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în interiorul ziarului :

• Interviu cu artistul poporului 
George Georgescu — Filarmonica 
bucureșteană în noua stagiune 
(pag. 2-a).

Căminul nostru (pag. 2-a).
Sport (pag. 3-a).
Al. Gheorghiu Însemnări

de călătorie : în inima Greciei de 
nord (pag. 4-a).

Produse chimice mai multe, de calitate superioară
Dezbaterea
cifrelor
de plan
pe 1964

Ședința de dezbatere a sarcini
lor de plan ce revin întreprinderi
lor chimice din regiunea Bacău pe 
anul 1964, organizată zilele trecute 
Ia Bacău, a constituit un bun 
prilej de analiză a îndeplinirii 
planului pe acest an, o discu- 

rodnică asupra măsurilor

ce se cer luate pentru pregătirea 
producției anului viitor. Partici- 
panții ia discuții au subliniat e- 
forturile depuse de colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri în 
îndeplinirea planului pe 1963, po
sibilitățile existente de sporire în 
continuare a producției și produc
tivității muncii, de îmbunătățirea 
calității produselor și reducere a 
prețului de cost. în primele 8 luni 
din acest an, chimiștii din regiu
nea Bacău au obținut realizări de 
seamă în producție. Numai colec
tivul Combinatului chimic de la 
Borzești a dat în perioada respec
tivă, în plus față de plan, produse 
în valoare de peste 8 milioane lei. 
Din discuțiile purtate s-a văzut 
că în toate unitățile chimice din 
regiune există posibilități pentru 
îndeplinirea planului pe acest an 
la toți indicatorii.

Referindu-se la sarcinile de plan 
pe 1964 participanții la ședință au 
arătat

ce mai trebuie 
anului viitor 

cele 
din

acum, precum și 
făcut ca producția 
să fie pregătită în 
condiții. Spicuim 
unor vorbitori.

Ing. Gh. Caranfil, 
Uzinelor de fibre sintetice Săvi- 
nești : „Colectivul nostru va de
pune eforturi susținute ca, pe lin
gă sporirea producției și produc
tivității muncii, să ridice și mai 
mult calitatea fibrelor — domeniu 
în care mai există unele deficien
țe. Un accent deosebit se va pune 
pe îmbunătățirea vopsirii, pe înlă
turarea cauzelor care duc la întin
derea petelor pe țesătură. în pre
zent, în laborator se studiază a- 
ceste cauze. în același timp vom 
intensifica lupta pentru punerea în 
valoare 
sporire a productivității muncii“.

Ing. Ilarion Botez, 
Combinatului de îngrășăminte 
zotoase Roznov.

mai bune 
cuvîntul

directorul

a rezervelor interne de

directorul
a-

„Pentru realizarea

sarcinilor de plan pe 1964 am sta
bilit încă de pe acum, pe baza a- 
nalizării posibilităților existente, 
peste 45 de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice. Am prevăzut printre 
altele urgentarea montării . com
presorului nr. 4, eliminarea stran
gulărilor (studiu făcut de un colec
tiv de specialiști din 
modificarea aparaturii 
și control etc. Ne vom 
continuare de luarea 
măsuri — condiție esențială în 
îndeplinirea planului de producție, 
de creștere a productivității mun
cii“.

Ing. Nicolae Andone, directorul 
rafinăriei Onești, s-a referit îndeo
sebi la posibilitățile de valorificare 
superioară a țițeiului și de ridicare 
a calității produselor. „Colectivul 
nostru — va lua toate măsurile în 
acest scop. Am studiat anumite po
sibilități la cracarea catalitică pen-

combinat), 
de măsură 
ocupa, în 
unor noi

îi

tru sporirea producției de gaze. Ur
mează să se definitiveze, cu spriji
nul ministerului, măsurile stabi
lite. în același timp se vor lua în 
continuare măsuri pentru mai 
buna folosire a instalațiilor“.

Ing. I .Wengher, directorul fa
bricii de hîrtie „Steaua Roșie“- 
Bacău. „în anul viitor vom pune 
un accent deosebit pe sporirea in
dicilor de folosire a utilajelor. în 
acest scop am întocmit și un plan 
de măsuri privind mica mecaniza
re. Totodată vom continua acțiu
nea de îmbunătățire a calității hîr- 
tiei și de reducere a consumurilor 
specifice“.

Ion Boantă, secretarul comite
tului de partid de la Combinatul 
chimic Borzești : „în îndeplinirea 
în bune condiții a sarcinilor de 
plan un rol de seamă are, după 
cum se știe, munca politică desfă
șurată de organizațiile de partid.măsurile luate încă de pe

Ing. I. WENGHER : „Un accent deosebit vom 
pune în anul viitor pe extinderea micii mecani

zări..." (Foto : R. Costin)

„Există posibilități de aIng. GH. CARANFIL: ,
îmbunătăți și mai mult calitatea produselor...'

ION BOANTÄ : „In toate secțiile vom desfășura 
o muncă politică susținută...“

Ing. PETRE BUNEA :
capacitățile de producție ale instalațiilor...“

Toate lucrările de toamnă
să fie făcute la timp !

Recoltarea culturilor 
și pregătirea terenului 

pentru semănat
în întreaga țară, pînă la 12 

septembrie, potrivit datelor 
Consiliului Superior al Agri
culturii, floarea-soarelui s-a 
recoltat de pe mai mult de 
jumătate din suprafața culti
vată, porumbul pentru boabe 
și sfecla de zahăr de pe 20 la 
sută, iar cartofii de toamnă de 
pe 10 la sută. Porumbul pen
tru boabe a fost cules de pe 
mai mult de jumătate din su
prafață în regiunea Bucu
rești, iar în regiunile Oltenia, 
Argeș și Iași în proporție de 
peste 25 la sută. Recoltarea 
porumbului se desfășoară sub 
posibilitățile existente în re
giunile Dobrogea, Galați, Ba
nat și Crișana. La strîngerea 
recoltei de floarea-soarelui 
au fost obținute rezultate mai 
bune în regiunile București, 
Oltenia și Galați, unde această 
cultură a fost strînsă în pro
porție de 70—80 la sută. în a- 
ceste regiuni, majoritatea uni
tăților agricole socialiste au 
terminat recoltarea florii- 
soarelui și continuă acum tre

ieratul și livrarea producției con
tractate.

Recoltarea sfeclei de zahăr se des
fășoară în majoritatea regiunilor po
trivit graficelor întocmite de unită
țile agricole socialiste împreună cu 
fabricile de zahăr. Scosul cartofilor 
a început în toate regiunile, rezul
tate mai bune obținîndu-se în Ba
nat și Crișana.

în ultima săptămînă au fost in
tensificate lucrările de pregătire a te
renului pentru însămînțările de 
toamnă. Au fost arate peste un mi
lion de hectare, ceea ce reprezintă 
30 la sută din suprafața destinată în- 
sămînțărilor. Suprafețe mai mari 
sînt pregătite pentru semănat în re
giunile București, Dobrogea, Galați 
și Banat. In săptămînă care a trecut, 
în regiunile din nordul țării a în
ceput semănatul secarei pentru boa
be și furajeră.

Timpul fiind destul de înaintat. 
Consiliul Superior al Agriculturii re
comandă să se urgenteze recoltările 
de toamnă pentru înlăturarea pier
derilor și să se intensifice lucrările 
de pregătire a terenului pentru efec
tuarea. însămînțărilor. în perioada 
optimă. Munca trebuie în așa fel or
ganizată incit în această perioadă să 
se facă și celelalte lucrări — în vii, 
livezi, grădini de legume. însiloza- 
rea nutrețurilor etc.

?

In regiunea Iași

Ritm mai intens
la culesul

În gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective din regiunea 
Iași, lanurile de porumb și floarea- 
soarelui au ajuns la maturitate și 
sînt tocmai bune de recoltat. In 
multe gospodării se lucrează intens 
la recoltat și la eliberarea terenului 
pentru ca tractoriștii să execute lu
crările pregătitoare în vederea însă- 
mînțării griului. Muncind cu hărni
cie, bine organizați, colectiviștii din 
comunele Deleni, Bulbucani, Forăști, 
Belcești, Nicolae Bălcescu și altele 
din raionul Hîrlău, au terminat re
coltatul porumbului. Recolta este 
cărată cu toate atelajele existente, 
iar în urmă mecanizatorii fac arături 
pentru însămînțări. In întreg raionul 
Hîrlău porumbul a fost recoltat în 
proporție de peste 62 Ia sută-

Exemplu de hărnicie și bună orga
nizare sînt și colectiviștii din Sîrbi, 
raionul Bîrlad. In această gospodărie 
s-au recoltat porumbul de pe 200 
hectare din cele 340 ha și floarea 
soarelui de pe întreaga suprafață 
cultivată. Datorită eliberării terenu
lui îndată după recoltare, mecaniza
torii din brigada a 5-a de la S.M.T.-

a-
porumbului

Zorleni au executat arături pe 
proape 180 ha.

Recoltează de zor porumbul și ce
lelalte culturi tîrzii și colectiviștii 
din Țibănești, Tungujei, Băcești, 
raionul Negrești, Bivolari, raionul 
Iași etc.

Rezultate bune Ia recoltatul po
rumbului au înregistrat și gospodă
riile agricole de stat din cele două 
trusturi din regiune. La G.A.S. Răz- 
boieni, de pildă, unde s-au asigurat 
din vreme brațele de muncă și mij
loacele de transport, porumbul de pe 
60 la sută 
(2 000 hectare) 
stă gospodărie 
în amestec cu 
buri, otavă de

Avansate la 
a porumbului sînt și gospodăriile a- 
gricole de stat Murgeni, Moara 
Grecilor, Mușata, Coroiești din ca
drul trustului Gostat Bîrlad.

Sînt însă în regiune gospodării co-
M. CORCACI 

coresp. „Scînteii”

din suprafața cultivată 
a fost cules. în acea- 
cocenii sînt însilozați 
mohor, diferite ier- 
lucernă.
lucrările de recoltare
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în combinatul nostru au fost în
ființate organizații de bază în toa
te locurile de producție „cheie“, în 
conducerea secțiilor au fost repar
tizați membri de partid. Paralel 
cu măsurile care le vom lua în 
continuare privind analiza perio
dică a mersului producției ne-am 
propus să acordăm o atenție spo
rită educării tinerilor. Aceasta 
pentru că în combinat au venit 
mulți tineri. în același timp am 
îndrumat comitetul sindicatului să 
organizeze mai bine cursurile de 
ridicare a calificării și, în plus, să 
deschidă unele cursuri de specia
lizare pentru maiștri, tehnicieni și 
o parte din ingineri“.

în cadrul 
cuvîntul și 
Sava Costache, directorul Combi
natului chimic Borzești, loan Ma
nea, directorul rafinăriei Dărmă- 
nești și alții. Ei au arătat hotărîrea 
colectivelor pe care le conduc de 
a încheia acest an cu realizări 
însemnate în producție, de a pre
găti și îndeplini exemplar planul 
pe 1964.

discuțiilor au mai luat 
alți tovarăși — ing.

N. CUCUI

Propuneri-sugestii
• Să se Inițieze o discuție intre 

reprezentanți ai Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei și ai 
Ministerului Economiei Forestiere 
asupra aprovizionării ritmice a fa
bricilor de hîrtle și celuloză cu ma
terial lemnos.

• Rafinăriile să livreze materii 
prime de o calitate mai bună. în
tre rafinării și unitățile cărora le 
livrează produse să existe o cola
borare mai strînsă.
• Pentru a asigura întreprinde

rilor piese de schimb ar fi bine ca 
C.S.P. să Ie nominalizeze în planul 
Ministerului Metalurgiei șl Con
strucțiilor de Mașini.

• Este nevoie de o mai mare 
operativitate din partea ministe
rului tutelar în avizarea lucrărilor 
de mică mecanizare propuse de u- 
nitățile sale.

Ieri s-a deschis, în sala Dalles din Ca
pitală, Expoziția tinerilor artiști plastici, 
organizată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Uniunea Artiștilor Plas
tici. Expoziția cuprinde 250 lucrări, între 
care 120 picturi, 80 lucrări de grafică, 40 
de sculpturi. Participă circa 100 de tineri 
artiști plastici din întreaga țară. In foto
grafie : aspect din expoziție.

(Foto : M. Andreescu)

Consfătuire 
cu mecanizatorii

CONSTANȚA (coresp. „Scîn
teii“).— La Constanța s-au des
fășurat, sîmbătă, lucrările unei 
consfătuiri cu mecanizatorii din 
stațiunile de mașini și tractoare 
din regiunea Dobrogea, în ca
drul căTeia s-au analizat planul 
de măsuri pentru buna desfășu
rare a lucrărilor în campania a- 
gricolă din toamna aceasta, pre
cum și sarcinile de plan ps 
1964.

Emisiune radiofonică 
de pe trei stadioane
Astăzi, cu începere de la ora 17,30. 

se va transmite la radio o interesantă 
emisiune fotbalistică. Ascultătorii vor 
putea urmări alternativ relatări din re
priza a doua a meciurilor de la Bucu
rești (Steaua-Știința Timișoara), Ploiești 
(Petrolul-Progresul) și Brașov (Steagul 
Roșu-Rapid). Transmisia se va face 
pe programul I.

Teatrul Național
„I. L. Caragiale” 

și-a deschis stagiunea
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale“ și-a deschis sîmbătă sta
giunea cu „O scrisoare pierdu
tă“ în regia artistului poporului 
Sică Alexandrescu. Din distribu
ție au făcut parte Costache An- 
foniu, Ion Fintesteanu. Al. Giu- 
garu, Grigore Vasiliu Birlic, ar
tiști ai poporului, Niky Atana- 
siu, Marcel Anghelescu. Nicolae 
Brancomir. artiști emeriți, Car
men Stănescu, Constantin Bărbu- 
lescu, Ion Henter, Ion Iliescu. 
Mircea Cojan. (Agerpres)

in sprijinul ridicării nivelului tehnic
Colectivele combinatelor siderurgice de la Hune

doara și Reșița, de la Uzinele „Industria Sîrmei“ din 
Cîmpia Turzii și „Oțelul Roșu“ au mărit anul trecut 
numărul de mărci de oțeluri la 285, față de 178 în 
anul 1959, asigurînd în același timp o creștere a pro
ducției de calitate superioară.

