale.

La cîteva ore după încheierea dez
baterilor Camerei Deputafilor, agenfia 
France Presse a anunfat că președin
tele Goulart a desemnat pe Hermes 
Lima în funefia de prim-ministru al 
țării, în locul lui Brachado da Rocha, 
al cărui guvern a demisionai la 14 
septembrie în semn de protest împo
triva ■ manevrelor 
deputafilor de 
arată agenția 
prim-ministru se 
încredere a președintelui Goularf și 
va conduce un guvern de tranziție 
pînă la viitoarele alegeri. Potrivit unei 
hotărîri a Camerei Deputafilor, el își 
va ocupa postul fără a mai fi necesară 
confirmarea parlamentului.

Referindu-se la desfășurarea grevei 
generale, corespondenții de presă 
din Rio de Janeiro relevă că ea a 
fost urmată într-un procent de sută la 
sută în numeroase sectoare economice. 
„Ordinul de grevă — 
fia France Presse — a 
în sectorul de stat cîf 
particular".

Potrivit agenfiilor, 
reaefionar din sfatul Guanabara, Carlos

15 (Agerpres). — 
Brazilia a evoluat 
de 15 septembrie, 

furtunoase, Camera 
acfionînd sub impresia 

greve de solidaritate cu

prim-mi nistru
declarat greva „ilegală" șlLacerda, a 

a amenințat că va ordona ocuparea 
sediilor sindicatelor. La ordinul lui 
Lacerda, 400 de muncitori au fost ares, 
tați. Totuși, în ciuda represiunilor, și în 
acest sfat au participat la grevă sute 
de mii de muncitori și funcționari.

în după-amiaza zilei de 15 septem
brie, președintele Goulart a adres-’t 
un apel sindicatelor în care le cÂre 
să pună capăt grevei generale. După 
cum transmite agenfia France 
sindicatele au făcut cunoscut 
dimineafa situafia va reveni la 
în întreaga fără.

-------  -------O®O--------

Presse, 
că luni 
normal

De pretutindeni

obstructionists ale 
dreapta. După cum 
France Presse, noul 
bucură de întreaga

transmite agen- 
fosî urmat atît 
și in sectorul

guvernatorul

LONDRA 15 (Agerpres). — într-0 
declarafie, cunoscutul filozof englez 
Bertrand Russell subliniază că în Sta
tele Unite „se răsptndește un nou 
maccarfhysm, care are drept scop sfi 
creeze lagăre de concentrare pentru 
Idei.

O bandă de Informatori plătiți — 
arafă B. Russell — (Iste subversive, 
poliția secretă, calomnii in presa Ires
ponsabilă, toate aceste metode au fost 
folosite pentru „scopul nobil" al creă
rii unor lagăre de concentrare pentru 
Idei”

Graficul alăturat, 
reprodus din zia
rul englez „Guar
dian”, arată că în 
zona lirei sterline, 
rezervele de aur 
și valută au scă
zut numai în luna 
august a.c. cu 24 
milioane lire. Re
zervele au ajuns 
la 1 017 milioane, 
față de 1 245 mi
lioane cit . erau 
anul trecut în a- 
ceeași lună.

New 'din Copenhaga, s-a bucurat de un 
cea
Ge-

SCU R T IE
MOSCOVA’. Âu plecat la 

York, pentru a participa la 
de-a 17-a sesiune a Adunării
nerale a O.N.U., delegațiile Uniunii 
Sovietice, în frunte cu Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Ucrainei, în frunte cu Luka 
Palamarciuk, ministrul afacerilor ex_ 
terne al R.S.S. Ucrainene, și Bielo- 
rusiei, în frunte cu Kuzma Kiseliov, 
ministrul afacerilor externe al R.S.S. 
Bieloruse.

deosebit succes. Presa daneză a pu
blicat articole elogioase și fotogra
fii.

VARȘOVIA. In capitala Poloniei 
s-a deschis la 15 septembrie cel 
de-al VI-lea festival internațional 
de muzică contemporană „Toamna 
varșoviană". Participă circa 140 de 
muzicieni, compozitori și critici din 
numeroase țări ale Europei, Asiei și 
Americii. Țara noastră este repre
zentată de muzicologul Petre Brîn- 
cuși și compozitorul Sergiu Sarchi- 
zov.

