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Minerii - hotar îți să sporească

plastice în construcția de locuințe

Produsele din mase plastice au 
căpătat o largă extindere pe foa
ie șantierele de locuințe. Ele se 
folosesc în acest an la finisarea a 
peste 5 000 de apartamente. In 
orașele București, Brașov, Galați 
și Constanța, 30 la sută din apar
tamentele date în folosință sînt fi
nisate cu materiale plastice. A- 
vantajele folosirii acestor materia
le sînt multiple. Ele reduc timpul 
de finisare, iar locuințele pot fi 
date în folosință imediat ce 
realizează ultimele lucrări.

S9

duse alimentai* șl industriale. Nu 
de mult, pe bulevardul Republicii 
a apărut un magazin specializat în 
desfacerea stofelor și mătăsurilor. 
altul pentru desfacerea tricotaje
lor, a articolelor sportive etc. Au 
fost de asemenea reconstruite ?i 
modernizate mal multe bufete și 
magazine.

Recent, s-a deschis șl noul ma
gazin „Cafe'a-expres", una din 
cele mal frumoase șl mal elegan
te unități comerciale din oraș.

10 000 de noi conducători auto

sfaturilor populare, precum și în 
diferite întreprinderi și instituții 
din tară. Sporirea numărului de 
conducători auto permite extinde
rea lucrului în două schimburi, 
contribuind astfel la o exploatare 
mal bună a autovehiculelor.

(Agerpres)

Cu brigada științifică la sate

a
Șl

■

și mai mult producția de cărbune
Modernizarea rețelei 
comerciale la Oradea

Minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului au dezbătut recent, în 
cadrul, unei ședințe, cifrele de plan 
pe 1964. Participanții la consfătui
re au evidențiat eforturile rodnice 
depuse de mineri pentru a da pa
triei cărbune mai mult și mai bun, 
subliniind că experiența pozitivă 
cîștigată în acest an constituie o 
premiză importantă a bunei pregă
tiri a producției în anul viitor.

Pe primele 8 luni ale anului în 
Curs, s-au dat peste plan 101515 
tone 
nate realizări 
fost obținute de colectivele minelor 
Lupeni, Petrila și Uricani. Ca ur
mare a unei mai bune organizări a 
muncii în subteran, a ridicării ni
velului de calificare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, a folosi
rii mai judicioase a utilajelor, a 
fost posibilă depășirea cu 2,4 la 
sută a indicelui de creștere a 
productivității muncii în tone/post. 
72,2 la sută din producția realizată 
peste plan — adică 74 000 tone căr
bune — s-au obținut pe seama creș
terii productivității muncii. Cele mai 
bune rezultate în îndeplinirea aces
tui important indicator de plan 
le-au obținut colectivele minelor 
Lupeni și Țebea.

Pe primele 7 luni ale anului, sar
cina de reducere a prețului de cost 
a fost realizată și depășită, obținîn- 
du-se economii în valoare de 
12 154 000 lei. Realizările minerilor 
în ce privește creșterea producției 
și productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, ar fi fost și mai 
mari dacă rezervele interne erau 
mai bine puse în valoare, dacă în 
munca minerilor nu s-ar fi simțit 
unele deficiențe, mai ales în dome
niul utilizării cu randament ridicat 
a unor utilaje miniere importante.

Sarcinile de plan ce revin mine
rilor pe 1964 sînt simțitor sporite. 
Toți vorbitorii au arătat că pentru 
a putea îndeplini aceste sarcini este 
necesar ca munca să fie organizată 
la un nivel mai înalt, ca experien
ța dobîndită pînă acum să fie larg 
generalizată. în cadrul ședinței s-a 
analizat cu simț de răspundere de
ficiențele ce s-au făcut simțite, po
sibilitățile de a le evita pe viitor. 
Pe această linie, unii vorbitori — 
printre care loan Sabău, șeful ex
ploatării miniere Uricani, E. Ma- 
giaroși, inginer șef al exploa
tării miniere Lupeni, ing. Lazăr 
Pop, directorul exploatării miniere 
Țebea —au arătat că pentru lichi
darea lipsurilor este nevoie de Un 
sprijin mai susținut din partea mi
nisterului tutelar și a direcției com
binatului carbonifer. Ei au arătat că 
este nevoie ca întreprinderile minie
re să fie mai îndeaproape ajutate în 
primirea la timp a unor utilaje con
tractate, în realizarea unei mai bune 
ritmicități, în aprovizionarea cu 
energie electrică, cu exploziv pentru

cărbune. Cele mai însem- 
în acest sens au

pușcări și mai ales cu material lem
nos uscat. Folosirea lemnului verde, 
mai ales în perioada de iarnă, îngre
unează munca minerilor, duce în e- 
sență la un consum specific ridicat 
— au arătat o serie de vorbitori în 
cadrul ședinței. S-a subliniat nece
sitatea ca unii furnizori de mate
rial lemnos și alte materiale pentru 
armare să-și respecte mai riguros 
obligațiile contractuale. Au fost a- 
mintite în acest sens întreprinderile 
forestiere Hațeg, Sebeș, Orăștie, în 
ce privește livrarea lemnului de

în minele 
din Valea Jiului

• S-au produs pe pri-
mele 8 luni din acest an
101 515 tone cărbune peste
plan.

• Sarcina planiiicată pri-
vind creșterea productivită-
ții muncii în tone/post a
lost depășită cu 2,4 la sută ;
72,2 la sută din producția
realizată peste plan s-a ob-
ținut pe seama creșterii
productivității.
• Valoarea economiilor

realizate pe primele 7 luni
ale anului se ridică la
12 154 OOO lei.

• Planul de investiții a
iost realizat în proporție de
106,2 la sută, iar cel de Iu-
crări geologice — de 121,1
la sută.

mină; I.I.R.-Sibiu — pentru livrarea 
bolțărilor; uzinele mecanice Buzău 
— pentru executarea schimbătorilor 
de cale ș.a.

în cursul dezbaterilor s-a discu
tat amănunțit despre posibilitățile 
existente în îmbunătățirea lucră
rilor de reparare a utilajului 
minier, evitarea timpilor morți 
în folosirea acestora. Au fost scoa
se de asemenea în evidență unele 
aspecte privind organizarea muncii. 
Ing. Gheorghe Feier, șeful exploată
rii miniere Lonea, a arătat că, 
crîndu-se în abatajele frontale 
armături metalice, s-a obținut 
însemnat spor de productivitate, 
redus consumul de material lemnos 
de la 40 m c/1 000 de tone la 39,6 m c 
'/ 1 000 de tone. Și — a arătat vorbi
torul — productivitatea muncii ar 
fi fost și mai mare dacă s-ar fi rea
lizat viteza de avansare prevăzută la

lu- 
cu 
un 
s-a

abatajele pe front lung. Pe exploata
re, deși planul de producție la căr
bune brut a fost îndeplinit și depă
șit, aceasta nu s-a obținut în mod 
ritmic, din cauza neluării la timp 
a unor măsuri corespunzătoare.

Era de așteptat ca în cadrul șe
dinței să se vorbească și despre mai
ștri, ca organizatori direcți ai pro
cesului de producție, despre expe
riența pozitivă a unor brigăzi cu
noscute în întreaga Vale a Jiului 
pentru metodele aplicate în muncă, 
pentru randamentul lor sporit. Cîte 
nu s-ar fi putut spune despre modul 
cum își organizează munca maiștrii 
Liviu Avramescu, Gheorghe Enciu, 
de la exploatarea Lupeni, sau des
pre brigăzile conduse de Gavrilă 
Pop, Alexandru Pînzaru și alții de 
la Uricani. In ședință s-a amintit 
foarte puțin — și destul de timid 
— despre întrecerea socialistă, fac
tor important în stimularea mun
citorilor mineri spre rezultate tot 
mai bune în producție.

Pentru buna desfășurare a produc
ției în 1964 s-au făcut numeroase 
propuneri în legătură cu perfecțio
narea tehnologiei de extracție a căr
bunelui. Printre acestea amintim: 
modernizarea și armarea abatajelor 
în trepte răsturnate, acolo unde 
straturile subțiri au o pondere mare 
în producția exploatării; extinderea 
armării cu grinzi metalice în con
solă, metodă experimentată cu suc
ces și care oferă posibilitate de îna
intare pe front larg, viteză mare la 
avansare, securitate deplină. S-a mai 
propus de asemenea centralizarea 
extracției producției de la mai mul
te guri de mină într-una singură, 
introducerea perforării rotative la 
toate lucrările în cărbune, me
todă care reduce timpul de per
forare cu 50 la sută ; centraliza
rea comenzilor de pornire și oprire 
a transportoarelor din abataje, lucru 
ce va avea ca urmare reducerea u- 
nui însemnat număr de posturi pro
ductive pe zi etc. S-a făcut de ase
menea propunere? ca la mina Lu
peni să se experimenteze extracția 
prin folosirea cadrelor pășitoare, 
fapt care ar mări viteza de înainta
re și ar asigura creșterea susținută 
a productivității muncii.

Subliniind posibilitățile pe care 
le au minele noastre din Valea Jiu
lui, participanții la dezbateri au a- 
rătat că cifrele de plan pe 1964 sînt 
pe deplin realizabile; unii dintre ei 
au propus chiar îmbunătățirea a- 
cestor cifre la unii indicatori, cum 
ar fi depășirea planului de produc
ție, mărirea vitezei de avansare, re
ducerea procentului de cenușă etc.

Ședința de dezbatere a cifrelor de 
plan a pus în discuție probleme im
portante; ea a relevat hotărîrea mi
nerilor de aici de a nu-și precupeți 
eforturile pentru îndeplinirea în
tocmai a planului pe 1963 și pentru 
pregătirea tuturor condițiilor nece
sare realizării exemplare a sarcini
lor de plan pe anul viitor.

IOAN CLENCIU

ORADEA (coresp. „Scînteii“). 
In acest an, la Oradea au 1 
ființă noi unități comerciale 
stat. Pe arterele principale 
orașului au. fost deschise 16 
tăți: de alimentație publică, de pro-

luat 
de 
ale 

uni-

Da la începutul anului și pînă 
acum, școlile de conducători auto 
aparținînd Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor au 
pregătit peste 10 000 de șoferi cu 
carnete de conducere. Ei au fost 
repartizați să lucreze în cadrul în
treprinderilor regionale de trans
porturi auto (I.R.T.A.), la unitățile

Duminică, brigada științifică 
Comitetului regional de cultură 
artă București a poposit în locali
tatea Lehliu-sat, unde s-a întîlnit 
cu colectiviștii de aici. Un număr 
mare de săteni din cel peste 350 
prezentl în sala căminului cultural 
au pus numeroase întrebări legate 
de aspecte ale situației Interna
tionale. de agrotehnică, zootehnie, 
astronomie etc. De Ia începutul a- 
nulul și pînă în prezent, peste 1 700 
de oameni de știință, artă și cul
tură, specialiști în diferite proble
me au fost oaspeții colectiviștilor 
din regiunea București. în satele 
regiunii au avut loc circa 10 000 
de manifestări: conferințe, consul
tații științifice, expuneri pe diferi
te teme, la care au participat 2 
milioane de oameni al muncii.

Miting aviatic

PLOIEȘTI (coresp. „SrfntelFT. «a 
Pa aeroportul Srejnio de lîngă 
Ploiești a fost organizat un reușit 
miting aviatic, la care și-au dat 
concursul piloțll Mlrcea Finea cu, 
Paul Manu, Ștefan Calotă, maeștri 
ai sportului, cunoscuțll parașutlștl 
Gheorghe Iancu, Elena și Ștefan. 
Băcăoanu șl alții. Mitingul aviația” 
s-a încheiat cu demonstrații de 
gimnastică, haltere, scrimă șl lup
te, susținute de sportivi fruntași ai 
clubului Petiolul, șl cu o mare aer* 
bare cîmpenească.

Cursuri de perfecționare ,f 

pentru directorii căminelor-^
culturale

BRAȘOV (coresp. „Scînteil“J. — ' 
La Brașov s-a deschis im cuib de 
perfecționare pentru directorii că
minelor culturale din regiune, or
ganizat de Comitetul regional pen
tru cultură șl artă. Participă peste 
300 de directori. Pe lîngă lecțiile 
teoretice și cele legate de organi
zarea muncii culturale de masă/ 
vor avea loc aplicații practice or
ganizate de Casa de cultură din 
Brașov, biblioteca centrală regio
nală, căminul cultural din comuna 
Cristian șl altele.

Noi produse ale industriei 
de medicamente

Industria noastră de medicamente a 
realizat anul acesta peste 20 de sorti
mente noi. Printre acestea se numără: 
Moldamin — un nou sort de penicili
nă cu acțiune prelungită; Carbicol — 
capsule; Colefininul și Oxiflavilul — 
medicamente cu acțiune vasodilatoare; 
Saprosanul — un dezinfectant intesti
nal. Unitățile zooveterinare au primit 
din partea industriei de medicamente 
produse noi cum sînt: vitamina K 3, 
Galifort, Sulfococidin, Hidrazida cia- 
nacetică și altele, utilizate în tratarea 
unor afecțiuni la animale sau pentru 
întărirea organismului acestora.

Colectivele fabricilor de medicamen
te pregătesc realizarea unor noi sorti
mente ca: ACTH —■ fiole, un hormon 
cu acțiune prelungită, Heparina lipo- 
caică, sub formă de comprimate pen
tru tratarea arteriosclerozei, Vitamine 
cu ciocolată pentru administrarea la 
copii și altele.

Consfătuirile raionale 
ale cadrelor didactice
In zilele de 7 și 8 septembrie au 

avut loc consfătuirile raionale ale 
membrilor corpului didactic. La con
sfătuiri au participat învățători, 
profesori, profesori maiștri din șco
lile medii, profesionale și tehnice. In 
prima zi, lucrările s-au desfășurat în 
ședințe plenare. Participanții au a- 
nalizat rezultatele obținute în mun
ca educativă în anul școlar 1962 — 
1963, sarcinile și măsurile pentru 
continua îmbunătățire a acestei ac
tivități.

Cea de-a doua zi a fost consa
crată discutări! — în ședințe pe sec-, 
ții — a rezultatelor obținute în pre
darea diferitelor obiecte de învăță- 
mînt în anul școlar trecut, stabilin- 
du-se sarcinile ce se desprind pen
tru viitorul an școlar. Totodată au 
fost prelucrate măsurile Ministerului 
Invățămîntului privind îmbunătăți
rea programelor și manualelor șco
lare pentru anul de învătămînt 
1963—1964.

Consfătuirile s-au încheiat cu 
măsuri concrete menite să ducă la 
îmbunătățirea continuă a muncii e- 
ducative în școli și la ridicarea ni
velului de pregătire al elevilor în 
noul an școlar.

ÎN EDITURA POLITICA
a apărut :

V. I. LENIN Opere complete 
volumul 19

Volumul cuprinde numeroase 
materiale scrise în perioada 
iunie 1909 — octombrie 1910.

0 înaltă prețuire a activității• e

Solemnitatea decorării unor oameni de știință, profesori și învățători

limba romînă la Școala medio nr. 1in numele profesorilor decorați 
„Ștefan cel Mare“ din Suceava.

vorbește Alexandru Obadă, profesor de

Caldă, impresionantă manifestare ! 
Participanții — oameni de știință și 
cultură, profesori și învățători din 
întreaga țară — își vor. aminti cu 
emoție de această zi, în care înalte 
distincții au răsplătit activitatea 
rodnică depusă pentru înflorirea cul
turii noastre socialiste, pentru edu
carea cetățenilor de mîine ai patriei. 
O zi deosebită în viața fiecăruia 
dintre ei și totodată o nouă expre
sie a prețuirii de care se bucură în 
țara noastră slujitorii științei, învă- 
țămîntului, culturii.