Anul 1963 a marcat un nou pas înainte în domeniul 
realizării de oțeluri de calitate superioară. Fabrica 
de țevi din Roman, în colaborare cu Combinatul si
derurgic din -Reșița, a produs prăjini pătrate cu du
blu blocaj, iar Uzinele „Industria Sîrmei“ au realizat 
sîrmă de oțel înalt aliată pentru încărcarea cu su
dură a cilindrilor laminoarelor și sîrmă pentru spete 
cu rezistență ridicată.

Asimilarea de noi profile laminate din mărci su
perioare de oțeluri și creșterea producției de oțeluri 
de calitate și aliate au asigurat dezvoltarea fabricării 
unor mașini, utilaje și instalații la nivelul tehnicii 
actuale. în industria electrotehnică, petrolieră, a 
construcțiilor, la fabricarea bunurilor de consum au 
fost înlocuite, de asemenea, multe profile care erau 
înainte procurate din import, cu altele din oțeluri 
de calitate și oțeluri aliate care se fabrică în țară.

(Agerpres)

Pe drumuri de pădure

La exploatările forestiere din țară s-a 
planificat pentru acest an construirea 
unui număr sporit de drumuri forestiere, 
însumînd o lungime de 1 500 de km. O 
mare parte din drumurile planificate 
au fost construite și recepționate. Pe 
noile drumuri de pădure circulă mijloa
ce moderne de transport. Numai în lu
nile care au trecut din acest an, Direc
țiile regionale ale economiei forestiere 
au primit spre folosință 515 autoca
mioane, 260 de autobasculante, 853 re
morci și 46 autocisterne.

(Continuare în

Colectiviștii din comuna Stănilești, raionul Huși, recoltează și transportă de zor porumbul.

Din scrisorile sosite la redacție

Pentru că s-a mutat centrala
Era o vreme cînd, după 

orele de program, încăperi
le clubului nostru deveneau 
neîncăpătoare. Aveam acolo 

a 
.mod plăcut 
Spectacolele 

săptămînal de 
agitație a sche- 
raionul Tg. Jiu, 
club un mare

treprinderii noastre s-a mu
tat la Craiova, clubul ne în- 
tîmpină cu ușile închise. A 
încetat activitatea și la bi
bliotecă. Echipele artistice, 
formate în mare parte din 
tineri, nu mai prezintă nici 
un spectacol. De multă vre
me n-am mai văzut nici un 
film. In cîteva adunări sin
dicale și de partid am dis
cutat această problemă, dar

Vaccinarea antivariolică 
a copiilor

în întreaga țară se desfășoară 
acțiunea de imunizare antivario
lică a copiilor, organizată de Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor 
Sociale. Sînt vaccinați copiii în
tre 3-15 luni și revaccinați elevii 
din clasa I-a elementară. Tutu
ror regiunilor le-au fost reparti
zate cantitățile necesare de vac
cin. în această acțiune sînt 
cuprinși 700 000 de copii.

Vaccinul folosit este produs de 
Institutul „Dr. I. Cantacuzino" 
din Capitală și se administrează 
în cadrul circumscripțiilor sani
tare teritoriale și al cabinetelor 
medicale din școli.

posibilități multiple de 
ne petrece în 
timpul liber.
prezentate 
brigada de 
lei Bîlteni, 
atrăgeau la 
număr de spectatori. Dese
ori clubul găzduia și forma- . fără rezultat. Oare mutarea 
ții artistice din alte locali
tăți, care veneau în turneu. 
De cîteva ori pe săptămînă 
vizionam filme. Acțiuni in
teresante organiza biblio
teca, care avea sute de ci
titori. Ne. amintim cu plă
cere de activitatea frumoa
să, ce se desfășura în urmă 
cu 4—5 luni la clubul nos
tru. Dar de cînd sediul în-

A 100000 tonă de zahăr 
la Bucecea

centralei la Craiova trebuia 
să lipsească muncitorii sec
ției noastre de o activitate 
culturală atît de folositoare ?

Petroliștii din Bîlteni aș
teaptă ca la clubul lor să 
existe o bogată si instruc
tivă activitate culturală.

Un grup de petroliști 
de la schela Bîlteni

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Fabrica de zahăr „Șiretul“ din Bu- 
cecea a început de cîteva zile cam
pania de fabricație. Ieri după-amiază 
cîntarul automat al fabricii a înre
gistrat cea de-a 100 000 tonă de za
hăr de la intrarea în producție a fa
bricii. în perioada care a trecut de 
la data cînd an fost produse pri
mele cantități de zahăr și pînă în 
prezent, productivitatea muncii a 
crescut cu 8 la sută, iar pierderile 
de zahăr în procesul de producție 
s-au redus cu 50 la sută față de plan.

Trei milioane de școlari
vară ș-a

se deschi
de învăfă- 
prilej de

Acad. ZAHARIA STANCU
Plăcuta vacanță de 

sfîrșil.
Ziua de mîine, în care 

de în toată țara noul an 
mînt, constituie un mare
bucurie și fericire pentru copii și 
pentru tineri, pentru părinți și pen
tru bunici. Și nici n-ar putea fi de- 
cît așa. Pentru că în anii care s-au 
scurs de la Eliberare și pînă astăzi 
partidul clasei muncitoare, înțelept 
conducător al harnicului nostru po
por, a dat o deosebită atenție în- 
vățămîntului. în toți acești ani s-au 
făcut eforturi considerabile pentru a 
se șterge, și în acest sector, întu
necatele urme ale trecutului. Astfel, 
an de an a crescut numărul profeso
rilor și al învățătorilor. An de an a 
crescut numărul construcțiilor școla
re. An de an a fost îmbunătățit și 
îmbogățit materialul didactic. Iar de 
cîtva timp școlarii din clasele I—VII 
primesc gratis manualele școlare. O 
bătălie unică în istoria noastră a fost 
dată pentru stîrpirea buruienii vechi 
a analfabetismului. Și această bătă
lie a fost și ea cîștigafă ca toate 
celelalte bătălii date de partid.

Mi se pare cu totul și cu totul 
vrednic de subliniat faptul că în anii 
din urmă nici un copîl n-a rămas 
în afara învățămîntuluf. Puține țări 
din lume, chiar dintre cele cu o bă- 
trînă tradiție de cultură, se pot 
mîndri astăzi cu o realizare atît de 
importantă.

N-aș vrea să folosesc aici cifre. 
Trebuie totuși să reamintesc că nu
mărul școlarilor care vor intra mîi
ne pe ușile larg deschise ale lumi
noaselor noastre școli întrece cifra

de 
că 
șește de aproape două ori numă
rul școlarilor' de altădată. Se mai 
cade iarăși să reamintim că numai 
în patru ani ai șesenalului au fost 
adăugate localurilor mai vechi peste 
15 000 săli noi de cursuri.

Prin grija partidului și a regimu
lui nostru democrat-popular a fost 
trezit interesul pentru carte și pén- 
tru învățătură al întregului nostru 
popor. Răspîndirea științei de carte 
a contribuit și ea — și nu cu puțin 
— la schimbarea Ia față 
noastre.

Sînt. după cum se știe, 
cunoscător al vechilor

trei milioane. Aceasta înseamnă 
acum numărul școlarilor depă-

a tării

un bun 
stări de 

lucruri din această țară, stări de lu
cruri pe care nu o dată le-am veș
tejit și combătut în presa dintre cele 
două războaie Pot afirma deci cu 
tărie că oamenii noștri de astăzi, 
care desăvîrșesc la orașe și sate 
construirea socialismului, nu mai 
seamănă nici pe departe cu cel de 
odinioară. Conștiința lor s-a trezit. 
Puterea lor de muncă a sporit. Mîn- 
dria lor de oameni liberi care știu 
că totul este al lor a devenit o mare 
realitate. La aceasta nu s-ar fi ajuns 
fără o continuă și fericită răspîn- 
dire a științei de carte, fără pătrun
derea în cele mai depărtate colțuri 
ale patriei, a artei și a culturii.

în acești ani învățătorul șl profe
sorul, care altădată nu erau decît 
niște umili slujbași lăsati la chere
mul politicienilor, și-au găsit adevă-

ratele lor rosturi și au lost puși în 
situația de a-și împlini adevărata 
lor misiune. Recent unui mare nu
măr de învățători și de profesori li 
s-au acordat decorații și înaltele 
titluri de ..învățător emerit“ și „pro
fesor emerit“. Fără nici o îndoială a- 
ceastă înaltă apreciere a partidului 
și a guvernului va (ace ca toti mem
brii corpului didactic să se atașeze 
și mai mult de catedrele lor și de 
tinerii școlari.

Nu trebuie uitat o singură clipă că 
tinerii școlari de astăzi vor fi în vii
torul apropiat canstructorii comunis- 
mului. făuritorii 
care fiecare om 
va afla belșugul 
reg. făuritorii unei 
strălucite Lg acest început de nou 
on școlar, vă urăm mult spor și mult 
succes tovarăși învățători șl profe
sori. Sîntem siguri că vă veți înde
plini cu inimă fierbinte nobila sar
cină pe care v-au încredințat-o 
partidul și poporul nostru.

Iar vouă tineri școlari din toate 
școlile tării vă trimitem încă o dată 
îndemnul părintesc de a învăța de 
a învăța mereu, de a trece din 
succese în succese si de a fi mereu 
si mereu la înălțimea și mai înso
rită n viitorului care trebuie să vă 
aparțină, vouă si scumpei noastre 
patrii.

încrederii pe care partidul si po
porul nostru a pus-o în voi răspun- 
deti-i cu 
rodnică.

Noi cel 
voi. Vrem 
Iar care începe mîine. să fim și mai 
mîndri.

acelei vieți în 
al muncii își 

deplin și ferici- 
patrii pașnice și

muncă bună, cu muncă

în vîrstă, sîntem mîndri de 
ca la sfîrșitul anului șco-
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Pe marginea unor scrisori

trecute
Cale liberă

Dimineața la cabana Caraiman

La fel s-au unit și colectiviștii 
din comuna Seaca de Cîmp, ra-Grijă pentru

avutul obștesc ionul Calafat, ne relatează bri-

Za Lunca Bradu- 
căzut o ploaie 

însoțită de furtună.

Filarmonica bucureșteana in noua stagiune
Zilele
lui-Toplița a 
torențială, î ,

Vîntul a suflat atît de puternic incit ' a smuls din ră
dăcină cîțiva brazi. Unii s-au prăvălit lingă tunel, 
peste linia ferată care-și croiește drum prin păduri, 
de la Lunca Bradului spre Răstolița. Nu era timp de 
pierdut- Trenul urma să sosească. Primejdia trebuia 
să fie înlăturată. Revizorii de cale ferată, Gheorghe 
Dumitru și Gheorghe Guraliuc, au intervenit imediat. 
Le-au venit în ajutor comunistul Mihai Georgescu, pi
cher la districtul 6. S-a format o echipă și au început 
să curețe linia pe ploaia care nu mai contenea. N-au 
încetat lucrul, pînă ce linia ferată n-a fost curățată și 
reparată. Trenul a avut calea liberă — ne scrie pro
fesorul Aurel Trebici. Ceferiștii din Lunca Bradului 
și-au făcut datoria. Fapta lor dovedește înaltă conști
ință cetățenească. Și-au unit forțele și au muncit, cu 
rîvnă în condiții grele, fiindcă s-au simțit răspunză
tori pentru buna desfășurare a transporturilor.

------------------------- gadierul zootehnist Constantin 
Sclipcea. Aceeași mare răspundere pentru munca pe 
care sînt chemați să o îndeplinească, pentru avutul ob
ștesc pe care-l sporesc an de an i-a îndemnat să vină 
în număr mare și să înlăture pagubele pricinuite gos
podăriei de furtuna dezlănțuită recent. Cei 214 colec
tiviști au reparat numai în 7 ore construcțiile zooteh
nice.

La 1 250 m 
înălțime

Qt&i aehizUii La (BMi&teea cÆeadenilei
• Imagini bucurețtene din trecut • Manuscrise ți scrisori autografe

Grijă față de avutul întreprin
derii au dovedit și muncitorii fo
restieri ai unității Izvorul Buză
ului. Se lumina de ziuă. Sus pe 

munte, la o altitudine de 1 250 de metri izbucnise un
incendiu. Cîțiva muncitori au văzut cum, printre ar
borii înalți, șerpuiau dire de fum învolburate de vînt. 
Vestea s-a răspîndit la iuțeală. Comunistul Ioan Ro
han a alergat să vadă ce se întîmplase. L-au urmat 
și alți muncitori. Tehnicianul Simion Hurghiș le-a dat 
îndrumări precise și cu tdții n-au contenit munca pînă 
ce n-au localizat focul și l-au stins. Munca lor n-a fost 
ușoară. Datorită iniția.ivei și curajului cu care au ac
ționat acești oameni, ne comunică Petrache Tenie, 
secretarul comitetului de partid al întreprinderii Fo
restiere Intorsura Buzăului, incendiul n-a produs pa
gube unității.

Acestea sînt fapte care vorbesc de la sine despre 
înalta conștiință a oamenilor noi pentru păstrarea 
bunurilor obștești care, prin munca lor harnică, con
tribuie la înflorirea patriei socialiste-

M. POPA

în ultimele luni, Biblioteca 
Academiei R. P. Romine și-a îm
bogățit colecțiile cu o serie de 
achiziții valoroase. în fondul ca
binetului de stampe se află acum 
gravura „Portret de tînăr" de 
Pablo Picasso, gravura îh aramă 
„Madona cu maimuța" de Al
brecht Dürer, cele 16 miniaturi 
de Anton Chladek, unul din pro
fesorii lui Nicolae Grigorescu.

Au sporit și colecțiile de foto
grafii. Cîteva sute de piese re
prezintă portretele unor actori, 
muzicieni și compozitori romîni, 
începînd cu Gh. Stephănescu, 
Flechtenmacher și pînă la George 
Georgescu și Ionel Perlea. De a- 
semenea au fost achiziționate fo-

tografii cu priveliști bucpreștene 
din perioada anilor 1927—1930. 
Se pot vedea aici case, străzi, fi
guri de oameni ; unele imagini 
dintre acestea au o mare valoare 
documentară, arătînd specificul 
de atunci al orașului : olteni cu 
cobilițe, birjari, flașnetarii străzii, 
primul stop, primele jeturi de 
apă, moda vremii etc

Printre achizițiile cabinetului 
de manuscrise se află 25 de ma
nuscrise ale lui Cincinat Pave- 
lescu — balade, serenade, epi
grame, conferințe etc. Deasupra 
majorității epigramelor, scriitorul 
a schițat și caricaturile celor că
rora le erau destinate. Cabinetul 
a mai achiziționat manuscrise de

Duiliu Zamfirescu, Slavici, Co
cea, scrisori autografe ale lui Ko- 
gălniceanu, Odobescu, Iorga, Ca- 
ragiale, Sadoveanu, Alecsandri, 
Enescu, Tonitza și alții. Deosebit 
de valoroasă este o scrisoare au
tografă a scriitorului clasic fran
cez Guy de Maupassant.

