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Pentru recolte sporite 
de Ä in anul viitor

Gospodăria agricolă de 
stat Dudești, regiunea 
București, a obținut anul 
acesta o producție ridi
cată de grîu ia hectar. 
Rezultatele obținute au a- 
rătat că la baz3 recoltelor 
mari nu stau întotdeauna 
factorii naturali, care nu 
au fost favorabili în to
talitate. că hotărîtor este 
ansamblul măsurilor care 
se iau pentru creșterea 
producției la hectar. Toc
mai acest fapt, ca și ex
periența acumulată, ne 
sporesc încrederea că în 
anul viitor putem obține 
producții și mai mari. 

•Iată un exemplu. Briga
da condusă de tov. Ion 
Leuștean, care a aplicat 
mai bine regulile agro
tehnice, a obținut pe o 
suprafață de 284 ha 1 250 
kg grl'U la ha mal mult 
decît producția medie rea
lizată pe gospodărie. Nu 
arată oare acest lucru că 
mai sînt încă mari rezerve 
nefolosite de sporire a 
producției la hectar ?

Din timp, noi am și în
ceput să creăm condi
țiile care contribuie la 
sporirea recoltei. în pri- 
mul rînd, a'm luat măsuri 
pentru o cît mai judicioa
să repartizare pe brigăzi 
a suprafeței pe care _ o 
vom cultiva cu grîu și în- 
sămînțarea acestuia după 
plante premergătoare bu
ne. Vom semăna grîu după 
mazăre, borceag, iar pe 
suprafețe însemnate vom 
folosi ca’ plante premer
gătoare porumbul și floa- 
rea-soarelui. în funcție de 
planul de rotație lo
cal, pe anumite supra
fețe griul se va cul
tiva după grîu. Semănînd 
griul după plante premer
gătoare atît de diferite, 
este necesar ca pe fiecare 
parcelă să executăm lu
crările de pregătire in 
mod diferit, urmărind însă 
cu toată grija să realizăm 
o afînare profundă a so
lului. captarea și economi
sirea apei din precipitații, 
îngroparea sub brazdă a 
îngrășămintelor și restu
rilor vegetale, distrugerea 
în parte a buruienilor și 
dăunătorilor, asigurarea 
unui bun pat germinativ. 
Pentru aceasta, în funcție 
de agregatele folosite exe
cutăm diferențiat lucrările

agrotehnice, de la parcelă 
la parcelă, în raport cu 
starea de umiditate, plan
ta premergătoare și epo
ca de executare.

După plantele care au 
părăsit terenul mai de
vreme — borceag, mazăre 
și după cerealele păioase 
— s-a trecut imediat după 
recoltat la efectuarea a- 
răturilor adînci. Adînci- 
mea arăturii a fost de 
23—30 cm, în raport cu 
umiditatea din sol. Acolo 
unde acest lucru nu era 
posibil, pe unele măză- 
riști prea uscate, nu s-a 
arat, ci s-a discuit, ară
tura de brazdă executîn- 
du-se mai tîrziu.

Experiența noastră, ca 
de altfel a multor altor 
unități agricole, arată că 
arăturile bulgăroase sînt 
una din cele mai mari pie
dici în calea spre obține
rea de recolte sporite. Noi 
căutăm să evităm aseme
nea arături. în momentul 
recoltării în sol există 
umiditate și aceasta per
mite executarea arături
lor fără a se scoate bolo
vani. Dar la cîteva zile 
după recoltare umezeala 
se pierde în mare măsură 
și arătura se execută mai 
greu, de slabă calitate. 
Cunoscînd acest lucru me
canizatorii noștri, urmînd 
exemplul celor mai buni 
dintre ei, cum sînt tov. 
Petre Feieș, Panait Gheor
ghe, Toma Cicăldău, 
Gheorghe Ionașcu, Tudor 
Nicolae, au muncit zi și 
noapte pentru a executa 
arăturile în epoca' optimă.

După premergătoarele 
ce părăsesc terenul mai 
tîrziu, cum sînt porumbul 
și floarea'-soarelui, facem 
o singură arătură, la a- 
dîncimea la care nu se 
scot bolovani. - Parcelele 
cu asemenea premergă
toare au fost astfel alese 
încît recoltarea lor să se 
facă cu întîietate. Pe a- 
ceste parcele noi lucrăm 
în prezent la recoltarea 
florii-soarelui și porum-

VICTOR NEGREA 
inginer agronom șef 

G.A.S. Dudești, 
regiunea București

La S.M.T. Cocioc, raionul Răcori, au 103t termi
nate reparațiile ia mașinile agricole care vor 
lucra în campania de toamnă. Toate utilajele 
au fost repartizate la gospodăriile colective 
în care vor lucra. în fotografie (în prim plan) : 
Tractoristul Ioniță Alexandru și tehnicianul Gheor
ghe Călcîi de Ia G.A.C. Poîenari fac o ultimă veri
ficare a semănătoarei. (Foto : M. Andreescu)

Cu planul pc 9 luni îndeplinit
PLOIEȘTI (coiesp. „Scînteii"). — Exploatările car

bonifere din cadrul Trustului minier Muntenia și-au 
îndeplinit cu 13 zile mai devreme sarcinile de plan 
la producția globală și marfă pe primele trei trimes
tre ale anului. In perioada care a trecut pînă acum, 
productivitatea muncii a crescut cu 3,5 la sută și s-au 
realizat economii suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 1 140 000 lei.

Aceste realizări au la bază măsurile luate pentru 
mai buna organizare a muncii, introducerea și extin
derea procedeelor noi de lucru, ridicarea calificării 
muncitorilor. La Filipeștii de Pădure s-a extins în 
ultimul timp extracția lignitului în abataje frontale 
armate metalic. La sectorul Roșioara, unde se aplică 
această metodă, randamentul a crescut de la 3 la 
4,5 tone pe post.

In cursul dimineții de marți, mem
bri ai delegației de partid ți guver
namentale a R. D. Germane, în 
frunte cu tovarășul Walter Ulbricht, 
împreună cu tovarășii Chivu Stoica, 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, și alte 
persoane oficiale au făcut o vizită 
prin Capitală. In cursul vizitei, oas
peții au fost însoțiți de arhitectul- 
șef al Capitalei, prof. Horia Maieu. 
Solii poporului din R. D. Germană 
au făcut cunoștință cu noile car
tiere ale orașului, cu noile sale in
stituții de cultură și artă. Pe ma
gistralele și bulevardele orașului, 
pe toate străzile pe unde au trecut, 
oaspeții au fost întâmpinați cu căl
dură de mii și mii de bucureșteni.

Primul popas — la Pavilionul Ex
poziției Economiei Naționale. Imensa 
cupolă sclipește în lumina dimineții 
ca o splendidă emisferă argintie. 
Oaspeții sînt conduși în interiorul 
Pavilionului, unde tovarășul Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei de 
Comerț, dă explicații detaliate cu 
privire la această importantă reali
zare a arhitecților și constructorilor 
noștri.

Tovarășul Chivu Stoica relevă 
faptul că această podoabă arhitec
tonică a Capitalei a fost inaugurată 
cu prilejul lucrărilor sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Naționale, 
care a consfințit istoricul eveniment 
al încheierii colectivizării agricultu
rii și că la sesiune au luat parte 
peste 11 mii de persoane.

Apoi, membrilor delegației le-a 
fost prezentat planul celui de-al 
IV-lea pavilion de mostre, care 
se află în curs de amenajare, 
precum și macheta viitoarelor con
strucții care vor întregi acest an
samblu arhitectonic.

Străbătând bulevardele Mărăști și 
1 Mai. coloana de mașini se în
dreaptă spre Calea Griviței. Pe 
drum, oaspeții trec prin dreptul 
unor șantiere unde mari macarale 
moderne montează întregi camere 
de locuit. De la înălțimea schelelor 
muncitorii constructori fac semne 
prietenești cu mina.

Iată noua Cale a Griviței. în fața 
membrilor delegației se deschide 
minunata priveliște a cartierului 
ridicat pe locul caselor părăginite 
unde odinioară își duceau viața 
muncitorii ceferiști. Aceiași munci
tori cu familiile lor trăiesc astăzi în 
aceste blocuri moderne, scăldate în 
lumină. Varietatea și armonia culo
rilor dau cartierului o înfățișare 
plină de vioiciune și optimism.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
sala cinematografului „1 Mai” — una 
din construcțiile care împodobesc 
cartierul. Tovarășul Walter Ulbricht 
se interesează de soluțiile folosite de 
constructori, de izolarea fonică a 
sălii. Răspunde amănunțit tovarășul

Gheorghe Ancuța, directorul între
prinderii nr. 5, care a construit sala.

în sală se stinge lumina. Un film 
de scurt metraj, pe ecran lat și în 
culori, redă oaspeților imagini ale 
noului București.

Parcurgînd Calea Griviței, trecînd 
peste podul Grand, cortegiul de 
mașini ajunge în noul cartier Giu- 
lești. Și aici privirile sînt plăcut 
impresionate de armonia și colori
tul viu al ansamblurilor de clă
diri.

O primire plină de căldură și vioi
ciune tinerească au făcut delegației 
elevii școlii elementare nr. 166, una 
dintre numeroasele școli noi care 
au răsărit în ultimii ani pe harta 
orașului. Copiii au umplut brațele 
oaspeților cu flori. Anca lonescu, e- 
levă fruntașă din clasa a Vil-a C, 
a prezentat delegației salutul unității 
pionierești a școlii. Apoi, prinzînd la 
gîtul tovarășului Walter Ulbricht 
cravata roșie, îl declară pionier de 
onoare.

Tovarășul Ion Georgescu, directo
rul școlii, arată că aici învață 1 500 
de elevi la cursurile de zi și tineri 
muncitori de la uzinele „Semă
nătoarea” la cursurile școlii me
dii serale, care funcționează în

aceeași clădire. Apoi îi invită pe 
oaspeți să viziteze școala.

Elevii clasei a III-a E au trăit un 
moment emoționant. învățătoarea 
lor, Gheorghina Derșidan, preda 
lecția de aritmetică, cînd în cla
să au intrat înalții oaspeți. Ei au 
răsfoit caietele elevilor, s-au inte
resat de situația lor la învățătură.

— Vă doresc succes ! — le spu
ne elevilor, la despărțire, tovarășul 
Walter Ulbricht.

Elevii l-au rugat să transmită șco
larilor din R. D. Germană urările 
lor de succes.

— Voi transmite cu plăcere me
sajul vostru — răspunde tovarășul 
Ulbricht.

...Aceleași imagini ale noului în 
■ peisajul bucureștean îi întâmpină pe

oaspeți la trecerea pe bulevardul 
Dinicu Golescu, prin piața Gării de 
Nord, șoseaua Ștefan cel Mare, car
tierul Floreasca.

Un nou popas — la clădirea Cir
cului de stat. Membrii delegației 
apreciază frumusețea construcției, se 
interesează de principiile tehnice 
care i-au călăuzit pe arhitecți în 
realizarea ei.

Din nou coloana de mașini stră
bate arterele înțesate de lume ale 
Capitalei, îndreptîndu-se spre sala 
Palatului R. P. Romîne. După ce 
trec prin foaierele largi, inundate 
de lumină, oaspeții se opresc în 
imensa sală, unde li se face o de
monstrație a instalației de sunet

(Continuare în pag. III-a)

Continuarea convorbirilor oficiale
In după-amiaza zilei de 18 septembrie au continuat la Pa

latul R. P. Romîne convorbirile dintre delegațiile de partid și 
guvernamentale a R. P. Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și R. D. Germane, condusă de tovarășul Walter 
Ulbricht. (Agerpres)

Recepție la Palatul Consiliului de

(Continuare în pag. Il-a)

In primele 8 luni ale anului colectivul secției prelucrări 
mecanice de la întreprinderea „Energoreparații” din Bucu
rești a efectuat un volum de lucrări peste plan în valoare 
de circa 300 000 lei. Au fost realizate în același timp 500 000 
lei economii suplimentare la prețul de cost. In fotografie : O 
parte dintre iruntașli secției — Ștefan Lungu, Angliei Chirl- 
țescu și Octavian Paraschlv, strungari, Constantin Tănase, 
șeful secției, Vasile Radian șl Ion Mărgineanu, maiștri.

(Foto : R. Costin)
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Se apropie recoltarea stufului

Noi cămine studențești
i 
î>

Sate 
electriiicate

sînt
144
nu- 

erau
18

în Delta Dunării sînt în toi pregătirile pentru cam
pania de recoltare a stufului pe 1962—1963. Planul 
acestei noi campanii prevede recoltarea a peste 250 000 
de tone de stuf, cu aproape 50 000 tone mai mult decît 
în campania precedentă.

In ateliere șl în unitățile de exploatare s-au făcut 
reparații la peste 90 la sută din numărul remorcilor, 
tractoarelor grele și recoltoarelor. S-au luat de ase
menea măsuri pentru pregătirea profesională a ca
drelor de mecanizatori. Totodată, cu sprijinul cerce
tătorilor de la Stațiunea Malluc, au lost identificate 
și cartate peste 80 la sută din terenurile stuficole, 
stabilindu-se producția șl productivitatea loturilor.

(Agerpies)

BRAȘOV (co- 
resp. „Scînteii''). 
— Pentru a se 
asigura condiții 
cît mai bune 
studenților de la 
Institutul poli
tehnic și Institu-

tul pedagogic 
din Brașov, pe 
strada Memo
randului se ridi
că noi cămine 
studențești. La 
căminele C 3 și C 
4 se execută în

prezent lucrări 
de zidărie, iar la 
căminul C 8 a 
început turna
rea fundației.

Noile clădiri 
vor găzdui 600 
de studenți.

SUCEAVA (co- 
resp. „Scînteii”). 
— Recent, în sa
tele Petricani, 
Chișcăreni, Ias- 
lovăț și altele 
s-a aprins lumi
na electrică. De 
la începutul a- 
nului și pînă în 
prezent în regiu
nea Suceava au 
fost electrificate 
J.4 sate, iar în 
alte 19 a fost ex
tinsă rețeaua e- 
lectrică. In pre
zent, pe cuprin
sul regiunii 
electrificate 
sate față de 
mai 12 cîte 
în urmă cu 
ani.

Festivalul 
filmului sovietic

Și în acest an, în cadrul Lunii priete
niei romîno-sovietice va avea loc, între 
7 octombrie—7 noiembrie, Festivalul 
filmului sovietic. In perioada 8—14 oc
tombrie, în Capitală, în orașele reșe
dință de regiuni și în centre muncito
rești se vor prezenta noi realizări ale 
cinematografiei sovietice ca: „Nouă zile 
dintr-un an” — film distins cu marele 
premiu „Globul de cristal” la festiva
lul de la Karlovy Vary, „Flăcări șl 
flori” (Copilăria lui Ivan) — distins 
cu premiul „Leul de aur” la festivalul 
de la Veneția, „Casa de la răscruce”, 
„La 30 de ani”, „Oameni și fiare”, 
„Prietenul nostru comun” și altele.

In cadrul festivalului, la sate se vor 
prezenta cite trei filme în premieră 
într-un mare număr de localități. De 
asemenea, caravanele cinematografice 
vor- organiza Ziua filmului sovietic la 
sate. Pentru copii și tineret se vor În
tocmi programe speciale de filme artis
tice șl de desene animate.