PNOM-PENH. în declarația guver
nului și parlamentului Cambodgiei se 
exprimă „uimirea în legătură cu atitu
dinea de indiferentă” a S.U.A. fată de 
atacul săvîrșit în cursul acestei săpfă- 
mîni de trupele sud-viefnameze asu
pra unui sat din Cambodgia. Gu
vernul Cambodgiei, a cărui declarație 
a fost aprobată în unanimitate de par
lament, condamnă cu toată seriozitatea 
agresiunea autorităților sud-viefnameze 
și o caracterizează ca „un act criminal”.

MOSCOVA. Sîmbătă după-amiază, 
Ambasada R. P. Romîne la Moscova 
a oferit. un cocteil in cinstea artiș
tilor Teatrului de Operetă din O- 
desa care 
„Lysistrata" ... ......, _____
Teatrul din Odesa, aflîndu-se în 
turneu la
>>■

au interpretat opereta 
de Gherase Dendrino.

Moscova, a prezentat 
.Lysistrata" pe scena teatrului 

Kremlin.

„RAPSODIA ROMÎNĂ" 
LÀ COPENHAGA

din

COPENHAGA. Ansamblul româ
nesc de cîntece și dansuri „Rapso
dia romînă”, care se află în drum 
spre S.U.A., a sosit în Danemarca.

Primul spectacol, dat în sala de 
concerte „Odd-fellow pallaeet"

SAN JOSE. Adunarea Legislativă 
din Costa Rica a hotărît, cu majo
ritate de voturi, să sprijine rezoluția 
Congresului Național al Boliviei care 
condamnă vinderea de către Sta
tele Unite a cositorului la prețuri 
de dumping.

RECORD MONDIAL 
DE ÎNĂLȚIME

MOSCOVA, La 11 septembrie 
1962, pilotul P. M. Ostapenko, a 
stabilit la bordul unui avion 
„E-166" un record mondial de 
înălțime egal cu 22 680 metri ; 
totodată el a desfășurat o viteză 
permanentă de 2 500 km pe oră,

SANTIAGO DE CHILE. După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
în capitala Chile, Santiago, s-a în
cheiat conferința sindicatelor din

țările Americii de sud, ale cărei lu
crări au durat patru zile. Au parti
cipat delegații sindicale din 20 de 
state latino-americane. Conferința a 
adoptat un apel către oamenii mun
cii din țările Americii Latine în 
care Ti cheamă la unire și la: luptă 
pentru eliberarea deplină de - sub 
jugul exploatatorilor locali și-stră
ini, pentru construirea unei socie
tăți drepte în țările Americii de sud.

BONN. In comunicatul dat publi
cității după încheierea tratativelor 
dintre ministrul de război vest-ger- 
man, Strauss, și Gilpatric, ministrul 
adjunct de război al S.U.A., se con
sideră „necesar" să se intensifice și 
mai mult puterea militară a 
N.A.T.O. Ei cer crearea „unor forțe 
armate atomice puternice și bine 
înarmate în Europa".

NEW YORK. Comisia pentru 
nergia atomică a anunțat căf la 14 
septembrie Statele Unite au efec
tuat o explozie nucleară subterană 
pe poligonul din statul Nevada.
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I său, care, după unele stilizări și cla- j 
1 oticări, a fost publicai sub titlul „Ca- J 

mera gunoaielor" (Quarto de des- } 
pejo). Cartea evocă viafa grea, mize- j 
riile, foamea, lupta pentru existentă a I 
celor care locuiesc în cocioabe. In i 
ciuda greutăților, cartea a fost tradu- j 
să în 13 limbi, bucurîndu-se de âpre- I 
ciere.

Acțiunea lui Danilo Doici 
n-a lost zadarnică

Greva foamei de nouă zile, 
declarată de cunoscutul scriitor 
italian Danilo Doici, laureat al 
Premiului international Lenin 
„Pentru întărirea păcii între, po
poare”, spre a determina au
toritățile să înceapă construirea 
unui barai îri Sicilia pe rîul Yato, 
nu a fost zadarnică. în urma 
campaniei opiniei publice în 
sprijinul acțiunii lui Danilo Doici, 
guvernul a anunțat vineri seara 
că a hotărît începerea lucrărilor 
acestui baraj, lucrări care timp 
de șapte ani au fost mereu a- 
mînate.