Și cabinetul de numismatică 
și-a îmbogățit colecțiile în ulti
mele luni. Mai interesante sînt 
cele 7 geme găsite la Romula, 
raionul Caracal, montate într-un 
colier de argint cu 17 monede 
antice și medievale romînești. De 
asemenea, a fost găsit tiparul de 
imprimat timbru sec, care a apar
ținut domnitorului moldovean 
Grigore Alex. Ghica.

Odată cu venirea toamnei, instituțiile 
de artă își deschid din nou sălile. Filar- 
monicile, teatrele dramatice și muzicale, 
invită publicul la spectacole. Cu acest 
prilej, ne-am adresat maestrului George 
Georgescu rugîndu-l să prezinte, în cî
teva cuvinte, cititorilor „Scînteii" acti
vitatea filarmonicii bucureștene în noua 
stagiune. Cum Ateneul este înțesat la 
ora actuală de schele și meșteri care-i 
fac o reparație generală, ne-am intere
sat mai întîi...

— Unde vor avea loc primele mani
festări ale Filarmonicii ?

— Activitatea concertistică nu se va 
desfășura anul acesta la Ateneu ci în 
alte săli din Capitală — la Sala 
Palatului R.P.R., Studioul Radiotelevi- 
ziunii, sala Dalles și altele. Am început 
stagiunea, cum obișnuim în ultima vre
me, cu un concert într-una din uzi
nele mari ale Capitalei. Este vorba de 
un concert simfonic popular la „Semă
nătoarea". Asemenea concerte vor fi 
prezentate, în cursul stagiunii, de for
mațiile noastre și în alte întreprinderi 
din București. La Studioul Radiotelevi- 
ziunii, va avea loc la 21 septembrie 
un concert dirijat de mine, al că
rui program cuprinde „Nunta în Car- 
pați" de Paul Constantinescu, „Concer
tul pentru pian și orchestră" de Schu
mann (la pian Valentin Gheorghiu) și 
Simfonia fantastică de Berlioz.

In prezent, continuăm intens pregăti
rea turneului pe care urmează să-l în
treprindem, spre sfîrșitul acestei luni, cu 
orchestra simfonică în Anglia, Franța, 
Belgia și R. F. Germană.

Ne vom relua activitatea concertistică 
în București la mijlocul lunii noiembrie. 
Iar mai tirziu, la începutul lunii mai. 
orchestra simfonică va porni într-un alt 
turneu, de data aceasta prin țară, în 
principalele centre culturale și indus
triale.

— Vă rugăm să vă referiți și la re
pertoriu] noii stagiuni.

— Subliniez importanța pe care o 
acordăm creației muzicale romînești. 
Filarmonica va prezenta piese în primă 
audiție sau care nu au mai fost cîntate 
de orchestra noastră. Printre acestea 
amintesc Simfonia a IV-o de Sigismund 
Toduță ; Concertul pentru violoncel și 
orchestră de Anatol Vieru (interpretat 
de Vladimir Orlov), lucrare distinsă cu 
premiul I la' recentul concurs de com-

Interviu cu artistul poporului 
GEORGE GEORGESCU, 
directorul Filarmonicii 

de Stat „George Enescu“

poziție de la Geneva ; Triplul concert 
de Paul Constantinescu (interpretat de 
Ștefan Gheorghiu, Radu Aldulescu și 
Valentin Gheorghiu) ; Monumentum de 
A. Stroe ; Cantata a 11-a de Șt. Nicu- 
lescu ; Concertul pentru orchestră de 
coarde de Zeno Vancea ; Variațiuni 
pentru orchestră de Tiberiu Olah ; Con
certul pentru oichestră de Ion Dumi
trescu ; Simfonia de cameră de Al. Men
delsohn ; lieduri de C. Țăranu, pe ver
suri de N. Labiș.

Repertoriul este bogat în lucrări ale 
clasicilor muzicii universale — Bach, 
Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Richard Strauss, Mahler, Bruck
ner.

Un loc important îl ocupă lucrările 
vocal-simfonice. Citez dintre acestea : 
„Nänie“ de Brahms, oratoriul „Johan
nes Passion" de Bach, Recviemul de B. 
Britten și altele. De asemenea, vom re
lua cunoscuta lucrare „Ioana pe rug" 
de A. Honegger, prezentată publicului 
nostru cu două stagiuni în urmă.

Fac parte din programele filarmonicii 
și o serie de lucrări ale compozitorilor 
contemporani, printre care Simfonia a 
Vl-a de Șostakovici ; Appalahia de De
lius, Concertul pentru pian și orchestră 
de Stravinski ; Muzică pentru coarde, 
celestă și percuție de Bartok.

In ceea ce privește lucrările concer
tante, menționez că soliștii filarmonicii 
vor apare cu piese neeîntate de ci pînă 
acum în cadrul instituției. Astfel, Va
lentin Gheorghiu prezintă Concertul în 
mi bemol major de Mozart și Concer
tul pentru pian de Grieg ; Sofia Cosma 
— al II-lea concert pentru pian și or
chestră de Pascal Bentoiu, în primă au
diție ; Ștefan Gheorghiu — Concertul 
pentru vioară și orchestră de Stravinski, 
iar Mihai Constantinescu — pe cel de 
Szymanowsky. Ion Voicu va cînta, de 
data aceasta cu orchestra Filarmonicii, 
Concertul pentru vioară și orchestră de 
Beethoven.

In afara lucrărilor vocal-simfonice 
prezentate cu orchestra, corul pregă
tește un program din creația lui Ion

Vidu (se împlinesc 100 de ani de la 
nașterea compozitorului), un program 
de muzică veche și altul de muzică 
contemporană cu lucrări ale compozi
torilor romîni și străini. In cadrul unui 
ciclu de concerte educative pentru ti
neret șl studenți, corul va prezenta 4 
programe „a capella“.

In ce privește muzica de cameră, vom 
continua ciclul „Muzica de-a lungul 
veacurilor", cu programe alcătuite din 
■piese ce n-au mai fost executate de Fi
larmonică. De asemenea, vom prezenta 
un ciclu de concerte Vivaldi-Corelli și 
un ciclu de lucrări ale compozitorilor 
contemporani. Soliștii vocali și instru
mentali — Ion Piso, Emilia Petrescu, 
Marius Rinzler, Martha Kessler, Nicolae 
Gafton, Arta Florescu, Valentin Teodo- 
rian, Dan Iordăchescu, Ștefan Gheor
ghiu, Mihai Constantinescu, Varujan 
Cozighian, Radu Aldulescu, Vladimir 
Örlov, Corneliu Gheorghiu, Dumitru 
Pop, Gh. Halmoș și alții — vor da reci
taluri organizata pe do-'ă cicluri : unul 
vocal, altul instrumental.

Orchestra de muzică populară „Bar- 
hu Lăutaru" pregătește și ea în actuala 
stagiune trei programe noi. După un 
concert prezentat în 15 septembrie la 
Sala Palatului, orchestra pleacă într-un 
turneu de 25 de zile prin țară. Va da 
apoi o serie de concerte în București, 
iar prin februarie — un alt turneu în 
diverse orașe și sate.

— In anii trecuți. Filarmonica a ini
țiat numeroase acțiuni de popularizare 
a muzicii în rîndul maselor largi. Ce se 
are în vedere pentru noua stagiune ?

— Vom dezvolta și mai mult această 
latură a activității noastre. Planul pre
vede cicluri de coverte care se vor 
adresa tuturor categoriilor de ascultă
tori. Se vor organiza concerte educati
ve pentru elevi, la cluburi și la casele 
de cultură ale tineretului. Nou în aceas
tă acțiune este ciclul de concerte edu
cative pentru tineret, pe bază de abo
namente, în care vom parcurge muzică 
preclasică, clasică, romantică și moder- 
nă-contemporană. Acesta va cuprinde 
recitaluri, concerte de muzică de came
ră, corale și simfonice. Pentru publicul 
larg începem un ciclu pe temele „poe
zie și muzică", „pictură și muzică". 
Este vorba de a prezenta, anul acesta, 
o serie de piese muzicale inspirate din 
poeziile și picturile valoroase create în 
perioada Renașterii. Ciclul va continua 
in anii următori. Vor fi, de asemenea, 
reluate acțiunile de educație muzicală 
începute în anii trecuți în colaborare 
cu școlile și institutele de învățămînt 
superior.

cFciïïso'ù de 6a. cozeôbâttde.'^fü vo6usvfarû

PENTRU LOCUINȚE
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ELATA CIUDAT DE LUNGĂ A UNOR PORECLE

TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale- (Sala Comedia) : Nevestele ve
sele din Windsor — premieră (orele 19.30). 
(Sala Studio) • Nora — premieră — (orele 
19,30). Teatrul pentru tineret și copii 
(Sala C. Miile) : O felie de lună — (orele 
10); Chtrlța în provincie - (orele 20). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (Sala 
Savoy) ; Ca la revistă — (orele 20). Cir
cul de stat: Spectacolul circului Bielorus 
— (orele 16 șl orele 20).

Colectivele de creatori din cele mai diverse domenii au pregătit în a- 
cest sezon felurite produse noi pentru

NOUTĂȚI CULINARE

„Artă populară și artizanat'
ÎNCĂ O UTILIZARE 

A JERSEULUI

întreprinderea „Valea Roșie" a 
pregătit un nou sortiment de ghi
veci în ulei, care conține roșii, vinete, 
conopidă, morcovi, ardei și are o 
aromă mult mai puternică. Din acest 
sortiment se vor produce 1 000 de 
tone. Conopida va fi și ea mai bine 
valorificată anul acesta, Pentru prima 
dată au fost preparate conserve din 
conopidă în sos picant. Noutățile 
culinare ar putea fi continuate. Așa, 
de pildă, în magazine se vor găsi în 
acest sezon cutii cu varză și afumă- 
turi, colțunași cu carne în sos tomat 
etc. Pe lista noilor sortimente se află 
un capitol aparte: „Pentru dietetici", 
întreprinderea de conserve din Tulcea 
a pregătit pentru aceștia rasol din șa
lău și din știucă, care au un procent 
redus de grăsime.

Șj fumătorilor li s-a rezervat o 
noutate : au fost lansate țigaretele 
„Litoral" cu filtru, fabricate din 
tunuri alese, aromate.

știut că pînă acum 
seul din lină pură era folosit nu
mai la confecționarea rochiilor, jache
telor. Anul acesta el va cunoaște o 
nouă utilizare : din jerse au fost con
fecționate și pardesie. Evident, crea
torii au căutat să lărgească colecția 
de modele și la rochii, jachete

Lectorate de cultură 
generală pentru gospodine

Comitetela raionale ale femeilor 
din Capitală, cu sprijinul organiza
țiilor de partid din cartiere, pregă
tesc deschiderea lectoratelor de cul
tură generală pentru femeile gospo
dine. In aceste zile se fac înscrierile 
la cursuri și se stabilesc lectorii ce 
vor ține expunerile la: marxism-le
ninism, literatură, educație cetățe
nească, științele naturii etc.

Lectoratele pentru femei își vor 
începe activitatea în luna octombrie. 
(De la Ana Ghimpe, coresp. volun
tară).

Pregătiri pentru recoltarea 
stufului

CONSTANȚA (cores>p. „Scînteii“). 
— Peste cîtva timp Delta va cunoaș
te din nou freamătul obișnuit al 
campaniei de recoltare a stufului. 
Toate unitățile sînt pregătite din 
vreme pentru această lucrare. La 
punctele mecanice din Deltă au fost 
reparate 190 recoltoare, 123 tractoa
re. 773 remorci etc. Anul acesta în 
unitățile stuficole vor lucra în plus 
50 recoltoare verticale, 100 remorci 
speciale pentru transport și altele. 
A fost terminată etapa a doua de re
cunoaștere a fondului stuficol din 
Deltă, iar în prezent, pe mici por
țiuni se recoltează experimental și 
se fac demonstrații practice cu pri
vire la funcționarea mașinilor cu 
care se va lucra în campanie.

masele de cuippärätori.
și fuste. Noile capoate matlasate 
pentru femei, lucrate din tricot 
beinberg dublat cu tricot plu
șat, în culori pastel, și-au făcut de
butul în magazinul „București" din 
B-dul Magheru. într-o varietate mare 
de culori se vor găsi și dresurile — 
ciorapi-pantaloni pentru femei și co
pii, din fire supraelastice — călduroa
se și practice. Tricotajele executate 
din fire p.n.a. pe mașini Cotton, cu 
croială specială, tip raglan — atît de 
apreciate de cumpărători — se vor 
găsi într-o gamă variată.

In acest sezon, sacourile bărbătești 
vor fi confecționate din 40 de țesă
turi noi fantezi, în contexturi frumoa
se. Ele vor avea șlițuri și buzunare 
aplicate, revere mai înguste. Tot din 
articole noi — „Grivița" și „Bușteni" 
— care sînt mai fine și au un colorit 
mai frumos, au\ fost confecționate 
noile modele de raglane, impermea
bile pentru femei, bărbați și copii. La 
taioare, sortimentul s-a lărgit odată 
cu crearea taioarelor de iarnă, con
fecționate din stofe fantezi, căptușite 
cu vatelină; ele au gulerul din urson. 
De asemenea, au fost executate ja
chete care se pot purta pe ambele 
fețe. Fabrica de confecții și tricotaje 
„București" a pregătit pentru femei 
noi modele de paltoane din urson 
spicat și imitație de blană „Rextex".