Marți seara, Comitetul Central al 
Partidiilui Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Stat și Consiliul de Miniș
tri al R. P. Romîne au oferit o re
cepție la Palatul Consiliului de Mi
niștri în cinstea delegației de par
tid și guvernamentale a Republicii 
Democrate Germane.

La recepție au luat parte mem
brii delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane : tovarășul Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, conducăto
rul delegației, Bruno Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., mem
bru al Consiliului de Stat, dr. Lo
thar Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al R.D.G., președin

tele Partidului Național Democrat 
din Germania, Hans Reichelt, mi
nistrul agriculturii, colectărilor și 
silviculturii, Günther Wyschofsky, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Erwin Kerber, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și intergerman, Johannes 
König, adjunct al ministrului aface
rilor externe, prof. dr. Wolfgang 
Schirmer, membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., directorul Uzinelor 
„Walter Ulbricht” — Leuna, Frieda 
Sternberg, președinta cooperativei 
agricole de producție „Ernst Thäl
mann“ din Bennewitz, raionul Wur
zen, Annerose Seifert, muncitoare 
chimistă la Uzinele „Walter Ul
bricht“ — Leuna și Wilhelm Bick, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.D.G. în R. P. Romînă.

Au luat parte tovarășii Gheorghe

Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica’, Alexandru Dră- 
ghici, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi
hai Dalea, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Ștefan Cleja, 
ambasadorul R. P. Romme în R. D. 
Germană, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai organizațiilor 
obștești și instituțiilor centrale, ge
nerali și ofițeri superiori, academi
cieni și alti oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști romîni șl co
respondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, precum și membrii Ambasa
dei R. D. Germane.

La începutul recepției au fost in-

Miniștri
tonate imnurile de stat ale R. D. 
Germane și R. P. Romîne.

în timpul recepției tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Walter 
Ulbricht au rostit toasturi.

In numele șefilor misiunilor di
plomatice aflați la recepție, amba
sadorul R. P. Polone la București, 
Janusz Zarribrowicz, a toastat pen
tru noi succese ale popoarelor Re
publicii Populare Romîne și Repu
blicii Democrate Germane, în sănă
tatea’ președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, tova
rășul Walter Ulbricht, pentru pace 
in lumea întreagă.

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

(Agerpres)

Toastul tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Toastul tovarășului
Walter

Dragă tovarășe Walter Ulbricht, 
Scumpi oaspeți,
Tovarăși,
îngăduiți-mi ca în numele dum

neavoastră, al tuturor, să exprim 
bucuria de a avea în mijlocul nos
tru, la această întîlnire prietenea
scă, pe oaspeții noștri dragi — 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Democra
te Germane.

Convorbirile care au avut loc în
tr-o atmosferă sinceră, tovărășească 
între cele două delegații de partid 
și de stat, au reflectat pe deplin 
preocupările noastre comune : con
tinua înflorire și prosperitate a ță
rilor noastre, a comunității țărilor 
socialiste, lupta pentru asigurarea 
unei păci trainice în Europa și în 
întreaga lume, pentru triumful prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Poporul romîn, ca și toate cele
lalte popoare iubitoare de pace, se 
bucură ca de propriile sale succese 
de marile realizări ale poporului 
muncitor din Republica Democrată 
Germană.

Poporul nostru dă o înaltă apre
ciere rolului Republicii Democrate 
Germane ca factor important al pă
cii între popoare, eforturilor și ini
țiativelor Republicii Democrate Ger
mane pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemei germane, pen
tru întărirea păcii și securității în 
Europa.

Interesele vitale ale tuturor po
poarelor, ale întregii umanități cer 
imperios rezolvarea neîntîrziată a 
problemelor fundamentale ale vieții 
internaționale : dezarmarea gene
rală și totală, definitiva lichidare a 
colonialismului sub toate formele

lui, înlăturarea focarelor de încor
dare existente în diferite părți ale 
globului, lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial.

Propunerile Uniunii Sovietice și 
ale Republicii Democrate Germane 
privind încheierea tratatului de pace 
german și transformarea pe această 
bază a Berlinului occidental în oraș 
liber, demilitarizat, corespund în 
totul intereselor păcii, se bucură de 
sprijinul deplin al Republicii Popu
lare Romîne, al tuturor țărilor lagă
rului socialist.

Vizita dv., dragi tovarăși, în 
cursul căreia ați fost primiți cu atîta 
căldură de către oamenii muncii, 
constituie o strălucită manifestare a 
prieteniei dintre popoarele noastre, 
o contribuție de seamă la continua 
dezvoltare a relațiilor de colabora
re frățească dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Democra
tă Germană, la întărirea unității și 
coeziunii lagărului socialismului și 
păcii.

Dragi prieteni,
Să ridicăm paharul în sănătatea 

scumpului nostru oaspete, tovarășul 
Walter Ulbricht !

în sănătatea tovarășilor Leusch
ner, Bolz și a tuturor membrilor de
legației de partid și guvernamenta
le a Republicii Democrate Germane!

Pentru noi succese ale primului 
stat al muncitorilor și țăranilor din 
istoria Germaniei — Republica De
mocrată Germană !

Pentru fericirea și prosperitatea 
harnicului și talentatului său popor !

Pentru prietenia și unitatea indes
tructibilă a comunității țărilor so
cialiste, pentru triumful cauzei păcii 
în lume !

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Scumpe tovarășe Maurer,
Mult stimați oaspeți ! Dragi prie

teni și tovarăși !
Permiteți-mi să vă mulțumesc 

pentru cuvintele cordiale adresate 
poporului nostru, membrilor dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane, ca 
și mie personal.

Putem constata cu bucurie că vi
zita noastră în patria dv. socialistă, 
dragi prieteni romîni, și convorbi
rile între ambele noastre delegații, 
reprezintă o contribuție importan
tă la întărirea relațiilor frățești so
cialiste și la colaborarea dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre. Convorbirile ne-au dat posibili
tatea să facem un schimb de păreri 
în legătură cu problemele interna
ționale actuale și să stabilim sarci
nile comune pe viitor în lupta pen
tru pace și avîntul economiei noas
tre socialiste, pe baza acordurilor 
statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia și a consfătuirii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc. 
Interesele noastre comune în con
struirea socialismului și colaborarea 
frățească dintre ambele noastre țări, 
care se bazează pe internaționalis
mul socialist, caracterizează relații
le de tip nou dintre poporul german 
și poporul romîn, dintre Republica 
Democrată Germană și Republica 
Populară Romînă.

Convorbirile noastre s-au caracte
rizat printr-o atmosferă cordială de 
colaborare frățească și de înțele
gere în toate problemele tratate.

Entuziasmul cu care a fost pri
mită delegația noastră — ca repre
zentant al primului stat german al 
muncitorilor și țăranilor, al primu
lui stat german iubitor de pace — 
de către populația din București, în

Ulbricht
centrele industriale ca și în unită
țile agricole constituie o dovadă că 
muncitorii, țăranii și intelectualita
tea Republicii Populare Romîne sînt 
pătrunși profund de spiritul interna
ționalismului.

Pe vremuri, se vorbea în Germa
nia și în celelalte țări ale capitalu
lui monopolist, ca să spunem așa, 
„de sus”, despre țările balcanice. 
Dar cine vizitează astăzi Bucu- 
reștiul, capitala Romîniei noi, so
cialiste, este pătruns de bucurie față 
de minunata operă constructivă 
a poporului romîn. Poporul romîn, 
care a fost subjugat și înrobit timp de 
secole de clasele dominante, exploa
tatoare, a desfășurat, după elibera
re, forțe uriașe și a arătat înalta 
sa capacitate de a rezolva trans
formarea socialistă a țării. Numai 
în condițiile orînduirii socialiste, sub 
conducerea partidului marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare — Partidul 
Muncitoresc Romin — a fost posi
bil să se ridice în domenii hotărî- 
toare întreprinderi industriale mo
derne care ating nivelul mondial, 
ca de exemplu în industria chimică, 
în industria siderurgică și în alte 
ramuri industriale.

Faptul că țăranii s-au unit cu a- 
jutorul clasei muncitoare în gospo
dării colective și au creat prin a- 
ccasta premisa de a putea aplica 
tehnica, știința și organizarea mun
cii în agricultura socialistă, consti
tuie un eveniment de importanță is
torică.

Toate întâlnirile și convorbirile 
noastre, tot ceea ce am văzut, ne-au 
dat convingerea că între țările de 
democrație populară are Ioc o 
apropiere rapidă în dezvoltarea in
dustriei socialiste, a agriculturii ș’ 
a științei. Doar nu se poate afirma

(Continuare In pag. III-a)
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de altă 
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autorul 
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operei

estetica
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Experiența anului 1962 la baza pregătirilor pentru 1963

Să construim noile locuințe repede, bine și economic
In orașul Ga

lați, la Brăila, 
Focșani și în al
te localități din 
regiune, cons
tructorii au ri
dicat în ulti
mii ani nume
roase blocuri de locuințe. Multe 
altele sînt în construcție.

Despre ceea ce au realizat pînă 
acum constructorii din regiune, 
despre măsurile care mai trebuie 
luate pentru bunul mers al lu
crărilor s-a discutat recent în- 
tr-o ședință care a avut loc la 
Galați, consacrată dezbaterii sar
cinilor de plan ce le revin în 
anul 1963.

Redăm, pe scurt, cuvîntul unor 
participanți.

V. PREISLER, 
giner-șef al 
treprinderii 
construcții nr.

Galați :

in- 
în- 
de
1-

„în primele 7 
luni întreprin
derea noastră 
și-a îndeplinit 
și depășit pla
nul de cons-

trucții-montaj. Productivitatea mun
cii a fost, de asemenea, depășită 
cu 3 la sută față de sarcina plani
ficată. în ■ primele luni ale anului, 
activitatea întreprinderii nu s-a 
desfășurat cum trebuie. Începînd 
din trimestrul II, am reușit să asi
gurăm un ritm mai susținut de lu
cru pe șantiere. Munca a fost mai 
bine organizată. Periodic s-au ținut 
ședințe de analiză a mersului lucră
rilor, a felului cum sînt respectate 
graficele de execuție.

Pentru lunile carë au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, ne-am pro
pus să dezvoltăm experiența dobîn- 
dită, îneît toate clădirile să fie date 
în folosință la termenele prevăzute 
și de calitate tot mai bună.

Activitatea întreprinderii ar putea 
fi mult mai rodnică dacă s-ar înlă
tura unele deficiențe. Aproape în fie
care an proiectanții së angajează să 
dea proiectele din vreme. Și deși 
D.S.A.P.C.-Galați și I.S.C.A.S. pot să 
realizeze acest lucru, noi primim tot 
cu întîrziere unele proiecte. Aceasta 
stînjenește munca pe șantiere. E 
nevoie să se ia măsuri ca documen
tația tehnică să fie predată con
structorilor pînă la sfîrșitul anului 
în curs, sau cel mai tîrziu în tri
mestrul I al anului viitor”.

obținute în primele 8 luni din acest 
an nu sînt pe măsura posibilităților. 
Ca urmare a lipsei de documentații, 
cît și a unor serioase deficiențe or
ganizatorice, planul n-a fost îndepli
nit integral, o serie de lucrări ne- 
fiind date în folosință la termenele 
prevăzute. Datorită faptului că pe 
unele șantiere n-a existat suficientă 
grijă față de organizarea muncii și 
folosirea utilajelor, sarcina planifi
cată de creștere 
a productivității 
muncii n-a fost 
îndeplinită.

— Cum s-au 
răsfrînt pierderile 
înregistrate de în
treprindere asupra 
costuluj lucrări
lor ? — l-a între
bat un tovarăș din 
sală.

— Unele aparta
mente au costat cu 
circa 2 000 de lei 
mai mult decît 
era stabilit. Aceas
ta dovedește că noi 
n-am dat atenție 
laturii economice 
a construcțiilor, 
deși pe șantierele 
întreprinderii sînt 
încă multe rezer
ve nevalorificate.

Conducerea în
treprinderii 
lizat recent 
acest an. 
acest prilej 
folosite, vor da posibilitate colecti
vului nostru să-și îndeplinească 
sarcinile de plan pe acest an și să 
pregătească în bune condiții cons
trucțiile din anul viitor. Avem însă 
nevoie de un sprijin mai concret, 
mai operativ și din partea Ministe
rului Industriei Construcțiilor — 
sprijin care, în acest an, s-a făcut 
simțit prea puțin”.

care să asigure scurtarea’ 
de întocmire a documenta- 

sporirea capacității de pro- 
Numai că termenele stabi- 
sînt întotdeauna respectate,

cele 70 de proiecte care

măsuri 
duratei 
ției și 
iectare. 
lite nu 
Din
trebuiau date în semestrul I. n-au 
fost predate decît 33, creînd astfel 
greutăți constructorilor, 
spun însă că, în

üin propunerile 
participanților
• Beneficiarii de investiții să sta

bilească din timp termenele de pro
iectare și amplasamentele pentru ca 
proiectanții și constructorii să-și 
poată organiza cît mai bine activi
tatea.
• Suplimentarea, pe parcurs, a 

planului de producție al organizațiilor 
de construcții să se facă numai în 
cazuri absolut necesare, asigurîndu-se 
totodată și materialele respective.

• La avizarea unor construcții ar 
fi bine să participe și proiectanții 
respectivi. Astfel, s-ar putea înlătura 
pe loc anumite neclarități, fără a se 
mai pierde timp.

• Să se acorde o mai mare atenție 
încadrării D.S.A.P.C. cu cadre cali
ficate, îndeosebi ingineri constructori. 
Ar fi bine ca practica studenților — 
viitori ingineri constructori — să fie 
făcută și în cadrul D.S.A.P.C., pentru 
ca aceștia să capete mai multe 
noștințe de proiectate.

a ana-
activitătea desfășurată în 
S-au scos la iveală cu 
rezerve care, mai bine

M. CHIȚU, direc
torul întreprin
derii de construcții 
orășenești-Galați :

„Colectivul în
treprinderii noa
stre, care con
struiește locu
ințele din car-

Ing. N. TEODO-
RESCU, directorul
D.S.A.P.C.-Galați :

..Noi. pröiec- 
tantii. putem să 
aducem o con
tribuție însem- 
termen a cons

tierul Țiglina, a dat în folosință 
anul acesta -blocuri cu peste 1200 
de apartamente. Totuși, rezultatele

nată la realizarea la 
trucțiilor de locuințe. Pentru asigu
rarea la timp a șantierelor cu pro
iecte, în cadrul direcției noastre au 
fost întocmite grafice si s-au luat

ale cărții, cititorul 
capătă impresia că 
George Bălan scapă 
din vedere uneori 
tocmai obiectul pe 
:are și l-a propus — 
mesajul și estetica ar
tistului In schimb, 
după ce se referă, pe 
rînd, la opusuri, auto
rul trece la o serie 
de capitole de sinteză 
care Constituie un pre
țios și original aport 
creator adus la adîn- 
cirea studiului moște
nirii enesciene. Obser
vațiile asupra lucrări
lor se extind acum a- 
supra muzicianului 
multilateral, căruia îi 
plăcea să spună „sînt 
cinci într-unul : com
pozitor, dirijor, violo
nist, pianist și pro
fesor”.

Umanismul, neabă
tutele convingeri de
mocratice și progre
siste ale lui Enescu, 
patriotismul său, se 
desprind ca trăsături 
profunde ale naturii 
sale, trăind aevea și 
pentru totdeauna în 
creația sa. Cu atît mai 
convingătoare apar 
concluziile autorului, 
cu cît ocolește formu
lele sunătoare consa
crate, comode.