...In preajma orelor 12 se aflauîn 
marea sală a Palatului R. P. Romîne

RECOLTATUL CULTURILOR DE TOAMNĂ
Grabesc strînsul porumbului

TIMIȘOARA (red. ziarului „Drapelul 
roșu“). — Membrii celor 36 de gospo
dării colective din raionul Sînnicolau- 
Mare muncesc din zori și pînă noaptea 
tîrziu la recoltatul porumbului. Folosind 
din plin forțele de care dispun și fie
care zi și oră bună de lucru în cîmp, 
gospodăriile colective din Igriș, Cenad, 
Beșenova Veche, Lovrin și altele au re
coltat pînă acum între 100—150 ha po
rumb fiecare. Echipe speciale de co
lectiviști lucrează la strînsul și transpor
tul știuleților, iar alții au început tăia
tul tuleilor și eliberarea terenului. Pînă 
în ziua de 6 septembrie, în raion a fost 
recoltat porumbul de pe 1200 ha. De

asemenea, a fost strînsă recolta de floa- 
rea-soarelui de pe 1196 ha iar sfecla 
de zahăr de pe 1425 ha. Gospodăriile 
colective din Bcba Veche, Sînpetru 
Mare, Nerău, Comloșu Mare au termi
nat recoltatul florii-soarelui trecînd cu 
toate forțele la recoltatul porumbului. 
Paralel cu recoltatul, în raionul Sînnico- 
lau-Mare se lucrează din plin la pre
gătirea terenului pentru însămînțarea 
griului și orzului. Pe mai bine de 8 000 
ha care urmează să fie însămînțate cu 
grîu s-au executat pînă acum arăturile 
și celelalte lucrări de pregătire a patu
lui germinativ.

Culesul viilor și vinificarea
u /»•sa fie

Cultura viței de vie reprezintă una 
din ramurile importante de producție 
din agricultura țării noastre. Ținînd 
seama de condițiile naturale extrem de 
favorabile culturii viței de vie, partidul 
și guvernul au prevăzut extinderea 
plantațiilor de vii și mărirea pro
ducției anuale de struguri, sarcini care 
se realizează cu succes. A sosit timpul 
culesului recoltei de struguri din acest 
an. Rodul bogat răsplătește din plin 
eforturile depuse de oamenii muncii 
care lucrează în sectorul viticol. Ce

l_.a baza de recepție din Inotești, regiunea Ploiești, a sosit un nou transport de porumb de la G. A. S. Albești

făcute cu grijă
trebuie să facem pentru ca întreaga re
coltă să fie valorificată fără pierderi, 
pentru ca să avem struguri și vin în 
cantități mari și de bună calitate?

Culesul și vinificarea sînt lucrări de 
cea mai mare importanță, de care 
depinde obținerea unor produse de 
calitate și în cantități mari. Baza 
producției de vinuri, către care trebuie 
în primul rînd îndreptată atenția, o con
stituie categoria vinurilor seci albe și 
roșii de mare consum. Cantitatea lor 
poate fi mai mare și calitatea mai bună 
dacă se evită pierderile și deprecierile 
ce survin prin întîrzierea culesului stru
gurilor peste timpul optim de recoltare. 
Vinurile cu tărie alcoolică moderată 
sînt mai plăcute la gust și mai apreciate 
de consumatori. De aceea, trebuie să se 
renunțe la practica de a întîrzia recol
tatul în scopul producerii cu orice preț 
a unor vinuri tari.

Cînd începe recoltatul 
strugurilor pentru viniîicare?

Unul din factorii cei mai importanți 
pentru economia vitivinicolă este cu
lesul la timp al strugurilor, de care 
depind caracteristicile de bază ale pro
ducției și anume cantitatea și calitatea 
vinului. De aceea, culesul trebuie să 
înceapă în acel moment din evoluția 
procesului de maturare al strugurilor, 
care să asigure obținerea tipului de vin 
propus a se realiza, cu însușiri alese și 
caracteristic podgoriei respective.

In cursul coacerii, greutatea struguri
lor crește pînă la un maxim, cînd se 
atinge și cea mai mare cantitate de za
hăr, ajungîndu-se astfel la faza de ma
turitate deplină. De aici înainte, greu
tatea boabelor scade, iar conținutul lor 
se modifică; concentrația în zahăr 
crește iar aciditatea se micșorează. Din 
studiile efectuate de Institutul de cer-

cetări hortiviticole se constată că în 
toate podgoriile țării, prin întîrzierea 
culesului cu 10 zile peste data maturi
tății depline, se înregistrează pierderi 
de 5—20 la sută din recoltă, ceea ce 
echivalează cu o cantitate de 500-2 200 
kg struguri la ha. Tendința de 
a se amîna culesul pentru a se ob
ține vinuri cu un grad alcoolic ridicat 
în toate podgoriile și la toate tipurile 
de vin s-a dovedit păgubitoare.

Prin întîrzierea culesului se produc 
nu numai pierderi de recoltă ci și o 
scădere a randamentului în must dato
rită faptului că, în urma evaporării 
apei, sucul boabelor se concentrează și 
la presare acestea cedează mai greu 
mustul. Vinurile rezultate din strugurii 
aceluiași soi recoltați la diferite mo
mente prezintă însușiri diferite. , Cele 
mai bune vinuri seci s-au obținut din 
struguri recoltați la foarte puțin timp 
după maturitatea deplină, ele prezen- 
tînd o armonie perfectă între elemen
tele componente. Intrucît culesul vii
lor pe suprafețe mari nu se poate face 
în acest scurt interval, el trebuie în
ceput cu cîteva zile înainte ca boabele 
strugurilor să ajungă la greutatea lor 
maximă, astfel ca toiul culesului să se 
situeze la momentul optim de recolta
re. In felul acesta se evită pierderile 
mari ce survin dacă s-ar declanșa cu
lesul începînd cu momentul optim, a- 
dică în perioada cînd greutatea boabe
lor scade continuu. Iată de ce este 
necesar să se stabilească momentul ma
turității depline a strugurilor astfel ca 
să se știe care este timpul optim de 
recoltare.

Ing. ST. TEODORESCU 
șeful secției de vinificație 
din Institutul de cercetări 

hortiviticole

peste 300 de invitați, veniți din toate 
colțurile țării — din Capitală, 
orașele de provincie, din satele 
nordul Moldovei, din Banat și 
Dobrogea, din 'Valea Bistriței și 
Munții Apuseni. Faptul că, alături 
de figuri proeminente ale culturii 
noastre, academicieni și profesori 
universitari,, șe aflau tineri învăță
tori și profesori — mulți dintre ei 
foști studenți ai celor dintîi — ex
prima într-o imagine vie unitatea 
strînsă în care toate generațiile in
telectualității noastre muncesc, umăr 
la umăr, pentru înfăptuirea politicii 
partidului de necontenită dezvoltare 
culturală a țării.

în sală se înfiripă discuții ; des
pre munca fiecăruia, despre proble
me de dezvoltare a științei, despre 
apropiata deschidere a noului an 
școlar. Cînd treci de la un grup la 
altul, urechea surprinde crîmpeie de 
fraze — despre metode și experiențe 
în munca de instruire, despre șco
lile noi, cu linia lor arhitectonică 
luminoasă, care-și vor deschide por
țile, despre înzestrarea laboratoare
lor, despre manualele școlare gra
tuite. Profesori și învățători mai 
vîrstnici evocă între ei amintiri din 
anii de odinioară, despre condițiile 
grele în care trebuiau să-și desfă
șoare activitatea în timpul regimu
lui burghezo-moșieresc, cînd învăță
torii erau — așa cum scria Mihail 
Sadoveanu — „niște apostoli care au 
îndurat sărăcia și batjocura, care au 
trecut printr-un vifor de nemulțu
miri și vorbe grele“.

în anii noștri profesiunea de în
vățător a dobîndit un prestigiu și 
condiții materiale de nevisat pentru 
dascălul de odinioară. Astăzi, învă
țătorul, profesorul, animați de un 
profund patriotism, de conștiința 
nobilei meniri pe care le-a hără- 
zit-o poporul plămădesc un lucru 
viu, de o rară frumusețe, călăuzesc 
un proces în continuă înnoire, ca 
viața însăși — procesul formării 
omului nou, constructor conștient și 
entuziast ai socialismului. „Statul și 
partidul — arăta tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Congresul învăță
torilor — încredințează învățătorilor 
milioanele de cetățeni de mîine ; le 
încredințează misiunea de a forma, 
începînd cu școala elementară, cetă
țeni de tip nou, oameni noi ai so-

din 
din 
din 
din

cietății socialiste. Ce răspundere 
mare pentru învățători și totodată 
ce cinste înaltă 1“

...Este ora 12. întîmpinați cu a- 
plauze îndelungate intră în sală to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnăraș, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat,. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne, Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului.

Se dă citire decretelor de deco
rare. Se apropie spre a primi înaltele 
distincții oameni de cultură care au 
în urma lor decenii de bogată și 
prodigioasă activitate științifică, care 
și-au adus din plin contribuția la 
dezvoltarea unor ramuri ale științei 
și tehnicii în țara noastră, au cres
cut generații de specialiști ai econo
miei și culturii.

Pentru merite deosebite în dome
niul științific și didactic, cu prilejul 
împlinirii a 90 de ani, a fost decorat 
cu Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne“ clasa I acad. Petre 
Antonescu.

Au fost decorați cu „Ordinul Mun
cii“ clasa I, prof. univ. Matiu Ale
xandru Ionescu, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebite în 
domeniul învățămîntului superior cu 
prilejul împlinirii a 80 de ani, prof, 
univ. Alexandru Domșa, pentru me
rite deosebite în domeniul învăță- 
mîntului superior cu prilejul împli
nirii a 60 de ani, George Macovescu, 
pentru merite în opera de construire 
a socialismului cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani.

Nu de mult a fost sărbătorită a 
15-a aniversare a Academiei R. P. 
Romîne, cel mai înalt for științific 
al țării. Cu acest prilej, ca prețuire 
pentru merite deosebite în muncă și 
rodnică activitate a fost conferit 
„Ordinul Muncii“ unor membri și 
membri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne, precum și unor lu
crători din cadrul acestei instituții.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii“ clasa I, academicienii 
Alexandru Graur, Gh. Mihoc, Gri
gore Moisil și Andrei Oțetea ; cu 
„Ordinul Muncii“ clasa II, academi
cienii Gheorghe Atanasiu, Aurel 
Avramescu. Teodor Bordeianu, Ia

(Continuare în pag. IlI-a)
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(Continuare în pag. Il-a)

Tovarășului BENJAMIN J. DAVIS
Dragă tovarășe Davis,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere. ‘ 

tetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv., 
de frunte al mișcării muncitorești americane, dirz apărător a1 
lor și libertăților populației de culoare, al intereselor vit? 
muncitoare din S.U.A., un cald salut frățesc și sincere fr

Vă urăm viață lungă, sănătate și mulți ani de ar 
pentru triumful cauzei nobile a democrației, socialisr

COMITETUL I
AL PARTIDULUI MUN
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Noul magazin alimentar cu autoservire din Chișineu Criș (Foto : Gh. Vințilă)

H. LOVINESCU:

„T e a t r u"

EXPERIENȚA NOASTRĂ IN SPORIREA 
PRODIICIITI lit LAPTE

Anul acesta, lucrătorii din secto
rul zootehnic a] gospodăriilor de stat 
din trustul Gostat Iași au obținut 
însemnate realizări în ce privește 
creșterea efectivelor de animale și 
a producției de lapte, carne și alte 
produse animale. Pînă la 1 august 
gospodăriile de stat din cadrul trus
tului au obținut în medie 2164 1 
lapte de fiecare vacă furajată.

Ținînd seama de producția reali
zată pînă în prezent, și de faptul că 
unitățile și-au asigurat furaje sufi
ciente și de bună calitate, există con
diții pentru depășirea planului anual 
de 3 000 I lapte de fiecare vacă. Cele 
mai bune realizări în sporirea pro
ducției de lapte au fost obținute de 
lucrătorii de la G.A.S. Cristești. Da
torită bunei îngrijiri și furajări a 
animalelor. în această gospodărie, 
producția de lapte a sporit de la 
1 938 litri de fiecare vacă furajată 
în 1959, la 3 350 litri în 1962, în timp 
ce efectivul de vaci s-a dublat. în 
acest an, gospodăria a obținut pînă 
la 1 septembrie 2 482 1 lapte de fie
care vacă furajată. Producții mari 
au obținut și gospodăriile de stat 
Trifești, Galala și altele.

în ansamblul măsurilor luate de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din gospodăriile de stat pentru ridi
carea producției de lapte, un rol im
portant l-a avut asigurarea bazei 
furajere și hrănirea rațională a ani
malelor, în anii trecuți, culturile 
furajere, pe lingă faptul că erau 
amplasate pe terenurile cu fertilita
te scăzută, pe pante erodate, nu se 
respectau nici măsurile agrotehnice 
care să ducă la obținerea de recolte 
mari la hectar. în ultimii ani s-a 
făcut o cotitură în privința asigu
rării furajelor.

Avînd în vedere valoarea nutriti
vă ridicată a lucernei, această cul
tură a fost extinsă, ocupînd peste 30 
la sută din suprafața totală destina
tă producției de furaje. Lucerna este 
consumată ca masă verde și fin, sau 
este însilozată. Rezultatele obținute 
prin hrănirea taurinelor cu lucerna 
au convins conducerile gospodăriilor 
de stat să extindă această valoroasă 
cultură pe o suprafață și mai mare.

Multă atenție se acordă organizării 
conveierului potrivit condițiilor re
giunii noastre, astfel ca să se asigure 
masa verde din primăvară și pînă in 
toamnă. Secara care înainte ocupa o 
suprafață destul de mare s-a dovedit 
a fi neeconomicoasă și a fost înlo
cuită cu alte culturi. în prezent, con- 
veierul verde este alcătuit din lu
cerna, borceag de toamnă, borceag 
de primăvară, iarbă de sudan, po
rumb, sfeclă etc. Pentru perioada de 
iarnă se asigură furaje suculente su
ficiente. O serie de măsuri s-au luat 
și pentru îmbunătățirea calității fu
rajelor, recoltarea acestora făcîn- 
du-se la timp și în bune condiții. '

în ultimii 3 ani a fost asigurat pe

întregul trust tot sortimentul de fu
raje necesar. S-a evidențiat, în asi
gurarea furajelor atît cantitativ cît 
și calitativ. G.A.S. Cristești unde în
treaga cantitate de fîn de lucernă 
este de cea mai bună calitate.

Sînt însă și gospodării care mai au 
multe de făcut în ce privește asigu
rarea furajelor. La G.A.S. Todirești 
deși s-a realizat întreaga cantitate 
de furaje necesară, acestea fiind de 
slabă calitate, sporul de producție la 
lapte și carne este cu mult sub posi
bilități. De asemenea, unele gospo
dării ca Hălăucești, Ruginoasa. Do- 
brovăț nu au folosit toate resursele 
pentru asigurarea furajelor nece
sare.

Trustul Gostat. împreună cu con
ducerile de unități, a luat măsuri

REAL5ZÀ8ÎLE UNITĂȚILOR 

DÎN TRUSTUL GOSTAT IAȘI

pentru însilozarea a tot felul de fu
raje și îndeosebi coceni de porumb. 
Plnă la 6 septembrie s-au însilozat 
60 000 tone de furaje. Această ac
țiune continuă.