Pentru sezonul rece sînt con
fecționate ghete cu fețe presate, 
cu talpă microporos, căptușite cu 
molton (pentru bărbați), iar pentru

Noile apartamente au nevoie, hotă- 
rit, de o mobilă la fel de modernă. 
Garnitura „Complex", formată din 
dormitor și cameră lignostrat, care 
anul trecut putea fi văzută doar la 
expoziții, în acest an se va găsi 
în magazine, întrucît s-a trecut la 
producția ei pe scară industrială. La 
aceste garnituri se folosește, pentru 
prima dată, furnirul mulat în două 
culori IPROFIL „Gh. Doja" din Arad 
se prezintă în acest sezon cu un nou 
produs : sufrageria „Magnolia", cu li
nie modernă, executată din furnir de 
paltin cu fileuri din nuc. Biblioteca 
„Paloma", în două variante, poate fi 
folosită și ca masă de lucru. Ea este

Publicat la rubrica „Căminul nos
tru" din „Scînteia" nr. 5967, articolul 
cu titlul de mai sus scotea în eviden
tă calitățile artistice ale unor produse 
de artizanat — textile, confecții și 
împletituri — atrăgînd atenția, în 
același timp, asupra unor produse 
mai pu(in reușite.

în răspunsul trimis ziarului, Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești arată că observațiile fă-

executată dintr-o combinație de fur
nir exotic și paltin.

Produse noi au intrat în fabricație 
și în întreprinderile de sticlărie, tn 
ultimul trimestru al acestui an, uni
tățile comerciale vor fi aprovizionate 
cu noi modele de servicii, pahare, 
vaze, lustre, bibelouri : s-a extins 
producția de sticlă colorată

Gama articole-lor confecționate din 
mase plastice se va lărgi și ea. în 
aparență neînsemnat, diblul pentru 
fixat tablouri și galerii (executat de 
întreprinderea „Victoria" din Bucu
rești) își va găsi o largă întrebuin
țare, mai ales în locuințele construite 
din prefabricate. Noul produs din 
mase plastice va fi ambalat în pungi 
de celofan, fiind însoțit de burghie 
speciale pentru orificii.

★

După cum se vede, toamna a po
posit în numeroase întreprinderi 
în depozite și în multe unități co
merciale, anunțîndu-și vizibil pre
zența prin noutățile do sezon.

ADELA DAVIDESCU

cute în articol sînt întemeiate. 
UCECOM va urmări ca rețeaua sa de 
desfacere să expună covoare din mo
dele selecționate la diverse con
cursuri. în ce privește dezvoltarea 
rețelei de desfacere a produselor de 
artă populară și artizanat — se arată 
mai departe — s-au luat măsuri atît 
pentru schimbarea profilului unor 
magazine, cit și pentru deschiderea 
de noi unități.

Soarele tomnatec se 
spulberă în frunzișul cas
tanilor și picură grăunțe 
aurii peste băncile parcu
lui. E anotimpul cel mai 
frumos al grădinii ; mă 
bucur că Moș Cristei se 
simte bine în aerul îm
bălsămat de flori și are 
gust de vorbă. Stă cu băr
bia în palmele îngemă
nate, și pe ele le reazemă 
în cîrja cu cioc de vultur 
săpat în fildeș, pe care o 
are de șaptezeci de ani.

— Totdeauna m-a în- 
cîntat pe mine Cișmigiul 
— povestește agale moș
neagul. Acuma, de cînd 
stau în Grădina cu cai. 
mi-i aproape și viu în 
fiecare zi, dar înainte îmi 
era mai greu, că locuiam, 
în odăile lui socru-meu, 
tocmai în Intrarea Alua
tului. Pe urmă, dacă 
ne-am mutat în Hățișului, 
am căutat alte grădini. 
Da’ de pe Colțunași tot 
mai trăgeam 
încoace.

— Ciudate 
străzi se mai 
nerețele dumitale...

— Apoi acu’ tot așa le 
zice, dar voi, ăștia tinerii, 
nu le știți, că nu prea 
umblați cu piciorul prin 
Capitală. Iaca, nepotul de

pe soră-mea vitregă, stă 
pe Belciugatele, un fecior 
de-al fetei mele mai mici 
are locuință pe Surlei, iar 
frate-său, pe Fragmentu
lui. Pe urmă, cumnatu- 
meu, pînă a căpătat 
cuință la blocul nou 
avut trei adrese : 
Intre <Jîrle, pe 
Balamalei și în 
Lăptari Tei.

— Nici astea 
nu și-au schim
bat numele ?

— Ași ! Cu 
toate că Gropi 
Șanțuri, Rîpi 
Broscăriei, du
pă cîte mă du
ce pe mine 
capul, nu s-ar 
prea mai po
trivi azi. Da’ să 
torc la ai mei, că-s hoar
dă mare și i-a împrăștiat 
vremea peste tot Bucu- 
reștiul. Vrasăzică, nepoa- 
tă-mea, Ionica, stă în 
Bulboaca tar cealaltă, 
Vasilica, în Flămînda. Pe 
Leana, nevastă-mea din- 
tîiu, o luasem din Legu
melor și cînd m-a dus 
la bunică-sa, țin minte 
că se chema în Trap.

— Trap ?
— Apoi da, că este și

o uliță Galop, am avut 
pe-acolo un prieten cu 
care am făcut mobilizare 
la răzbelul dintîi. Mai 
este și Zăbalei... Zici că-s 
urîte ?

— Mde !
— Vezi că și gustu- 

deosibesc. Mie, 
de-o pildă, îmi 
place Suveni
rului, dar tu — 
cred că de ți-ar 
sta în puteri, 
'-ai schimba.

— Parcă...
— Na, schim- 

bă-le pe astea: 
Litrei, Creața. 
Dejugătoareij 
Frecăței, Pleș- 
cuței, Scropoa- 
sei, Gîndacului.

Tăierii, Colții Berzei...
— Cum vine asta 

ții Berzei ? Că doar 
biată pasăre, nu un 
fant-

— E și elefant.
— Cine ? Barza ? 
A îmbătrînit rău 

Cristei.
— Nu, bre. Este o stra

dă Elefant.
— Lauzi !
— Da... Ei, ce zici, as- 

înșirai le-ai 

n-am

cum, moșule; este o co
misie de nomenclatură la 
Sfatul popular al Capita
lei. Acolo stau și chibzu- 
iesc lucrurile, de mulți 
ani, cîțiva oameni foarte 
pricepuți.

— Atunci, 
Unde-și au 
departe ?

— Ultima 
s-a vorbit de . 
vorbit, nu glumă — cred 
că erau pe strada Anec
dotelor.

— Anecdotelor? O știu, 
dar nu-i stradă, e o fun
dătură îngustă. Că prin 
’36, după ce mi-a ars 
casa în Deochiați și m-am 
împrumutat de niște că
rămidă. de la frate-meu 
din Cașului, am vrut să 
cumpăr o bucată de loc 
mai ieftin în Coada Vul
pii dar nevastă-mea, asta 
de-a doua, nu m-a lăsat, 
că ea vroia morțiș în 
Clondirului, lingă so- 
ră-sa...

...Și uite-așa, pe nesim
țite, a căzut seara și s-au 
aprins o grămadă de lu
mini peste drum, la sfa
tul popular. Cine știe, 
poate că se întorsese și 
comisia — din Intrarea 
Veșniciei..-

V. SILVESTRU

Patria <10, 12; 14, 16.30; 19: 
București (9; 11, 13; 15; 17; 19.15; 
t Mai (10.15; 12,45; 15.15; 17.45;
Gh. Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
Grădina cinematografului 13 Sep

tembrie (20) Stadionul Dinamo (20). 
Babette pleacă la război — cinemascop : 
rulează la cinematografele 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 19.30) înfrățirea intre po
poare (ti, 16; 18: 20,15) Grivița (10: 12; 
15; 17; 19- 21), Grădina Progresul (20), 
Stadionul Glulești (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 varteteului ; ru
lează la cinematograful V. Alecsandri 
(16; 18,15; 20,30) Povestea unei veri :
Tineretului (10 30, 12,30: 14,30; 16,30; 18.30, 
20.30) Moșiloi (15,30; 18 - grădină 20). 
Cel mai mare spectacol : Victoria (9,15; 
12, 15; 18; 21). Oameni de afaceri Cen
tra) (10,30; 12.30; 14,30; 16.30; 18.30; 20 30). 
16 Februarie (16; 18. 20) Volga (10: 12; 
15; 17; 19; 21) Misterele Parisului —
cinemascop : Lumina (rulează in conti
nuare de la orele 0.15 pînă la orele 15.15, 
după-amlază 17,15; 19 15; 21,15), Program 
special pentru copii : la orele 10 la ci
nematograful 13 Septembrie Moby Dick: 
13 Septembrie (11.30; 13,43. 16. 18.15:
20 30). Munca (16; 18,15; 20,30). Program de 
filme documentare : rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21 la 
cinematograful Timpuri Noi. O moște
nire cu bucluc : rulează ta cinematogra
ful Maxim Gorki (15; 17, 19; 21). Elene 
din Troia — cinemascop : Ciulești (10,30: 
13; 15,30; 18; 20,30) Numai statuile tac : 
T Vladtmirescu (16; 18; 20). Doi din alte 
lumi : rulează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 21). Clubul cavalerilor — 
cinemascop : 8 Martie (16; 18.15; 20 30).
Vacanță la mare - cinemascop ru
lează la cinematograful C-tin David (16; 
18: 20). Escondida: rulează la cinemato
grafele V Roaită (10; 12.15; 14,30: 16,45; 
19. 21,15 - grădină 19.30; 21.30) 23 Augyst 
(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) Bracul șl 
cele zece porunci — cinemascop : Unirea 
(11| 16: 18,15 - grădină 20). Doctor în fi
lozofie • Cultural (10; 12; 16; 18,15; 20.30). 
Marele drum; rulează la cinematografele 
Alex. Sahia (10; 12. 14; 16; 18,15: 20.30) 
Stefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19. 21). 
O fi asta dragoste ? — cinemascop : 
Miorița (rulează tn continuare de la orele 
10 pînă la orele 14 după-amiază 16,15. 
18,30; 20,45) Floreasca (16; 18.15: 20.30).
Luna de miere fără bărbat : Popular 
(15; 17: 19; 21) Viață fără chitară: Arta 
(18; 18 — grădină 20). Dintele de aurs 
30 Decembrie (16. 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 - Gim
nastica de înviorare la domiciliu. 9 00 — 
Emisiunea pentru copii șt tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — 
Emisiunea pentru sate. In jurul orei 
16,30 — transmisie de la stadionul ,,Re
publicii" a meciului de fotbal dintre 
echipele Steaua — Știința Timișoara. 
19.00 — Jurnalul televiziunii, 19,10 — 
„Jules Verne". 19,35 — Albumul melodii- 
lor. 20,00 — Colegii. 21,40 — Sipetul cu 
amintiri. In încheiere ; Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 septembrie : vremea se menține 
călduroasă în vestul țării șl relativ ră
coroasă tn est. Cerul va fl variabil, mal 
mult noros tn Moldova șl Bărăgan, unde 
vor cădea ploi slabe trecătoare la în
ceputul Intervalului. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura în ușoară 
scădere. Minimele vor fl cuprinse între 
7 și 17 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade.

In București : Vreme relativ căldu
roasă, cu cerul variabil. Vînt potrivit 
din sectorul nordic. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi sta
ționară.
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Delegația Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă 
la a IlI-a Reuniune Mondială a Ziariștilor

Sîmbătă seara, pe scena Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.B., ar
tiștii amatori din regiunea Bucu
rești, aparținînd unor formații 
clasate pe primele locuri la faza re
gională a celui de-al VII-lea con
curs artistic pe țară, au prezentat 
un spectacol festiv intitulat „Hora 
marilor cîmpii“. Cei 750 de inter
pret au înfățișat publicului bucu- 
reștean în mari tablouri coregrafice, 
muzicale și literare, arta populară 
a regiunii București. Timp de două 
ore s-au perindat pe scena Operei 
echipele de dansatori ale căminelor 
culturale din Țigănești și Buzescu- 
Alexandria, echipa de bătrîni de la 
Răzmirești, artiștii de la fabrica de 
zahăr Giurgiu ; corurile caselor de 
cultură din Giurgiu, căminului cul
tural din Fierbinți și de la C.F.R. 
Fetești ; brigăzile artistice de agita
ție ale casei de cultură din Călă
rași, sindicatului șantierelor navale 
„Oltenița“, precum și alte formații, 
numeroși soliști vocali și grupuri fol
clorice. Spectatorii au răsplătit cu 
vii aplauze pe artiștii amatori. In 
fotografie : Grupul vocal al Com
plexului C.F.R.-Roșiori.

Măsuri pentru îmbunătățirea studiului limbii 
și literaturii romîne și al limbilor și literaturilor 

străine în învățămîntul superior

Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne a emis recent o hotărîre pri
vind unele măsuri pentru îmbună
tățirea studiului limbii și literaturii 
romîne și al limbilor și literaturilor 
străine în institutele de învățămînt 
superior.

Potrivit hotărîrii, începînd din a- 
nul universitar 1963—1964 se înfiin
țează Facultatea de limbă și litera
tură romînă a Universității din 
București și Institutul de limbi și 
literaturi străine de pe lîngă aceas
tă universitate.

Noul institut va cuprinde :
— Facultatea de limbi slave, cu 

secțiile limbă și literatură rusă, 
limbi și literaturi slave.

— Facultatea de limbi romanice 
și clasice, cu secțiile de limbă și li
teratură franceză, spaniolă, italiană, 
limbi și literaturi clasice.

— Facultatea de limbi germanice, 
cu secțiile de limbă și literatură en
gleză, germană.

Trei victorii rominești 
la Balcaniada de la Sofia

SOFIA 14 (Agerpres). — Prin te
lefon : Sîmbătă, în ziua a doua a 
Jocurilor Balcanice de atletism de 
la Sofia, sportivii țării noastre au 
cucerit trei titluri de campioni bal
canici. Remarcabilă a fost compor
tarea tinerei atlete Viorica Viscopo- 
leanu, care a ocupat primul loc la 
săritura in lungime cu 6,08 m. Ea 
a întrecut-o pe favorita probei 
atleta, bulgară Jorgova. A doua vic-

Ieri la fotbal

Dinamo București—C.S.M.S. 2-1
Dinamoviștii bucureșteni au întrecut 

ieri la un scor minim (2—1) pe 
C.S.M.S.-Iași. Cele trei goluri au fost 
înscrise în ordine de dinamoviștii Petru 
Emil (min. 37), Unguroiu (min. 55) și 
— pentru ieșeni — Zamfir (min. 80). 
Fotbaliștii oaspeți, deși au avut în ma
joritatea timpului inițiativa la mijlocul 
terenului, au părăsit învinși cîmpul de 
joc datorită ineficacității înaintașilor lor. 
în cele 90 de minute, aceștia nu au tras 
decît 3—4 șuturi la poartă. Acționînd 
mai mult pe contraatac, dinamoviștii au 
străpuns apărarea ieșeană și și-au creat 
faze care s-ai fi putut solda cu un nu
măr sporit de goluri. Nu au reușit a- 
ceasta datorită impreciziei șuturilor tri
mise spre poartă și portarului ieșean 
Faur care, atent, a reținut multe mingi 
periculoase.