în volumul 
George Bălan
capitole întregi și pa
gini foarte izbutite ca, 
de pildă. ..Opera vieții

Există figuri ilustre 
de gînditori și oameni 
de artă a căror viață 
și operă se lasă ane
voios cuprinse în toată 
bogăția și semnifica
ția. Pentru studierea 
și elucidarea lor este 
necesar uneori apor
tul mai multor con
deie care să alcătuias
că baza solidă a unor 
generalizări și sinteze. 
După numeroasele și, 
în bună parte, valo
roasele analize care 
au apărut la noi în 
legătură cu creația lui 
Enescu, George 
și-a propus să 
la generalizări, 
fățișeze unitar 
jul spiritual al 
maestrului, 
enesciană. Iată de ce 
autorul volumului a- 
părut de curînd în E- 
ditura muzicală evită 
să se oprească prea 
mult asupra detaliilor 
istorice, în favoarea re
liefării semnificațiilor 
adînci, resorturilor in
terioare ale creației 
enesciene. Aceasta este 
analizată în legătură 
cu împrejurările și 
mediul în care a luat 
naștere, scoțî.nd în e- 
vidență atașamentul 
nedezmințit al compo
zitorului față de po
porul din mijlocul că
ruia s-a ridicat.

Părcurgînd primele 
două sute de pagini

vorba, în primul 
rînd, de scurta
rea duratei de exe
cuție, îndeosebi la 
lucrările de fini
saj. La Galați, de 
pildă, primul bloc- 
turn s-a ridicat

în două luni ; în schimb, lucrările 
de finisai au durat sase luni.

Costul construcțiilor poate fi re
dus și prin îmbunătățirea calității 
lucrărilor. în această privință, con
structorii din orașul nostru au obți
nut realizări de seamă. Totuși, une
ori îmbunătățirea calității se face 
pe seama unui volum mare de re
faceri și remedieri de lucrări la 
recepție — și nu cum ar fi normal 
prin măsuri de perfecționare a pro
cesului tehnologic de execuție. Or, 
este știut că refacerile, remedierile 
încarcă mult costul lucrărilor. O 
mare atenție trebuie dată folosirii 
utilajelor de pe șantiere, precum și 
coordonării lucrărilor de construcție 
cu cele d'e instalații".

★

Mai mulți participanți s-au ocupat 
în cuvîntul lor de extinderea folo
sirii materialelor noi. S-a insis
tat îndeosebi asupra sprijinului care 
trebuie dat de către C.S.C.A.S. Ar 
trebui, subliniau unii participanți, să 
se editeze operativ cataloage din 
care proiectanții să cunoască Ce ă- 
nume se produce, 
racteristicile noilor 
costul lor etc. în 
C.S.C.A.S. a amenajat 
Dar, din păcate, pe o 
tferiale 
Or, în 
zut în 
asupra 
că șantierele le vor primi.

Ședința constructorilor gălățeni a 
constituit un adevărat schimb de 
experiență, un mijloc de a se sta
bili măsuri eficace pentru îndepli
nirea în bune condiții a sarcinilor 
de plan din acest an și pregătirea 
activității de construcții din anul 
1963. Din referatele prezentate și 
din discuții au reieșit numeroase 
propuneri valoroase menite să ducă 
la respectarea termenelor de dare 
în folosință a locuințelor, la redu
cerea Costului și îmbunătățirea ca
lității construcțiilor.

mele", pagini care de
pășesc lucrările apar- 
ținînd perioadei de 
început 
creației
muzicii rominești. Este 
regretabil insă că, 
după capitolele de sin
teză pe care le-am 
remarcat, urmează o 
„coda” — însemnări 
răzlețe despré Enescu
— care atenuează ul
tima impresie asupra 
■lucrării. Pe 
parte, ținuta 
cîștigat dacă
— cercetător 
în

Vreau să 
bună măsură, în- 
tîrzierea livrării 
unor proiecte se 
datorește și bene
ficiarilor. Sînt unii 
beneficiari, prin
tre care și sfatul 
popular regional, 
care nu respectă 
termenele de pre
dare a temelor de 
proiectare.

Mai avem de fă
cut multe și în ce 
privește calitatea 
proiectelor, mai 
ales pe linia sta
bilirii unor soluții 
economice. Multe 
proiecte au pri
mit Calificativele 
„bine” și „foarte 
bine”. Este un suc
ces care trebuie 
dezvoltat.

— La 
care au 
semënea 
tive, au

Aspect de la biblioteca clubului 
„16 Februarie" din Ploiești.

ana-
éx-

apă-

proiectele 
primit a- 

califica- 
existat o- 

biecții ? — l-a întrebat cineva din 
sală.

— Da, la o narte din ele am pri
mit obiecții. Aceasta dovedește că 
proiectele elaborate pot 
bune. îneît constructorii 
cu mai mult spor.

Pentru ca activitatea 
se desfășoare cît mai bine este ne
voie ca sfatul populat si ceilalți be
neficiari să definitiveze din timp o- 
biectivelè pe care le au de execu
tat, îneît planul de 
fie întocmit judicios

fi și mai 
să lucreze

noastră să

proiectare să 
de la început”. 
..în construc
țiile de locuin
țe există, așa 
cum au arătat 
și alți 

tori, însemnate rezerve 
cere costului lucrărilor. Este

E. ZîSU, directo
rul Filialei Băncii 
de Investiții Ga

lați :
vorbi- 

de redu-

Numere taccare
ureche chiar

treburile nu 
acest serviciu 
Ceea ce sur-

transportului în 
oraș să ia măsuri 
cînd traficul este 
să se mai pună 

' mașină-două.

îi 
că- 
03

tr-o seară că îi e mult mai 
greu să îndese călătorii pe 
ușa din spate decît să con
ducă. De ce șoferii de pe 
autobuzele orașului Tg. Jiu 
și-au asumat, pe lîngă func
ția de șofer, și pe cea de 
ajutător al călătorilor pentru

dorită.
e un număr

a-f urca „sus de la scară" î 
Ar fi fost mai firesc ca or
ganizatorii 
comun din i 
ca în orele 
mai intens
pe traseu o

,,Geor- 
str. Lips- 

gîndit că, 
este ne- 

să asigure operati- 
Pentru o
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Orașul Galați văzut de pe malul drept al DunârlL In stingă — noile blocuri.

,, Mii și mii de cumpărători 
>> cutreieră în aceste zile li- 
? brăriile și papetăriile. După 
x începerea anului școlar, fie- 
>> care trebuie să-și procure 
7 cele trebuincioase. Este un 
x lucru pe care îl știe toată 
>> lumea, inclusiv responsabi- 
7 Iii unităților de resort și fo- 
x rurile lor tutelare. O raită 
■> prin magazine arată că s-au 
7 depus eforturi pentru o 

bună aprovizionare cu rechi- 
■> zile școlare. Din punct de 
7 vedere al organizării des- 
\ facerii însă, lucrurile șchioa- 
•> păfă în multe locuri.
? La magazinul „Victoria", 
X afișe și mari săgeți indica-
> toare 
/ retori
X amenajat un raion special de
> rechizite școlare. Este o mă- 
z sură binevenită. Dar de ce
< a fost ales tocmai unul din
> raioanele cele mai mici și 
z mai incomode ? La Magazi-
< nul Copiilor, raionul de re-
< chizife era deservit în prima 
X zi după deschiderea școli- 
•> lor de un singur vînzător, 
7 care abia prididea să ser- 
X vească și totodată să încase- 
•$ ze banii. Cine dorea amba- 
7 laj, era invitat să-și ia sin- 
X gur. A doua zi, la raion au 
■> apărut doi vînzăfori. în 
’Z schimb, lipseau o serie de

informează pe cumpă- 
că la etajul III a fost

sortimente principale. Nici 
conducerea librăriei 
ge Coșbuc" din 
câni nu s-a 
înainte de toate, 
cesar 
vitatea deservirii, 
cumpărătură cît de mică se 
stă la rînd întîi pentru ob
ținerea bonului de la raion, 
apoi la casă și din nou la 
raion pentru ridicarea măr
fii. Nu se poate mai sim
plu î Și încă ceva : de ce nu 
este pregătită marfa din 
timp l Este logic ca tocmai 
în orele de aglomerație ba
loturile cu hîrtie albastră să 
fie despachetate în mijlocul 
magazinului ? Unitățile din 
cartiere oferă și ele destule 
exemple asemănătoare.

în zilele care urmează, ce
rerea de rechizite va conti
nua să tie mare, iar deschi
derea anului universitar va 
solicita, de asemenea, ser
viciile librăriilor și papetă- 
riilor. Timpul oamenilor 
prefios. De ce să și-l 
sească dînd „asalt" la 
chizite, cînd cu ceva 
multă grijă pentru aplica
rea metodelor rapide de 
deservire și pentru o bună 
organizare a muncii, neajun
surile ar putea fi înlăturatei

Nu există numere care să 
vorbească. Ele sînt doar ci
fre neînsuflejite. Fac însă 
excepție de la această re
gulă cifrele telefoanelor. A- 
ceste numere, cărora le dau 
viață operatoarele telefo
niste, ne sînt de mare folos. 
Vrei să afli rezultatele la 
pronoexpres ? Stai de vorbă 
cu 05. Politicos, numărul te 
pune în temă. La fel și 03. 
îfi servește prompt informa
ția dorită. Dar pentru că 03, 
de pildă, se află și la Bucu
rești, și la Cluj și lași, tre
buie să precizăm că 03 de 
la Brașov nu vrea deloc să 
vorbească. Poți aștepta cu

telefonul la 
o oră încheiată fără a 
păta informafia 
de la Brașov 
care tace...

lnfr-adevăr, 
merg bine la < 
de informații, 
prinde și mai mult este fap
tul că nu ai cui să sesizezi ' 
acest lucru. Nici cu supra
veghetoarea șefă nu poți 
vorbi, căci și 02 și 04 
încăpăfînează să tacă.

Poate au ceva de spus 
tovarășii Vaier Rădulescu, 
șeful oficiului T.T., și llie Gh. 
Mihai, directorul P.T.T.R. din 
Brașov.

se I

„Sus de la scară!“
1n numeroase localități 

din tară, autobuzele între
prinderilor de transport îi 
așteaptă la gară pe călătorii 
sosiți cu trenul. Așa se și 
cuvine.

La Tîrgu-Jiu însă, călă
torii sînt cei care așteaptă. 
Zece minute, douăzeci, une
ori chiar și o jumătate de 
oră. Cînd apare vreun auto
buz călătorii se înghesuie.

Șoferul coboară de la 
lan și strigă : „Sus de la 
scarăl". în sfîrșit, mașina por
nește. Pe parcurs, unii vor 
să coboare, al/ii să urce. 
Dar parcă poji urca fără a- 
jutorul șoferului ? La fiecare 
stafie, acesta coboară și 
vine să-i „ajute" pe că
lători.

Conducătorul autobuzului 
nr. 50913 ne-a mărturisit în-

Magazinul de încălțăminte din București, Calea Șerban 
Vodă nr. 20, a tras obloanele. Vlnzătorii și casiera au 
plecat cu toții in concediu. Judicioasă planificare a con
cediilor... (Foto : M. Cioc)

care sînt că- 
materiăle și 

acest scop 
o expoziție, 

série de ma- 
era scris „în experimentare", 
acest caz, e greu de prevă- 
proiecte astfel de materiale 
cărora nu există siguranța

Concurs de admitere 
în facultăți

Ministerul învățămintului anunță 
la 26 septembrie va 
curs de admitere 
facultăți : cbnstrucții, 
laj, hidrotehnică, construcții feroviare, 
drumuri și poduri din cadrul Institutului 
de construcții din București ; la facultă
țile de construcții de la institutele poli
tehnice din Timișoara și Cluj ; la facul
tatea de mecanică agricolă de la Insti
tutul politehnic din Timișoara ; la facul
tatea de mecanică de la Institutul poli
tehnic din Brașov ; la facultățile de 
geologie tehnică și exploatarea zăcămin
telor de țiței și gaze de la Institutul de 
petrol, gaze și geologie din București ; 
la facultățile de agricultură de la Insti
tutele agrohomiefe 'din Iași și Timișoara ; 
la facultățile de matemàticâ-mëcéhicâ de 
la universitățile din București și Cluj ; la 
'facultățile de fizică de la universitățile 
din București, Iași și Cluj, precum și Ia 
facultățile de muzită și arte plastice de 
la Institutele pedagogice de 3 ani din 
București, Cluj, iași și Timișoara.

înscrierile candidaților la concurs se 
vor face pînă în seara zilei de 25 sep
tembrie la Secretariatele facultăților.N. CUCUI

Pentru recolte
în anul

(Urmare din pag. I-a)

bului la eliberarea de resturile ve
getale și la executarea arăturilor. 
Pînă în prezent 72 la sută din su
prafața destinată însămînțării griu
lui a și fost arată.

Arătura este urmată de grapă. In 
timpul verii, la arăturile timpurii 
am aplicat un grăpat suplimentar 
pentru ca, distrugînd crusta, să 
menținem apa în sol. în arături bine 
făcute nu ne va fi greu ca în pre
ziua semănatului, prin lucrări; de 
discuire, să pregătim un bun pat 
germinativ. Lucrarea cu disciil, 
menținînd tasarea straturilor pro- . 
funde, le va mărunți și afîna pe 
cele superficiale, creînd astfel me
diul cel mai prielnic pentru a primi 
sămînța. Cu discul nu vom lucra 
decît cu maximum 24 de ore înainte 
de semănat pentru ca sămînța să 
mai prindă încă din umiditatea stra
tului proaspăt afinat. Pentru o mă- 
runțire mai fină după discuri se 
vor atașa grape.

Pentru a putea executa toate lu
crările la timpul optim și în condiții 
cît mai bune, întreg utilajul me
canic cu care se va lucra în campa
nie a fost reparat și revizuit.

Semănatul îl vom executa cu ma
șinile de semănat perfect reglate. 
Adîncimea de semănat o vom sta
bili în așa fel îneît să punem să- 
mînța în contact cu stratul mai 
umed, să asigurăm o înrădăcinare 
mai profundă, și prin aceasta, o mai 
bună rezistentă la îngheț și secetă. 
Epoca în care vom face însămînță-

că 
avea loc cön- 

lă următoarele 
instalații și uti-

sporite de grîu 
viitor

rile va fi aceea care, an de an, s-a 
dovedit Cea mai potrivită în condi
țiile noastre.

Sămînța pe care o vom folosi este 
asigurată din producție proprie, din 
soiurile de înaltă productivitate, 
care au cel mai mare poten
țial pe terenurile noastre. întreaga 
cantitate de sămînță necesară este 
condiționată, depozitată în mod co
respunzător, avînd și buletinele de 
analiză necesare.

Densitatea de însămînțare, în 
funcție de soi, în raport cu rezulta
tele și observațiile făcute, va fi de 
la 500 la 700 boabe 
m p

Pentru a obține 
la arătura de bază 
vom aplica îngrășăminte 
corespunzătoare, în raport cu ferti
litatea parcelelor.