Pentru sporirea producției de lapte 
prezintă mare importanță organiza
rea procesului de reproducție la 
vaci. La majoritatea gospodăriilor 
de stat vacile sînt însămîntate arti
ficial, după planul stabilit, folosin- 
du-se tauri de mare valoare zooteh
nică Pentru cunoașterea însușirilor 
individuale ale fiecărui animal s-a 
organizat evidența necesară pe baza 
căreia se face selecția. Totodată, a- 
ceasta permite furajarea diferenția
tă pentru a putea obține maximum 
de producție. Respectarea regulilor 
de mai sus și ținerea unei evidente 
corecte a contribuit ca unele gospo
dării să-și formeze un efectiv de 
vaci de mare producție, cu o perioa
dă de lactație normală.

Cea mai mare parte din efectivul 
de vaci este masat la unitățile din 
jurul orașelor Iași și Pașcani. în 
prezent, la aceste gospodării se 
cresc vaci din mai multe rase și se 
urmărește obținerea unui efectiv de 
mare productivitate. La G.A S. 
Strunga și G.A.S Dagîța a fost se
lecționat un număr mare de vaci 
din rasa Brună De la acestea se li
vrează animale de prăsilă și pentru 
alte gospodării.

în gospodăriile din cadrul trustu
lui Gostat Iași se dă o mare impor
tanță creșterii tineretului taurin 
pentru prăsilă. Sporul zilnic de creș
tere în greutate a fost de 700 gr in 
1962, iar anul acesta este de 800 gr. 
La G.A.S Ilie" Pintilie, Galata, Da- 
gîța s-a obținut un spor mediu zil
nic în greutate de 900 gr. Cu multă 
atenție se urmărește ca monta ju-

nincilor să se facă la vîrsta și greu
tatea recomandată pentru fiecare 
rasă. Junincile montate din luna a 
6-a de gestație primesc aceeași hra
nă și îngrijire ca și vacile cu o pro
ducție de 10 1 lapte zilnic. Buna în
grijire a tineretului taurin, a junin- 
cilor gestante a făcut ca la majori
tatea gospodăriilor de stat să se ob
țină producții ridicate, încă în pri
ma lactație. Astfel la Galata, Uri- 
cani, Cristești se obțin încă din pri
ma lactație peste 3 500 litri lapte de 
la fiecare vacă.

Rezultatele obținute în sporirea 
producției de lapte și creșterea în 
bune condiții a animalelor tinere se 
datoresc în primul rînd priceperii și 
pasiunii cu care lucrează numeroși 
mulgători și îngrijitori. Un rol im
portant în această direcție l-a avut 
permanentizarea și școlarizarea ca
drelor de mulgători. împreună cu 
conducerile G.A.S. s-a stabilit ca fie
care mulgător să aibă în primire a- 
celași lot de vaci ca să cunoască ca
pacitatea de producție a fiecărui a- 
nimal. Astfel, mulgătorii cunosc bine 
planul de producție pe fiecare vacă 
în parte și urmăresc zilnic realiza
rea lui. în fiecare seară pe brigăzi 
se face o scurtă analiză a muncii din 
ziua respectivă, se indică măsuri 
pentru remedierea deficiențelor și se 
face planul de muncă pentru a 
doua zi.

Numeroși mulgători au obținut 
realizări dintre cele mai frumoase. 
La G.A.S. Cristești, mulgătorul frun
taș Vasile Părălești. cu o vechime în 
G.A.S. de 14 ani. a obținut în 1962 o 
producție medie de 5 000 1 lapte pe 
cap de vacă furajată. Mulgătorul 
Dumitru Arionesei de la G.A.S. 
Galata a obținut în anul 1962 cîte 
4 670 litri de la fiecare din cele 14 
vaci îngrijite de el.

La creșterea producției de lapte 
în gospodăriile din trustul Gostat 
Iași a contribuit și organizarea de 
schimburi de experiență. Consfătui
rile de producție la care au partici
pat inginerii zootehniști și brigadie
rii se țin la gospodăriile cu cele mai 
bune rezultate în producție.

Gospodăriile de stat din trustul 
Iași au încă însemnate rezerve de 
sporire a producției de lapte. Ana
lizele făcute periodic scot în eviden
tă faptul că există diferențe mari de 
la o gospodărie la alta și chiar între 
diferite Iqturi asemănătoare din ca
drul aceleiași gospodării. Pe baza 
cunoașterii acestei situații se iau 
măsuri concrete pentru îndreptarea 
situației. Prin aplicarea lor gospo
dăriile din trustul Gostat Iași vor 
putea spori mai mult producția de 
lapte contribuind astfel la o mai 
bună aprovizionare a populației.

Ing. BULGARU SIMION 
Trustul G.A.S. Iași

Creșterea interesului 
pentru cartea de teatru 
s-a reflectat în ultima 
vreme într-un șir de apa
riții interesante. Editura 
pentru literatură a în
ceput să publice, într-o 
înfățișare grafică atrăgă
toare, piese reprezentati
ve ale autorilor noștri 
contemporani. Au ieșit 
recent de sub tipar noi e- 
diții ale operei dramatice 
a lui Mihail Sorbu și Tu
dor Mușatescu. Iar acum, 
în vitrinele librăriilor a 
apărut o culegere a „Tea
trului" lui Horia Lovi- 
nescu.

De la „Citadela sfărî- 
mată" pînă la „Febre" 
putem urmări problema
tica preferată a drama
turgului : aceea a răspun
derii omului în epoca 
noastră. In „Citadela..." 
se sfărîmă iluzia evadării, 
mirajul unei libertăți ab
solute. ce s-ar pretinde 
dincolo de bine și de rău. 
Nu poți trăi fără să fii 
angajat de o parte sau de 
alta a marii bătălii so
ciale. Alegerea drumu
lui cinstit și adevărat 
în această bătălie, dru
mul greu al înțelege
rii și lucidității, constituie 
tema „Surorilor Boga". 
Pentru eroii lui Lovines- 
cu, socialismul reprezintă 
nu numai soluția proble
melor sociale, dar și răs
punsul îndelung așteptat 
dat unora din cele mai 
răscolitoare probleme ale 
existenței personale. In 
„Febre“, căutarea zbuciu
mată a realizării indivi
dului are drept rezultat 
integrarea profundă a 
doctorului Torni Dărăscu 
în viața satului de pes

cari, tot astfel cum suro
rile Boga își găseau feri
cirea numai dăruindu-și 
forțele lumii noi ce înce
pea a se construi.

Responsabilitatea colec
tivă a oamenilor pentru 
asigurarea păcii e sub
liniată în „Hanul de la 
răscruce", ca și în două 
drame scurte : „Oaspetele 
în faptul serii" și „O în
tâmplare“. Volumul mai 
cuprinde și alte piese în
tr-un act („...Și pe strada 
noastră", „Revederea"), 
texte valoroase atît pen
tru teatrul profesionist, 
cît și pentru formațiile de 
amatori.

Creația lui Horia Lovi- 
nescu și-a cîștigat pre
țuirea publicului datorită 
forței dramatice cu care 
pune în discuție teme 
centrale ale actualității. 
Autorul tinde mereu să 
se ridice la conflicte de i- 
dei. la generalizări filo- 
zofiee largi ; iar dacă, pe 
alocuri, dezbaterea rămâ
ne prea abstractă, aridă 
— asemenea momente re- 
prezentând ceea ce am 
numi „greutăți de creș
tere" într-o direcție puțin 
străbătută — cele mai 
reușite piese ating acea 
tensiune emoțională care 
dă ideilor putere de pă
trundere, capacitatea de 
a zgudui și, totodată, de 
a convinge.

Strînse între coperțile 
aceluiași volum, cele opt 
piese ale culegerii de 
față prezintă astfel o cale 
artistică rodnică, talentul 
unui scriitor care are ce
va de spus, de la înălți
mea scenei, spectatorului 
de azi.

A. BÄLEANU

CONSTANȚA BUZEA:

(Urmare din pag. I-a)

Condițiile climatice din acest an au 
permis o dezvoltare bună a producției 
și o coacere normală a strugurilor, De 
aceea, culesul trebuie început cu cîte- 
va zile înainte ca gieutatea boabelor să 
ajungă la greutatea lor maximă, deci 
atunci cînd recolta, corespunzător sor
timentului de soiuri, începe să răs
pundă caracteristicilor minime prevăzu
te pentru tipul de vin ce urmează a fi 
obținut. Pe lingă aceasta, trebuie între
prinse și o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizalorrce, Astfel, viile care au fost 
bătute de grindină vor trebui recolta
te mai devreme, deoarece strugurii a- 
vînd vătămări mecanice sînt mai expuși 
atacului bolilor. în rest, recoltatul va 
începe cu plantațiile tinere de 3—4 
ani, deoarece acestea ajung mai devre
me la coacerea, normală. La eșalonarea 
culesului se va ține seamă de persis
tența substanțelor aromate, de rezisten
ța pigmenților etc. De aceea soiurile 
de struguri negri și aromate vor trebui 
recoltate înainte de a fi surprinse de 
cele mai mici brume ori înghețuri tim
purii. Printre primele soiuri care vor 
trebui recoltate sînt: Crîmpoșie, Gor
dan, Galbenă. Aligoté, Fetească, Pinot- 
gris, Riesling etc.

’fi cat ia să se facă
«îai mare atenție

ea unor vinuri de 
mai rnare importan
ta vinificației. De 

o o vinificere ra- 
cu multă rigu-

necesar să se

dea cea mai mare atenție culesului și 
transportului astfel ca strugurii să fie 
aduși la prelucrare întregi și nezdro
biți. Ritmul de cules și transport al 
strugurilor trebuie sincronizat cu posi
bilitățile de prelucrare, pentru a se în
lătura stocarea strugurilor în bünchere 
său căzi de rezervă. Este bine ca mun
ca să fie astfel organizată îneît inter
valul de timp de la recoltare pînă la 
prelucrare să fie de cel mult 3—4 ore, 
iar rezerva pentru lucrul de noapte în 
interiorul centrelor de vinificare să 
constea din mustuială sulfitată din care 
s-a separat mustul ravac. întrucît aces
te condiții nu pot fi încă asigurate de- 
cît în puține locuri, iar campania de 
vinifiçare trebuie șcutțată, este nevoie 
să se asigure lucrul de noapte printr-o 
rezervă de struguri. Acești struguri voi 
fi însă tratați neapărat cu o soluție de 
bioxid de sulf, în proporție de 1'3 din 
doza totală ce se aplică la vinificație. 
Pentru a se putea lucra neîntrerupt se 
impune ca organizarea muncii să se 
facă în așa fel îneît toate mijloacele 
de transport și utilajele să fie folosite 
cu randament maxim. Pentru scurtarea 
perioadei de vinificare, astfel ca în 
gospodăriile mari această campanie să 
fie redusă la cel mult 20 de zile, este 
necesar să se organizeze munca la cra
mă în schimburi, de zi și de noapte.

O mare atenție trebuie acordată con
ducerii procesului de vinificație. Spe
cialiștii să urmărească îndeaproape ca 
limpezirea mustului să se facă cu doze 
moderate de bioxid de sulf însă sufi
ciente pentru a nu se produce fermen
tații nedorite. Pentru obținerea unor 
vinuri de calitate este necesar ca fer
mentația musturilor să se desfășoare la 
temperaturi cît mai scăzute, de 18°C și

maximum de 25°C și în nici un caz 
peste 28°C. Condusă și controlată în
deaproape, prin urmărirea zilnică a 
temperaturii și densității mustului, fer
mentația trebuie să pornească repede, 
să aibă un mers moderat și continuu, 
fără lînceziri sau sistări ori ridicări ex
cesive de temperatură.

Pe tot circuitul tehnologic, începînd 
de la recepția strugurilor în cramă, se 
vor respecta riguros toate măsurile 
indicate pentru asigurarea unei perfec
te curățenii în scopul prevenirii perico
lului de alterare.

In toate unitățile agricole va trebui 
urmărit ca recoltarea strugurilor să se 
facă cu toate forțele pentru a asigura 
din prima zi a culesului capacitatea de 
lucru a centrelor de vinificație tot 
timpul celor 24 ore. Pentru vinurile seci 
de consum curent, baza producției 
noastre de vinuri, va trebui evitată 
supramaturarea strugurilor, care duce 
la pierderi de recoltă, la un preț și în
casări mai mici, la obținerea de vinuri 
nearmonioase. Ținta tuturor unităților 
agricole și a întreprinderilor de vinifi
cație trebuie să fie obținerea unor vi
nuri normale, naturale, echilibrate, cu 
tărie alcoolică moderată, care se pot 
consuma ușor și cu plăcere, fără să 
aibă nevoie de adaos de sifon ori de 
apă minerală.

Lucrătorii din gospodăriile de stat, 
gospodăriile colective și din unitățile de 
vinificație, specialiștii din acest sector, 
au datoria să execute cu toată sîrgu- 
ința lucrările de pregătire a campa
niei de vinificație, iar recoltarea stru
gurilor să se facă la timp și în condi
țiile tehnice cele mai bune pentru ob
ținerea unei producții ridicate și de cea 
mai bună calitate.

In Editura Meridiane au apărut o serie de lucrări noi pe teme din diferite domenii 
ale artei.

„Ornamentul în arta populară romînească" expune elemente ornamentale ca- 
ractenstice pentru împodobirea vaselor de ceramică, a mobilierului de lemn, a obiec
telor din os, corn și lemn, ornamente folosite în arta și tehnica țesăturilor, broderiilor 
etc. Luctarea, semnată de T. Bănățeanu ți M. Focșa, a fost realizată In colaborare cu 
Muzeu] de artă populară al R. P. Romîne. Cuprinzînd 80 de reproduceri, cartea a apă
rut în limbile romînă, rusă, engleză, franceză, germană, maghiară.

Colecția „Arta pentru toți“ s-a îmbogățit cu o nouă plachetă consacrată lui „Ni
colae Tonitza“, unul din cei mai de seamă reprezentanți ai picturii romînești din pri
ma jumătate a veacului nostru. Reproducerile, în culori, sînt însoțite de texte explica
tive Prezentarea ți textele sînt semnate de Amelia Pavel.

„Muzeele din București“ de Marin Mihalache este o prezentare a muzeelor si co
lecțiilor de artă a muzeelor de artă populară și etnografie, de istorie, de știința ți a 
altor muzee din Capitală. Cartea cuprrnde peste 90 de ilustrații.

In colecția „Figuri de seamă ale teatrului rominesc" a apărut „Matei Millo“, 
evocare a activității multilaterale desfășurate de Matei Millo ca dramaturg, actor, di
rector de scenă, conducător de trupă, profesor de teatru. Placheta cuprinde numeroa
se ilustrații, fotografii, înfățișîndu-l pe actor în diferite roluri, coperti de cărți, afișe, pic
turi etc Prezentarea aparține lui N. Barbu.

A apărut de asemenea „Masereel“ — lucrare dedicată unuia dintre cei mai mari 
graficieni ai secolului nostru. Monografia cuprinde 37 reproduceri din opera artistului 
belgian inspirate — în cea mai mare parte — din viata și lupta clasei muncitoare. Un 
volum similar cuprinde un studiu și reproduceri din caricaturile cunoscutului artist 
democrat francez Jean Effel.