în general, jocul a fost de un nivel 
mediocru.

W
Astăzi, tot pe stadionul Republicii din 

Capitală, de la ora 16,30, are loc me
ciul Steaua-Știința Timișoara.

Lucrările celei de-a 19-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Internaționale de Radio și Televiziune

între 9 și 14 septembrie au avut 
loc la București lucrările celei de-a 
19-a sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Internaționale de Ra
dio și Televiziune (O.I.R.T.).

La sesiune au participat delega
țiile radiodifuziunilor și televiziuni- 
lor din : R. S. S. Bielorusă, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, R. P. D. Coreeană, Repu
blica Cuba, Finlanda, R. D. Ger
mană, R. S. S. Lituaniană, R. S. S. 
Letonă, Republica Mali, R. S. S. 
Moldovenească, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. S. S. Ucraineană, R. P. 
Ungară, Uniunea Sovietică și R. P. 
Romînă.

Au asistat, de asemenea, în calita
te de observatori, reprezentanți ai 
U.N.E.S.C.O., Consiliului Internațio
nal de Cinematografie și Televiziu
ne, precum și ai Radioteleviziunii 
din R. S. F. Iugoslavia. Lucrările a- 
dunării generale au fost conduse de

— Secția de limbi și literaturi o- 
rientale.

In cadrul institutului se înființea
ză și o secție metodologică pentru 
studiul predării limbilor. Vor putea 
fi create, de asemenea, lectorate 
pentru studierea altor limbi, precum 
și pentru predarea limbilor străine 
de largă circulație studenților de la 
celelalte facultăți ale Universității 
din București.

Odată cu noul an de învățămînt 
superior, actualul institut pedagogic 
de 5 ani „Maxim Gorki“ se unifică 
cu Institutul de limbi și literaturi 
străine. Studenții din anii II—V își 
vor continua studiile în cadrul nou
lui institut.

Facultatea de filologie a Universi
tății din București își încetează ac
tivitatea. studenții din anii II—V ai 
acestei facultăți continuîndu-și stu
diile la facultatea de limbă și litera
tură romînă sau la institutul de 
limbi și literaturi străine.

(Agerpres)

torie romînească a fost cucerită de 
sulițașul Gh. Popescu, învingător 
cu 77,60 m. Foarte spectaculoasă a 
fost proba de 1 500 m plat. Cu .700 m 
înainte de sosire conducea iugosla
vul Vazici, care a fost însă net de
pășit de sprintul lui Andrei Bara- 
baș. (3’45”8/10).

înaintea ultimelor întreceri, care 
au loc astăzi, în clasamentul mas
culin conduce R. P. Bulgaria cu 
100 puncte, urmată de R. P. Ro
mînă cu 85 puncte și Iugoslavia 
82 puncte. La feminin, conduce de 
asemenea echipa bulgară cu 47 
puncte, urmată de R. P. Romînă 
(44 puncte).

Turnee internaționale
Baschet

Turneul internațio
nal feminin de 
baschet a continuat 
sîmbătă în sala spor

turilor din Constanța. Echipa R. P. Ro
mîne s-a comportat excelent reușind să 
învinsă cu scorul de 55—49 (22—19) 
echipa R. S. Cehoslovace clasată pe lo
cul doi la ultimul campionat european. 
Baschetbalistele noastre au desfășurat 
un ioc rapid si eficace repurtînd o vic
torie de prestigiu. Cele mai bune iucă- 
toare ale formației noastre au fost Vio
rica Niculescu și Anca Racoviță care au 
înscris cite 14 puncte. S-ou mai remar
cat Elena Icanonici (11) și Hanelo'e 
Spiridon (8) Din echipa cehoslovacă o 
bună impresie au lăsat Surkova (19) șl 
Juskova (10).

Ion Pas, președintele Consiliului de 
Administrație al O.I.R.T., președinte 
al Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune din R. P. Romînă.

Adunarea generală < a dezbătut 
raportul Consiliului de Administra
ție al O.I.R.T. asupra activității des
fășurate în perioada 1961—1963, al 
Comisiei tehnice, Comisiei de pro
grame radio, Comisiei de programe 
de televiziune a Consiliului de In- 
terviziune și al organelor permanen
te ale O.I.R.T., adoptînd documente 
cu privire la problemele dezbătute.

Potrivit statutului, au fost alese 
noile organe de conducere ale 
O.I.R.T.

Președinte al noului Consiliu de 
Administrație pe perioada 1963-1965 
a fost ales Tömpe Istvan, președin
tele Radioteleviziunii din R. P. Un
gară, iar vicepreședinți au fost aleși 
Racine Kane (Republica Mali) și 
Zambalui Zundi (R. P. Mongolă).

Ritm mai intens la
(Urmare din pag. I-a)

lective și gospodării de stat unde 
recoltatul porumbului și florii-soa- 
relui este rămas în urmă față de 
starea culturilor și forțele de care 
dispun gospodăriile. Aceasta poate 
pricinui pierderi de recoltă și întîr- 
zie pregătirea terenului pe suprafe
țele unde urmează să se însămîn- 
țeze grîu și alte culturi. La gospo
dăria colectivă Schitu Duca, spre 
exemplu, pînă la 12 septembrie nici 
nu începuse recoltatul la floarea-soa- 
relui. Iar în cele 8 zile, de cînd s-a 
început recoltatul porumbului, nu 
s-a realizat în nici o zi mai mult de 
10 hectare, deși forțe sînt suficien
te. Aici, transportul porumbului și 
eliberarea terenului de coceni nu 
se face în ritm cu recoltatul ; acea
sta împiedică executarea arăturilor 
pentru însămînțări.

La gospodăria colectivă din Po- 
creaca, colectiviștii au recoltat și 
transportat porumbul de pe supra
fețe însemnate. In schimb, executa
rea arăturilor este mult întîrziată. 
în ziua de 9 septembrie, de pildă, 
mecanizatorii din brigada a 12-a, 
de la S.M.T. Codăești, arau cu un 
singur tractor din cele 6 pe care le 
are brigada.

Slab se desfășoară recoltatul po
rumbului și în gospodăriile colecti
ve Crețești, Huși, Lunca Banului,

Cuplaj rugbistic 
în Capitală

Teri după-amiază pe terenul 
Gloria din Capitală, rugbiștii 
clubului cu același nume au sus
ținut meciul de campionat cu e- 
chipa Unirea. Ca și în partida 
din primăvară, victoria a reve
nit Gloriei. De data aceasta sco
rul a fost 6—0 (3—0). Punctele au 
fost înscrise din două lovituri de 
picior căzute.

Astăzi. în program cuplat, pe 
stadionul Progresul (str. dr. Stai- 
covici) se dispută meciurile 
Progtesul București—Știința Pe- 
troșeni (ora 9) și Dinamo Bucu
rești—C.S.M.S. Iași (ora 10,30).

Polo

In cel de-al doilea ioc echipa R. P. 
Bulgaria a întrecut cu 62—41 (26—13) 
echipa Franței. Astăzi au loc ultimele 
meciuri ; R. P. Romînă-Franța și R S. 
Cehoslovacă-R. P. Bulgaria.

La ștrandul Tinere
tului din Capitală 
s-au desfășurat ieri

locurile din penultima zi a turneului in
ternațional de polo pe apă. lată rezul
tatele înregistrate : R. P. Romînă-R. P. 
Romînă (tineret) 5—3 ; Olanda-Suedia ( 
4—3 ; U.R.S.S.-R. D. Germană 6—3.

Astăzi de la orele 18 au loc meciu
rile : R. P. Romînă (tineret)-Olanda și , 
V.R.S.S.-R. P. Romînă. (Agerpres) ! 

între 23 septembrie și 3 octombrie 
va avea loc cea de-a IlI-a Reuniu
ne Mondială a Ziariștilor organizată 
de Comitetul Internațional de Coo
perare al Ziariștilor — cu sediul la 
Roma — și cu sprijinul Organizației 
Internaționale a Ziariștilor (O.I.Z.). 
La lucrările reuniunii, care se vor 
desfășura pe bordul motonavei so
vietice „Litva“, vor participa zia
riști din numeroase țări, de pe toa
te continentele lumii.

Delegația Uniunii Ziariștilor din 
R.P. Romînă care va participa la a

Ocrotirea sănătății publice în discuția deputaților
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — Ieri, 

sesiunea Sfatului popular regional Bra
șov a luat în discuție probleme privind 
ocrotirea sănătății populației de la 
orașe și sate. Așa cum s-a subliniat, 
pentru acest sector comitetul executiv 
al sfatului popular regional a alocat în 
acest an 246 000 000 lei, cu 25 milioane 
mai mult decît în 1962.

Din aceste sume, la Brașov s-a dat 
în folosință o nouă stație de salvare, 
bine dotată și încadrată cu personal 
pregătit, laboratorul de izotopi radio
activi la spitalul nr. 1 și serviciul de 
balneofizioterapie din localitate, secția 
de obstetrică ginecologie din Tg. 
Secuiesc, un dispensar medical la Las- 
lea, raionul Sighișoara. O serie de spi
tale au fost modernizate și dotate cu 
aparatură și utilaje noi, cu autosanitare,

Plecarea ambasadorului
R. D. Vietnam

Sîmbătă, 14 septembrie, a părăsit 
definitiv țara noastră Dinh Van Duc, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Populară Ro
mînă.

La plecare, în Gara de Nord, Dinh 
Van Duc a fost salutat de Gheorghe 
Luca, directorul protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii Ambasa
dei Republicii Democrate Vietnam, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

culesul porumbului
Averești, Vetrișoaia din raionul 
Huși. La G.A.C. Huși, porumbul a 
fost recoltat doar de pe cîteva zeci 
de hectare din cele 700 ha cultivate. 
La Lunca Banului este o situație a- 
semănătoare. Porumbul s-a copt pe 
toate tarlalele, dar cele 8 brigăzi de 
cîmp nu lucrează cu toate forțele. 
Din această cauză, pînă la 13 sep
tembrie s-au recoltat abia 50 hecta
re din cele 800 cultivate cu porumb. 
Cu încetineală se desfășoară recolta
tul culturilor tîrzii în raioanele Bîr- 
lad, Negrești, Pașcani, Vaslui ca și 
în comunele care aparțin de orașele 
Iași și Bîrlad.

Iată cîteva fapte care arată de ce 
pe întreaga regiune recoltatul cultu
rilor tîrzii nu se desfășoară în rit
mul corespunzător forțelor existen
te. Situația centralizată la consiliul 
agricol regional în seara zilei de 12 
septembrie arată că în întreaga re
giune s-a strîns recolta numai de pe 
28 la sută din suprafața cultivată cu 
porumb de către gospodăriile colec
tive.

Este de datoria organelor locale 
de partid și de stat, a consiliilor a- 
gricole să acorde tot sprijinul gos
podăriilor colective pentru a-și or
ganiza temeinic munca în vederea 
grăbirii recoltatului și a lucrărilor 
de pregătire a terenului pentru în
sămînțări.

In eîteva rînduri
Sîmbătă pe terenurile clubului sportiv 

Progresul din Capitală 6-au desfășurat ulti
mele finale ale campionatului republican 
de tenis de cîmp. Pentru a 5-a oară conse
cutiv titlul de campion al țării a revenit lui 
Ion Tiriac, care în finală l-a învins cu 4—6; 
6—3 ; 6—3 : 6—2 pe Petre Mărmureanu. 
Proba feminină a fost cîștigată de Julieta 
Namian. Ea își înscrie numele pentru a 4-a 
oară pe tabelul campioanelor. Tn finală, 
Namian a cîștigat eu 6—2 ; 6—3 partida cu 
Eleonora Roșianu. La dublu mixt, titlul a 
revenit perechii Boaghe, Namian care a în
vins cu 6—4 ; 6—1 pe Tiriac, Ciogolea.

★

La Stockholm au luat sfîrșit campiona
tele mondiale de haltere. La cat. grea tit
lul a fost din nou cucerit de sportivul so
vietic Iuri Vlasov care a totalizat 557,5 kg 
(187,5—160—210 kg). Schemanski (S.U.A.) 
s-a clasat pe locul doi cu 537,5 kg urmat 
de Jabotinski (U.R.S.S.) — 527,5 kg. Jabo- 
tinski a stabilit un nou record mondial la 
stilul „smuls“ cu 167,5 kg.

★

Cu prilejul unui concurs internațional de 
natație desfășurat la Blackpool Robert 
Mac Gregor (Anglia) a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 110 yarzi liber 
cu timpul de 54”. Vechiul record era de 
54'T/IO și aparținea tot lui Gregor.

★

în vederea întîlnirii internaționale pe 
care o va susține la 22 septembrie la Var
șovia cu echipa R. P. Polone, selecționata 
de fotbal a Turciei și-a continuat antrena
mentele. Din lotul echipei fac parte Tur
gay, Candemir, Tarik, Metin, Ugur, Seref, 
Birol, Senol, Aydin, Ozcan, Surreya, Suat, 
Sabahatin, Kaya, Yalcin, Muzaffer.

★

Turneul internațional de șah de la Ha
vana a continuat cu partidele din cea de-a 
12-a rundă. Tn centrul atenției s-a situat 
partida dintre marii maeștri sovietici Mihail 
Tal si Efim Gheler. După 5 ore de foc, 
partida a fost amînată cu șanse de cîștig 
pentru Tai.

Tn clasament continuă să conducă Viktor 
Korcinoi cu 9 1/5 puncte.

Luni '.6 septembrie de la ora 19,30 în 
grădina de vară a raionului Tudor Vladi- 
mirese» (cal Văcărești 44) va avea loc me
ciul de box dintre selecționata clubului 
Olimpia si C.S.M Medias. Tn meciul des
fășurat acum cîteva zile Ia Mediaș boxerii 
localnici au terminat învingători cu scorul 
de 13—9.