Academicieni șomeri
Potrivit statisticii „Oficiului 

f central de plasare a brațelor de 
muncă" din Germania occidenta
lă, în această fără au fost înre
gistrați ca șomeri cîțiva acade
micieni. O serie de chimiști, in
gineri constructori, doctori vete
rinari precum și ingineri silvici, 
agronomi, nu pot găsi de lucru.

După cum a declarat la o con
ferință de presă Wolf, conducă
torul oficiului amintit, în R.F.G. 
un chimist de 50 de 

i foarte puține șanse să găsească 
de lucru.

ani are

Succesul literar
al unei simple negrese ]
Carolina Maria de Jesus, o simplă ,j 

negresă braziliană, care se îndeletni- I 
cea cu vînzarea de lucruri vechi, a * 
devenit un personaj principal în co- { 
Ioanele săptămînalelor din America. J 
Acest succes se datorește jurnalului !

-O0O

/Andora măr al discordiei?

CIUPERCI GIGANTICE

în presă se vorbește despre o „criză 
politică” în Andora.

Pentru mulți Andora constituie o 
curiozifafe geografico-polifică. Situat 
în ' Pirineii Orientali, între Franfa și 
Spania, acesf sfat liliputan se întinde 
pe o suprafață de numai 453 km p și 
are aproximativ 12 000 de locuitori 
care se ocupă în principal cu agri
cultura. De șapte secole fara se află 
sub dubla stăpînire a Spaniei (epis
copul de Urjel) și a șefului sfatului 
francez. Anual Andora plătește un tri
but, devenit simbolic, ambilor stăpîni : 
episcopului de • Urjel — 460 pesetas 
și Franfeî — 960 franci. Pentru chel
tuieli militare se alocă... 20 franci pe 
an. După cum transmite agenfia France 
Presse, se consideră că „această sumă 
este suficientă pentru obfinerea de 
munifii necesare salvelor la festivi
tăți”.

Deși se fine departe de politica eu-

ropeană, Andora este din cînd în 
cînd ,,măr al discordiei“ înfre sfăpînii 
săi — Franfa și Spania. Recent primul 

. ministru, Reig, înclinînd spre Franfa, a 
respins alegerea în Consiliul General 
(organul reprezentativ local), al unui 
lider prospaniol. înfuriafi, partizanii 
Spaniei, grupîndu-se în jurul episcopu
lui de Urjel, au refuzat să recunoască 
hotărîrea primului ministru. Cu alte 
cuvinte, fara este frămîntată de criză 
politică. Nu este vorba doar de un 
conflict de operetă, cum s-ar părea la 
prima vedere. Cu tot teritoriul ei mi
nuscul, Andora are importanta sa stra
tegică, datorită faptului că pe acolo 
trec drumurile care leagă Peninsula 
Iberică cu „marea“ Europă. Nu este 
de aceea de mirare că aici se înfruntă 
din cînd în cînd ambițiile celor doi 
stăpîni.

V. O.

In Elveția, acești doi copii iji 
găsit două ciuperci uriașe din j 

( specia „Lycoperdon Calvatia Gi- ) 
[ gantum”, de o mare raritate. Ele j 
f cîntăresc cite 5 și 4 kg fiecare. ) 
[ Fiind comestibile, ciupercile pot j 
( asigura o masă copioasă pentru ) 
! 10—12 persoane.
( O nouă Plai
[ După cum anunfä ziarele, la i 

f Paris va debuta în curînd, înlr-un J 
(spectacol muzical, sora vitregă aJ 
( cunoscutei cînfărefe franceze Edith j 
(Piaf. Denise Piaf are 31 de ani și I 
( Pînă nu de mult a locuit în Ca- [ 
i nada. Se pare însă că înfre cele l 
C doua cînfărefe nu se va crea nici } 
I o rivalitate : stilul Denise! este cu I 
f fotul altul decît cel al sore* sale, i 
I.............
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