De pe p â m i n
Volumul de debut al Constanței Buzea, 

apărut la Editura pentru literatură în ca
drul colecției „Luceafărul“, aduce confir
marea unui talent legat de realitățile pre
zentului, ale lumii socialiste în mijlocul că
reia a crescut. Nota fundamental optimistă, 
stenică a versurilor din volum ne apare fi
rească, tînăra poetă făcînd parte din acea 
promoție a cărei copilărie și adolescență 
n-au mai fost umbrite de coșmarul războiu
lui, ci s-au desfășurat, armonioase, în anii 
construcției socialiste. Chiar amintirile ei, 
cele mai vechi, ale primei copilării (ciclul 
„întîiul univers“), nu urcă mai departe de 
perioada primilor ani de după eliberare.

Poeta își exprimă năzuința de a răspun
de unor înalte comandamente ale e- 
pocii. „Să aaăr, și să zbor și să revin ' 
Tot pe pămîntul meu arzînd de flori, / în 
mii de generații mai deplin, / Și mai 
uman, și mai cutezător". Ea resimte ca o 
condiție vitală a realizării talentului în 
opere durabile necesitatea cunoașterii 
mereu reînnoite, a contactului nemijlocit cu 
viața concretă, cu „lumea“ care o „cheamă 
mereu“ : „Vreau să rup strimtul cerc ; / 
lumea mă cheamă mereu. / Vreau și în 
piatră șă-ncerc / gura condeiului meu“ 
(„Plecare pe șantier“). De altfel, întreg ci
clul intitulat „De pe pămînt“ pare să fie un 
răspuns dat acestei chemări, chemare care 
a purtat-o pe Constanța Buzea în lumea 
minerilor sau a pescarilor Deltei, despre a 
căror viață și muncă a compus cîteva ta
blouri lirice remarcabile („într-o galerie la 
Petrila“, „Tren spre Anina", „Vagon de 
clasa doua“ ș.a.). Sorbindu-și seva poetică 
din solul generos al realităților noi, poezia 
Constanței Buzea se conturează ca o poe
zie a împlinirilor și a setei de certitudine, 
o poezie care face elogiul vieții și tine
reții. In imagini sugestive este cîntată 
prevestirea primăverii, regenerarea na
turii dezmorțite („In albe conture pă
trund / Frumoasele nopți în dezgheț, '/ 
Se-aud repetate săgeți / De iarbă vibrînd în 
pămînt“) sau bucuria calmă a toamnelor 
colectiviste bogate în rod („început de 
toamnă“).

Deși biografia lirică a poete! n-a con
sumat încă — lucru firesc — o amplă și

multilaterală experiență omenească, ea nu 
apare totuși limitată, restrînsă la universul 
unor preocupări lipsite de orizont. Remar
căm, dimpotrivă, efortul depus în direcția 
unei lirici de meditație axată pe teme etice 
importante. Constanța Buzea reflectează a- 
supra sensului poeziei, își pune problema 
răspunderii ei sociale atît în fața prezen
tului luminos, cît și a celor care, în trecut, 
s-au jertfit pentru izbînda ideilor revolu
ționare. Unul din cele mai frumoase poeme 
incluse în volum, „întoarcere în timp“, este 
dedicat eroilor de la Grivița. Poemul este 
o odă și, totodată o meditație exprimînd 
ideea continuității în timp a idealurilor re
voluției preluate din generație în generație.

Ultimul ciclu al culegerii dedicat liricii de 
dragoste, transmite aceeași luminozitate și 
căldură sufletească, aceeași aspirație către 
puritate și liniște. Iubirea este văzută ca un 
sentiment înălțător, capabil șă-1 ridice pe om 
la condiția demnității și a nobleții, să-l sti
muleze în formarea unei personalități umane 
armonice. Sînt înserate aici cîntece de ..sim
plă femeie îndrăgostită“, cum spune poeta. 
rostite nepretențios, cu o simplitate care nu 
exclude accentele grave („Cîntece de soție", 
„Ziua începe din sărut". „Ninge lin pămîn
tul" etc,). De altfel, una din trăsăturile ca
racteristice generale ale acestui volum este 
tocmai lipsa de ostentație în exteriorizarea 
sentimentelor, patosul reținut, evitarea ac
centelor facile. E adevărat că în unele locuri 
această tendință o poartă pe poetă spre un 
lirism al contemplației reci, evocator mai 
mult al elementului decorativ. „Braț de Du
năre“, „Liniște“, „Dincolo de stăvilar“ nu 
sînt decît niște stampe, creionate cu multă 
grijă, dar lipsite de emoție. In alte părți a- 
par și inflexiuni declarative („Pentru o via
ță“, „Vor fi odată multe") sau se fac con
cesii formulărilor prețioase. („Parcă le po
posiseră rîndunelele glasurilor / Pe toate 
sîrmele portativului dintr-o dată“). Acestea 
sînt însă accidente nu prea frecvente, pla
cheta. considerată în ansamblu impunîn- 
du-se prin ațepția acordată expresiei poe
tice.

Volumul „De pe pămînt“ se înscrie printre 
succesele din ultima vreme ale poeziei tine
rilor.

G. DIMISIANU

BEN DUMITRESCU:

Z/Salvarea texauraïu?'
Formarea omului nou. 

educarea tinerei gene
rații In spiritul eticii so
cialiste. aceasta este 
tema schițelor lui Ben 
Dumitrescu. De la „A fost 
odată" și pînă la „Hai 
să-ți arăt „viitorul" e un 
drum istoric parcurs tn 
numai două decenii. Dar 
ceea ce pentru Iliuță și 
Ticu, copii ai zilelor 
noastre, reprezintă lu
cruri obișnuite, cunoscu
te de cînd au deschis 
ochii, pentru Pascu. fiu 
de muncitor sărac de 
odinioară, care trebuia 
să înșele în fiecare zi 
vigilenta Boșimanului, 
pornit la vînătoare de 
răiplatnioi ai taxelor șco
lare. era un vis îndepăr
tat. dorit cu ardoare-dar 
vag întrevăzut. Fiecare 
schiță a lui Dumitrescu 
surprinde o etapă a dru
mului ce a dus de la 
asuprire și exploatare la 
libertate și demnitate 
umană. Există o linie 
ascendentă în comporta
rea eroilor din „Salva
rea tezaurului“. Pascu 
știe că trebuie să învețe 
cu orice preț ca să trea
că peste piedicile puse 
în calea copiilor săraci 
și șilitorl — și de aceea 
se scoală cu noaptea-n 
cap și se strecoară în 
școală nevăzut de ni
meni. Ucenicul Volcu în
vață, din prima zi la stă- 
pîn, ce este exploatarea 
și ce înseamnă conștiin
ța de clasă („Prima zi 
ln stapln“). Vlad este și 
el un ucenic. dar al 
munci! Ilegale și pri
mește cu calm lecția de 
conspirativitate șl de lu
ciditate dată de fratele 
său („Minorul“). Mai 
complexă este evoluția

lui Damian, eroul din 
„Legătura superioară“, 
cea mai izbutită bucată 
din volum. Cele trei le
gături superioare pe care 
le-a avut Damian de la 
intrarea sa în mișcarea 
de tineret îndată după 
eliberare — Croitoru, 
lancu. Buzdugan — cau
tă să domolească și să 
stăpînească spiritul a- 
narhic al Iul Damian. La 
capătul acestui greu 
proces de formare Da
mian începe să se con
tureze ca un revoluțio
nar auten’lc.

Realizarea artistică a 
schitelor din „Salvarea 
tezaurului" ar fi avut de 
cîștigat dacă Ben Du
mitrescu ar f! pătruns 
mai adînc în Dsiholoqia 
oersonaie’or și mai a- 
les. dacă le-ar fi dife
rențiat si ar fi creat in
dividualități bine contu
rate, asa cum a reușit de 
altfel. în Legătura su
perioară" Unele perso
naje sfnt însă, din păca
te, mai sărace sufletește, 
mai mult Intenție decît 
realizare („Minorul", „Doi 
mecanici").

Prezentarea grafică a 
acestui volum lasă de 
dorit. Atît coperta cît șl 
desenele d(n Interior sînt 
schematice, uniforme, ne
realizate artistic. E ne
cesar ca Editura tine
retului să dea p mai 
mare atentie Ilustrațiilor, 
să folosească •— mai ta
les la lucrările pentru 
copii șl adolescenți, care 
educă „ochiul“ estetic — 
arafteient talentat!, în 
stare să transmită su
gestiv mesalul de Idei și 
sentimente a! cărții-

C. POENARU

TEATRE : O.S.T.A. (Sala Palatului R. P. 
Romîne) : Orchestra de Estradă a Radio
difuziunii din Berlin (R.D.G.) — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : 
Tache, lanke și Cadîr — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (Gră
dina Boema) : Expoziția de muzică u- 
șoară (orele 20). Circul de Stat ; Specta
col extraordinar cu „Circul Bielorus" — 
(orele 20).

CINEMATOGRAFE • Ultimul tren dl» 
Gun HUI : Patria (10 i 12 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15), București (9, 11; 13, 15; 17> 19,15;
21.30) , 1 Mal (10,15; 12,45; 15,15; 17,45;
20.30) . Gh. Doja (9; 11,30 ; 14 ; 16,30; 19;
21.30) , Grădina cinematografului 13 Sep
tembrie (20) Stadionul Dinamo (20). 
Babette pleacă la război • rulează la ci
nematografele Republica (8,15; 10,15;
12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.15), Elena Pavel 
(9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21 —
grădină 20), înfrățirea între po
poare (11; 18; 18; 20,15). Grivița (10;
12; 15; 17; 19; 21), Grădina Progresul (20) 
Stadionul Giulești (19,30). Tutunul : ru
lează la cinematografele Magheru (9; 12; 
15; 18; 21), I. C. Frimu (9; 12; 15; 18; 21 
— grădină 19,30), Culisele varieteului ; 
rulează la cinematograful V. Alecsandri 
(16; 18,15; 20,30). Povestea unei veri : Ti
neretului (10,30 ; 12,30; 14.30; 16,30; 18.30;
20.30) . Moșilor (15,30 > 18 — grădină 20). 
Cel mal mare spectacol : Victoria (9.15; 
12; 15; 18; 21). Oameni de afaceri : Cen
tral (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). Misterele

Cinematografe)
Parisului — cinemascop : Lumina (ru
lează în continuare de la orele 9.15 pînă 
la orele 15,15 după-amlază 17,15 i 19,15 ; 
21,15). Program special pentru copil la 
orele 10 la cinematograful 13 Septembrie. 
Moby nick : 13 Septembrie (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Munca (16, 18,15 ; 20,30). 
Program de filme documentare rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi O moș
tenire cu bucluc : rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15; 17; 19 ; 21). 
Elena din Troia — cinemascop : Ghileștt 
(10,30 I 13 ; 15.30 ; 18; 20 30). Numai sta
tuile tac : Cultural (15; 17; 19: 21). T. 
Vladimirescu (16; 18; 20). Doi din alte 
lumi ; rulează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9,30 
pînă Ia orele 21). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18,15: 20.30 — 
grădină 20), Vacanță la mare — cinema
scop : rulează la cinematograful C-tln 
David (16 ; 18,15; 20,30). Escondida i ru
lează ta cinematografele V. Roaltă (10 ; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; - grădină
19.30 , 21,30). 23 August (10; 12,15; 15; 17,15;
19.30 — grădină 20). G. Coșbuc (9.30; 11,45; 
14; 16,15; 18.30; 20.45) Arenele Libertății 
(20) Dracul și cele zece porunci — ci
nemascop : Unirea (11, 16; 18,15 — gră
dină 20). Marele drum s rulează la cine

matografele Alex, Sahta (10; 12; 14; 16> 
18,15; 20,30) Ștefan cel Mare (10, 12 ; 15; 
17; 19; 21). O fi asta dragoste ? — cine
mascop: Miorița (rulează in continuare 
de la orele 10 pînă la orele 14. după-a- 
miază 16,15 I 18 30, 20,45). Floreasca (16;
18,15; 20.30) Luna de miere fără bărbat: 
rulează la cinematograful Popu
lar (15 ; 17 ; 19 , 21). Viață fără ehlta-
ră : Arta (16; 18 — grădină 20). Dintele 
de aur ; 10 Februarie (10; 18; 20) 30 De
cembrie (16; 18 20) Fortăreață pe R|n
— cinemascop : M. Eminescu (16; 18,15; 
20 30). Regina stației de benzină : rulea
ză la cinematografele file Pinttile (16; 
18 — grădină 20), G Baoovta (15,30 ; 18 ; 
20,15), vepjți mîine : Flacăra (16 , 18,15 ; 
20,30) Generalul : Libertății (10; 12; 14; 
10; 18; 20 — grădină 19.30), Drumul Serii 
(16; 18: 20). Camelia : Luceafărul (15; 
1715| 19,30 — grădină 20). Tu ești minu
nată i rulează la cinematograful Olga 
Banele (15,30 ; 18 — grădină 20,15). Gang
steri și filantropi : rulează la cinemato
graful Aurel Vlaleu (15; 17; 19, 21), Nori 
albi — cinemascop : B Delavrancea (16; 
18 20). Alerg după o stea : rulează la 
grădina cinematografului T. Vladimires
cu (20). Răzbelul vesel : Grădina cine
matografului Alex. Sahia (19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19 00 — Jurna
lul televiziunii. 19.15 - Știți să desenați, 
copii? loss — Cum circulăm to so — 
Șah. 20.05 — Muzică populară romineas- 
că. 20,40 ■— Rapsodii de toamnă In jurul 
orei 21 transmisie din Sala Palatului 
R. P Romîne : — partea a n-a a concer
tului Orchestrei de Estradă a Radiodifu
ziunii din Beilin (R D G.) In înche
iere : Buletin de știri, buletin meteoro
logic,

Timpul probabil pentru zilele de |1, 12 
șl i3 septembrie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă cu cerul variabil, izolat vor 
cădea ploi sub formă de averse Vînt 
slab pînă la potrivit predoniintnd din 
sud-vest. Temperatura în creștere ușoa
ră Minimele vor fi cuprinse Intre 11 șl 
21 grade Iar maximele țntre 21 șl 31 
grade. In București și pe litoral: vreme 
relativ călduroasă cu cerul variabil. 
Vint slab pînă la potrivit, predomlnînd 
din sud-vest. Temperatura în creștere 
ușoară.
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0 înaltă prețuire a activității 
depuse pe tărîmul învățămintului și culturii

Recepție cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a proclamării R.P.D. Coreene

(Urmare din pag. I-a)

cob Caius, Gherasim Constantines- 
cu, Coriolan Drăgulescu, Dumitru 
Dumitrescu, Alexandru Ghica, Con
stantin Gulian-Ionescu, Nicolae Pe- 
trulian, Eugen Rădulescu, Amilcar 
Vasiliu, Gheorghe Vrînceanu; mem
brii corespondenți : Ilie Ardeleanu, 
Ion Agîrbiceanu, Tudor Bugnariu, 
Theodor Bușniță, Eugen Barasch. 
Mihai Băcescu, Dan Bădărău, loan 
Bruckner, Grigore Eliescu, Vasile 
Gheție, Lucian Grigorescu, Ion Nes
tor, Valeriu Novacu, Ion Pavel, Du
mitru Roșea, Alexandru Roșea, Ion 
Rachmuth, Constantin Murgescu, 
Ștefan Bîrsănescu.

Au mai fost decorați cu „Ordinul 
Muncii“ clasa a II-a prof. Dimitrie 
Macrea, Constantin Motaș, Octav 
Onicescu și Vasile Rauser.