IlI-a Reuniune Mondială a Ziariști
lor este formată din : Teodor Ma
rinescu, redactor-șef al ziarului 
„Scînteia“, vicepreședinte al Uniunii 
Ziariștilor din R.P. Romînă, condu
cătorul delegației, Silviu Brucan, 
vicepreședinte al Comitetului de ra
diodifuziune și televiziune, Gheor
ghe Secuiu, director general adjunct 
al Agenției Romîne de Presă „Ager
pres“, Nicolae Moraru, redactor șef 
al revistei „Romînia azi", Dezide- 
riu Szilagyi, redactor-șef al ziarului 
„Elöre“, Al. Cîmpeanu, redactor la 
ziarul „Scînteia“. (Agerpres) 

caravane de radiografie și stomatologie 
etc. De asemenea, la Brașov se va da în 
folosință, peste puțin timp, un complex 
stomatologic modern.

Numărul medicilor care lucrează în 
unitățile sanitare din regiune a crescut 
de trei ori față de 1938, revenind a- 
cum un medic la 659 de locuitori.

Tov. Aldea Militaru, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Brașov, 
luînd cuvîntul, a subliniat că sănătatea 
publică este o problemă de care trebuie 
să se ocupe nu numai organele medico- 
sanitare, ci și sfaturile populare, or
ganizațiile de partid, organizațiile de 
masă, deputății.

Sesiunea a adoptat noi măsuri pen
tru îmbunătățirea continuă a stării de 
sănătate a populației.

Sosirea unui grup 
de specialiști americani 
din domeniul petrolului

Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
un grup de specialiști americani din 
domeniul petrolului, în frunte cu 
Cram H. Ira, vicepreședinte execu
tiv al Societății „Continental Oii 
Co“ din New York, care va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ale
xandru Boabă, adjunct al ministru
lui industriei petrolului și chimiei, 
de funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei.

A fost de față J. F. Christiano, se
cretar al legației Statelor Unite ale 
Americii în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Informații
• între 12—14 septembrie, la Timișoara 

s-au desfășurat lucrările celei de-a Vl-a 
consfătuiri de morfologie normală și pato
logică, organizată de Uniunea Societăților 
de Științe Medicale din R. P. Romînă, în 
colaborare cu filiala Banat a U.S S M. 
La consfătuire au participat medici, pro
fesori și cercetători din instituțiile de în- 
vățăinînt superior și de cercetări medicale, 
precum și medici din rețeaua sanitară a 
regiunii Banat. De asemenea, a luat parte 
acad. prof. I N. Maiski, directorul Insti
tutului de biologie expérimentai al Acade
miei de științe medicale a U.R.S.S., care se 
află în țară la invitația U.S.S.M. în cadrul 
consfătuirii au fost prezentate o serie de 
comunicări și referate.

• In dimineața zilei de 14 septembrie a 
plecat Ia Salzburg, pentru a participa la 
cel de-al III-lea Congres internațional mi
nier, o delegație condusă de ing. Petre 
Vlad, adjunct al ministrului Minelor și E- 
nergiei Electrice La lucrările acestui con
gres care dezbate probleme privind știința 
și tehnica în serviciul securității muncii în 
industria minieră, delegația va prezenta 
referate pe această temă.

(Agerpres)

De la I.T.B.
Din cauza lucrărilor edilitare ce se exe

cută pe strada Delea Nouă, cu începere 
din ziua de 16 septembrie a.c. orele 7,30 
autobuzele traseului 38 vor circula pe am
bele sensuri de Ia strada Delea Nouă pe 
strada Ghenadie Petrescu, calea Călărași, 
Plata Muncii, șoseaua Mihai Bravu pînă la 
strada Dristor unde intră în traseul obiș
nuit.

D IE IP B IE I IJ T II IB> IE II
DUPĂ 50 DE ANI

O veche afacere judiciară care 
a răscolit la timpul ei opinia pu
blică mondială a fost evocată din 
nou în cursul unei anchete efec
tuate de un magistrat din Tokio. 
La 13 septembrie, Seima Sakamoto, 
în vîrstă de 78 de ani, s-a prezen
tat în fața unui magistrat din To
kio pentru a fi interogat cu privire 
la procesul care s-a desfășurat în 
1910 și în urma căruia 12 condu
cători ai partidului socialist din 
Japonia au fost condamnați la 
moarte și executați, fiind acuzați 
de a fi participat la un pretins 
„complot". Sakamoto s-a aflat și 
el pe banca acuzaților și a fost 
condamnat la moarte, dar sentința 
i-a fost apoi comutată în închisoa
re pe viață. In 1934, după 24 de 
ani de închisoare, a fost eliberat.

Opinia publică a aflat încă în 
urmă cu peste 50 de ani că pro
cesul a fost pus la cale de autori
tăți pentru a lichida partidul so
cialist și că în realitate nu a exis
tat nici un „complot" Dar Saka
moto se luptă de zeci de ani pen
tru a dovedi nevinovăția sa și a 
tovarășilor săi asasinați, ca urma
re a unei sentințe samavolnice și 
pentru a obține revizuirea proce
sului. Tribunalele au respins de
mersurile sale sub pretextul că .o 
curte de justiție acționând în nu
mele împăratului nu putea comite

Pe meleagurile Bulgariei populare

Printre întreprinderile puse în funcțiune de oamenii muncii bulgari se 
numără și combinatul de celuloză și hîrtie din localitatea Buchiovțî, regiunea 
Vrața — una din construcțiile realizate în anii puterii populare. Se împlinesc 
astăzi 17 ani de la proclamarea Republicii Populare Bulgaria. Fotografia de 
mai sus înfățișează o vedere generală a acestui combinat.

TELEGRAME EXTERNE
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne 
la conferința Uniunii Interparlamentare

BELGRAD 14 (Agerpres). — în 
cea de-a doua zi a lucrărilor Con
ferinței Uniunii Interparlamentare, 
care se desfășoară la Belgrad, au 
continuat discuțiile pe marginea ra
portului asupra situației internațio
nale, prezentat de secretarul general 
al Uniunii Interparlamentare.

în numele delegației romîne a luat 
cuvîntul acad. M. Ralea, președin
tele grupului național romîn, condu
cătorul delegației.

După ce s-a referit la politica ex
ternă a R. P. Romîne și la poziția 
țării noastre față de principalele 
probleme internaționale, M. Ralea a 
spus : „Ideea dezarmării generale și 
totale a dobîndit o recunoaștere in
ternațională generală și procesul de 
normalizare a relațiilor dintre state 
își urmează cursul său ascendent. în 
ceea ce privește cea de-a 52-a con
ferință a Uniunii Interparlamentare, 
ea are sarcinile sale și partea sa de 
contribuție, deosebită, la acest pro
ces de normalizare“.

Vorbitorul a făcut apoi o aprecie
re a Tratatului tripartit de la Mos
cova. arătînd că acesta reprezintă un 
rezultat firesc al politicii de coexis
tență pașnică, rod al eficacității tra
tativelor în soluționarea probleme
lor spinoase ale vieții internaționale, 
în acest sens, a spus vorbitorul, re
zultatele conferinței trebuie aprecia
te prin prizma „noului“ pe care îl 

ÎNTĂRIRI de trupe portugheze 
PE INSULA TIMOR

DJAKARTA 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Antara, 
autoritățile portugheze din insula 
Timor au întărit efectivul pichetelor 
de grăniceri de la frontiere pentru a 
împiedica refugierea locuitorilor în 
partea de vest a insulei, care apar
ține Indoneziei. Aceștia doresc să 
scape de prigoana colonialiștilor, de 
munca îngrozitoare la care sînt su
puși și de închisori. Autoritățile por
tugheze au adus recent o navă de 
război și întăriri de trupe în scopul 
înăbușirii acțiunilor anticolonialiste 
ale populației indigene.

★

Insula Timor face parte din arhipelagul 
Micilor Sonde. Partea insulei stăpînită de 
colonialiștii portughezi (jumătatea de nord
est a insulei) are o suprafață de 15 000 km 
pătrați și o populație de 517 000 locuitori. 
Colonia este condusă de un guvernator ge
neral portughez care se sprijină pe o gar
nizoană militară bine înarmată. Sub oblă
duirea lui, aici acționează în voie monopo
lurile portugheze, americane, engleze, care 
exploatează bogățiile de petrol, cauciuc, ca
fea ale teritoriului. Timorul are, de aseme
nea, o mare importanță strategică : blocul 
agresiv S.E.A.T.O. a și elaborat planul în 
vederea instalării aici a unei baze militare.

Populația din această colonie, care încă 
din secolul a) XVI-lea îndură jugul portu
ghez, s-a ridicat la luptă în repetate rîn- 
duri. Izgonirea colonialiștilor olandezi din 
Irianul de vest și lupta de eliberare națio
nală din nordul insulei Borneo a avut o 
mare înrîurire asupra luptei populației din 
colonia Timor.

o eroare judiciară". Acțiunea lui 
Sakamoto împotriva procesului din 
1910 este acum examinată din nou 
și opinia publică japoneză cere ca 
măcar după 50 de ani să se facă 
dreptate.

VICTIMĂ A INCIDENTELOR
RASIALE

Pe calea ferată Cherbourg—Pa
ris a fost găsit cadavrul tînărului 
soldat american Michael Boatman, 
omorît la cinci zile după inciden
tele rasiale care au avut loc la 
baza militară de aviație america
nă de la Evreux din Franța, care 
s-a soldat cu moartea unei per
soane și rănirea altor trei. Autori
tățile americane neagă orice legă
tură între aceste două evenimente, 
dar atunci cînd detectivii au sosit 
la fața locului, unul dintre ei a ex
clamat văzînd cadavrul • „îl cu
nosc, l-am auzit vorbind ieri des
pre Incidentul rasial din sîmbătă 
trecută". într-adevăr. Michael 
Boatman făcea parte din abeeași 
unitate militară ca și Robert Pad- 
get. care a fost ucis în încăierarea 
dintre albi și negri care a avut 
loc sîmbătă trecută la Evreux.

CINCI GEMENI

La 14 septembrie în localitatea 
Aberdeen (Dakota de sud) s-au 

aduce în viața internațională Trata
tul tripartit de la Moscova.

în continuare, delegatul romîn a 
vorbit despre inițiativele și propu
nerile guvernului R.P. Romîne, des
pre participarea activă a țării noas
tre la rezolvarea problemelor inte
resând slăbirea încordării interna
ționale.

în încheiere, acad. M. Ralea a ară
tat că delegația romînă sprijină lu
crările celei de-a 52-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare, confe
rință care este chemată, în condițiile 
actuale internaționale, să imprime 
activității sale o semnificație deose
bită și să înscrie în istoria Uniunii 
Interparlamentare o pagină de mare 
importanță, aceea a luptei pentru 
pace și colaborare internațională.

Sesiunea F, M- N. U.

Adoptarea unui proiect 
de rezoluție propus 
de delegația romînâ

NEW YORK 14 (Agerpres). — în 
ședința plenară din 13 septembrie a 
celei de-a XVIII-a sesiuni a Fede
rației Mondiale pentru Națiunile 
Unite, a fost adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție, propus de 
delegația Asociației Romîne pentru 
Națiunile Unite.

în rezoluția adoptată se arată că, 
avînd în vedere dezbaterile și rezo
luțiile Adunării Generale a O.N.U. 

j și ale Conferinței Generale 
U.N.E.S.C.O. asupra propunerii R. P. 
Romîne privind măsurile pentru 
promovarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între popoare, 
și apreciind valoarea adoptării unei 
declarații internaționale în această 
problemă, Adunarea Generală a Fe
derației Mondiale pentru Națiunile 
Unite recomandă tuturor asociații
lor naționale „să insiste pe lîngă 
guvernele țărilor lor pentru ca a- 
cestea să sprijine adoptarea unei 
declarații internaționale, precum și 
a unor măsuri concrete pentru pro
movarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor păcii“.

Creșterea rindurilor
P. C. Italian

ROMA 14 (Agerpres). — Conduce
rea Partidului Comunist. Italian a 
dat publicității la 13 septembrie un 
comunicat în care se arată că în pri
mele 8 luni ale acestui an rîndurile 
P. C Italian au crescut cu 120 000 
de noi membri.

născut cinci copii gemeni, patru 
fete și un băiat. At.ît copiii, care 
s-au născut prematur la șapte 
luni, cit și mama lor sînt sănătoși. 
Agențiile de presă relatează că 
este pentru a patra oară cînd în 
Statele Unite s-au născut cinci co
pii gemeni în. cazurile precedente 
nici unul dintre ei nu a supravie
țuit. Prima naștere a cinci copii 
gemeni în emisfera occidentală a 
avut loc la 28 mai 1934 în Canada, 
cînd s-au născut surorile Dionne. 
Din cele cinci surori una a încetat 
din viață în 1954, iar celelalte pa
tru trăiesc.

MARI INUNDAȚII IN TĂIVAN

Agenția U.P.I. relatează că în 
urma ploilor torențiale care au că
zut asupra insulei Taivan, aproxi
mativ 14 000 de oameni, din 26 
sate din centrul insulei, au rămas 
izolați, prinși de inundație. Inunda
rea regiunii centrale a Taivanului 
a fost cauzată de către revărsarea 
apelor rîului Dike. După cum 
transmite agenția, aceasta a fost 
cea mai mare inundație provocată 
de rîul Dike din istoria orașului 
Taipe. Aproximativ 63 de persoane 
s-au înecat.
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Din temnița irakiană

Presa internațională în scopuri pașnice

despre evenimente la ordinea zilei
Apropiata deschidere a 

sesiunii Adunării Gene
rale O.N.U. este amplu 
comentată de presă.

ai S.U.A., 
de ex- 
Gromî-

de stat
ministrul

al U.R.S.S., 
ministrul de externe

Ziarul „NE W YORK 
TIMES“ scrie că, în cujsul 
viitoarei sesiuni, S.U.A. și 
Marea Britanie vor căuta 
să discute cit mai larg cu 
U.R.S.S. probleme legate 
■de reducerea încordării 
internationale, „Principa
lele convorbiri — preci
zează ziarul — vor avea 
’loc în cadrul unor tratati
ve neoficiale între secre
tarul 
Rusk, 
terne 
ko, și
britanic, Home, precum și 
cu prilejul convorbirilor 
pe care Gromîko le va 
avea la Washington cu 
președintele Kennedy“. 
Ziarul arată că miniștrii 
de externe își vor continua 
eforturile pentru „a găsi 
care este următorul pas 
ce trebuie făcut după în
cheierea Tratatului cu pri
vire la încetarea experien
țelor nucleare, începînd 
de acolo unde ei s-au 
despărțit la Moscova, în 
urmă cu o lună“.