Combaterea susținută a dăunăto
rilor va duce la asigurarea produc
ției. Pe parcelele mai expuse sau 
după premergătoarele păioase, se va 
aplica tratamentul preventiv prin 
prăfuire. în afară de substanțele 
fungicide, sămînța se va trata și cu 
substanțe insecticide pentru a evi
ta distrugerea sa de către dăunători 
în 
în permanență observată pentru 
ca 
ni.
crători și ingineri din gospodă
ria noastră este hotărît să depună 
toate eforturile pentru executarea 
lucrărilor la un înalt nivel agroteh
nic în vederea obținerii de producții 
ridicate de grîu.

o«o-----------

germinabile la

producții mari, 
am aplicat și 

în doze

sol. După răsărire cultura va fi

la nevoie să putem interve- 
Colectivul de mecanizatori, Iu-

Clădiri de folos
CÎMPULUNG MOLDOVENESC (coresp. 

„Scinteii”). — In numeroase comune din 
raionul Cîmpulung Moldovenesc se înaltă 
construcții de interes obștesc. In regiu
nea Suceava se află în diferite faze de 
construcție 269 de obiective : școli, că-

Teatrul național „i. l. cara- 
GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : 
NIILE LUI SCAPIN —

TEATRUL „LUCIA 
LANDRA“ (Sala Matei 
JERIA DE STICLĂ —

TEATRUL SATIRIC 
TANASE“ (Sala Savoy) : 
VISTEI - (orele 20). 
MUZICA, BAT-O VINA — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC’ — CIRCUL - (orele 20).

CINEMATOGRAFE. LAZZARILLO DE 
TORMES : Tineretului (16; 18,15; 20,30), V. 
Alecsandri (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; “ ” 
Grădina Progresul (orele 19,45). 
TELE de MONTE CRISTO • 
scop (seria l-a); Patria (8; 10; 
r............. .. ......... “ t
15; 17; 19,30; 21,30 — grădină 
(9; 11; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30), Floreăsca 
(10; 16; 18; 20,30), Stadionul Dinamo
(orele 19,15), Stadionul Giuleștl (orele 
19,45). ȘAMPANIE ȘI MELODII : Repu
blica (9,30; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). START CĂTRE 
NECUNOSCUT : Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45; — grădină 19,30), G. 
Coșbuc (10; 12; 16; 18,15; 20,30). VÎNTUL 
SUDULUI : 23 August (14,30; 16,45; 19; 21; 
— grădină 19,45). ÎMPOTRIVA ZEILOR : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahia (10,15; 12; 15; 17; 19; 21; - grădină 
19,30). RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Grădina 13 septembrie (orele 19,30). 713 
CERE ATERIZAREA : Central (10.30; 
12.30; 14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Hie Plntllle 
(16; 18; 20; — grădină 19,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (orele 10). FANTOMELE DÏN SPES-

VICLE- 
(orele 19,30).
STURDZA BU- 
Millo) : MENA- 
(örele 19,30).

MUZICAL „C. 
VORBA RE- 

(Sala Victoriei) :

ists; 21),
CON- 

clnema- 
scop (seria l-a); Patria (8; 10; 12; 14; 16; 
18,05; 20,10; 22,10), Elena Pavel (9; 11; 13; 
" “ .. .............. 19), 1 Mal

Gh. Doja

c
mine culturale, dispensare, case de naș
tere etc. In comunele Salcea, ttumbră- 
veni, Sos anei și în altele au fost date In 
folosință 5 cămine culturale, iar în 11 
sate au fost terminate școli de 4 și 8 ani.

lui 
găsim

domeniul
ar fi indicat mereu 

și precis sursele de 
care s-a slujit : 
lize, comentarii, 
trase tematice *).

Cartea recent
rută, cu tot caracte
rul abstract al unor 
păreri, aduce un aport 
temeinic la înfățișa
rea personalității crea
toare a celui mai de 
seamă muzician romîn.

EUGEN PRICOPE

*) E regretabil că 
erata ce atrage aten
ția asupra unei părți 
a erorilor din text nu 
e însoțită și de una, 
mai exigentă, referi
toare la foarte nume
roasele greșeli strecu
rate în extrasele mu
zicale.

Devotament pentru artă
Alături de G. Enes

cu, de care era legat 
printr-o strînsă prie
tenie, Alfred Alessan
drescu este una dintre 
personalitățile artisti
ce care s-au devotat 
cu tot sufletul dezvol
tării muzicii româ
nești căUtînd prin 
toate mijloacele să o 
îndrume pe calea ma
rilor realizări.

Cartea închinată de 
muzicologul V. Tomes
cu vieții și activității 
lui Alfred Alessan
drescu urmărește în
deaproape formarea și 
dezvoltarea personali
tății muzicianului în 
strînsă legătură cu e- 
venimehtele vieții mu
zicale din țara noas
tră. Primul capitol, 
intitulat „Pe firul a- 
nilor", urmărind bio
grafia muzicianului, 
aduce informații inte
resante privind stră
dania unor artiști pa
triot! care, în mijlo
cul indiferenței ofi-

incer- 
gustul 
.și ta- 
Ales- 
ieșit

regăsim, 
acompa- 

Enescu în 
concertele

scriind muzică

ciale și al snobismului 
claselor avute, 
cau să cultive 
pentru muzică 
ientele. Alfred 
sandresCu, abia
din școală, se aliniază 
în rîndul acestor artiști 
patrioți. îl 
mai tîrziu. 
niind pe G. 
recitatele și 
sale,
simfonică, dirijînd. fă- 
cînd muzică de came
ră. militînd pentru o 
artă muzicală realistă, 
plină de conținut, le
gată de aspirațiile po- rului cît 
porului. Cel de-al
doilea capitol, „Ac
tivitatea și gîndi-
rea creatoare", anali
zează contribuția pe 
care A. Alessandrescu 
a adus-o prin compo
zițiile sale, prin scrie
rile despre muzică, 
prin activitatea sa ca 
.interpret al muzicii de 
cameră și ca șef de 
orchestră. Sînt cîteva
pagini de analiză a- M- SlMÎUxNEECL

tentă a compozițiilor 
lui A. Alessandrescu, 
de mult intrate în re
pertoriul orchestrelor 
noastre și al unor for
mații de peste hotare. 
Ca și în primul capi
tol, cititorului îi sînt 
prezentate, într-o în
grijită desfășurare de 
mărturii, împrejurări
le artistice mai impor
tante, evenimentele 
muzicale la care a 
luat parte Alfred A- 
lessandrescu.

Scrisă cu grija de a 
face Cunoscute cititor 

măi multe
aspecte din viața și 
activitatea multilate
rală a muzicianului, 
cartea lui V. Tomescu 
însoțește expunerea și 
bogăția de informații 
cu ilustrații valoroase: 
fotografii, afișe, facsi
mile. Toate la un loc 
fac din lucrarea apă
rută 0 reușită a Edi
turii muzicale.

La început de stagiune
ORADEA (coresp. „Scînteii"). Or

chestra de muzică populară a Filar
monicii de stat din Oradea și-a 
inaugurat noua stagiune printr-un 
spectacol prezentat în fața oameni
lor muncii din Marghita, precum și 
în fața colectiviștilor din comuna 
Săcueni. Aceste spectacole au mar-

cat totodată începutul unui tur
neu pe care-l întreprinde această 
orchestră cu colaborarea unor so
liști bucureșteni și a soliștilor per
manent ai orchestrei. Turneul cu
prinde numeroase localități din re
giunile Crișana și Hunedoara.

O O O--------------

Broșuri și pliante editate de Crucea Roșie
Editarea șl difuzarea de cărți, 

broșuri, pliante, allșe, fotogazete 
privind profilaxia unor boli, acor
darea primului ajutor, îngrijirea să
nătății copilului, prevenirea toxi-in- 
fecțiiloî alimentare, igiena locuinței 
etc. ocupă un loc însemnai în acti
vitatea Crucii Roșii. Asemenea ma
teriale au fost tipărite anul acesta 
într-un tiraj de 2 600 000 de exem
plare. O serie de broșuri, prezentate 
într-o formă atractivă și ilustrate 
adecvat, se adresează școlarilor.

difuzarea de cărți. In afara 
cea Roșie 
le, îndrumătoare metodice și didac
tice, planșe anatomice etc., desti
nate comitetelor de Cruce Roșie și 
cursurilor sanitare.

în „Săptămîna Crucii Roșii*, care 
se desfășoară între 16 și 22- sep
tembrie, urmează să fie editate ti
părituri într-un tiraj de peste 300D00 
de exemplare. (Agerpres)

acestor publicații,. Cru- 
editează diferite manua-

SART : 13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). ÎN
NOAPTEA DE AJUN — ZGRIBULICI — 
SPORT Nr. 4/1962 ; Timpuri Noi 
în continuare de la orele 10 pînă 
21). PLANETA FURTUNILOR : 
Gorki (16; 18,15; 20,30). SOARE 
BRA : înfrățirea între popoare io;
20). ULTIMA REPRIZA : Cultural (16; 
18,15; 20,30). VINATÖAREA DE LUPI — 
FRAȚII KOMAROV : Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 21). O VIAȚĂ : 8 Martie (11; 15; 
17; 19; 21,10; — grădină 20,30), Unirea (16; 
18; — grădină 20), Arta (11; 15; 17; 19; 21;
- grădină 20). COPILUL ȘI ORAȘUL : 
Grlvița (16; 18; 20), T. Vladimlrescu (16; 
18; 20), Moșilor (16; 18,15 — grădină 20). 
DUELUL N-A AVUT LOC rulează la ci
nematograful C-tln David (15,30; 18;
20.30) . TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR" : V. Roaită (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30; — grădină 10; 21). Popular 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Olga Banele (15; 
17; 19; 21). DESTĂINUIRI : Flacăra (16; 
18,15; 20,30), 16 Februarls (16; 18; 20). 49 
DE ZILE ÎN PACIFIC : Munca (16; 18,15;
20.30) , Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21).
COCOȘUL SPERIE MOARTEA rulează la 
cinematograful Donca Slmo (16; 18; 20,15;
— grădină 20). REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : M. Emlnescu (16; 
18,30; 21). FOC ÎN LINIA DOUA : Li
bertății (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). ACORD 
FINAL : Luceafărul (15;17; 19; — grădină 
20), Drumul Serii (15; 17; 19; 21). VlRSTA 
DE AUR A COMEDIEI rulează la cine
matograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
CIND COMEDIA ERA REGE : 30 Decem
brie (10; 12; 
NOPȚII : B.
CULISELE 
Grădina T.
ROSEMARIE
15.30) .

(rulează 
la orele 
Maxim 

și UM- 
(16; 18;

15; 17; 19; 21). 
Delavrancea (11; 
VARIETEULUI 
Vladimlrescu ( ___
: Grădina Libertății (orela

LASAREA 
16; 18; 20). 
rulează la 

(orele 19,30).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 16,30 trans
misia mitingului oamenilor muncii din 
Capitală, organizat cu prilejul vizitei 
delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane în țara 
noastră.

In continuare „EMISIUNEA PENTRU 
SATE".

Radio, miercuri 19 septembrie. Or
chestre sovietice de instrumente popu
lare — ora 8,50 — I • Sonata vînăto- 
rească de Veivanovski — ora 9,10 — I
• Teatru Ia microfon „O lună de con
fort“ de St. Iureș și Ben Dumitrescu — 
ora 10,00 — I • Muzică populară romî- 
nească — ora 11,40 — I • Selecțluni din 
melodiile de estradă ale compozitorilor 
noștri — ora 12,00 — Ie Muzică de 
cameră — ora 12,15 — n • Muzică din 
operele compozitorilor sovietici — ora 
12,30 — I • Muzică populară romînească
— ora 12,45 — II « Poemul simfonic „Ac
teon“ de Alfred Alessandrescu ; Suită 
simfonică romînească de Victor Gheor- 
giu — ora 13,10 — I • Carnet de reporter
— ora 13,15 — II • Concert de prînz — 
ora 14,00 — I • Prelucrări și suite corale 
romîneștl — ora 14,10 — II o Fragmente 
din opereta „țara surîsului“ de Lehar
— ora 15,30 — I • Vorbește Moscova — 
ora 16,15 — Ie Muzică din operete — 
ora 16,30 — II • Din cîntecele și dansu
rile popoarelor — ora 17,00 — II • Sfatul 
medicului : Cum șl cînd este bine să 
luăm medicamente — ora 17,30 — II
• Melodii marinărești — ora 18,00 — I
• Simfonia a XIII-a de D. Cuclin — ora 
18,05 — II • Muzică populară roma
nească — ora 18,20 — I • Foileton — ore 
18,50 — II • Medalion literar „Ion Agtr- 
biceanu“ — ora 19,00 — I • Ani de 
ucenicie — ora 19,30 — II • Concertul 
pentru vioară șl orchestră nr. 3 în sol 
major de Mozart - ora 19,35 — I • Arii 
șl duete celebre din operete — ora 19,40
— H • „Republică, patrie înfloritoare“ -,

program de cîntece
• Tribuna radio — ora 20,30 — II • Cvar
tetul opus 59 nr. 2 în mi minor de Bee
thoven — Ora 20,40 — I • Jurnalul satelor — 
ora 21,15 — Ie Valsuri — ora 21,40 — II 
o Ciclul „Pagini din muzica simfonică 
romînească — ora 22,00 — II • Cîntă for
mația „Los Paraguayos“ — ora 22,30 — I
• Simfonia Dante de Liszt — ora 23,00 — 
I «Fragmente din opera „Elektra“ de R. 
Strauss — ora 23,10 — II.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, exceptînd Ardealul, unde 
a devenit instabilă șl 6-a răcit ușor. Ce
rul a fost mal mult noros în Jumătatea 
de nord-vest a țării șl schimbător în rest. 
După-amiază a început să plouă local în 
Transilvania. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări temporare, predominînd din 
sectorul sud-est. Temperatura aerului la 
brele 14 era ’ cuprinsă între 19 grade la 
Sînnicolau-Mare și 29 de grade la Giur
giu. In București : Vremea a fost fru
moasă cu cerul variabil, mai mult senin 
după-amiază. Vîntul a suflat potrivit din 
Bectorul estic. Temperatura maximă a 
aerului a atins la umbră 28 de grade, 
iar pe sol la soare 49 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
și 22 septembrie. In țară : Vremea va 
fi Instabilă și relativ răcoroasă cu cerul 
variabil, temporar noros. Ploi intermi
tente vor cădea în toate regiunile țării. 
Vînt potrivit din vest și nord-vest. Tem
peratura în «cădere. Minimele vor fi 
duprjnse între 2—12 grade, mal coborîte 
la sfîrșitul intervalului, iar maximele 
între 14—24 do grade. Dimineața brumă 
slabă. locală. In București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar no
ros. Ploi Intermitente. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în scădere.
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Toastul tovarășului Walter Ulbricht
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că între nivelul industriei și al reali
zărilor inginerilor, muncitorilor și 
oamenilor de știință din Republica 
Populară Romînă și cel din Repu
blica Democrată Germană există 
deosebiri cît de cit importante. Și 
creșterea nivelului de viață are loc 
în mod planificat. Ținînd seama de 
această dezvoltare, există condiții 
avantajoase pentru a dezvolta co
laborarea economică, în spiritul ho- 
tărîrilor Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Aceasta va folosi 
întăririi economiei naționale a țări
lor noastre, ridicării bunăstării po
porului și întăririi economice a sis
temului economic mondial socialist.