Au fost, de asemenea, decorați, cu 
„Ordinul Muncii“ clasa a III-a, nu
meroși membri corespondenți ai Aca
demiei R.P. Romine, profesori și în
vățători, cadre didactice de la Insti
tutul de mine din Petroșeni. Unor 
profesori și învățători li s-a decer
nat „Medalia Muncii“.

...Sînt acum invitați să primească 
titlurile de „Profesor Emerit“ și „în
vățător Emerit“ cadre didactice care 
s-au distins prin priceperea și devo- 

' tamentul cu care lucrează în învăță- 
mîntul de cultură generală, profe
sional și tehnic din țara noastră.

Titlul de „Profesor Emerit al Re
publicii Populare Romine“ a fost 
acordat următorilor profesori : Mar
gareta Ailincăi, prof, de fizico-chi- 
mie la școala medie „Zoia Kosmo
demianskaia“ din București ; Gheor
ghe A. Achiței, prof, de matematică 
la școala medie nr. 2 din Deva ; 
Irîna Boldișor, prof, de științe na
turale la școala medie „Unirea“ din 
Tg. Mureș ; Maria Bordea, prof, de 
limba romînă la Centrul școlar de 
cooperație din Buzău ; Teodor Chin- 
dea, prof, de istorie din Cluj ; Du
mitru Crăciun, prof, de limba romî
nă la școala medie nr. 1 din Rm. 
Sărat ; Petre Drăgoescu, prof, de 
limba latină din București ; Olim
pia Gheorghiu, prof, de matematică 
la școala medie nr. 5 din București ; 
Octavian Halunga, prof, de mate
matică din București ; Smaranda 
Hortopan, profesor de matematică 
la Grupul școlar „Iosif Rangheț“ din 
București ; Andrei Kloss, prof, de 
limba germană la școala medie nr. 1 
din Mediaș ; Viorica Lecca, prof, de 
limba franceză la școala medie 
„I. L. Caragiale“ din București ; Lu
cian Mănescu, prof, de matematică 
la școala medie „Nicolae Bälcescu“ 
din Rm. Vîlcea ; Margareta Moșnea- 
ga, prof, de științe naturale la școa
la medie hr. 3 din Ploiești ; Silvia 
Negreanu, prof, de educație fizică la 
școala medie nr. 20 din București ; 
Alexandru Obadă, proit. deL limba 
romînă la școala medie nr. 1 „Ște
fan cel Mare“ din Suceava ; Panait 
Oprea, prof, de geografie la școala 
medie nr. 1 din Bacău ; Constantin 
Papacostea (Pajură), prof, de geo
grafie din București; Avram I. Popa, 
prof. ing. la Centrul școlar agricol 
din Turda ; Dezideriu Rafain, prof, 
de matematică-fizică la școala medie 
„Dr. Petru Groza“ din Odorhei ; Ion 
Sbierea, prof, de fizico-chimice la

Faza de zona a 
republican

Pe terenul de sport al colectiviștilor 
din comuna Radu Negru, raionul Că
lărași, s-au desfășurat primele focuri de 
oină din faza de zonă a campionatului 
republican de oină, la care au partici
pat echipele campioane ale regiunilor 
București, Argeș, Ploiești și Dobrogea. 
Jocurile au fost viu disputate, scoțind 
în evidență forma bună a jucătorilor 
din echipele Dinamo-Ploiești și Drum 
Nou — Radu Negru, care s-au cali
ficat, de altfel, în finala pe țară.

„Mondialele"
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — 

Jocurile mondiale universitare de la 
Porto Alegre s-au încheiat o dată cu 
disputarea ultimelor probe atletice și 
a meciurilor de baschet.

în concursul atletic feminin cea mai 
mare surpriză a fost înregistrată la 
aruncarea suliței, probă în care record
mana mondială Elvira Ozolina a 
aruncat doar 47 m. și s-a clasat pe 
locul doi în urma atletei Brommel 
(B.F.G.) a cărei aruncare a măsurat 
49,61 m. Un rezultat neașteptat s-a în
registrat și la aruncarea ciocanului : 
recordmanul european Gvula Zsi- 
votsky (R. P. Ungară) a fost întrecut 
cu 4 cm. de sovieticul Kondrașev, 
care a aruncat 65,76 m. Valeri Brumei 
a sărit la înălțime 2,15 m„ fiind urmat 
de italianul Bogleatto cu 2,09 m.

Turneul de baschet masculin a fost

Box
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat in 4 orașe din țară sferturile 
de finală ale campionatului republi
can de box pe echipe. Pe stadionul 
Dinamo, echipa Dinamo București a 
învins cu 27—13 pe Voința Bucu
rești, Rezultatele din țară: Tg. Mu
reș : Dinamo Craiova-C.S.M. Cluj 
24—15; Timișoara : Steaua-Metalul 
Bocșa Romînă 29—11; Brașov: Pro
gresul București-Muscelul Cimpu- 
lung Muscel 23—15.

Semifinalele competiției au loc 
sîmbătă ; Steaua, campioana țarii, se 
va întîlni cu Dinamo Craiova, iar 
Dinamo București va primi repli
ca echipei Progresul. 

școala medie nr. 1 „Ștefan cel Mare“ 
din Suceava ; Ortensia Suhan, prof, 
de geografie la școala medie „Dra- 
goș Vodă“ din Cîmpulung-Moldo- 
venesc ; Dumitru Săvoiu, prof, de 
istorie-geografie la școala medie 
nr. 3 din Tr. Severin ; Mihai Te- 
mian, prof. ing. la Grupul școlar 
„Steagul Roșu“ din Brașov ; Euge
nia Tarangul, prof, de fizico-chi
mice din Cluj ; Margareta Vartic, 
prof, de istorie la școala de 8 ani 
nr. 152 din București.

Titlul de „învățător Emerit al Re
publicii Populare Romîne“ a fost a- 
cordat următorilor învățători : Con
stantin Arsene, învățător la școala 
de 8 ani nr. 3 din Pitești ; Dumitru 
Bălan, învățător la școala de 8 ani 
din Tudora-Fălticeni ; Matilda But- 
năreanu, învățătoare la școala peda
gogică din Constanța ; Constantin 
Cristescu. învățător la școala medie 
din Curtea de Argeș ; Grigore Chi- 
rilă, învățător la școala de 8 ani din 
Carei ; Ion Curelaru, învățător la 
școala din Berești-Oltețu ; Marin 
Dobre, învățător la școala de 
8 ani din Șelimbăr-Sibiu : Nicolae 
Firu, învățător din Timișoara ; Con
stantin Ignat, învățător la școala 
de 8 ani din Șerbești-Bacău ; Zoe 
Ionescu, învățătoare la școala medie 
nr. 3 din Ploiești ; Florica Jelescu, 
învățătoare la școala de 8 ani nr. 5 
din Constanța ; Victor Lupu, învă
țător la școala de 8 ani nr. 5 din 
Galați ; Ion Maftei, învățător la 
școala de 8 ani din Brițcani-Roman ; 
Traian Moise, învățător la școala 
medie din Rupea ; Ecaterina Pace, 
învățătoare la școala de 8 ani nr. 166 
din București ; Teodor Petrilă, învă
țător, inspector la Secțiunea de în- 
vățămînt a Sfatului popular al re
giunii Crișana ; Ștefan Popescu, în
vățător, inspector la Ministerul în- 
vățămîntului ; Elisabeta C. Preoțes- 
cu, învățătoare la școala de 8 ani 
din Moșteni-Gilort ; Gheorghe Pău
na, învățător la școala de 8 ani din 
Vîlsănești-Argeș ; Ion Roșianu, în
vățător, inspector la Ministerul în- 
vățămîntului.

★
...Decorațiile și celelalte distincții 

au fost decernate. Ia cuvîntul tovară
șul Ion Gheorghe Maurer care trans
mite celor decorați calde felicitări din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, a Consi
liului de Stat și a guvernului Re
publicii Populare Romîne, a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal.

Referindu-se la decorarea unui 
mare număr de profesori și învăță
tori vorbitorul a subliniat că parti
dul și guvernul. întregul popor dau 
o înaltă prețuire muncii pline de 
abnegație și devotament desfășurate 
de cadrele didactice — detașamen
tul cel mai numeros al intelectuali
tății noastre —rezultatelor îmbucu
rătoare pe care le obține școala 
noastră în formarea tinerei genera
ții, în insușirea de către tineretul 
nostru a comorilor științei și cultu
rii și în educarea lor in spiritul dra
gostei și devotamentului față de pa
trie, față de cauza socialismului.

în încheiere, tovarășul I. Gh. 
Maurer a urat celor prezenți multă 
sănătate și noi succese în muncă, 
exprimîndu-și convingerea că oame
nii de știință, profesorii și învăță

campionatului 
de oină

In același timp, la Brașov, au avut 
loc tocurile dintre formațiile campioa
ne ale regiunilor Hunedoara,. Oltenia, 
Brașov și a orașului București. Aici, pri
mele două locuri in clasament au fost 
ocupate de echipele C.P. București și 
Torpedo-Zărnești, care s-au calificat 
pentru turneul final al campionatului 
republican. '

In zilele de 28 și 29 septembrie se 
vor desfășura jocurile din ultimele două 
zone, regiunea Maramureș și Iași.

universitare
cîștigat de reprezentativa Braziliei, ur
mată de echipa Cubei, care a produs 
o puternică impresie la aceste jocuri.

La tenis de cîmp proba de simplu 
feminin a revenit jucătoarei ceho
slovace Ilorcikova, învingătoare cu 2-6, 
6-4, 6-0 în finala cu Ermolaevg
(U.R.S.S.). Proba de simplu bărbați s-a 
încheiat cu victoria lui Nitsche (R.F.G.). 
Acesta l-a învins în finală pe italianul 
Maioli cu 6-1, 8-6. 1-6, 6-3.

Clasamentul final pe medalii : 1. 
R. P. Ungară 18 medalii de aur, 13 
de argint, 4 de bronz ; 2. U.R.S.S. 18 
de aur, 12 de argint, 3 de bronz ; 3. 
R. F. Germană 10 de aur, 11 de argint, 
12 de bronz ; 4. Japonia 9 de aur, 4 de 
argint, 6 de bronz ; 5. Anglia 4 de aur, 
6 de argint, 4 de bronz i 6. Italia 3 de 
aur, 5 de argint, 10 de bronz. 

In citeva
Astăzi 1» ștrandul Tineretului din Capi

tală începe turneu] internațional de polo 
pe apă Programul primei zile cuprinde 
următoarele meciuri : B. D. Germană — 
R, P. Romînă (tineret) ; U.R.S.S. — Suedia 
și R. P. Romînă — Olanda. Primul ioc 
începe la ora 18,00. Turneul se încheie 
duminică seara.

★
In continuarea turneului pe care-1 între

prinde în țara noastră echipa selecționată de 
fotbal a Sudanului a jucat duminică la Si
biu cu echipa locală C.S.M. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 4—3 (1—2)

★
Campionatele mondiale de haltere au 

continuat la Stockholm cu desfășurarea în
trecerilor categoriei pană. Titlul de campion 
al lumii a revenit japonezului Yoshinobu

torii decorați vor munci cu elan spo
rit, înmulțind rezultatele bune, în
dreptățind înalta încredere de care 
se bucură.

Din rîndul membrilor Academiei 
R.P. Romîne decorați a luat cuvîn
tul acad. Gh. Mihoc, care a subliniat 
că oamenii de știință apreciază ca o 
îndatorire de frunte a lor să contri
buie în mod eficient la progresul 
științei din țara noastră, Ia progre
sul științei mondiale, folosind la 
maximum condițiile excepționale 
create de partid și guvern pentru 
cercetarea științifică. Vă asigurăm 
— a spus vorbitorul — că vom 
munci în așa fel îneît să dovedim că 
merităm această prețuire.

Mulțumind pentru răsplătirea ani
lor mulți puși în slujba școlii și 
pentru dragostea cu car» partidul 
și guvernul înconjoară munca celor 
ce lucrează în învățămînt, profeso
rul Alexandru Obadă a exprimat 
angajamentul profesorilor cărora li 
s-a conferit „Ordinul Muncii“ sau 
titlul de „Profesor Emerit“ — de a 
depune și pe viitor toate eforturile 
pentru a da tinerilor cunoștințe 
temeinice, pentru a-i educa în spi
ritul dragostei de patrie, de partid, 
spre a fi demni constructori ai so
cialismului și ai comunismului în 
patria noastră.

în dese rînduri au fost subliniate 
cu aplauze cuvintele inimoase’ ale 
învățătorului Constantin Arsene, 
care a vorbit în numele învățăto
rilor distinși cu „Ordinul Muncii“ 
sau. titlul de „învățător Emerit“.

Condițiile minunate de muncă și 
de viață create de regimul nostru 
democrat-popular, flacăra veșnic vie 
și deschizătoare de drumuri noi a 
cuvîntului partidului, exemplul eroi
cei noastre clase muncitoare — iată 
izvorul din care ne-am tras seva și 
ne-am călit — a spus vorbitorul. Nu 
uităm și nu putem să uităm că dacă 
astăzi ne bucurăm de această mare 
cinstire — aceasta se datorește fap
tului că soarta noastră, a patriei, a 
întregului popor, se află în mîna si
gură a Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Sîntem ferm convinși că aceste 
distincții au o semnificație mult mai 
largă. Ele dovedesc prețuirea de care 
se bucură în țara noastră munca 
tuturor învățătorilor din Republica 
Populară Romînă, care, ca și noi, 
și-au închinat toate forțele și capa
citatea lor pentru a face din copiii 
patriei socialiste de astăzi oamenii 
de nădejde ai societății comuniste 
de mîine. Vă asigurăm că și în 
viitor, ca și pînă acum, ne vom con
sacra toate forțele pentru educarea 
comunistă a tinerei generații din 
patria noastră scumpă, pentru răs- 
pîndirea în mase a științei și cul
turii, pentru victoria cauzei parti
dului, cauza socialismului și comu
nismului. . ..

...Solemnitatea s-a încheiat. Dar 
căldura, emoția dăinuie în sufletul 
participanților. întoreîndu-se Ia locu
rile lor de muncă, răspîndindu-se 
în toate colțurile țării, ei vor duce 
bucuria acestui moment sărbătoresc 
pentru întreaga noastră intelectuali
tate, care, cu noi puteri, cu o nouă 
însuflețire, va munci pentru ca 
știința, cultura, învățămîntul din 
Republica Populară Romînă să urce 
noi trepte de înflorire.

După campionatele 
republicane de înot

• Un rezultat pozitiv remarcat de toți 
cei prezenți la campionate : în clasamentul 
general pe echipe, la senioare, pe locul II 
s-a clasat clubul Harghita-Tg. Mureș, îna
intea unor cluburi ca Rapid, Dinamo și 
Steaua din București și a altora din Cluj, 
Reșița, Sibiu. De pregătirea acestor înotă
tori se ocupă antrenorul Toth Pal, care 
poate constitui un exemplu pentru ceilalți 
antrenori din tară. Cadrele pe care le-a 
crescut : Maria Klosz, Mariana Pastor, Eva 
Naftalie ș.a. — cît și succesul obținut de 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară în 
Campionatul popular de înot, cînd a cîști
gat „Cupa F.R.N,“, pledează pentru această 
subliniere.
• Inexplicabilă comportarea slabă a e- 

chipelor din Cluj în clasamentul general, 
din 11 echipe participante, C.S.M., Știința, 
Ç.S.S, și S.S.E. din orașul amintit ocupă 
locurile 6—9 II Aceasta deși în Cluj există 
condiții foarte bune pentru ridicarea a noi 
cadre de înotători. Cu atît mai mult cu 
cît în oraș există și o serie de specialiști re
cunoscui care ar avea un cuvînt de spus 
în pregătirea înotătorilor. De pildă, Bela 
lord ache, Maria Benedek ș.a.