în aceeași ordine 
idei, agenția 
PRESSE, într-un
tariu consacrat deschide
rii sesiunii, arată :

„Se speră că climatul 
psihologic

de
FRANCE 

comen

creat de Tra-

tatul de la Moscova va fi 
folosit pentru începerea și 
continuarea unor consul
tări și dezbateri asupra 
altor puncte concrete a- 
vînd contingență cu pro
blema dezarmării. Preșe
dintele Kennedy va rosti 
un discurs care va consa
cra ratificarea tratatului 
nuclear și se va referi la 
negocieri viitoare. Pre
zența la New York a mi
niștrilor de externe ai 
S.U.A., U.R.S.S. și Marii 
Britanii în cursul primelor 
săptămîni ale sesiunii A- 
dunării Generale va per
mite consultări, care s-ar 
putea extinde la Washing
ton asupra altor proble
me. Se citează de pe a- 
cum ca fiind o posibilita
te lărgirea înțelegerii in
tervenite în ce privește 
depunerea de eforturi 
pentru a se ajunge la un 
tratat asupra experiențe
lor nucleare subterane, 
la un schimb de observa
tori și la alte măsuri me
nite să preîntîmpine a- 
taourile prin surprindere, 
precum și la studierea 
posibilității creării de zo
ne denuclearizate.

Aceste contacte s-ar 
putea extinde, pe margi
nea dezbaterilor din Co
mitetul Politic, asupra ne
gocierii unor acorduri a- 
mericano-sovietice în do
meniul cercetării spațiale, 
pentru ajutorarea astro-

nemților șl colaborarea Ia 
nivelul sateliților de co
municații și meteorologie“.

înăsprirea relațiilor iran- 
co-americane in legătură 
cu problemele Vietnamu
lui de sud continuă 
rețină atenția presei.

acțiunilor S.U.A. tn Viet
namul de sud“.

aâ

tr

La Washington continuă 
ședințele Comisiei Came
rei Reprezentanților pen
tru cercetarea activității 
antiamericane, in cadrul 
cărora sint anchetați stu
denții americani care au 
vizitat Cuba.

arată, re
ia surse di- 

că acesta 
cu președintele 
și cu ministrul 
Couve de Mur-

Agenția americană 
NITED PRESS INTERNA
TIONAL relatînd că R. 
Lalouette, ambasadorul 
Franței la Saigon, a ple
cat la Paris, 
ferindu-.se 
plomatice, 
va conferi 
de Gaulle 
de externe
viile asupra situației in
terne din Vietnamul de 
sud și a stării în care se 
găsesc relațiile dintre 
S’.U.A. și regimul diemist.

Agenția REUTER scrie 
că „plecarea ambasado
rului francez eete în legă
tură cu propunerea pre
ședintelui de Gaulle de a 
ajuta Vietnamul. Nume
roși diplomați occidentali 
sînt îngrijorați de conse
cințele pe care le-ar 
putea avea o revenire a 
intereselor franceze în 
Vietnamul de sud. Fran
cezii consideră actuala 
perioadă de dificultăți cu 
budiștil ca un moment po
trivit pentru a-și redobîndi 
influența... Unii americani 
consideră aceasta un sa
botaj calculat la adresa

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE la Wa
shington transmite : „Se 
pare că comisia pentru 
cercetarea activității anti
americane și-a asumat o 
sarcină ingrată. Studenții 
par hotărîți nu numai să 
se aipere, dar să și acuze 
la rîndul lor comisia care 
a fost calificată de ei 
drept „ilegală“ și „fas
cistă“. Agenția subliniază 
că studenții se bucură de 
un larg sprijin în rîndu-' 
rile publicului din tribune.

Agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL relatea
ză că „poliția a scos cu 
forța pe un student din 
tribuna publicului, întrucît 
acesta își manifesta des
chis opoziția față de me
todele folosite de membrii 
comisiei. Cînd participan
tul la călătoria în Cuba, 
studentul Philip Luce, a 
făcut unele remarci privi
toare la drepturile negri
lor de a vota în Statele 
Louisiana și Virginia, pu
blicul a aplaudat cu pu
tere. II

NEW YORK 14 (Agerpres). — La 
New York își continuă lucrările Co
mitetul O.N.U. pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic.

La ședința din 13 septembrie a 
luat cuvîntul și delegatul Republicii 

! Populare Romîne, ambasadorul Mi- 
. hail Hașeganu, reprezentant per

manent al R. P. Romîne la O.N.U.
Mihail Hașeganu și-a exprimat sa

tisfacția pentru faptul că actuala 
sesiune a Comitetului se desfășoară 
în condiții internaționale favorabile 
cooperării statelor. Aceste condiții, a 
spus el, au fost determinate de o 
serie de evenimente internaționale 
importante, printre care un rol deo
sebit îl are Tratatul de la Moscova.

Referindu-se la activitatea subco
mitetului tehnico-științific al Comi
tetului O.N.U. pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
reprezentantul romîn a apreciat ca 
pozitive rezultatele obținute de acest 
subcomitet în cursul sesiunii sale din 
luna mai a.c. în continuare, el a 
spus : „Recomandările făcute de 
subcomitet, cu privire la programele 
de cercetări spațiale cu ajutorul sa
teliților meteorologici, inclusiv ne
cesitatea înființării unui observator 
meteorologic mondial, prezintă o im
portanță deosebită. Aplicarea aces
tor recomandări va înlesni o largă 
dezvoltare a cooperării internațio
nale și va permite realizarea de noi 
progrese în domeniul meteorologiei.

De asemenea, sîntem de acord cu 
recomandările referitoare la progra
mul de cooperare internațională în 
domeniul telecomunicațiilor spațiale, 
inclusiv cu recomandarea prin care 
se recunoaște că telecomunicațiile 
internaționale prin spațiul cosmic 
trebuie să fie puse, fără nici o dis
criminare, la dispoziția tuturor ță
rilor lumii“.

Referindu-se la activitatea subco
mitetului juridic, Mihail Hașeganu a 
declarat că, deși, în ciuda eforturi
lor depuse, nu s-a ajuns încă la o 
înțelegere între state, dezbaterile 
care au avut loc în subcomitet în 
acest an au fost utile, apropiind 
punctele de vedere divergente și 
creînd condiții favorabile realizării 
unei înțelegeri.

Noi, a spus reprezentantul R. P. 
Romîne, împărtășim părerea expri
mată și de alți delegați, că în pre
zent există multe aspecte juridice 
ale declarației referitoare Ia princi
piile dreptului spațial, care pot fi 
soluționate pe bază de compromis, 
în ce privește natura documentului 
care va trebui să conțină aceste 
principii, sîntem de părere că el va 
trebui să aibă un caracter obliga
toriu, ceea ce va contribui, într-o 
largă măsură, la respectarea princi
piilor pe care le vom adopta, și va 
constitui un stimulent pentru lărgi
rea cooperării internaționale în acest 
domeniu.

în încheiere, ambasadorul Mihail 
Hașeganu a declarat că delegația 
romînă va coopera cu toate delega
țiile care doresc realizarea unui 
acord, fiind gata să examineze orice 
propunere menită să apropie punc
tele de vedere ale delegațiilor și să 
ducă la înfăptuirea unei înțelegeri 
în domeniul reglementării juridice a 
spațiului cosmic.

Se extind demonstrațiile
studenților din Vietnamul

de sud

La sediul Uniunii ziariștilor ce
hoslovaci, Saleh Dugla, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Irak, s-a !n- 
tîlnit cu corespondenți străini, a- 
creditați în Republica Socialistă 
Cehoslovacă, și redactori ai zia
relor pragheze.

Arestat, întemnițat și condam
nat la moarte, în zilele puciului 
iascist de la Bagdad, Dugla a 
fost torturat în 
mod sălbatic, dar 
înainte de a fi 
executat a izbu
tit să evadeze 
și să se refugie
ze peste graniță.

Calm, dar cu o voce în care 
vibra durerea ce j-o provoca a- 
mintirea celor văzute și trăite de 
el însuși, vorbitorul a evocat as
pecte ale terorii crunte dezlăn
țuite de regimul instaurat de 
partidul Baas : mii de oameni 
masacrați fără judecată, o ade
vărată vînătoare întreprinsă îm
potriva elementelor democratice, 
a simplilor activiști sociali de 
diferite orientări politice.

In ciuda cererilor Crucii Roșii 
internaționale, care a încercat să 
vină în ajutorul celor peste 
20 000 de democrați zvîrliți în 
lagărele de concentrare, în ciu
da protestelor unor personalități 
ca lordul Bertrand Russell, Jean-

Conferința de presă ținută 
de tov. Saleh Dugla la Praga

Paul Sartre etc., atrocitățile îm
potriva poporului irakian conti
nuă, iăr războiul de exterminare 
întreprins împotriva kurzilor se 
desfășoară cu aceeași cruzime.

Saleh Dugla a arătat cu docu
mente elocvente că cercuri mo
nopoliste din Occident sprijină 
cu arme și bani regimul de Ia 
Bagdad.

Persecuțiile, suprimarea liber
tăților democra
tice, înrăutățirea 
situației materia
le a majorității 
păturilor socia
le nu pot înge

nunchea poporul irakian. în ulti
ma vreme, se manifestă o opozi
ție crescîndă împotriva partidu
lui Baas din partea tuturor par
tidelor interzise, inclusiv Partidul 
Național Arab, care la început 
s-a manifestat ca partizan al 
puciștilor. Se creează astfel con
diții pentru făurirea unui front 
de unitate națională, care să 
lupte pentru independenta na
țională, pentru restabilirea liber
tăților democratice și autonomia 
kurzilor. Saleh Dugla a făcut un 
apel călduros pentru mobilizarea 
opiniei publice mondiale în spri
jinul luptei grele a poporului ira
kian.

HORIA LIMAN
Praga (prin telefon).

NOTE

M embru de onoare
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Raportul misiunii O.N.U. prezintă deformat voința populației 
Borneo de nord

au avuț loc chiar în timpul vizitei 
misiunii.

Din pricina nive
lului ridicat al chi
riilor, impus de 
proprietarii de imo
bile, cetățeni 
glez.i nevoiași 
sînt in 
tească, 
cauză 
planează amenința
rea de a fi evacu
ați. Fotografia ală
turată infățișează 
un aspect de la o 
demonstrație de 
protest a chiriașilor 
londonezi.

Misiunea 
consultarea 
Sarawak și 
incluse sau 
yeză a adresat raportul său secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
în acest raport, redactat de condu
cătorul misiunii, americanul Michel- 
more, și dat publicității la 13 sep
tembrie, se afirmă că majoritatea 
populației celor două teritorii ar fi 
în favoarea includerii lor în proiec
tata Federație Malayeză de inspira
ție colonialistă. în acest scop, rapor
tul reia pe un mare număr de 
pagini afirmațiile colonialiștilor des
pre situația din Sarawak și Borneo 
de nord. Chiar și atunci cînd este 
nevoit să recunoască faptul că în 
cursul „alegerilor“ autoritățile colo
niale au exercitat presiuni asu
pra populației pentru a o determina 
să voteze potrivit dorinței colonia
liștilor, raportul misiunii pretinde, 
conțrar faptelor evidente, că aceste 
măsuri nu au putut schimba în mod 
hotărîtor rezultatele „alegerilor".

Raportul se străduiește să mini
malizeze importanța luptei patrioți
lor din Sarawak împotriva planuri
lor de creare a Federației Malaye- 
ze, precum și demonstrațiile care

din Sarawak șt
O-N.U. însărcinată cu 
dorinței populației din 
Borneo de nord de a fi 
nu în Federația Mala-

★

La 14 septembrie, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a aprobat 
raportul prezentat de misiunea 
O.N.U., și a transmis guvernelor In
doneziei, Filipinelor și Malayei con
cluziile activității misiunii.

Atît Indonezia cit și Filipinele au 
adresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, scrisori de protest 
împotriva modului în care misiunea 
a consultat populația din Sarawak 
și Borneo de nord în legătură cu 
planul de creare a Federației Ma- 
layeze. în scrisori se arată că gu
vernele celor două țări nu recunosc 
concluzia misiunii O.N.U.

14 (Agerpres). — Agen- 
relatează că tulburările 
studenților sud-vietna-

SAIGON 
ția Reuter 
din rîndul 
mezi s-au extins și în importanta lo
calitate Hue. Agenția relevă că po
liția a ocupat două școli secundare 
din această localitate, după ce stu
denții au organizat demonstrații an- 
tidiemiste. Numeroși studenți, pre
cum și directorul și cîțiva profesori 
de la una din școli au fost arestați.

La 13 septembrie, la două școli 
secundare din Saigon au avut loc 
noi tulburări. Poliția a intervenit, 
împiedicînd organizarea unor de
monstrații.

Agenția United Press International 
precizează că, de la reluarea de
monstrațiilor studențești, sîmbăta 
trecută, autoritățile diemiste au a- 
restat aproximativ 2 600 studenți.

SAIGON 14 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează despre noi 
acțiuni ale patrioților sud-vietna- 
mezi împotriva trupelor diemiste. A- 
genția arată că asemenea acțiuni 
au avut loc în ultimele două zile in 
delta fluviului Mekong.

ln sprijinul independenței Gambiei
NEW YORK 14 (Agerpres). — La

13 septembrie, Comitetul special al 
O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a adoptat în 
unanimitate o ^rezoluție prezentată 
de un grup de țșri afro-asiatice prin

care se cere Angliei să acorde fără 
întîrziere independență teritoriului 
Gambia.

Autorii rezoluției sînt: India, Irak, 
Coasta de Fildeș, Madagascar, Mali, 
Sierra Leone, Siria, Tanganica, Tu
nisia și Iugoslavia.

însemnări de călătorie
a

In inima Greciei de nord
Mașina gonește pe noua autostra

dă Atena—Salonic ce trece prin re
giunile muntoase ale Macedoniei, 
acoperite cu păduri dese și străbă
tute de rîuri cu ape bogate, de văi 
cu sol fertil.

Intrăm, o dată cu căderea serii, în 
cel de-al doilea oraș al Greciei — 
Salonic — capitala și inima Gre
ciei de nord. Așezat cu fața spre 
sud pe țărmul golfului Thermaic, în 
forma unui vast amfiteatru, la pi
cioarele muntelui Hortiati, Saloni
cul prezintă o înfățișare pitorească, 
mai ales cînd te apropii de el pe 
-mare sau prin văzduh.

Ne îndreptăm spre centru trecînd 
prin „Via Egnatia“, faimosul drum 
ce lega Roma și Bizanțul.