Convorbirile noastre se duc în 
spiritul răspunderii comune a po
poarelor noastre, în lupta pentru 
menținerea păcii. Mulțumită marilor 
realizări ale poporului sovietic, ale 
popoarelor și statelor socialiste, ale 
forțelor păcii din toată lumea, for
țele păcii au crescut în așa măsură 
îneît planurile agresive imperialiste 
și în special ceie ale militarismului 
german sînt lipsite de perspectivă, 
în ce coristă deci așa-zisa problemă 
germană ? Ea constă în aceea că 
militariștii germani, capitalul mono
polist german au dus Germania de 
două ori la agresiune, la un război 
de cotropire și la catastrofă. Sarci
na istorică a clasei muncitoare ger
mane în alianță cu țăranii, cu inte
lectualitatea și cu forțele democrati
ce ale burgheziei naționale, cons
tă în a frîna o dată pentru 
totdeauna militarismul și imperia
lismul german. Republica Democra
tă Germană a creat o barieră împo
triva militarismului german. Eără 
fermitatea Republicii Democrate 
■Germane, ca bastion al păcii, și fără 
unitatea dintre Republica Democra
tă Germană cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte state membre ale Tra
tatului de la Varșovia, imperialis
mul vest-german ar fi provocat deja 
noi conflicte care ar fi dus la răz
boi. Militarismul german este sin
gura forță din Europa care tinde să 
obțină o schimbare a > granițelor 
printr-o politică revanșardă și prin 
înarmarea. sa pentru un război a- 

..tomic. Republica Democrată Germa
nă . nu ridică în. fața nici unui stat 
astfel de pretenții. Noi nu cerem

nimic altceva decît lichidarea ră
mășițelor războiului, înainte de toate 
în Berlinul occidental, pentru ca 
poporul nostru și celelalte popoare 
să poată trăi în pace, Misiunea noa
stră constă tocmai în a împiedica 
imperialismul german să provoace 
pentru a treia oară un război.

Dacă vom reuși să înlăturăm ră
mășițele războiului în Berlinul occi
dental, pe baza tratatului de pace 
german, atunci relațiile Republicii 
Democrate Germane cu celelalte 
state vor fi puse pe baze pașnice, 
de respectare a dreptului interna
țional și se va ajunge la o aseme
nea destindere a încordării, îneît vor 
fi posibile acorduri între state și în 
domeniul încetării experiențelor nu
cleare și al dezarmării.

Provocările de la granițele de stat 
ale Republicii Democrate Germane 
ca acelea care au avut loc în mă
sură crescîndă în luna august de pe 
teritoriul Berlinului occidental nu 
fac decît să confirme necesitatea 
pregătirii și încheierii unui tratat de 
pace german.

Provocările revanșarzilor din Ber
linul occidental au arătat popoare
lor din statele N.A.T.O. cum se în
cearcă atragerea popoarelor Ger
maniei occidentale, Statelor Unite 
ale Americii, Marii Britanii și altele 
într-o nouă aventură. Fie ca poli
ticienii de frunte din S.U.A. și, din 
celelalte state occidentale să-și dea 
seama de aceste primejdii. Să nu 
mai favorizeze pe extremiștii din 
Berlinul occidental și din Germania 
occidentală și să examineze propu
nerile noastre care slujesc păcii și 
destinderii în mod obiectiv și serios. 
Politica extremiștilor vest-germani 
și din Berlinul occidental nu poate 
aduce nimic altceva popoarelor din 
țările occidentale decît mari sufe
rințe.

Reprezentanții de frunte ai state
lor naționale antiimperialiste din 
Africa și Asia s-au adresat mai ales 
în ultimul timp în repetate rînduri 
puterilor occidentale, pentru ca pro
blema germană să fie rezolvată pe 
cale pașnică, prin tratative. împărtă
șirii întrutotul îngrijorarea manifes
tată de aceste țări pentru cauza 
păcii. De ani de zile atragem cu 
toată seriozitatea atenția opiniei pu
blice mondiale asupra politicii duse 
de revanșarzii de la Bonn și din

Berlinul occidental, politică ce pe
riclitează pacea.

întărirea multilaterală a Republi
cii Democrate Germane și mai ales 
consolidarea economiei sale au o 
deosebită importanță în vederea a- 
sigurării păcii.

Cu bucurie și satisfacție putem 
constata că desfășurarea vizitei noa
stre în frumoasa dv. patrie socia
listă a confirmat în mod impresio
nant că oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă sînt solidari 
și se simt legați de Republica Demo
crată Germană, bastion de nădej
de al păcii, democrației și socialis
mului.

în aceasta se exprimă, de altfel, 
convingerea că lupta pentru asigu
rarea păcii în Germania și în Eu
ropa, prin înfrînarea militariștilor și 
revanșarzilor vest-germani este o 
cauză comună care corespunde atît 
intereselor poporului romîn cît și ale 
tuturor celorlalte popoare iubitoare 
de pace.

Noi vom realiza aceste sarcini 
prin desfășurarea din plin a forțe
lor noastre proprii și prin strînsă 
colaborare cu toate statele lagăru
lui socialist, în frunte cu prietenul 
și învățătorul nostru, Uniunea So
vietică.

Aceasta este convingerea noastră 
fermă, convingere care a fost con
firmată și- de rezultatele vizitei 
noastre la dv., de rezultatele con
vorbirilor noastre.

Trăiască prietenia și comunitatea 
de luptă puternică și indestructibi
lă dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Populară Ro
mînă !

Trăiască socialismul și pacea !
Vă rog să ridicați paharul împreu

nă cu mine și să bem :
în cinstea gloriosului Partid Mun

citoresc Romîn și a primului său 
secretar și președinte al Consiliului 
de Stat, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej ;

în cinstea guvernului Republicii 
Populare Romîne și a președinte
lui său, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer ;

în cinstea poporului frate romîn, 
căruia îi urăm din toată inima noi 
succese.

Trăiască prietenia indestructibilă 
dintre Republica Democrată Germa
nă și Republica Populară Romînă !

fost înmînată 
Clement Rusu, pre- 
popular regional 

Agîrbiceanu a fost 
fov. Vasile Vaida, 

regional

Marji a avut loc la Sfatul 
regional Cluj solemnitatea 
Ordinului „Steaua Republicii 
Romîne" clasa I conferit ’de 
liul de Stat acad. Ion
pentru merite literare deosebite, 
prilejul împlinirii a 80 de ani.

înalta distinejie a 
scriitorului de tov. 
ședințele Sfatului 
Cluj. Acad. Ion 
apoi felicitat de
prim-secretar al Comitetului 
Cluj al P.M.R.

în cursul aceleiași zile, la Casa prie
teniei romîno-sovletice din localitate a 
avut loc sărbătorirea a 80 de 
viajă și 60 de ani de activitate 
a scriitorului.

Au participat academicieni,
și alji oameni de artă și cultură, stu- 
denji, numeroși oameni ai muncii.

Festivitatea a fost deschisă de acad. 
Raluca Ripan, președinta filialei din 
Cluj a Academiei R. P. Romîne.

ani de 
literară

scriitori

Acad. Mihai Beniuc, președintele U- 
niunii Scriitorilor din R. P. Romînă, 
Dumitru Isac, vicepreședinte al Comi
tetului regional pentru cultură și artă, 
acad. Victor Eftimiu, Baruju Arghezi, 
Vasile Rebreanu și Mircea Zaciü au re
levat în cuvîntul lor valoarea operei 
literare a scriitorului sărbătorit, operă 
care îl situează printre prozatorii noș
tri de seamă.

Luînd cuvîntul, acad. Agîrbiceanu a 
spus : „Este o mare mulfumire să vezi 
că factorii conducători ai țării în care 
trăiești știu să aprecieze și să răsplă
tească activitatea culturală a fiilor ei. 
Cinstirea ce mi se face se datorește, în 
primul rînd, considerației de 
bucură oamenii de cultură în 
de democrație populară".

Sărbătoritului i s-au înmînat
de flori din partea scriitorilor, oame
nilor de știință și oamenilor muncii din 
orașul Cluj.

care se 
regimul

buchete

(Agerpres)

o«o

Tovarășul Avram Bunaciu a primit 
pe ambasadorul R.P.Ungare

Marți 18 septembrie, Avram Bu
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, a primit 
în audiență de prezentare pe Jenö 
Kuti, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ungare în 
R. P. Romînă. (Agerpres)

Pentru muncitorii forestieri
Pentru muncitorii forestieri din re

giunea Ploiești au fost organizate aproape 
30 de puncte de aprovizionare cu ali
mente. Muncitorii din unitățile mai în
depărtate sînt aprovizionați de către 
„magazine mobile” amenajate pe vagoa
ne de cale ferată sau pe mașini.

lnformațiî
© Marți s-au înapoiat in tară Anghel 

Negulescu și Gheorghe Lepădeanu, pre
ședinții Comitetelor executive ale sfatu
rilor populare ale 
care au participat 
IV-lea Congrès al 
orașelor înfrățite 
glia).

orașelor Iași și Cluj, 
la lucrările celui de-al 
Federației mondiale a 
de la Coventry (An-

• Recent, la Timișoara s-a deschis 
cel de-al II-lea concurs regional- al pro
ducției strugurilor de masă, organizat de 
Consiliul agricol regional Banat. 30 de 
unități agricole socialiste prezintă aici 
diferite soiuri de struguri obținute în 
viile plantate în ultimii ani.

Ședința Comisiei pernianente 
pentru construcții a €♦ A» £♦

BERLIN 18 (Agerpres); — După 
cum transmite agenția A.D.N., între 
13 și 15 septembrie a avut loc la 
Berlin cea de-a 9-a ședință (extraor
dinară) a Comisiei permanente pen
tru construcții a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. La ședință 
au participat delegațiile R.P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R.P. Mongole, R.P. Polone, 
R. P. Romîne, R. P. Ungare și 
U.R.S.S.

După cum se arată în comunicat,
------------ <>••<>

comisia a examinat problemele acti
vității sale viitoare îndreptate spre 
lărgirea diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, precum și spre 
coordonarea planurilor de dezvoltare 
a industriei construcțiilor și a in
dustriei materialelor de construcții. 
Au fost adoptate hotărîri. în proble
mele organizatorice, precuțn și cu 
privire la perfecționarea continuă 
a colaborării economice și tehnico- 
științifice în domeniul construcțiilor 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

Pericolul... culturii

Ziarul britanic „DAILY MAIL“ 
relatează că William Benton, fos
tul secretar de stat adjunct al 
S.U.A., reîntors dintr-o călătorie 
în U.R.S.S., a declarat profeso- 

■ rilor universitari americani că 
„principalul pericol (?!) pe care-l 
prezintă această, țară este cul
tura“.

El a adăugat că „în U.R.S.S.... 
numai în ultimii șapte ani au 
fost construite șapte' noi univer
sități. Sovieticii suportă taxele 
universitare pentru toți, cei ce 
prezintă aptitudini de calificare. 
Toți copiii se duc

. zile pe săp.tămînă 
luni pe an".

2 luni sub

Iul francez Michel Siffre, care a 
petrecut 2 luni la adîncimea de 
130 m sub pămînt, în masivul 
Marguareis, situat în apropierea 
frontierei iranco-italiene. Tînărul 
spe-olog și-a început experiența 
la 16 iulie a.c. și de atunci a 
trăit sub pămîrit, în condiții de 
temperatură și umiditate extrem 
de grele, fiind legat de suprafață 
numai printr-un cablu telefonic.

Cui aparține teorema
lui Pîtagora?

la școală șase 
timp de zece

pămînt

Luni dimineața a început urca- 
Tea spre suprafață a speologu-

de atletism

Se pare că teorema lui Pifagora 
ar fi fost cunoscută de strămoșii 
noștri încă de acum 4 000 de ani, 
adică cu aproximativ 1 500 de ani 
înaintea nașterii celebrului matema
tician grec al cărui nume o poartă.

Săpăturile efectuate la Tel Dibae, 
în împrejurimile orașului Bagdad, 
au permis descoperirea unor ta
blete dafînd din prima civilizajie 
babiloniană. Aceste tablete dove
desc că matematicienii de pe acea 
vreme puteau să rezolve celebra 
teoremă — a precizat directorul 
Departamentului irakian ăl antichită
ților.

Cerneala curge din cer...
In citeva rînduri

Budapesta au continuat campiona- 
mondiale și europene de haltere, 
mondial la categoria pană a fost

In mijlocul cetățenilor Capitalei

(Urmare din pag. I-a)

Pe stadionul Republicii din Capitală 
se dă astăzi „startul" tradiționalelor 
campionate internationale de atletism ale 
R. P. Romîne. La actuala ediție, cea 
de-a XIV-a, vor participa atlefi și atlete 
din numeroase țări. Din lotul valoros 
ai celor care și-au anunțat parti
ciparea vor face parte și 4 cîști- 
gători ai medaliilor de aur la recentele 
campionate ale Europei : Tamara Press, 
Elvira Ozolina, Vilmos Varju și maestra 
emerită a sportului lolanda Balaș.

Iată programul celor
concurs. Miercuri 19 septembrio 
17,00 : Festivitatea de deschidere ;
17.30 : 400 m garduri serii, săritura 
prăjina, săritura tn lungime bărbați 
aruncarea discului femei ; ora 17,45 :
m bărbați serii ; ora 18,00: 100 m femei 
serii; ora 18,15: 100 m bărbați serii; ora
18.30 : aruncarea 
tură tn Înălțime

două zile de 
ora 
ora 
cu
Și

400

suliței bărbați șl sărl- 
femel ; 18,40 : 800 m

femei (serii contratimp) ; ora 19,00 : a- 
runcarea greutății bărbați și 100 m femei 
finală ; ora 19,15 : 100 m bărbați finală ; 
ora 19,30 : aruncarea suliței femei ; ora • 
19,35 : 1 500 m ; ora 19,45 : 400 m bărbați 
finală ; ora 19,55 : 5 000 
4 x 100 m bărbați.

Joi 20 septembrie ora 
garduri serii, aruncarea 
triplu salt ; ora 17,40: 400 
ora 17,45 : 200 m bărbați serii ;
17.50 : 200 m femei serii și 
greutății femei ; ora 18,00 : săritura 
înălțime bărbați ; ora 18,15: 80 m gar
duri serii ; ora 18,40 : 110 m garduri fi
nală ; ora 18,50 : 200 m bărbați finală, 
săritura în lungime femei și aruncarea 
discului bărbați ; ora 18,55 : 200 m femei 
finală ; ora 19,00 : 800 m bărbați (serii 
contratimp) ; ora 19,25 : 80 m garduri fi
nală ; ora 19,35 : 3 000 m obstacole ; ora
19.50 : 400 m femei finală ; ora 19,55 : 
4 x 1Ö0 m'fèinei ; orà 20,00 : 4 x 400 m ; 
ora 20,10 : festivitatea de închidere.

m ; ora 20,15 :

17,30 : 110 m
ciocanului șl 
m femei serii ;

ora
aruncarea 

tn

La 
tele 
Titlul 
cîștigat de cunoscutul sportiv sovietic 
Evgheni Minaev — 362,5 kg la trei sti
luri. Concurind intr-o companie strălucită 
de atleți, tînărul nostru reprezentant 
Fitzi Balaș a ocupat un meritoriu loc 

.patru cu rezultatul de 350 kg, în. ierar
hia celor mai bune „pene” din lume.