0 La aceste campionate nu s-au obținut 
rezultate pe măsura condițiilor de pregă
tire pe care le au la dispoziție înotătorii 
noștri fruntași. Nici Ingrid Ungur, Alexan
dru Popescu, sau D. Kaminschi n-au rea
lizat ceea ce așteptăm de la ei. Prin com
parație amintim aici însă de doi sportivi 
care au reușit rezultate bune. Este vorba 
în primul rînd de poloistul Aurel Zahan 
(Dinamo), un sportiv merituos, serios — 
care a realizat ceea ce n-au putut specia
liștii probei : a stabilit un nou record re
publican (la 100 bras). Remarcabil este 
de asemenea și timpul realizat de Emil Voi- 
cu (Dinamo) în ultimul schimb al ștafetei 
de 4x200 liber : 2’ 10” 1 — timp cu 2 se
cunde și 3 zecimi sub recordul R. P. Ro
mîne. El n-a putut fi însă omologat dato
rită faptului că pentru a fi luat în consi
derație, rezultatul trebuia obținut în pri
mul schimb al ștafetei.

rânduri
Miyake care a totalizat la cele trei stiluri : 
375 kg (110—117,5—147,5 kg). Pe locurile 
următoare s-au clasat I. Berger (S.U.A.) — 
387,5 kg. I, Foeldi (R- P. Ungară) — 365 
kg, S. Mapnironi (Italia) — 347,5 kg, R. 
Kozlowski (R. P. Polonă) - 342,5 kg. Ja
ponezul Miyake este în vîrstă de 23 ani. 
El a cucerit anul trecut titlul de campion 
mondial la cat. cocoș ca anul~ acesta să 
debuteze cu succes la cat. pană. Reipre- 
zentantul nostru Fitzi Balaș a ieșit din 
concurs deoarece nu a putut ridica 110 kg 
la stilul „împins“,

★
Pugilistul italian Alessandro Mazzinghi 

este noul campion mondial al cat. mijlocii 
clasa „juniori . El l-a deposedat de titlu 
pe Ralph Dupas (S.U.A.) pe care l-a în
vins prin K.O. în rundul 9.

Recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. P. Bulgaria

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

Au luat parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, Mi
hai Dalea, Gh. Gaston Marin, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★

Cu același prilej, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria la București, Ivan

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Sofia

SOFIA 9 (Corespondentul Ager
pres transmite) : La 9 septembrie a 
avut loc la Sofia tradiționala paradă 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului bulgar — Ziua eli
berării de sub jugul fascist.

La tribuna mauzoleului lui Gheorghi 
Dimitrov se aflau conducători de 
partid și de stat în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, Dimităr 
Ganev, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare, generali, ofițeri, 
oameni de cultură și știință, fruntași 
în muncă, oaspeți de peste hotare. 
Au luat loc de asemenea în tribuna 
oficială cosmonauții sovietici Valen

Lucrrrle celei de-a 19-a sesiuni 
ordinare a adunării generale 
a Organizației Internaționale 

de Radio și Televiziune

Luni au început la București lu
crările celei de-a 19-a sesiuni ordi
nare a adunării generale a Organiza
ției Internaționale de Radio și Tele
viziune.

La sesiune iau parte delegațiile ra
diodifuziunilor și televiziunilor din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Re
publica Cuba, Finlanda, R. D. Ger
mană. Republica Mali, R. P. Mongo
lă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, R.P. 
Ungară și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

INFORMAȚII

© Luni seara a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Belgrad delegația Grupului 
național romîn al Uniunii Interparlamen
tare, care va^ participa la lucrările celei 
de-a 52-a Conferințe interparlamentare.

Din delegație fac parte Mihail Raîea, 
președintele Comitetului de conducere al 
grupului, Barbu Solomon, Stancju Stoian, 
Zoe Rigani și C. Paraschivescu-Bălăceanu.

La plecare, în Gara de Nord, delegația 
a fost salutată de un grup de depntați ai 
Marii Adunări Naționale, de Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor externe.

A fost de față Arso Milatovici, ambasa
dorul R. S. F. Iugoslavia în R. P. Romînă.

• Luni a părăsit Capitala înapoindu-se 
în patrie delegația Uniunii Tineretului Să
tesc Polonez, condusă de Jan Marzec, secre
tar al Ç.C. al Uniunii Tineretului Sătesc 
din R.P. Polonă, care la invitația C.C. al 
U.T.M. a făcut o vizită în țara noastră pen
tru a studia din experiența Uniunii Tine
retului Muncitor în rîndurile tineretului do 
la sate. La sfîrșitul vizitei delegația a fost 
primită la C.C. al U.T.M.

• La Institutul de cercetări zootehnice 
din București au început luni dimineață lu
crările Consfătuirii internaționale privind 
biologia și patologia reproducției la animale 
domestice La consfătuire participă specia
liști din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.D. Germană, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă, R.P. Ungară și U.R.S.S. Lu
crările consfătuirii continuă,

(Agerpres)

Consfătuirea creatorilor 
de modele

Ieri a început la Fabrica de confecții 
și tricotaje-București o consfătuire cu 
creatorii de modele și conducătorii teh
nici ai întreprinderilor din întreaga tară. 
Participanții dezbat probleme referitoare 
la îmbunăiățirea calității și lărgirea sor
timentelor de confecții și tricotaje. Cu 
acest prilej se va face și un schimb de 
experiență, pe baza colecției de modele 
noi realizate de întreprinderea gazdă.

De la I. T. B,

Din cauza unor lucrări ce se execută pe 
șoseaua Olteniței, începînd • de marți, 10 
septembrie a c , autobuzele traseului 44 vor 
circula de la Calea Văcărești cu direcția 
spre Piața Unirii prin Calea Văcă
rești, . străzile Colectorului, Elena Cuza, 
Lînăriei și Calea Șerban Vodă. Sen
sul cu direcția spre uzinele Danubiana ră- 
mîne neschimbat. începînd cu aceeași dată, 
tramvaiele traseului 21 vor circula pe un 
singur fir, dirijate prin paletă, pe porțiu
nea Calea Văcărești și strada Fuiorului. 

Kinov, a rostit luni seara o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio și 
televiziune.

’★

La clubul Uzinelor „Grivița Roșie“ 
a avut loc o manifestare la care au 
participat muncitori, ingineri și teh
nicieni din uzină. Scriitorul Victor 
Tulbure a vorbit despre realizările 
Republicii Populare Bulgaria în con
strucția socialistă. Ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București. Ivan Kinov, 
a făcut o scurtă expunere asupra 
însemnătății zilei de 9 Septembrie. 
A rulat apoi filmul artistic bulgar 
„Tutunul“.

★

în sala cinematografului „Progre
sul“ din Piatra Neamț a fost pre
zentat luni, 9 septembrie, filmul ar
tistic „Comandantul detașamentu
lui“. o producție a studiourilor bul
gare. Spectatorii au urmărit cu in
teres filmul care evocă momente din 
acțiunile partizanilor bulgari împo
triva ocupanților fasciști.

(Agerpres)

tina Tereșkova și Valeri Bîkovski, 
care se află în vizită în R. P. Bul
garia.

Erau de față șefii misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Bulgaria, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic, ziariști bulgari 
și străini.

General colonel Dobri Djurov, mi
nistrul apărării naționale, a vorbit 
despre însemnătatea istorică a vic
toriei de la 9 Septembrie și despre 
succesele poporului bulgar. Au urmat 
apoi parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii care s-au desfășu
rat timp de peste 3 ore.

Cu prilejul Zilei eliberării au avut 
loc mari demonstrații și mitinguri 
în întreaga țară.

TELEGRAME EXTERNE
„Prefacerile democratice— 

o necesitate pentru Brazilia“ 
Cuvîntarea președintelui Goulart

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătorii naționale — 
Ziua proclamării independenței Bra
ziliei — Joao Goulart, președintele 
republicii, a rostit o amplă cuvîn
tare radiotelevizată. „Acum doi ani, 
a spus el, poporul a repurtat o vic
torie hotărîtoare în lupta împotri
va forțelor minorității care se nă- 
pustiseră asupra orînduirii demo
cratice din țară. Dar minoritatea în- 
frîntă continuă să ridice obstacole 
în calea prefacerilor democratice. 
Ea se pronunță împotriva princi
palelor reforme atît de necesare și 
atît de urgente pentru dezvoltarea 
Braziliei".

După întoarcerea misiunii 0. N. U. din Sarawak
SINGAPORE 9 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe adjunct al 
IndonezJei, Suwito, a declarat la 
8 septembrie că activitatea mi
siunii O.N.U. însărcinată cu con
sultarea populației din Sarawak 
și Borneo de nord asupra do
rinței ei de a adera sau nu la Fe
derația Malayeză a fost „departe de 
cerințele, acordului de la Manila“.

Suwito a subliniat că observato-
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„O AFACERE
DIN CELE MAI RENTABILE"

„Specula cu imobilele a de
venit o afacere din cele mai 
rentabile“ în Franța, scrie co
tidianul „Les Echos", care dă 
ca exemplu un apartament 
cumpărat la Paris cu 280 000 
franci și revîndut Imediat la 
prețul de 350 000 franci, deci 
cu un beneticiu de 30 la sută. 
Si aceasta, subliniază ziarul, 
este departe de a fi unicul 
caz. In Franța, anumiți oameni 
se ocupă în mod obișnuit cu 
cumpărarea și revinderea a- 
partamentelor în scopuri de 
speculă. Anul acesta din 1 700 
apartamente puse în vînzare 
de o societate imobiliară, 1 200 
au fost cumpărate pentru a fi 
revîndute. Profitînd de lipea 
de locuințe, cei care revînd 
apartamente își permit să 
ceară prețuri enorme, care u- 
neori ating dublul valorii ini
țiale.

„FAPT DIVERS" I

Ziarele au relatat recent un 
„fapt divers“ care ilustrează 
situația tragică a artiștilor de 
circ siliți să procure senzații 
tari în marile circuri din ță
rile capitaliste. Este vorba de 
o dramă petrecută cu prilejul 
reprezentației oferite de un 
circ american într-un orășel 
din California: comicul Milo 
Ploof trebuia să execute un 
număr care consta din a tra
ge cu pistolul pentru a spar
ge două baloane de cauciuc a- 
șezate pe capul fiicei sale ca
re stătea în picioare la cîțiva 
metri distanță. Țintașul, al 
cărui număr era prezentat ca 
o faptă a unui „nou Wilhelm 
Teil“, folosindu-se cu amară 
ironie numele eroului național 
din luptele pentru libertatea 
Elveției, se producea astfel de 
ani de zile în fiecare seară în

fața publicului. De data aceas
ta el a dat greș — unul din 
gloanțele descărcate înspre 
baloanele de pe capul fiicei 
sale a atins-o pe aceasta în 
frunte, ucigînd-o pe loc.

MARI INUNDAȚII 
IN ARGENTINA

Ploile abundente care înso
țesc in fiecare an schimbarea 
anotimpului în Argentina au 
provocat în ultimele zile inun
dații catastrofale în regiunea 
capitalei, Buenos Aires. Sîm
bătă și duminică, ca urmare a 
revărsării fluviului Rio de la 
Plata, mai multe cartiere se 
află sub apă. Situația, relevă 
agenția France Presse, este 
deosebit de gravă în nordul 
capitalei, unde mii de locui
tori ai unui cartier „bidon

Luni după-amiază, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, 
Giăn Du Hoan, a oferit o recepție la 
restaurantul „Pescăruș“ cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Democra
te Coreene.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol. Emil Bodnăraș. Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Phenian

PHENIAN 9 (Agerpres). — După 
cum transmite Agenția centrală tele
grafică coreeană, la 9 septembrie la 
Phenian au avut loc parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii cu 
prilejul celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare De
mocrate Coreene.

în tribuna oficială erau prezenți 
conducătorii de partid și de stat în

Adunare consacrată 
internaționale

Luni a avut loc o adunare a zia
riștilor din Capitală consacrată „Zi
lei solidarității internaționale a zia
riștilor“. Despre semnificația acestei 
zile a vorbit tov. Mircea Rădulescu. 
redactor-șef al ziarului „Romînia 
liberă“.

A intrat în tradiția tuturor zia
riștilor progresiști din întreaga lume 
-• a subliniat vorbitorul — de a săr
bători în fiecare an, la 8 septembrie 
„Ziua solidarității internaționale a 
ziariștilor“. Această zi este strîns le
gată de numele eminentului ziarist 
și scriitor ceh. Julius Fucik, de la a 
cărui asasinare de către hitleriști se 
împlinesc 20 de ani.

Ziariștii romîni, cărora le sînt 
scumpe drepturile omului — a spus 
vorbitorul — își exprimă solidarita
tea și simpatia cu toți cei care și-au 
pus scrisul în slujba dreptății, pro-

Goulart a subliniat că. în pofida 
tuturor dificultăților, guvernul a 
reușit să stabilească controlul asu
pra inflației, să desfășoare construi
rea de șosele și căi ferate, centra
le electrice, întreprinderi metalur
gice, să dezvolte societatea petrolie
ră „Petrobras“,

Președintele a scos în evidență 
importanța înfăptuirii cît mai grab
nice a principalelor reforme în țară 
și, în primul rînd, a reformei agra
re. Guvernul, a declarat el. nu nu
mai că vorbește mereu despre ne
cesitatea reformei agrare, dar va 
depune toate eforturile pentru tra
ducerea ei în viață".

rii Indoneziei și Filipinelor nu au 
putut fi prezenți alături de misiu
nea O.N.U decît în decursul unei 
anumite perioade a activității sale. 
El a condamnat Anglia pentru îm
piedicarea observatorilor de a sosi 
în cele două teritorii la timp și a-și 
desfășura activitatea alături de mi
siunea O.N.U. Din această cauză, a 
spus Suwito, activitatea misiunii nu 
a fost satisfăcătoare. 

Zilele trecute, asupra Italiei de nord s-au abătut furtuni vio
lente. In localitatea Ivrea, grindina căzută din abundență s-a 
depus, așa cum te vede în fotografie, formînd un strat gros de 
25 cm.

conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști romîni și 
corespondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

In timpul recepției, ambasadorul 
Giăn Du Hoan și tovarășul Gheor
ghe Apostol au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

frunte cu Kim Ir Sen, președinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de mi
niștri al R.P.D. Coreene, miniștri, 
activiști pe tărîm obștesc, generali, 
fruntași în producție, membri ai cor
pului diplomatic, oaspeți de peste 
hotare.

Kim Than Bon, ministrul apără
rii naționale, a rostit o cuvîntare.

„Zilei solidarității 
a ziariștilor“
greșului și păcii. Ei își unesc glasul 
cu toți cei cărora le rint scumpe 
idealurile democratice, protestînd cu 
hotărîre împotriva cazurilor de per
secutare a confraților lor din diferi
te țări capitaliste și cerînd cu tărie 
punerea în libertate a tuturor cole
gilor închiși.