Puțină istorie
Salonicul, întemeiat în anul 315 

î.e.n., își trage numele de la Thessa
loniki, sora Iui Alexandru cel Mare.

Fiind, după Constantinopol, al 
doilea oraș al Imperiului bizantin, 
Salonicul a împărtășit gloria și de
cadența acestui imperiu. El a cu
noscut „trecerea“ cruciaților, iar 
timp de cinci secole s-a aflat sub 
ocupația otomană, fiind realipit la 
Grecia abia în 1912. îi afli istoria 
văzîndu-i rînd pe rînd monumente
le impresionante ce amintesc de 
fiecare epocă plină de frămîntări.

Pe Via Egnatia, Arcul de triumf 
al împăratului roman Galeriu se 
înalță semeț, încrustat cu basorelie
furi pline de scene ilustrînd triumful 
acestuia contra perșilor.

Un alt loc de atracție este Lefkos 
Pirgos (Turnul alb) o veche fortă
reață înaltă, circulară, din piatră, 
construită de venețieni chiar pe 
chei și care a devenit azi simbolul 
Salonicului, nelipsit de pe stema sa. 
Din ’înaltul acestei fortărețe, pe 
care otomanii au folosit-o ca închi
soare, cuprinzi cu privirea panora
ma orașului sau nesfîrșitul mării.

Salonicul a trecut prin multe în
cercări și în secolul nostru. în 1917

un incendiu uriaș a mistuit cea 
mai mare parte a orașului con
struit din çase vechi de lemn 
care au ars ca o torță, pe o mare 
întindere. Orașul a fost apoi re
construit între cele două războaie 
mondiale. Populația Salonicului a 
plătit un tribut greu și în timpul ce
lui de-al doilea război mondial. în 
1943, naziștii au deportat de aci în 
lagărele din Polonia și Germania a- 
proape 45 000 de cetățeni, dintre 
care nu s-a mai întors decît un 
număr infim. în 1944, orașul a cu
noscut și pustiirile bombardamente
lor executate de aviația anglo-ame- 
ricană, instalațiile sale portuare fi
ind aruncate apoi în aer de armata 
germană în retragere. Au fost chel
tuite mari sume pentru refacerea 
portului, au fost construite noi di
guri, cheiuri, docuri și alte insta
lații.

„Orașul de jos“ 
și „orașul vechi“

în oraș domnește animație atît pe 
străzile comerciale cît și pe bule
vardele largi de pe chei ce se în
tind pe mari distanțe.

Am străbătut „orașul de jos“, cu 
aspect tipic mediteranian ale cărui 
cartiere noi se întind de-a lungul 
cheiului cu străzi largi și drepte, cu 
piețe și scuaruri frumoase, cu mul
te blocuri și magazine, hoteluri, 
restaurante, firme de transport și 
de comerț și o serie de instituții.

Pe măsură ce pătrunzi în partea 
mai ridicată a orașului, situată pe 
coline dominate de o citadelă ma
sivă cu ziduri prelungi, iluminate 
noaptea „a giorno“, te afunzi în Sa
lonicul de altă dată. Aci intri în 
cartierul vechi, cu aspect oriental, 
te strecori printre căsuțe joase, cu 
balcoane de lemn de pe vremea ocu
pației otomane, care-ți fac impresia 
că se ating unul de altul deasupra 
străzii. Dughene mărunte, unele la 
subsol, apoi mici ateliere sărăcă

cioase, unde, în umbra înserării, 
vezi siluetele mereu aplecate ale 
meșteșugarilor ce tot cîrpăcesc 
ceva, pentru a-și cîștiga traiul zil
nic, care, dată fiind creșterea prețu
rilor, nu este deloc ușor pentru 
oamenii cu venituri modeste. Pe 
zidurile unor căsuțe din acest car
tier am văzut scris cu cărbune 
lozinci democratice, printre care „O 
fasismos den ta perase" („fascismul 
nu va trece“). Ele reamintesc de 
viitoarea recentelor lupte politice, în 
care Salonicul a avut rolul său. In 
acest oraș a fost asasinat de o bandă 
de huligani fasciști deputatul pro
gresist Gr. Lambrakis, fruntaș cu
noscut al luptei pentru pace.

Orașul este un important nod de 
comunicații feroviare, rutiere și co
merciale care fac legătura între 
Europa și Orientul Mijlociu pre
cum și al doilea port al Greciei, 
după Pireu. După cum mi-au rela
tat mai mulți localnici, portul nu 
mai are același rol economic im
portant ca în trecut pentru comerț. 
Mai cu seamă în anii de după cel 
de-al doilea război mondial, trafi
cul portuar a descrescut. Am aflat 
că se fac eforturi pentru a se dez
volta din nou traficul maritim, in
clusiv comerțul de tranzit, și se 
speră că extinderea colaborării în
tre popoarele din Balcani și din zona 
Mediteranei va contribui în mare 
măsură la prosperitatea acestui o- 
raș.

Toate drumurile duc 
la tîrg...

Salonicul și-a cîștigat un renume 
mondial datorită în bună parte tîr- 
gului internațional ce are loc aci a-

nual, în luna septembrie. Anul a- 
cesta expun la tîrg peste 2 000 de 
firme din 31 de țări. După cum se 
spune aci, toate drumurile duc 
spre tîrg, situat la marginea ora
șului.

D-l Gheorghiadis, președintele 
Tîrgului, a subliniat în cadrul unei 
convorbiri, contribuția ț>e care o a- 
duce tîrgul la cunoașterea reciprocă 
a posibilităților economice ale po
poarelor.

Pavilionul național grec prezintă 
un mare număr de exponate, prin
tre care o serie din industria meta
lurgică, apoi articole electrotehnice 
de uz industrial și casnic, mobilier, 
articole chimice, farmaceutice, ali
mentare și produse de artizanat.

O stemă impunătoare, alături de 
care flutură tricolorul romînesc 
și drapelul grec, și o inscripție cu 
litere mari pe care scrie : „Romî- 
nia“ atrag de departe atenția asu
pra pavilionului nostru, situat în- 
tr-una din clădirile centrale de lin
gă intrarea principală. Participarea 
R. P. Romîne la tîrgul de la Salonic

Vedere din Salonic

D

Generalului Hans 
Speidel, înlocuit recent 
din funcția de coman
dant al forțelor teres
tre N.A.T.O. în Europa 
centrală, i s-a decernat, 
probabil pentru conso
lare, titlul de membru 
de onoare al armatei a 
7-a terestre a S.U.A. 
Este primul cetățean 
străin învestit cu acest 
titlu.

Ce „merite” l-au ca
lificat pentru distincția 
ce i s-a acordat ? Să 
amintim cîteva date 
biografice.

Speidel a făcut ca
rieră militară în tim
pul regimului nazist, 
avansînd pînă la gra
dul de general. In anii 
celui de-al doilea război 
mondial, el a fost șeful 
de stat major al corpu
lui 9 armată șl a parti

cipat la agresiunea îm
potriva Franței, Tot el 
a fost șeful statului 
major al trupelor de 
ocupație hitleriste în 
Franța, fiind direct 
răspunzător pentru cri
mele săvîrșite de hitle- 
riști în această țară.

Atunci cînd și-a dat 
seama că înfrîngerea 
lui Hitler este inevita
bilă. Speidel a început 
să acționeze pentru o 
pace separată cu Occi
dentul și pentru „conti
nuarea războiului în 
Răsărit“. Numai dato
rită protecției puterilor 
occidentale, criminalul 
de război Speidel nu a 
împărtășit soarta unor 
colegi ai săi de arme 
executați în urma sen
tinței de la Nürnberg.

După război, Speidel 
a fost cîțiva ani unul

din conducătorii Minis
terului de Război de la 
Bonn. In 1957, el este 
numit comandant su
prem al forțelor teres
tre N.A.T.O., pentru 
zona Europei «entrate. 
Parisul și toți losuitorii 
Franței l-au primit cu 
ostilitatea cuvenită si 
n-au considerat nici
odată o „onoare“ pen
tru ei prezența fostului 
general nazist la Fon
tainebleau.

E lesne de ghicit cu 
ce sentimente va fi pri
mită în Franța — ca și 
în celelalte țări care au 
cunoscut jugul ocupa
ției hitleriste — numi
rea fostului ocupant 
hitlerist al Franței ca 
„membru de onoare“ al 
armatei americane.

G. D.

Se tem si*
Filmul „Și a venit ziua răzbună

rii“ cu actorii americani Gregory 
Peck și Anthony Quinn a fost turnat 
de curînd în Spania. Dar spaniolii nu 
au nici o șansă să vadă filmul a- 
cesta.

Oficial, autoritățile franchiste n-au 
formulat obiecții împotriva filmului. 
Dar studiourile americane „Colum
bia“ care difuzează filmul n-au pri
mit licența de import în Spania. Lu
cru neobișnuit, deoarece distribuito
rilor de filme americane nu li se re
fuză de regulă licențele. Americanii 
au tras concluzia că în film există 
ceva care nu este pe placul lui Fran
co. Așa a și fost. Protagonistul fil
mului este Gregory Peck, (cunoscut 
la noi din rolul căpitanului Ahab 
din „Moby Dick“, din „Bancnota de 
un milion de lire“ ș.a.). După cum re
latează ziarul „Paris Presse-VIntran-

sigeant“, acesta — cu bascul tras pe 
colțul urechii — seamănă foarte 
mult cu Julian Grimau, eroul po
porului spaniol executat recent de 
călăii franchiști. Iar subiectul filmu
lui, inspirat după o carte scrisă în 
1961 de un american, sugerează și el 
execuția lui Grimau.

După cum spun ziarele, figura lu
minoasă a lui Grimau trezește la 
asasinii lui fiori de spaimă, chiar și 
după ce fruntașul comunist a fost 
în mod laș ucis.

L. S.

a devenit o tradiție : țara noastră ia 
acum parte pentru a 8-a oară la 
tîrg, ceea ce constituie o expresie 
concretă a politicii R. P. Romîne de 
lărgire a legăturilor economice între 
țările balcanice și de transformare 
a Balcanilor într-o zonă a păcii. în 
interiorul luminos al pavilionului, 
pavoazat cu grafice ce oglindesc pro
gresele noastre în diferite domenii, 
am văzut o mare afluență de vizita
tori. Cam 20 000 de oameni se perin
dau zilnic prin pavilionul nostru. 
„Un pavilion excelent, care prezintă 
la acest tîrg eforturile muncitorilor 
dv„ precum și dezvoltarea dv. eco
nomică. Vă felicităm pentru expona
tele dv.", mi-a declarat într-o con
vorbire la deschiderea oficială d-l 
Papadimitrakopulos, ministrul ad
junct al comerțului, aducînd mulțu
miri în numele guvernului grec 
pentru participarea R. P. Romîne la 
tîrg.

Ziarele grecești au publicat arti
cole și informații atît despre dez
voltarea economică a țării noastre 
cît și despre pavilionul romînesc.

„Salutări Romîniei !“
în timpul șederii la Salonic am 

făcut o vizită profesorului uni
versitar Franghistas, ministrul Gre
ciei de nord, care-și are aci reșe
dința oficială. Cu acest prilej am 
aflat lucruri interesante în legătură 
cu importanța economică a Greciei 
de nord, cît și unele proiecte ofi
ciale pentru dezvoltarea pe mai 
departe a acestei regiuni. La pleca
re, d-l Franghistas mi-a spus cor
dial: „Salutări din partea mea Ro
mîniei“.

Am fost primit și de d-l Papailia- 
kis Ioanis, primarul Salonicului. 
„Grecii au fost întotdeauna 
prieteni cu romînii — a declarat 
d-sa. După cum este știut, popoare
le noastre au luptat de-a lungul 
istoriei pentru pace și progresul o- 
menirii. Transmiteți un salut prie
tenesc locuitorilor Bucureștiului, 
precum și mulțumirile noastre pen
tru faptul că în fiecare an repre
zentanții comerțului romînesc par
ticipă la tîrgul nostru“.

Gînduri bune și salutări pentru 
poporul nostru mi-au transmis și 
alți interlocutori greci cu care am 
discutat la Salonic,

AL. GHEORGHIU

ATENA. Judecătorul de instrucție 
și procurorul, însărcinați cu cazul 
Lambrakis — relatează A.F.P. — au 
dispus arestarea preventivă a gene
ralului Constantin Mitsou, fost 
inspector general al jandarmeriei din 
Grecia de nord, a colonelului Efthi- 
mios Kamoutsis și a locotenent-co- 
lonelului Diamantopulos. Ei sînt a- 
cuzați de complicitate la asasinarea 
deputatului Lambrakis și la atentatul 
împotriva deputatului de stingă Tsa. 
roukas, precum și de abuz de pu
tere.

DELHI. în numele Partidului 
Comunist din India, grupul parla
mentar al acestui partid l-a solicitat 
pe primul ministru Nehru să dea 
instrucțiuni în vederea punerii în 
libertate a deținuților politici, ares
tați în virtutea „legii pentru apăra
rea Indiei“.

CIUDAD DE MEXICO. In ca
drul unei ședințe plenare a celui 
de al XllI-lea Congres internațio
nal de filozofie care se desfășoară 
la Ciudad de Mexico cu partici
parea a peste 1000 de filozofi din 
32 de țări ale lumii, acad.. Athanase 
Joja a prezentat o comunicare cu 
privire la „definiția omului“. Intr-o 
altă ședință, C. Joja, membră a de
legației de filozofi romîni, a pre
zentat o comunicare cu privire la 
„Orientarea materialistă în antropo
logia filozofică“.

COPENHAGA. La Copenhaga s-a 
anunțat că începînd de la 13 sep
tembrie se majorează prețurile la 
lapte și produse lactate.

MOSCOVA. La Moscova a sosit 
dr. Frederick Seitz, președintele 
Academiei Naționale de științe a 
S.U.A. El va avea un schimb de 
păreri cu privire la colaborarea aca
demiilor de științe sovietică și ame
ricană.

LONDRA. La 14 septembrie, 21 
filiale ale diferitelor bănci din mai 
multe orașe engleze și-au suspendat 
activitatea : funcționarii bancari au 
desfășurat o grevă în sprijinul re
vendicării lor cu privire la majora
rea salariilor. Aceasta este cea de-a 
doua grevă a funcționarilor bancari 
englezi de la începutul lunii septem
brie. Acum o săptămînă a avut loc o 
grevă a funcționarilor bancari dm 
Manchester.
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