De miine sala sporturilor Floreasca 
din Capitală găzduiește un turneu inter
național de volei. In competiția mascu
lină vor lua parte echipele reprezenta
tive ale R.S.S. Azerbaidjană, R.. P. Bul
garia și două selecționate ale R.P. Ro
mîne, iar la întrecerea feminină se va 
adăuga si echipa Japoniei. (Agerpres)

O întrebare

Fotbal Trei meciuri internationale
de fotbal iomîneștiTrei echipa

susțin astăzi întîlnirl internaționale : 
Rapid București va întîlni selecțio
nata feroviară a R.S. Cehoslovace, 
Steaua joacă la Plovdiv meciul re
tur cu echipa bulgară Botev din 
„Cupa cupelor', iar Steagul roșu

susține la Sarajevo tntîlnirea cu 
chipa din localitate pentru turneul 
balcanic intercluburi.

Intîlniiea dintre Rapid și selecțio
nata feroviară cehoslovacă va în
cepe la ora 16,15 pe stadionul Giu- 
lești.

e-

Nu odată s-a semnalat necesitatea ca 
unele ,. _
pentru a da posibilitate publicului să vi
zioneze cele mai importante întîlniri în 
cadrul aceluiași program. Federația de 
specialitate a inclus în regulamentul ac
tualului campionat prevederea ca unele 
partide să se joace tn cuplaj -chiar dacă 
cluburile nu carț' de acord intre ele.

Iată. însă că duminică cei care.'.au yrut 
să urmărească .confruntarea celor patru 
echipe bUcureștene candidate la șefia 
clasamentului, au fost nevoiți să facă o 
veritabilă, excursie de la Parcul Copilului 
(Bd. 1 Mai) pînă la Ghencea (în afara 
Capitalei).

Aceasta Intr-o zl In care Bucureștiul 
nu avea programat nici un joc de fotbal 
din campionatul primei categorii și toate 
stadioanele erau disponibile.

Federația de specialitate nu poate avea 
nici un cuvint în această problemă ?

E. V.

jocuri de rugbi să fie cuplate,

Ö mtă de &peetaeole
un

Londonezii care locuiesc în a- 
propierea aeroportului și care 
sînt deranjați de Zgomotul avioa
nelor cu reacție au un motiv în 
plus de nemulțumire z o „ploaie 
albastră” a început să cadă din 
cerul senin.

Avioanele cu reacție de la mi
tingul aviatic care a" avut loc la 
Farnborough au fost, într-adevăr, 
prevăzute cu un dispozitiv spe
cial pentru colorarea în albastru 
a dîrelor de fum pe care le lasă 
în urma lor."

Vopseaua care s-a condensat 
într-o cerneală albastră îndată 
ce a fost răspîndită pe cer a 
căzut ca o ploaie, murdărind to
tul în jur.

Curat ajutor...

Pe lingă articolele tradiționale 
furnizate țărilor slab dezvoltate 
sub firma „ajutorului” din care 
nu lipsesc gumă de mestecat, că
tușe, twist. efq,,.jantezia „filantro
pilor" americani a scornit ceva 
nou. Organizația „'Alimente pen
tru pace” ă trimis în Vietnamul 
de sud aproape 50 000 de cutii 
conținînd un produs' Cu denumi
rea stranie „Metrekdl”. Cei ce tân
jeau să-și astâmpere foamea au 
rămas profund dezamăgiți cînd au 
aflat că pastilele de „Metrekal” 
asigură „sută la1 sută” succesul 
curelor de slăbire.

noi

stereofonic. Membrii delegației a- 
preciazăeleganța sălii, acustica el.

Tovarășul Ulbricht se interesează 
de organizarea vastei activități de 
construcții care se desfășoară în 
București. Arhitectul-șef al Capita
lei, Hor.ia : Maieu, descrie felul cum 
este organizată și condusă această 
activitate.

Delegația face apoi cunoștință cu 
Galeria Națională și Galeria de artă 
universală a Muzeului de artă al 
R. P. Romîne. Oaspeții au fost 
întâmpinați de președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, artistul poporu
lui Ion Jalea, de membri ai condu
cerii Uniunii, de directorul Muzeu
lui, M. H. Maxy.: Cu mult Interesse 
opresc oaspeții în fața creațiilor 
marilor noștri pictori — Aman, Gri- 
gorescu, Andreescu, Luchian, Băn- 
cilă — precum și în fața tablourilor 
realizate de pictorii contemporani, 
inspirate din- realitățile noi ale pa
triei noastre socialiste.

In cartea de aur a Muzeului, to
varășul Walter Ulbricht a înscris a- 
precieri elogioase, felicitând poporul 
romîn pentru succesele obținute în 
domeniul artelor plastice, pentru a- 
çest frumos muzeu și pentru înaltul 
nivel artistic în expunerea operelor 
de artă.

La Sfahii popular 
ai Capitalei

La amiază, delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Germane în 
frunte cu tovarășul Walter Ulbricht 
a făcut o ' vizita la sediul Sfatului 
popular dl Capitalei.

Președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei, 
Ion Cozma, membru al C.C. al 
P.M.R., a vorbit oaspeților despre 
dezvoltarea economică și culturală

a Bucureștlului în anii puterii popu
lare.

Dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al R, D. Germane, 
președintele Partidului Național 
Democrat din Germania, a mulțumit 
pentru primirea călduroasă făcută 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane de către 
bucureșteni. In cuvîntul său, oaspe
tele a transmis conducătorilor Sfa
tului popular al Capitalei, locuito
rilor Bucureștiului, salutul frățesc 
al locuitorilor capitalei R. D. Ger
mane.

La plecare, tovarășul Walter Ul
bricht a scris în cartea de onoare 
a Sfatului popular al Capitalei ur
mătoarele : „Felicităm harnica și ta
lentata populație a Capitalei și sfatul 
popular care, sub conducerea parti
dului, a desfășurat o atît de rodnică 
activitate. Frumusețea Bucureștiului 
nou demonstrează marile succese 
ale construcției socialiste și munca 
creatoare a oamenilor muncii. Urăm 
tuturor locuitorilor multă fericire. 
Bucureștiul, capitala Romîniei so
cialiste, să înflorească și pe mai de
parte. Prietenie”.

La Fundulea
In cursul aceleiași dimineți, 

Hans Relchelt, ministrul agriculturii, 
colectărilor și silviculturii, și Frieda 
Sternberg, președinta cooperativei 
agricole de producție „Ernst. Thäl
mann" din Bennewitz, raionul Wur
zen, membri ai delegației de par
tid și guvernamentale a R. D. Ger
mane, împreună cu tovarășii Mi
hai Dalea, secretar al C. C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, și Nicolae 
Giosan, vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, directo
rul general al Institutului central 
de cercetări agricole, au făcut o 
vizită la Institutul de cercetări pen

tru cereale și plante tehnice de la Fun
dulea. La sosire, oaspeții au fost în
tâmpinați de tovarășii Vasile Ma- 
teescu, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al re
giunii București, Marin Pavel, prim- 
secretar al Comitetului raional 
P.M.R. Lehliu, Tiberiu Mureșan, di
rectorul institutului, de specialiști 
ai institutului. Au fost vizitate 
cîmpul experimental de producere 
a semințelor din liniile consangvini- 
zate de porumb și sorg, de soia și 
de alte culturi leguminoase, cîmpul 
experimental pentru culturile iri
gate, sectorul zootehnic, sectorul de 
mașini agricole și complexele pen
tru condiționarea semințelor de po
rumb.

Oaspeții s-au interesat îndeaproa
pe de măsurile agrotehnice folosite 
în producție și de rezultatele obți
nute în diferite secții ale institu
tului, de sistemele și modul de func
ționare a mașinilor agricole proiec
tate și. construite în țara noastră, 
pe care institutul le folosește în 
executarea diferitelor lucrări agri
cole. Ei au primit explicații ample 
din partea specialiștilor institutului.

La sediul institutului a avut loc 
o convorbire cu privire la activi
tatea de cercetare științifică și de 
producție, la unele probleme legate 
de colaborarea dintre oamenii de 
știință din agricultura celor două 
țări.

...Căldura cu care cetățenii Capi
talei și ai regiunii București i-au 
salutat ieri, în mijlocul lor, pe solii 
Republicii Democrate Germane s-a 
adăugat primirii însuflețite făcute 
delegației pretutindeni pe unde a 
trecut, în vizita prin țară, constituind 
o grăitoare manifestare a prieteniei 
frățești care leagă popoarele noas
tre în lupta lor comună pentru pace 
și socialism.

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MÄRGINEANU

?

Cortinele celor 
peste 40 de tea
tre din Mosco
va s-au ridicat zi
lele trecute în fața 
a mii de specta
tori pentru a înfățișa moscoviților 
program extrem de bogat și variat.

In noua stagiune, pe scenele teatre
lor dramatice și muzicale vor fi pre
zentate piese și opere ale clasicilor ruși 
și universali care au ineîntat, de-a lun
gul anilor, multe generații de specta
tori. Repertoriul inmănunchiază, de g" 
semenea, un număr impresionant de 
creații ale dramaturgilor șl compozito
rilor contemporani. Este semnificativă 
pentru amploarea vieții teatrale a Mos
covei prezentarea — în noul sezon ar
tistic — a nu mai puțin de o sută de 
spectacole noi.

Mihail țarev, directorul Teatrului 
Mic, remarca, într-o convorbire pe care 
am avut-o în pauza unei repetiții, ma
turitatea și totodată necurmata tinerețe 
a fiecăruia dintre teatrele capitalei 
U.R.S.S. Teatrul Mare pășește în cel 
de-al 187-lea an de existență, Teatrul 
Mic în al 139-lea. Păstrătoare ale unor 
vechi tradiții și mereu întinerite în 
climatul creator al artei sovietice, cu
noscutele teatre moscovite și-au depă
șit de mult centenarul. Multe scene se 
mîndresc cu peste cinci decenii de ac
tivitate, iar cel mai tînăr colectiv de 
teatru, „Sovremennik" (Contempora
nul) — care n-a împlinit nici cinci ani 
de la constituirea sa — se bucură șl el 
de prestigiu, de prețuirea publicului 
larg,

Maeștri consacrațl și iubiți de publi
cul moscovit își dau mina cu tineri 
actori într-o colaborare rodnică, menită 
să asigure succesul deplin al noii sta
giuni. Toate forțele care pot concura 
la continua înflorire a teatrului sovie
tic își aduc contribuția.

Să aruncăm o privire pe scenele 
Moscovei. Teatrul Mare își începe sta
giunea pe trei scene deodată. Pe sce
na principală, în locul tradiționalei o- 
pere „Ivan Susanin", deschizătoare de 
sezon, figurează de astă dată 
„Război și pace" de Prokofiev, 
tacol care coincide cu cea de-a 
aniversare a luptelor de la 
dino. Moscoviții vor vedea „Ivan
nin" pe cea de-a doua scenă a teatru
lui — in impunătoarea Sală a Congre
selor din Kremlin. Există, dacă se poa
te spune astfel, și o a treia „scenă" a 
Teatrului Mare : o scenă temporară,

aflată la vreo zece mii de km depăr
tare, și anume la „Metropolitan Ope
ra" din New York, unde și-au început 
turneul de trei luni maeștrii trupei de 
balet.

Un spectacol mult așteptat este „O- 
landezul zburător" al Iul Wagner, pre-, 
cum și opera „Peeter Grims" a lui Ben
jamin Britten, despre viața unui sim
plu pësçâr — pri
ma operă a unui 
compozitor englez 
contemporan pre
zentată pe scena 
moscovită.

Colectivul tea
trului depune o vie
activitate pentru montarea unor opere 
sovietice care, stirnesc de pe acum un 
profund interes în rîndul iubitorilor de 
artă. Este vorba, printre altele, de „Tra
gedia optimistă" a lui A. Holminov și 
„Octombrie" de V. Muradeli.

Nu mai puțin variat și bogat se pre
zintă programul teatrelor dramatice. 
Specificul stagiunii la Teatrul Mic îl

constituie apariția unei serii de piese noi 
cu subiecte izvorîfe din actualitate. In 
repertoriu figurează „Salonul” — piesa 
lui S. Alioșin, despre lupta dintre vechi 
și nou, în relațiile dintre oameni, pre
cum . și „înaintea, cinei" de V. Rozov 
etc. Punerea în scenă a noii piese 
„Dansuri pe șosea" de M. Lvovski și 
E. Gherdf a fost încredințată regizoru

lui Anatoll Efros. 
Piesa înfățișează 
viața unui grup de 
tineri fizicieni, re- 
liefînd mărețele 
perspective pe care 
le deschide știința 
pentru progresul și

opera 
spec- 
150-a 
Soro- 
Susa-

''luiiiiiiiiiiiiiiiim
fericirea omenirii.

l-am găsit pe artiștii Teatrului Mic în 
plină ședință... La ordinea de zi — 
pregătirea spectacolului „Zece zile care 
au zguduit lumea", după cartea deve
nită celebră a Iul John Reed, închinată 
Revoluției < Socialiste din- Octom
brie. Pe scena aceluiași teatru va apare 
din nou figura lui Ceațki, eroul çome-

«

■
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diei .lui Griboedov 
„Prea multă minte 

, .strică". Pentru . in
terpretarea rolului 
lui Ceățki, direc
ția teatrului a ins

tituit un concurs. Evgheni ..Simonov, re
gizorul spectacolului, ș ' dat comediei 
o interpretare nouă, de pe pozițiile ac
tualității,

Teatrul „Maiakoyski" își reia specta
colul „Medee.a", pus .th. 's.cenă. de Ni- 
kblai Ohlopkov. E un.spectacol p.e care 
criticii șl publicul . îl ’, consideră ca 
un adevărat eveniment al vieții tea
trale a Moscovei. Pe. aceeași .scenă vor 
apare, de asemenea, personajele piesei 
„Inima mea este in munți", a drama
turgului american de o.rțgină armeană 
W. Sarroyan.

O activitate creatoare . se desfășoară 
și pe scena teatrului . de. artă „M, 
Gorki" unde, printre altele, se pregă
tesc fragmente din citeva creații regi
zorale ale întemeietorului teatrului, 
Stanislavski („Trenul blindat 14-69" de 
Vsevolod Ivanov ș.a.). .

Afișe, reclame luminoase, cronici 
teatrale evidențiază bogăția și yarie- 
fatea- reperforiuîui' acfualei. stagiuni, în 
care precumpănesc piesele noi. Vera 
Panova continuă să' dezvolte tematica 
preferată déspre destinele tinerei ge
nerații. Noua ei piesă — un poem 
dramatic despre up tînăr care face pri
mii pași în viață — se intitulează : 
„Cum o duci, llăcăule ?" Cronicile tea
trale subliniază talentul -tânărului dra
maturg ucrainean Ivan Raciaba', care 
prezintă în noua stagiune „Oameni în 
mantale" — cu un subiect inspirai'. din 
viața militarilor. „Ferestre ' deschise" 
— piesa unui alt tînăr dramaturg, O. 
Stukalov — tratează tema dragostei și 
prieteniei.

Printre noile piese puse tn scenă sînt 
lucrări ale dramaturgilor din țările socia
liste — Cehoslovacia, Ungaria, Polonia. 
Teatrul din Kremlin .— după cum s-a 
mai anunțat — șl-a început stagiunea 
cu opereta romînească „Lysistrata" de 
Gherase Dendrino,.1n interpretarea co
lectivului Teatrului de Operetă din O- 
desa.

lată, deci, o privire sumară asupra 
noii stagiuni a teatrelor moscovite, sta
giune care se anunță a fi la înălțimea 
setei de cultură și a exigențelor artis
tice ale publicului sovietic.