După ce a subliniat însemnătatea 
cooperării ziariștilor progresiști din 
lumea întreagă, vorbitorul a relevat 
răspunderea ce revine lucrătorilor 
din presă, radio și televiziune în 
actuala situație internațională de a 
milita pentru menținerea și consoli
darea păcii, împotriva uneltirilor 
războinice ale cercurilor imperialiste 
agresive, pentru lichidarea definitivă 
a rămășițelor colonialismului, tri
umful principiilor coexistenței paș
nice, prietenie și colaborare între 
popoare. (Agerpres)

Ședința Comisiei permanente 
a C. A. E. R- de colaborare 
in domeniul construcțiilor 

de mașini
BRATISLAVA 9 (Agerpres). — 

La Bratislava a avut loc ședința 
Comisiei permanente a C.A.E.R de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică în domeniul construcțiilor 
de mașini, la care au participat de
legații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La ședință s-au discutat propu
nerile cu privire la asigurarea nece
sarului de linii tehnologice și dife
rite utilaje pentru industria radio- 
tehnică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. avîndu-se în vedere dez
voltarea în perspectivă a acestei ra
muri.

45 de ani de la crearea 
P, C. din Finlanda

HELSINKI 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 45 ani de la 
crearea Partidului Comunist din 
Finlanda, la 8 septembrie a avut loc 
Ia Helsinki o adunare festivă la 
care a luat cuvîntul Viile Pessi. se
cretarul general al P.C. din Fin
landa.

Adunări festive consacrate acestei 
aniversări au avut loc și î» alte ora
șe ale Finlandei.

ville“ refuză să părăsească ba
răcile lor sărmane, grav ame
nințate. Numărul persoanelor 
evacuate pînă acum trece de 
10 000, iar pierderile materia
le se ridică la zeci de milioane 
de pesos. In restul țării se 
semnalează, de asemenea, 
mari inundații, îndeosebi în 
regiunea Dolores, la 200 kilo
metri sud de Buenos Aires, 
unde 200 000 hectare de teren 
se află sub apă.

PATRU GEMENE

La 24 ore după ce în orașul 
Maracaibo (Venezuela) s-au 
născut cinci copii gemeni, o 
femeie din orașul nord-ameri- 
can Jackson (statul Mississippi) 
a dat naștere la 4 fetițe geme
ne. Copiii, care sînt sănătoși, 
au primit „temporar“ numele 
de: A, B, C, și D.
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Situația din Rhodesia de sud 
în discuția Consiliului de Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 

9 septembrie s-a întrunit Consiliul 
de Securitate pentru a lua în dis
cuție situația din Rhodesia de sud. 
După cum s-a mai anunțat, înscrie
rea problemei situației din Rhodesia 
de sud pe ordinea de zi a Consiliu
lui de Securitate a fost cerută de 
cele 32 de țări independente ale 
Africii, dat fiind „caracterul ex
plosiv al situației existente în a- 
ceastă colonie britanică“.

Reprezentantul Angliei, Patrick 
Dean, s-a declarat împotriva cererii 
de a se discuta în Consiliul de Se
curitate situația din Rhodesia de 
sud, invocînd „incompetența acestui 
for“.

A luat apoi cuvîntul reprezentan
tul Ghanei, Alex Quaison-Sackey, 
care a subliniat competența Consi
liului de Securitate în analizarea 
situației din acest teritoriu a cărei 
gravitate amenință pacea și securi
tatea în Africa. El a acuzat guver
nul englez că urmărește să trans
fere puterea în Rhodesia de sud 
unui regim rasist care nu repre
zintă populația africană.

în continuare, delegatul ghanez a 
cerut guvernului britanic să nu 
transfere forțe armate sau atribuții 
importante unui guvern sud-rhode- 
sian nereprezentativ. El a cerut, de 
asemenea, Angliei să-și schimbe 
politica în Africa Centrală.

Rezultatele preliminare 
ale referendumului 

din Algeria
ALGER 9 (Agerpres). — La 8 sep

tembrie, în Algeria s-a desfășurat 
referendumul pentru aprobarea pri
mei constituții a Republicii Alge
riene. Primele rezultate ale refe
rendumului, date publicității de Mi
nisterul Informațiilor duminică sea
ra indică o participare masivă la vot. 
Totodată, marea majoritate a alegă
torilor s-a pronunțat 
noii constituții.

Rezultatele oficiale 
referendumului vor 
marți.

în favoarea

definitive ale 
fi cunoscute

în Senatul S.U.A. au început dezbaterile
cu privire la Tratatul de la Moscova

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press relatea

ză că, o dată cu începerea dezbateri
lor din Senat cu privire la Tratatul 
de la Moscova, subcomitetul senato
rial pentru problemele pregătirii 
militare a prezentat Senatului un ra
port în care se abține să se pronun
țe pentru sau contra Tratatului.

Agenția United Press 
rial anunță că William 
președintele Comisiei

Internatîo-
Fulbright, 

senatoriale

viața, econowicä

pentru afacerile externe, a luat cu
vîntul la deschiderea dezbaterilor 
din Senat subliniind faptul că rati
ficarea acestui tratat „ar putea înlă
tura temerile și suspiciunile genèra- 
te de războiul rece“. El a subliniat 
totodată că rezervele făcute de unii 
senatori, în cadrul audierii lor în 
diferite comisii senatoriale și pe care 
aceștia au căutat să Ie prezint» 
drept condiții pentru votul lor fa
vorabil ratificării tratatului, sînt lip
site de temei. Adoptarea acestor re
zerve de către Senat, a continuat, 
Fulbright, „ar cere 
tratatului într-o atmosferă 
ială și neîncredere față de 
americane".

renegocierea 
de îndo- 
motivele

Producția de cărbune
în scădere

în cele șase țări membre ale Pie
ței comune, producția de cărbune 
este în scădere. Potrivit datelor pu
blicate, producția primelor șapte luni 
ale anului curent este cu 2,3 la sută 
mai mică decît producția din aceeași 
perioadă a anului trecut. Cele mai 
mari reduceri s-au înregistrat în 
Franța și Italia — cu 15 și respec
tiv 11,6 la sută.

Cerere respinsă-..

Guvernul japonez a hotărît să 
respingă cererea S.U.A. de a per
mite intrarea în țară a unei misiuni 
americane pentru studierea 
triei oțelului din Japonia, 
cerere a fost prezentată de S.U.A. 
sub pretextul dumpingului cu țevi 
de oțel japoneze, care ar fi avut loc 
pe piața americană. în răspunsul 
oficial al Ministerului de Externe ja
ponez, sînt respinse zvonurile privi
toare la așa-zisul dumping care ar 
fi avut loc și se subliniază că Japo
nia nu poate să dezvăluie în fața 
străinilor secretele sale de fabricație.

în căutarea remediulul

indus- 
Această

După cum transmite France 
Presse, guvernul francez a discutat 
un plan de măsuri economice, menit 
să stăvilească actualele tendințe in
flaționiste și să asigure o stabilizare 
a economiei țării. Ministrul infor
mațiilor Alain Peyrefitte a recunos
cut, într-o declarație, că țara „se 
află în fața spectrului inflației“ și 
că, din punct de vedere economic, 
„trece printr-o criză“.

Agenția UPI menționează că acest 
plan de măsuri prevede, printre al
tele, înghețarea salariilor în între
prinderile de stat și în instituțiile 
guvernamentale, reducerea alocații
lor familiale și restricții la cumpără
rile de mărfuri pe credit.

W
MOSCOVA 9 (Agerpres).

septembrie, Maigori Kallon, lider al 
Camerei reprezentanților a statului 
Sierra-Leone, a semnat la Moscova, 
din împuternicirea guvernului său, 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară, în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Astfel, numărul țărilor care au 
semnat la Moscova Tratatul se ri
dică la 76.

— La 9

Deschiderea lirgului international de la Viena

■Hr
LAUSANNE 9 (Agerpres). — A- 

genția France Presse anunță că la 9 
septembrie fostul ministru de exter
ne algerian, Krim Belkassem, care 
în prezent se află la Lausanne, a dat 
publicității o scrisoare deschisă adre
sată președintelui Adunării Națio
nale algeriene în care explicînd opo
ziția sa față de actualul guvern arată 
că „a fost obligat să-și exercite 
mandatul la referendumul care a 
avut loc la 8 septembrie din exil“, 
în scrisoare Krim Belkassem subli
niază că se opune constituției supu
să aprobării poporului în 8 septem
brie.

Proteste împotriva 
proiectatelor erperiențe 

nucleare Irancezc în Pacifie
SANTIAGO DE CHILE 9 (Ager

pres). — în Chile continuă proteste
le opiniei publice împotriva intenții
lor Franței de a efectua experiențe 
nucleare în regiunea Oceanului Pa
cific. într-o declarație a Mișcării 
chiliene pentru pace se subliniază 
că „poporul chilian nu admite ca via
ța sa să fie pusă în pericol de ase
menea experiențe“.

Federația studenților chilieni a ca
lificat aceste experiențe drept un „a- ' 
tentat la viața a milioane de oa
meni“, subliniind că ele „sînt con
trare spiritului existent în lume 
dubă semnarea Tratatului de la Mos
cova“.

VIENA 
pondentul 
transmite): La 8 sep
tembrie s-a deschis 
cea de-a 78-a ediție a 
tradiționalului Tîrg 
internațional de toam
nă de la Viena la care 
sînt prezentate 2 700 
de firme austriece și 
aproximativ 2 000 fir
me străine din 24 de 
țări. La 
oficială a 
participat 
Schärf, 
federal al Republicii 
Austria, 
termann, vicecancela
rul Austriei, Franz 
Jonas, primarul ora-

9 (Cores- 
Agerpres

deschiderea 
tîrgului au 
dr. Adolf 

președintele

Bruno Pit-

șului Viena, și alte 
persoane oficiale, șefi 
ai misiunilor diplo
matice acreditați la 
Viena, oameni de afa
ceri și reprezentanți 
ai celor 24 de țări 
participante la tîrg.

R. P. Romînă parti
cipă la actuala ediție 
a Tîrgului internațio
nal de toamnă de la 
Viena cu un pavilion 
propriu. Un loc im
portant este rezervat 
produselor industriei 
constructoare de ma
șini, industriei chi
mice și petroliere, 
materialelor de con
strucție, industriei a- 
limentare și ușoare.

Chiar din prima zi 
a tîrgului, pavilionul 
R. P. Romîne a fost 
vizitat de un numeros 
public și de reprezen
tanți ai cercurilor de 
afaceri din Austria și 
din alte țări care au 
manifestat un deose
bit interes pentru 
produsele romînești 
expuse la tîrg. O im
presie deosebită o 
produc, atît asupra 
publicului vizitator 
cît și a specialiștilor, 
exponatele industriei 
constructoare de ma
șini prezentate pentru 
prima oară Ia acest 
tîrg.

La Tîrgul International de Ia Zagreb

Pavilionul R. P. Romîne vizitat de președintele

BELGRAD 9 (Ager- 
pres). — După deschi
derea oficială a Tîr
gului internațional de 
mostre de la Zagreb, 
pavilionul R. P. Ro
mîne a fost vizitat de 
Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugo
slavia, însoțit de Pe
tar Stambolici, preșe-

I. B. Tito
dintele Vecei Execu
tive Federative a 
R.S.F. Iugoslavia, și de 
alte persoane oficiale.

Oaspeții au fost pri
miți și conduși prin 
standurile pavilionu
lui de Constantin 
Tuzu, ministrul meta
lurgiei și construc-

fiilor de mașini, con
ducătorul delegației 
guvernamentale a R.P. 
Romîne la Tîrgul in
ternațional de mostre 
de la Zagreb. A fost 
prezent, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Ro
mîne la Belgrad.

Noi demonstrații antidiemiste in Vietnamul de sud
SAIGON 9 (Agerpres). — Noi de

monstrații au avut loc luni dimi
neața la Saigon și în alte localități 
din Vietnamul de sud. în ciuda mă
surilor excepționale luate de auto
ritățile diemiste și a represiunilor 
organizate împotriva elevilor școli
lor medii care au participat sîmbă- 
tă la demonstrațiile antidiemiste, 
elevii principalelor școli din Saigon 
și-au reluat luni lupta, baricadîn- 
du-se în clădirile școlilor și refuzînd 
să participe la cursuri. Unități ale

poliției și infanteriei diemiste s-au 
năpustit asupra elevilor, scoțînd cu 
forța afară din clădiri și arestînd 
peste 750 dintre ei.

Agenția France Presse subliniază 
că situația din Saigon este foarte 
încordată. în jurul palatului prezi
dențial au fost aduse noi unități de 
blindate.

Una din marile sărbători ale Fran
ței — cea a ziarului ,,1‘Humanité“— 
care se desfășoară în mod tradițional 
în fiecare an, în primele zile ale lu
nii septembrie, a cunoscut sîmbătă și 
duminică un succes fără precedent. 
Organizatorii evaluează la 600 000 
numărul parizienilor și celor veniți 
din provincie care au umplut Parcul 
de sport din La Courneuve, întins pe 
34 ha în apropierea Parisului.

47 departamente, majoritatea pro
vinciilor franceze 
și un mare nu-  -——' '' " t~ 
măr de organiza- 
ții au participat • Q^Oresp
la cele 500 de j-|r>
standuri din in
cinta parcului. Au V.:-------r-.........■:
fost prezente pro
duse specifice ale regiunilor france
ze, de la cidrul breton, pînă la 
faimosul vin de Bourgogne și pro
dusele alimentare 
N-au lipsit nici
terii și roți ale norocului, 
tru tineret, foarte numeros anul a- 
cesta, au fost organizate baluri. Pe 
o imensă scenă din piața 
căreia i s-a dat numele lui 
adevărată mare de oameni 
dat pe cîteva din vedetele 
ferate, Patachou, Jacques
alții. La încheiere, duminică 
cerul a fost luminat de tradiționale
le jerbe ale focurilor de artificii.

De un succes deosebit s-a bucurat

din Auvergne, 
pitoreștile lo-

Pen-

centrală, 
Lenin, o 
a a/plau- 
sale pre- 
Brel și 

seara,

acel sector din „Centrul internațio* 
nai", din piața Julian Grtmau, unde 
se aflau standurile ziarelor partide
lor comuniste și muncitorești.

Ziarul „Scînteia" a prezentat un 
frumos stand, împodobit cu culorile 
tricolorului romînesc. Au fost expuse 
produse specific romînești — covoa
re, broderii, cărți și obiecte de artă. 
Asociația Franța-Romînia a orga
nizat un stand care a cunoscut un 

succes meritoriu.
.. ....................... ''~,1 Succese au obți- 

v................nut și alte stan-
indenjâ duri, organizate
Da_js potrivit specificu

lui național res- 
. T------------ --------- -"tt-iJ pectiv. La standul

democraților spa
nioli, tineri și tinere din Spania, 
muncitori emigrați în Franța au 
strîns în imense drapele spaniole, 
roșu-galben-violet, mii de franci 
pentru minerii greviști din Asturia.

La bilanțul celor două zile trebuie 
adăugată aderarea a peste 1 000 de 
cetățeni la Partidul Comunist Fran
cez, chiar pe locul serbării. Intr-un 
discurs pronunțat în fața a sute de 
mii de ascultători, Paul Laurent, 
membru al Biroului Politic al P. C. 
Francez, a lansat un apel la unita
tea forțelor populare și muncitorești 
și, în special, între comuniști și so
cialiști.

GEORGES DASCAL

Mitinguri de masă in Grecia
ATENA 9 (Agerpres).— La 8 sep

tembrie în șase orașe din Grecia au 
avut Ioc mitinguri de masă la care 
participanții au cerut ținerea unor 
alegeri libere și restabilirea liber
tăților democratice.