A. CÎMPEANU 
MUNTEANU

O scenă din spectacolul „încununați de glorie". In rolul Iul 
Kutuzov — artistul poporului din R.S.F.S.R., Ä. Hohlov. A,
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Prezențe romînești peste hotare
Succesele ansamblului

DECLARAȚIA AGENȚIEI TASS 
CU PRIVIRE LA VIZITA 

PREȘEDINTELUI FRANȚEI 
ÎN R. F. GERMANĂ
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Deschiderea sesiunii
Adunării Generale a O. N. U
NEW YORK 18 (Agerpres). — în 

după-amiaza zilei de 18 septembrie 
s-a deschis la New York a 17-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
Ședința a fost deschisă de Mongi 
Slim (Tunisia), președintele prece
dentei sesiuni a Adunării.

Sesiunea actuală urmează să exa
mineze probleme importante ca pro
blema dezarmării, traducerea în 
viată a Declarației' cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, propunerea Uniu
nii Sovietice cu privire. la .retrage-

rea trupelor străine din Coreea de 
sud, propunerea cu privire la con
vocarea unei conferințe în vederea 
semnării convenției pentru interzi
cerea folosirii armei nucleare și ter
monucleare.

Adunarea' Generală trebuie, de a- 
semenea, să aleagă membrii unei 
serii de organe de conducere a 
O.N.U,, inclusiv secretarul general.

în ședința din 18 septembrie, Za- 
frullah Khan (Pakistan)-a fost ales 
președinte al sesiunii.

Să fie restabilite
ale R. P. Chineze în O. bL U.

drepturile legitime

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
TASS. A. A. Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., a adre
sat la 17 septembrie secretarului ge
neral provizoriu al O.N.U., U Thant, 
o scrisoare în care solicită să fie 
inclus pe ordinea de zi a celei de-a 
17-a sesiuni ordinare a Adunării 
Generale, ca problemă urgentă și 
importantă, punctul „Cu privire la 
restabilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U.”.

Scrisoarea este însoțită de o notă 
explicativă în care se spune că, în- 
călcîndu-se principiul Cartei O.N.U.

cu privire la egalitatea în drepturi 
și autodeterminarea popoarelor, Re
publica Populară Chineză nu poate 
de aproape 13 ani să-și ocupe locul 
ce i se cuvine de drept în O.N.U., 
loc care continuă să fie deținut în 
mod ilegal de clica ciankaișistă. 
Cauza acestei situații anormale, se 
spune în nota explicativă, o consti
tuie poziția ostilă cauzei colaborării 
internaționale pe care s-au situat 
în această problemă guvernele 
S.U.A. și altor cîtorva state mem
bre ale O.N.U.

comerțului internațional

15

Congresul internațional
al viei și vinului

ROMA 18 (Agerpres).— In ziua 
de 17 septembrie a sosit la Palermo, 
la invitafia Institutului de cerealicul- 
tură și culturi erbacee, delegația de

experimentale, zone irigate, 
de îngrășăminte etc. și va par
ia două simpozioane în pro- 
de agrobiologie, la Palermo și

Vizita unei delegații 
de agrobiologi romini 

la Palermo

studențesc romîn

PARIS 18 (Agerpres). — La 
septembrie, ansamblul folcloric 
studențesc romîn, care se află în 
Franța, a dat un spectacol în 
fața docherilor din Dunkerque. 
Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. După spectacol 
a avut loc o întîlnire cu docherii 
din localitate, care au oferit flori 
și cadouri membrilor ansam
blului.

A doua zi, în Palatul Rameau 
din Lille, în fața a 2 000 de spec
tatori. a avut loc festivitatea de 
încheiere a celui de-al X-lea 
Festival internațional de folclor 
organizat de Uniunea națională 
a studenților francezi. Punctul 
de atracție l-a constituit ansam
blul romîn, care, în încheierea 
programului, a prezentat un 
spectacol ce a durat două ore. 
Dansatorii și cîntăreții .romîni au 
fost îndelung aplaudați de 
prezenți în sală.

agrobiologi romîni de la Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu" din Bucu
rești, condusă de conf. ing. N. Ghena.

Delegația romînă va vizita în acest 
timp Institutul de învăfămînt superior 
din Palermo, laboratoare, cîmpuri și 
terme 
fabrici 
ticipa 
bleme 
Marsala.

Agrobiologii romini au fost întîm- 
pinafi la aeroport de prof. Gian Pie
tro Ballatore, directorul Institutului de 
cerealicullură și culturi erbacee de 
la Universitatea din Palermo, și de 
reprezentanți ai corpului didactic și 
ai instituțiilor locale.

TBILISI 18 (Agerpres). — La 
17 septembrie s-a închis la Tbi
lisi cel de-al X-lea Congres in
ternațional al viei și vinului, ale 

cei cărui lucrări au durat 5 zile. La 
congres au participat reprezen
tanții a 23 de țări, printre care o 
delegație din țara noastră con
dusă de ing. Valeriu Popa, di
rectorul Institutului de cercetări 
hortiviticole.

La Congres a fost adoptată ho- 
tărîrea ca cel de-al XI-lea con
gres să aibă loc în Portugalia, 
iar cel de-al XII-lea — în R. P. 
Romînă.

YORK 18 (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică a cerut

NEW 
TASS : 
ca la. cea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. să fie luată 
în discuție problema convocării unei 
conferințe internaționale în proble
mele comerțului. Cererea cu privire

0*0

Cu sprijinul tehnic 
al U.R.S.S.

} DELHI 18 (Agerpres). — TASS. ] 
I La Nandampakkam, in apropiere J 
f de Madras, a avut loc ceremonia -1 
I festivă a punerii pietrei funda- ) 
( mentale a uzinei de instrumente { 
j chirurgicale care va fi construită I 
ț cu ajutorul tehnic al Uniunii j 
I Sovietice. Uzina va fi înzestrată i 
( cu utilajul cel mai modern. Ea j 
I va produce anual 2,5 milioane j 
f instrumente chirurgicale de 180 j 
f de tipuri. )
[■ * I
J Primul • ministru al Indiei, •] 
( Nehru, a adus mulțumiri guver- j 
inului U.R.S.S. „pentru credite și] 
< ajutorul pe care îl acordă Indiei j 
( în construirea a trei fabrici de j 
j medicamente și a unei uzine de I 
I instrumente chirurgicale in sec- j 
( torul de stat".i jJ Mulțumirile au fost exprimate j 
j în mesajul lui Nehru căruia ij 
( s-a dat citire la ceremonie.

la introducerea acestui punct pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. este 
conținută în scrisoarea adresată la 
17 septembrie de A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe 
U.R.S.S., lui U Thant, secretar 
neral provizoriu al O.N.U.

în nota explicativă anexată 
scrisoare se subliniază că conferința 
internațională în problemele comer
țului, a cărei sarcină principală tre
buie să fie crearea unei organizații 
comerciale internaționale perma
nente, care să cuprindă toate regiu
nile și țările lumii fără nici o discri
minare, ar putea să contribuie în 
mare măsură la însănătoșirea situa
ției pe piața mondială, la extinde
rea comerțului și

La Viena s-a deschis

al 
ge-

la

la întărirea păcii.

Conferința generală a Agenției 
internaționale pentru energia atomică

VIENA 18 (Agerpres). — La 18 
septembrie, în palatul Hofburg din 
Viena s-a deschis cea de-a 6-a con
ferință generală a Agenției interna
ționale pentru 'energia atomică 
(A.I.E.A.) la care participă reprezen
tanții a peste 70 de țări 
ale acestei organizații. La 
ță asistă numeroși oaspeți 
zentanți ai presei.

La lucrările conferinței 
o delegație a R. P. Romîne. Delega
ția este condusă de acad. Horia Hu-

membre 
conferin- 
și repre-

participă

O» O

(Agerpres). Ideea 
africane la Piața

fî-Institutului de
București, 
conferinței au fost

CONAKRY 18 
asocierii statelor 
comună „este lipsită de realism și 
de rațiune”, scrie președintele Gui
neei, Seku Ture, într-un articol a- 
părut în ultimul număr al revistei 
americane „Foreign Affairs”. Seku 
Ture opune ideii asocierii ideea creă
rii unei piețe comune africane. „Con
tinentul nostru posedă uriașe rezer
ve de materij prime și un mare po
tențial energetic, ceea ce repre
zintă premisele excelente ale unei 
acțiuni de industrializare”, sublinia
ză primul ministru al Guineèi, ar- 
gumentînd necesitatea unei aseme
nea piețe comune africane.

Subliniind că „exploatarea directă 
din trecut tinde să fie înlocuită în

exploatarea 
care 

să devină permanentă”,

o®o

Mișcare grevistă în țările capitalului

momentul de față de 
monopolurilor internaționale 
încearcă
Seku Ture relevă că pentru a se 
împotrivi acestei tendințe este ne
voie de o unitate economică cît 
mai strînsă a noilor state africane.

*
NEW YORK 18 (Agerpres). — Co

respondentul din Kuala Lumpur al 
agenției Associated Press a anunțat 
că la conferința regională a O.N.U. 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.), care a avut loc la Kuala 
Lumpur, a fost viu criticată Piața 
comună europeană a cărei activitate 
are o influență negativă asupra ță
rilor producătoare de materii prime.

în cuvîntarea pe care a rostit-o la 
conferință, șeful delegației indone
ziene a declarat că această activitate 
„dă o lovitură atît directă, cît și in
directă țărilor slab dezvoltate”.

lubei, directorul 
zică atomică din

La deschiderea 
de față cancelarul federal A. Gor
bach și membri ai guvernului Aus
triei.

Pe ordinea de zi preliminară a 
conferinței care urmează să fie a- 
probată de participanții la conferin
ță sînt incluse 25 de puncte dintre 
care principalele sînt : programul 
activității și bugetul A.I.E.A., pre
cum și alegerea consiliului guver
natorilor acestei organizații.

în ședința din 18 septembrie a 
conferinței au fost alese organele 
de conducere. Ca președinte a fost 
ales în unanimitate reprezentantul 
Ghanei — dr. Robert Baffour, iar 
ca vicepreședinți — reprezentanții 
U.R.S.S. și Angliei, Austriei, Cana
dei, Chile, Japoniei. Indiei și Tai- 
landei.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a autorizat agenția 
TASS să dea publicității o declara
ție în legătură cu vizita generalului 
de Gaulle în R.F.G,

în ultima vreme, se arată în de
clarație, în Europa occidentală în 
cadrul blocului agresiv N.A.T.O. se 
creează noi combinații militaro-po- 
litice ale puterilor occidentale, pri
mejdioase pentru cauza păcii,

Referindu-se la colaborarea fran- 
co-vest-germană și la recenta vizită 
a președintelui Franței în R.F.G., 
declarația' TASS arată că cercurile 
conducătoare reacționare din Fran
ța și Germania occidentală au de
pus mari eforturi pentru a prezenta 
această vizită ca un act istoric al 
concilierii franco-germane, pentru a 
o înfățișa chiar ca „un puternic 
factor al păcii".

Dacă Franța, în conformitate cu 
obligațiile asumate prin acordul de 
la Potsdam, și folosind relațiile sale 
cu guvernul R.F.G., ar fi contribuit 
la dezvoltarea pașnică și democra
tică a Germaniei, la încheierea' cît 
mai grabnică a tratatului de pace 
german, popoarele Europei ar fi a- 
preciat pozitiv acest lucru. Ele nu 
ar fi putut decît să salute cu căl
dură întărirea prieteniei dintre po
poarele francez și german pe aceas
tă bază pașnică.

Lucrurile nu stau însă deloc 
așa cum încearcă să le prezin
te cercurile oficiale de la Paris 
și Bonn. Atît numeroasele discursuri 
publice ale lui de Gaulle în Germa
nia occidentală cît și tratativele 
sale eu cancelarul Adenauer, ale 
căror rezultate au fost incluse în 
comunicatul comun dat publicității 
la 7 septembrie, nu lasă nici o în
doială că avem de-a face cu o cîr
dășie îndreptată spre agravarea si
tuației internaționale, spre intensi
ficarea' cursei înarmărilor.

Aici nu este vorba despre prie
tenia dintre popoarele francez și 
german, ci despre o tranzacție a 
cercurilor guvernante franceze cu
conducătorii actualului „reich" de
la Bonn, care urmăresc fățiș revi
zuirea' 
război

rezultatelor celui de-al d'oilea 
mondial.

Conducătorii Germaniei occiden
tale, cu care de Gaulle tinde să 
încheie o alianță strînsă. formulează 
pretenții teritoriale față de o serie 
de state europene, refuză demon
strativ normalizarea relațiilor cu 
statele care ?t> fost atacate de mai 
multe ori de către militariștii ger
mani, împiedică în fel și chip reali
zarea unui acord între state cu pri
vire la reglementarea pașnică cu 
Germania și normalizarea pe aceas
tă bază a situației din Berlinul oc
cidental. Militariștii și revanșarzii 
de la Bonn nu-și ascund intențiile 
de a realiza cu ajutorul forței pla
nurile lor aventuriste și cer înzes
trarea Bundeswehrului cu arma ra- 
cheto-nucleară.

Vizita oficială a șefului statului 
francez în R.F.G., se spune în de
clarația TASS, a arătat că în pre
zent cercurile guvernante franceze 
și vest-germane nu numai că nu 
ascund orientarea dușmănoasă a 
blocului lor față de Uniunea Sovie
tică ci, dimpotrivă, o scot în relief 
în fel și chip. în cuvîntările sale 
rostite în Germania occidentală, 
președintele de Gaulle a susținut 
că atît Franța cît și Republica Fe
derală Germană ar fi „amenințate 
împreună de un pericol direct din 
partea Uniunii Sovietice“. Aceste 
declarații au fost pe placul oameni
lor de stat de la Bonn și sprijinite 
de ei cu căldură.

Nu 
Gaulle 
sificat 
R.F.G. 
l-au întîmpinat pe generalul 
Gaulle cu lozinci care cereau 
rea de teritorii care aparțin 
nii Sovietice, Poloniei și 
slovaciei.

Președintele Franței nu a 
pețit expresiile frumoase pentru a 
proslăvi în public militarismul ger
man.

întîmplător vizita lui de 
și discursurile sale au inten- 
dezmățul revanșismului în 

Pretutindeni, revanșarzii 
de 

anexa- 
Uniu- 
Ceho-

precu-

Vizita oficială a lui de Gaulle a 
contribuit mult la intensificarea con
tinuă a colaborării militare dintre 
Franța și Germania occidentală. In 
discursurile sale publice, președin
tele Franței a arătat direct necesi
tatea „colaborării organice” dintre 
armatele franceză și vest-germană, 
a chemat la „unirea posibilităților” 
Germaniei și Franței în scopul spo
ririi și lărgirii potențialului lor mi
litar.

Cercurile conducătoare franceze 
acceptînd crearea „axei Bonn-Pa
ris” nutresc în taină speranța că 
vor reuși să ocupe un loc de 
frunte în această uniune militaristă 
și, spri.jinindu-se pe Germania occi
dentală, să obțină pentru Franța un 
rol conducător în Europa capitalis
tă. Oricare ar fi planurile politicie
nilor francezi, soarta lor în „axa 
Bonn-Paris” este de a se tîrî în 
coada partenerului lor vest-german 
mai puternic și mai rapace, de a 
merge la remorca revanșarzilor de 
pe malurile Rhinului.

Actuala politică de cîrdășie între 
cercurile conducătoare franceze și 
milit.ariștii vest-germani nu promite 
nimic bun nici pentru Franța, nici 
pentru cauza întăririi păcii.

Actuala tranzacție militară, inter
venită între cercurile conducătoare 
franceze și vest-germane, confirmă 
încă odată necesitatea imperioasă și 
urgența însănătoșirii radicale a si
tuației în Europa pe calea încheierii 
tratatului de pace german și a nor
malizării pe această bază a situa
ției din Berlinul occidental.

Guvernul sovietic, se arată în în
cheierea declarației TASS, ar dori 
să rezolve problema reglementării 
pașnice cu Germania prin încheierea 
unui tratat cu toate statele intere
sate. Dar dacă puterile occidentale 
se vor împotrivi, în continuare, la 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, atunci Uniu
nii Sovietice și celorlalte state care 
se situează pe pozițiile asigurării 
păcii și securității în Europa nu le 
va rămîne altceva de făcut decît să 
încheie tratatul de pace cu Repu
blica Democrată Germană, cu toate 
consecințele ce decurg din aceasta.
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Dezmăț rasist
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

în sudul Statelor Unite continuă 
dezmățul bandelor de rasiști împo
triva populației de culoare. La 17 
septembrie, relatează agenția France 
Presse, în orașul Dawson (Georgia) 
a fost incendiată o biserică aparți- 
nînd negrilor din acest oraș. ’Potri
vit agenției, aceasta este a patra bi
serică distrusă de rasiști în această 
regiune, în ultimele săptămîni. Cri
minalii nu au fost descoperiți.

Potrivit agenției United Press In
ternational, localul bisericii din Daw
son a fost incendiat de rasiști, deoa
rece aici se făceau înregistrările ne
grilor în listele electorale.

TOKIO. Aspect din timpul unei demonstrații împotriva bazelor mi
litare americane. Participanții barează mașinile poliției.

Mende cere demisia 
lui Adenauer

BONN 18 (Agerpres). — Erich Men
de, liderul partidului liber democrat 
din Germania occidentală, a anunfaf că 
partidul său va părăsi coaliția guver
namentală de la Bonn 
nu va demisiona din 
celar în decurs de un

dacă Adenauer 
postul de can- 
an.
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• S.U.A. După cum 
anunță agenția United 
Press International, gre
va celor 16 000 telegra- 
fiști de la compania ame
ricană de transporturi 
feroviare „Chicago and 
North Western Railway" 
a intrat în cea de-a 
19-a zi.

In fața amptorii luptei 
revendicative a muncito
rilor greviști, președintele 
Kennedy a ordonat sindi
catului telegraf iști lor și 
patronilor companiei fe
roviare să înceapă deîn- 
dată tratative pentru re
glementarea divergenje- 
lor. După cum relevă 
U.P.L, Kennedy a ordo
na* constituirea unei co
misii de arbitraj compusă 
din trei persoane care să 
treacă la negocieri. Pe 
timpul negocierilor, rele
vă ageqjia, Kennedy a 
cerut sindicatului să dis
pună reînceperea lucru
lui.

Greva a produs puter-

nice tulburări 
comercial din 
lociu al S.U.A.
• PERU. Greva celor 

4 000 de muncitori mineri 
de la compania nord-a- 
mericană 
Copper 
Peru a 
treizeci 
deplina 
Iilor.

Potrivit agenției 
Latina, patronii companiei 
au fost obligați să accep
te cererea greviștilor de 
a li se mări salariile.

• JAPONIA. Consiliul 
General al Sindicatelor 
din Japonia, care reune
ște în rîndurile sale 
4 000 000 de muncitori și 
funcționari de la între
prinderile industriale și 
instituțiile de stat ale ță
rii, a adoptat la 17 
tembrie programul 
paniei tradiționale 
foamnă în apărarea 
reselor vitale și a dreptu-

în traficul 
vestul mij-

„Southern Peru 
Corporation" din 
luat 
și opt de 
victorie a

sfîrșit după 
zile cu 
greviș-

Prensa

sep- 
cam- 

de 
inte-

rilor oamenilor muncii ja
ponezi.

Programul prevede or
ganizarea în toamna a- 
cestui an a noi acțiuni re
vendicative unite ale oa
menilor muncii japonezi.

o ECUADOR. Agenția 
Prensa Latina anunță 
că la 17 septembrie mii 
de șoferi din provincia 
Guayas au declarat gre
vă cerînd imediata dizol
vare a comitetului pro
vincial din transporturi 
care, potrivit declarației 
liderilor' sindicatului șo
ferilor, este „un organism 
reacționar supus forțelor 
oligarhice din țară și 
care se opune intereselor 
muncitorilor auto“.

în urma grevei, rela
tează agenția, transportul 
auto din capitala provin
ciei, Guayaquil, a fost 
paralizat. Activitatea de 
afaceri din oraș aproape 
a încetat, iar școlile și 
universitățile au trebuit 

suspende cursurile.
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Teroriștii din O. A.
PARIS 18 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția France Presse, 
ambasadorii belgian și italian la 
Paris au primit scrisori de amenin
țare din partea unor organizații 
O.A.S.-iste. Autorii scrisorilor „con
damnă" Belgia și Italia pentru că 
aceste țări nu acordă azil poli
tic căpeteniilor ultracolonialiștilor.

PARIS. La 15 septembrie a fost 
arestat la reședința' sa din apropie-

S. nu se astîmpără
rea Parisului locotenent-colonel Jean 
Marie Bastien Thiry, comandantul 
grupului de șoc al O.A.S. — care la 
22 august a organizat atentatul îm
potriva generalului de Gaulle.

PARIS 18 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că Tribu
nalul militar l-a condamnat la 
moarte pe Andre Canal, organizato
rul financiar al O.A.S.

MOSCOVA. La 18 septembrie, 
N. S. Hrușciov l-a primit pe Ray
mond Scheyven, om politic și mili
tant pe tărîm obștesc din Belgia.

BUDAPESTA. După cum transmi
te agenția M.T.I., la 17 septembrie 
a intrat în funcțiune porțiunea un
gară a conductei de țiței „Prietenia”. 
Astfel, R. P. Ungară a devenit a 
doua țară — după R. S. Cehoslovacă 
— care primește țiței sovietic prin 
această conductă.

Prin porțiunea ungară a conductei, 
lungă de 130 km, se vor putea tran
sporta anual 2,5—3 milioane tone de 
țiței, iar după construirea unei noi 
stații de pompare — 5 milioane tone.

VIENTIANE. Postul de radio 
„Vocea Patet-Lao” a cerut ca Sta
tele Unite să retragă de urgență din 
Laos întregul lor personal militar și

SJ« «w

O dublă problemă pentru S. U. A

Manifestație a studenților 
pakistanezi

CARACI 18 (Agerpres). — în 
orașul Dacca din Pakistanul de est 
poliția a deschis focul asupra stu
denților care manifestau pé străzile 
orașului. Corespondentul agenției 
Reuter transmite că, potrivit prime
lor informații, a fo-st omorît un stu
dent, iar 253 de studenți au fost 
răniți.

trupele aliaților lor din S.E.A.T.O. 
Postul de radio a declarat că 
pala parte a consilierilor i 
ai S.U.A. se mai află încă în 
țară.

DAMASC. După cum a ; 
postul de radio Damasc, la 
tembrie a fost format noul 
al Republicii Arabe Siria. în 
guvernului se află Haled' 
care a fost prim-ministru și 
nistru în mai multe guverne 
Siriei.

i princi- 
militari 
această

anunțat 
17 sep- 
guvern 
fruntea 

Azem, 
mi
ale

MOSCOVA. Studioul Mosfilm 
a realizat primul film artistic de 
lung metraj închinat revoluției 
cubane. Este vorba de filmul 
„Pescărușul negru" după scena
riul și în regia lui Grigori Kol
tunov. Acțiunea filmului se pe
trece în regiunea Oriente.

BEIRUT. La 18 septembrie, tribu
nalul militar din Beirut a pronun
țat sentința în procesul organizato
rilor loviturii de stat nereușite din 
Liban din 30—31 decembrie 1961. 
Căpitanul Fouad Awad, căpitanul 
Chawki Khairallah, locotenentul Aii 
Haji Hussein au fost condamnați la 
moarte. Au fost condamnați la 
moarte și liderii Partidului popular 
social care a fost principalul orga
nizator al complotului : Abdulah 
Saodeh, conducătorul acestui partid, 
Assaad El 
baki, șeful 
Partidului

Așkar, Mohammed Baal- 
consiliului superior al 

popular social.
în urma recensămîntuluiRABAT.

oficial efectuat recent la Rabat s-a 
anunțat că populația Marocului se 
ridică în momentul de față la 
12 180 000 oameni.

NEW YORK. Aspect din timpul unei demonstrații a lucrătorilor de 
la spitalele orașului. Ei revendică îmbunătățirea salariilor.

„La răsărit de Cuba, în Marea Ca
raibilor, există o altă insulă care 
devine rapid o dublă problemă pen
tru Statele Unite" — se arată într-un 
articol publicat recent de revista 
„U.S. NEWS AND WORLD REPORT“.

„Insula aceasta —• Haiti (Hispanio
la) — este mai mică decît Cuba, dar 
are cam același număr de locuitori. 
Două treimi din suprafața ei și apro
ximativ o jumătate din cei 6 200 000 
de locuitori formează Republica Do
minicană, restul 
Haiti".

Un colaborator 
News and World 
din nou aceste două republici și a 
constatat că sărăcia lor de neînchi
puit și alte probleme ale lor devin 
dinfr-odafă acute, lată relatările sale 
din cele două capitale ale insulei :

Sanio Domingo (Republica Domi
nicană).

„A dispărut clanul Trujillo, familia 
de dictatori nemiloși care timp de 31 
de ani au considerat țara și poporul 
ei ca pe o proprietate personală.

Primul lucru ce izbește pe vizita
torii care revăd Republica Domini
cană este o schimbare aparentă. 
Multe străzi din capitală n-au încă 
denumiri. Cîndva, ele purtau numele 
unor membri ai clanului Trujillo și 
mulțimile au smuls aceste tăblițe, iar 
comitetul de șapte persoane care 
funcționează ca guvern provizoriu,

încă n-a izbutit să hotărască noile 
numiri de străzi«“.

După cum reiese din cele scrise 
în continuare de reporter, după alun
garea clicii lui Trujillo nu s-au pro
dus schimbările pe care le-ar fi do
rit poporul.

„O mare parte din economia do
minicană este dezorganizată. încă nu

..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

este Republica

al redacfiei „U. S. 
Report" a vizitat

Răsf oind presa străină

ROMA. Agențiile de presă anunță 
că la 18 septembrie în Alpii italieni 
a nins pentru prima dată în toamna 
aceasta.

NEW YORK. Forțele aeriene mi
litare ale S.U.A. au lansat la 17 sep
tembrie pe o orbită polară un sate- 
lit-spion. După cum relatează co
respondentul de la baza aeriană 
Vandenberg al agenției U.P.I., re
prezentanți ai forțelor aeriene mi
litare ale S.U.A. au refuzat să dea 
amănunte asupra tipului și menirii 
acestui satelit.

■ WASHINGTON. Seismografele 
Institutului meteorologic din Wes
ton (statul Massachussetts) au în
registrat un cutremur violent al că
rui epicentru se situează în America 
centrală, în statul Guatemala.

1961, dictatorul s-a declarat „ales 
prin voința populară“ pentru încă un 
termen de 6 ani. Dar șansele sale de 
a supraviețui sînt considerate slabe“.

oameni din trupele speciale și al 
unor bande dé stradă formate din 
huligani. In prezent, bandele au ie
șit de sub control, rivalizînd una cu 
alta, într-o anarhică domnie a terorii.

Ele se numesc „Tonton Macoute“, 
ceea ce în limba creolă înseamnă 
„oamenii diavolului“. Bandele aces
tea constituie principalul reazem al 
dictaturii. Ele schingiuiesc, torturează 
și ucid pe haifieni. Multe persoane 
dispar, pur și simplu. în ultimele săp- 
fămîni aceste bande au stabilit 
puncte de taxare pe toate drumurile 
care pornesc din capitală și percep 
cîte 20 de cenți pentru tranzit, în 
fiecare zi.

Se pare că președintele Duvalier 
folosește trupele personale și ban
dele pentru a stoarce cît mai grab
nic tot ce se mai poate stoarce din 
această țară, 
regimului. Și 
indicii care 
ceastă zi nu

Economia, 
nizat aproape complet, 
s-au închis...

Folosind metoda simplă de a im- 
•s prima un singur rînd — „François 

f® Duvalier, președinte“, pe toate bule-

înainte de prăbușirea 
după o sumedenie de 
se înmuljesc rapid, a- 
este prea îndepărtată.
în agonie, s-a dezorga- 

magazinele

Ciocnire

o®o

In Rhodesia de sud

între populație și poliția britanică
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1'' 

s-a luat o hotărîre definitivă cu pri
vire la bunurile familiei Trujillo, care 
reprezintă 70 la sută din industria 
acestei |ări și mai mult de jumătate 
din suprafafa terenurilor agricole.

Dacă te plimbi după-amiaza pe 
E| Conde, principala stradă din Santo 
Domingo, treci pe lîngă o muljime 
de magazine cu obloanele pe jumă
tate trase. Pe perefi și la ferestre 
se pot citi asemenea lozinci : „Jos 
yankeii I“, „Trăiască Fidel Castro".

Port-au-Prince (Haiti).
„După cinci ani de jaf, ineficientă 

și terorism în stilul gangsterilor, ș~ C1 H,t)=Ull,lc lug„ UUis-
pare că dictatura lui Duvalier în Haiti .^ële’ didribuie'în" a'leged'lT'din'mli 
se apropie de sfîrșit.

Dr. François Duvalier, președintele 
Republicii Haiti, conduce tara mai 
ales prin intermediul celor 10 000 de

18 (A-
cadrul

a-

SALISBURY 
gerpres). — în 
măsurilor represive 
doptate de autorită
țile colonialiste bri
tanice împotriva popu
lației de 
din Rhodesia

culoare 
de sud

care luptă pentru liber
tățile sale democratice, 
zilele acestea au fost 
arestați 30 de africani 
în localitatea Shabani. 
Arestările au survenit 
după ce poliția brita
nică a deschis tocul

împotriva unui miting 
al populației africane 
rănind o persoană. 
Populația a ripostat, a- 
părîndu-se cu pietre și 
a avut loc o adevărată 
ciocnire.
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deducerea „ajutorului“ american pentru străinătate
WASHINGTON 18 (Agerpres). — La 

Washington s-a anunțat la 18 septem
brie că Comitetul pentru alocări al 
Camerei Reprezentanților a hofărît să 
reducă cu 30 la sută sumele destinate 
„ajutorului“ american în străinătate. 
Congresmenii sînt nemulțumiți că „aju
torul" american — al cărui caracter 
înrobitor este binecunoscut — nu își 
atinge țelurile. In expunerea de mo-

five, prezentată de membrii comitetu
lui, se subliniază că „în schimbul 
ni lor americani, Statele Unite nu 
mese nimic tangibil“.

în ce privește ajutorul economic, co
mitetul a hofărît reducerea cu 85 mi
lioane de dolari a fondurilor alocat« 
în cadrul planului „Alianța pentru pro
gres“, precum și a fondurilor desfi» 
nafe așa-numitului „Corp al păcii”.

ba- 
pri-
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