La mitingul de la Salonic, convo
cat de partidul Uniunea Democrată 
de Stînga (E.D.A.) a luat cuvîntul 
președintele E.D.A., Passalidis, și 
Iliu, membru al Comitetului Execu
tiv al E.D.A. Mitingul s-a desfășu
rat sub lozinca „Pace, democrație, 
libertate deținuților politici, alegeri 
libere“.

Susținînd că alegerile trebuie ți-

nute pe baza sistemului proporțio
nal simplu, Passalidis a spus că 
Grecia are nevoie de restabilirea 
democrației, de reforme democrati
ce și a cerut forțelor democratice 
din țară să fie unite, să lupte pen
tru alegeri libere și pentru demo
crație.

La mitingul de la Agrinion, a ros
tit o cuvîntare Manolis Glezos, 
membru al Comitetului Executiv al 
E.D.A., care a subliniat că poporul 
Greciei urmărește cu vigilență ma- 
șinațiunile electorale ale elemente
lor de dreapta. El a chemat la uni
tate pe toți patrioții greci.

NOTE EXTERNE

^ALABAMA

față deGreva ziariștilorLa Kan-

„Știri proaste, șefule, se adresează alarmat șeful gărzii 
civile din Alabama, guvernatorului Wallace. Educația a 
izbucnit în altă zonă“. Astfel înfățișează caricaturistul 
american Herblock situația de pe „frontul învățămîntu- 
lui din Alabama“, în „New York Herald Tribune“.

Swnâ clopoțelul. Copiii din toate țările lumii trăiesc emo
ția și bucuria primei zile a noului an școlar. De mai mulți 
ani, în unele localități din sudul Statelor Vnite, această 
bucurie este umbrită; Sunetul clopoțelului este acoperit de 
explozii de grenade și de pocnete de puști. Căci rasiștii se 
opun cu forța admiterii elevilor negri în școlile frecventate 
de albi.

La „Graymont Elementary School”, urni din școlile ora
șului Birmingham, statul Alabama, au venit să se înscrie 
frații Armstrong, doi băieți negri. La 5 septembrie, pilcuri 
de rasiști au vociferat îndelung în jurul acestei școli : „Nu
mai pentru albi”, amenințînd să-i ucidă pe cei doi copii negri. 
Din ordinul guvernatorului Wallace școala a fost închisă. 
Aceeași soartă au avut-o încă două școli

Populația neagră n-a vrut însă să cedeze — și atunci ra
siștii au recurs la obișnuitele încercări de intimidare. La 
miezul nopțți, în Casa lui Arthur Snores, unul din condu
cătorii negrilor, a explodat o bombă. Din fericire n-au 
fost victime omenești. Incendiul izbucnit a fost repede 
stins. Cur'md o nouă explozie i-a alarmat pe vecini. Și-au 
făcut apariția camioanele cu polițiști. încă din mers, ei... 
au deschis focul asupra mulțimii de negri. Rănit la cap de 
un glonte, tînărul negru John Foley a murit spre dimi
neață în spitalul local. Alți 18 negri au fost grav răniți.

Negrii nu se lasă însă intimidați. A demonstrat-o în chip 
impunător grandiosul „marș spre Washington” de la 28 au
gust, cu participarea a 200 000 de negri și albi. Intre timp, 
în Congresul S.U.A. proiectul de lege privitor la „egalita
tea” rasială continuă să se afle în faza de discuții și de... 
proiect...

L. S.

In prima zi a lunii septembrie au avut loc în porturile japoneze Yokosuka 
și Sabebo mari mitinguri de protest ale oamenilor muncii împotriva intrării 
submarinelor atomice americane în porturile japoneze, precum și împotriva 
staționării avioanelor americane purtătoare de arme nucleare pe pămîntul Ja
poniei.

Aproximativ două milioane de muncitori și funcționari peru- 
vieni au participat acum cîteva zile la o grevă generală în semn de 
protest împotriva represiunilor polițienești cărora le-au căzut vic
timă țăranii indieni lipsiți de pămînt din provincia Junin. Eveni
mentele petrecute în Peru au atras din nou atenția opiniei publice 
asupra stărilor de lucruri din această țară latino-americană.

Reproducem mai jos un reportaj al lui Michel Gontal, trimisul 
la Lima al ziarului francez „Témoignage Chrétien”.

„Din avionul care merge dinspre 
Ecuator spre Lima vezi încă înainte 
de a 6-a paralelă primele semne ale 
deșertului care continuă pînă în nor
dul statului Chile De-a lungul du
rilor repezi care coboară din Anzi. 
deșertul este întrerupt de oaze verzi, 
mai mari sau mal mici, în funcție de 
mărimeo barajelor pentru frigare. 
Curentul Humbolt îndepărtează a- 
proape cu totul ploile de acest lito
ral imens.

în ciuda faptului că pe coastă 
s-au dezvoltat orașe mari ca Lima 
sau Chimbote, în regiune nu lo
cuiește decît circa 30 la sută din 
populația totală a țării. Majoritatea 
peruvienilor trăiesc pe culmile An- 
zilor. Dacă ne reprezentăm Peru ca 
un imobil cu 18 etaje înalte de 250 
m fiecare, va rezulta că parterul 
are foarte mulți locuitori, la primul 
etaj sînt numai 200 000—300 000 de 
oameni, iar. apoi urmează un vid 
aproape total pînă la etajul 7 (1 750 
m); o populație densă între etajele 
13 și 16 (3 000—4 000 m) și peste 
100 000 de oameni la etajele 17 și 
18 Inconvenientul acestui mod de 
repartiție a populației constă în fap
tul că între etaje există scări foarte 
proaste și foarte rare.

Populația peruviană se compune

acum din 11
de oameni și 
viitorii 30 de 
dintre problemele esențiale ale tării
este situația socială, culturală și e- 
conomică a celor 4 000—5 000 de co-

milioane și jumătate 
se consideră că în 
ani se va dubla. Una

Răsfoind presa străină

munități indiene cate trăiesc la mar
ginea societății; ele însumează 
proximativ 3,5 milioane de 
soane“.

a- 
psr-

★

„De la problema indienilor 
lunge nemijlocit 
ră. căci dacă în 
nitâțile Indiene) 
acri de pămînt 
nă, în regiunea 
prietari posedă 
hectare fiecare, 
au între 100 și 1 000 ha. Acești 1 205 
proprietari sînt stăpînii a 95,5 la 
sută din suprafața cultivabilă a a- 
cestei regiuni (cu excepția ayllus- 
uillor). Cînd părăsești Cuzco și pleci 
spre Punta lași în urmă o veche re
giune incasă cu terase care s-au

se a- 
agra*la problema

.ayllus-uri.“ (comu- 
există numai cîțiva 
cultivat de persoa- 
Sierra 300 de pro- 
mai mult de 1 000 
far 905 proprietari

tori pe an, nu se cunoaște exact nu
mărul populației : ni se spune că ar 
fi de 1 800 000 de locuitori, dintre 
care 400 000 trăiesc în bairiadas 
(mahalale insalubre).

Industria este relativ puțin dez
voltată în țară, ea dă de lucru la 
numai 200 000 de persoane“.

★

„Principalele produse de export 
sînt bumbacul, cuprul, fierul, plum
bul, petrolul, zahărul, făina din oase 
de pește și cafeaua. Cine! sau șase 
persoane dețin în mîinile lor expor- 

fermelor cu peste 500 ha tul cafelei, zahărului și bumbacului, 
în timp ce americanii controlează 
minele și petrolul unde investițiile 
lor reprezintă a 10-a parte din inves
tițiile globale ale țării. Politica tării 

: este dictată de un număr de 15 mari 
firme, în cadrul cărora găsim nume
le unor oameni politici cunoscuți : 
grupul Beltran, grupul Padro etc. 
Aceste grupuri 
tica financiară, reduc masa 
porturilor în momentul votării 
getului sau fac să varieze după bu
nul lor plac valoarea monedei na
ționale. Aceleași grupuri stăpînesc 
și băncile. Banca de rezerve, adică 
banca oficială a statului, nu are în 
conducere decît doi reprezentant! ai 
guvernului și patru reprezentanți ai 
societăților. Grupurile financiare 
controlează întregul sistem de cre-

. dit al tării. De aceea, investițiile 
cele mai masive se fac în comerțul 
exterior și în bunurile imobiliare. 
Nu se acordă credite sectorului in
dustrial decît în măsura în care a- 
cesta nu stînjenește interesele im
portatorilor. La apropierea alegeri
lor grupurile menționate pot orienta 
situația financiară în eensul avanta
jării partidului care se bucură 
favoarea lor. Adevărata putere 
află în Peru în mîinile cîtorva 
milii“.

păstrat din vechime și pătrunzi 
într-o regiune săracă. Aici mari
le ferme de peste 100 ha, care 
reprezintă de-abia 0,5 la sută din 
totalul gospodăriilor, ocupă 75 la 
sută din suprafața cultivată. în me
die, ele posedă 1 000 hectare de 
pămînt dar există cîteva care au 
chiar peste 10 000 ha. Pe coasta o- 
ceanului situația este aceeași. Pro
prietarii 
sînt în număr de 161 (0,4 la sută din 
totalul gospodăriilor) ocupînd 40 la 
sută din totalul pămînfurilot arabile 
Cînd vizitezi valea Huararal, la nord 
de Lima, vei găsi 25 700 ha de tere
nuri excelente pentru agricultură a- 
parținînd la 22-23 de proprietari. 
Există aici și o comisie pentru re
forma agrară care a elaborat încă 
în 1960 un proiect. Dar și acum a- 
cesta se află în stadiul unor dorin
țe nerealizabile. în bugetul anului 
1963 sumele alocate ministerului a- 
griculturil au scăzut. în timp ce cele 
destinate armatei au crescut.

Indienii se activizează. Un fapt din 
cele mai neașteptate a fost că, după 
secole de pasivitate și umilințe, in
dienii au început să murmure. Cu 
cîteva luni în urmă s-au produs 
cîteva ciocniri între aceștia și poli
tie în regiunea Cuzco, în urma ocu
pării prin forță a çîtorva ferme și a 
incendierii altora, Strigătul ..Pămînt 
sau moarte 1“ a început să fie auzit 
tot mai dés în regiunile rurale ăle 
tării.

Mulți Indieni fug de mizeria din 
munții natali și ajung în capitală, 
unde nu găsesc de lucru și se îm
bolnăvesc de tuberculoză. Cum 
Lima crește cu circa 50 000 de locui-

NEW DELHI.
pur, statul Utar Pradesh- 
India, a avut loc inaugura
rea unei expoziții de foto
grafii reprezentînd realizări 
din R.P. Romînă. La inau
gurarea expoziției au fost 
de față Syed Aii Zaheer, 
ministrul justiției și finan
țelor din statul Utar Pra
desh, și prof. N. H. Misra, 
președintele Centrului in
ternațional din Kanpur. 
Ambasadorul R. P. Romîne 
în India, Iancu Horațiu, a 
vorbit celor prezenți des
pre realizările R.P. Romîne 
în cei 19 ani de la elibera
re. Expoziția s-a bucurat de 
aprecierea publicului pre
zent la deschidere.

din Pakistan
și Arabiei Saudite 
Yemen.

controlează poli-
ex- 
bu-

de 
se 

fa-

VARȘOVIA. La 8 sep
tembrie, oamenii muncii 
din Polonia au sărbătorit 
„Ziua recoltei“. Pe stadio
nul din Varșovia a avut loc 
un mare miting la care a 
luat cuvîntul tovarășul 
Wladislaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C, al P.M.U.P.

ROMA. Italia a sărbăto
rit ieri cea de-a 20-a ani
versare a ieșirii din războ
iul pe care l-a purtat ală
turi de Germania hitleristă 
și a aderării la coaliția sta
telor antifasciste. Luni la 
Roma a avut loc o ședință 
festivă a consiliului muni
cipal.

In istoricul „Palazzo 
Vecchio“ din Florența, a 
avut loc o întîlnire a parti- 
cipanților la luptele de 
partizani împotriva cotropi
torilor germano-fasciști. Mi
tinguri antifasciste de masă 
au avut loc, de asemenea, 
la Milano, Torino, Bari, 
Neapole etc.

CARACI. După cum a- 
nunță agenția United Press 
International, Ia 9 septem
brie ziariștii din Pakistan și 
salariații de la celelalte 
ziare și edituri din țară au 
declarat o grevă generală 
de o zi. Greva a fost 
declarată în semn de pro
test împotriva 
restricții impuse 
guvern presei.

recentelor 
de către

CAIRO. La
brie s-a
cea de-a 40-a sesiune a 
Consiliului Ligii Țărilor 
Arabe. Printre problemele 
înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii figurează plîngerea 
Republicii Arabe Yemen 
împotriva repetatelor ac
țiuni agresive ale Angliei

9 septem- 
deschis la Cairo

Agen- 
anunță

WASHINGTON, 
ția France Presse 
că președintele Kennedy a 
hotărît fuzionarea tuturor 
mijloacelor de telecomuni
cații federale într-un nou 
organism care va purta nu
mele de „sistemul 
de 
cum 
noul organism va 
sub egida Ministerului de 
Război al S.U.A. care prin 
ministrul său, Robert Mc
Namara, va dirija activita
tea acestuia.

comunicații“. 
subliniază

rațional
După 

agenția, 
ti pus

Miting gntiiranchist 
la Frankfurt pe Main

BONN. Un număr de 
1 500 de muncitori spanioli, 
care locuiesc în Germania 
occidentală, au organizat 
la Frankfurt pe Main un 
miting de protest împo-

tineri șomeri din nord-vest și din Scoția" — 
cu aceste lozinci au demonstrat recent numeroși tineri 
la Brighton, oraș în care s-a desfășurat Congresul sindi
catelor britanice.

Sînlem tineri șomeri din nord-vest și din Scoția' 
cu aceste lozinci au demonstrat recent numeroși tineri 
la Brighton, oraș în care s-a desfășurat Congresul sindi
catelor britanice.

politicii guvernului 
franchist. Muncitorii purtau 
pancarte cu lozinci ca : 
„Jos fascismul I“, „Liber
tate — da, dictatură — 
nu 1“, „Sindicatele munci
torești pentru muncitori 1“. 
La demonstrație au luat 
parte și numeroși muncitori 
vest-germani. Hans Mat- 
hăfer, deputat în Bundestag 
din partea P.S.D.G., a 
chemat la sprijinirea luptei 
oamenilor muncii din Spa
nia.

ACCRA. O delegație a 
guvernului ghanez condu
să de ministrul de externe 
al Ghanei, Kojo Botsio, a 
plecat în Nigeria, unde va 
avea convorbiri cu repre
zentanți ai guvernului ni
gerian. Ele marchează nor
malizarea relațiilor dintre 
Ghana și Nigeria, care au 
cunoscut o anumită înrău
tățire în cursul anului tre
cut.

Acțiuni
ale partizanilor 

guatemalezi

CIUDAD DE GUATE
MALA. După cum trans
mite agenția Prensa Lati
na, iunta militară guatema
leză a anunțat că un grup 
de membri ai unei unități 
de guerilă din această țară 
a atacat comisariatul de 
poliție din San Antonio, 
cartier al orașului Ciudad 
de Guatemala. Atacul s-a 
produs după ce liniile tele
fonice care legau comisa
riatul cu comandamentul 
general al poliției au fost 
distruse în urma exploziei 
unei boțnbe. Poliția a or
ganizat razii pe scară lar
gă, fără să reușească să dea 
de urma partizanilor.
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