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Dezbaterea cifrelor de plan în industria

a regiunii Hunedoara

Metalul 
anului viitor

Anul 1965, ultimul an al șesena- 
lului, ridică în fața siderurgiștilor 
probleme complexe, legate de apro
vizionarea economiei naționale, în 
plin avînt, cu metal mai mult și de 
bună calitate. Dezbaterea cifrelor 
de plan pentru 1965 în ramura si
derurgică a regiunii Hunedoara a 
răspuns tocmai acestor probleme 
majore. Siderurgiștii hunedoreni au 
analizat pe larg posibilitățile înde
plinirii planului pe 1964 și ale creă
rii celor mai bune condiții pentru 
pregătirea producției de metal a ul
timului an al șesenalului.

LA BAZA SUCCESELOR 
VIITOARE

în adunarea de dezbateri s-a vor
bit pe larg despre realizări
le Combinatului siderurgic Hune
doara. întrecerea siderurgiștilor de 
la Hunedoara și Călan în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei a dat roade bogate, care 
s-au reflectat pozitiv în ansam
blul industriei noastre socialis
te. Din totalul de peste 207 mi
lioane lei producție globală, dată 
peste plan pe întregul minister, Hu
nedoara a contribuit cu mai mult 
de 50 la sută. în primele 8 luni ale 
anului, graficele întrecerii socialiste 
au înregistrat la Hunedoara și Că
lan aproape 6 000 tone de cocs, 50 000 
tone de fontă, 75 000 tone de oțel 
și 10 000 tone de laminate finite date 
peste plan. La prețul de cost, nu
mai combinatul din Hunedoara a 
realizat economii care se apropie de 
53 milioane lei.

Aceste succese au constituit un 
ajutor prețios pentru întreaga in
dustrie prelucrătoare și construc
toare de mașini a țării. Cantitățile 
de metal date peste plan, noile 
mărci de oțeluri elaborate, profilele 
de laminate produse într-o gamă 
mai largă de sortimente au permis 
realizarea unor mașini, agregate și 
instalații de înalt nivel tehnic. Care 
sînt " cretele“ acestor succese 
deosL-bite obținute de siderurgiștii 
hunedoreni ?

Mai mul ți vorbitori, printre care 
Vladimir David și Oleg Bublik, in
gineri șefi, și Ștefan Șoimoși, pre
ședintele Comitetului sindical de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
au subliniat că buna organizare a 
muncii a constituit în această pri
vință un factor hotărîtor. Ei au a- 
rătat că asigurarea stocurilor de 
materii prime și materiale pentru 
perioada de iarnă a permis realiza
rea ritmică a planului încă din pri
mele zile ale anului. La aceasta 
se mai adaugă judicioasa planificare 
a reparării capitale a unor agregate, 
ca și întreținerea corectă a celor mai 
importante utilaje. Sînt lucruri care 
privesc în primul rînd pe siderur-

glștj. Dar constructorii ? Care a fost 
aportul lor ?

Tovarășul inginer Francise Fol- 
ticska, director general al întreprin
derii de construcții siderurgice, ne-a 
declarat : „Constructorii noștri, care 
de aproape 15 ani lucrează pe sche
lele marilor obiective industriale ale 
Hunedoarei, au realizat în acest an 
reparația capitală a furnalelor de 
mare capacitate nr. 6 și 7, au înce
put lucrările la noi obiective impor
tante pentru dezvoltarea combina
tului. Cea mai însemnată realizare 
a noastră o constituie însă construi
rea și darea în exploatare, în numai 
10 luni, a două noi cuptoare Martin 
de cîte 400 de tone pe șarjă, cu 6 și 
respectiv 40 de zile înainte de ter
men. Aceasta permite oțelarilor hu
nedoreni 6ă obțină o producție su
plimentară de peste 30 000 tone de 
oțel“.

DIRECȚII PRINCIPALE
DE DEZVOLTARE

în anul 1965, siderurgiștilor hune
doreni le revin sarcini mobiliza
toare, de mare răspundere. Ce tre
buie întreprins pentru îndeplinirea 
lor ? După cum au arătat în cuvîn- 
tul lor tov. Ion Niță, director tehnic 
al combinatului siderurgic, și Sta
nislav Laig, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid, îmbunătăți
rea permanentă a activității lami
norului bluming constituie o sarci
nă importantă. El este „cheia“ pro
ducției combinatului, agregatul care 
prelucrează cu mult peste un milion 
de tone de lingouri și le transformă 
în bare de oțel necesare întregii e- 
conomii naționale. Aci s-au și luat 
măsuri pentru sporirea capacită
ții de producție, pentru intensifi
carea ritmului de laminare, îneît 
laminoarele „650“ și „750“ și cele 
de sîrmă, profile fine, mijlocii 
și benzi să fie alimentate con
tinuu. în acest mod se creează 
posibilitatea aprovizionării ritmice 
a întregii industrii constructoa
re de mașini a țării cu lami
natele necesare. Colectivul lami
norului bluming are o experiență 
bogată în ridicarea productivității 
muncii. El trebuie însă să caute în 
continuare noi rezerve și posibili
tăți pentru folosirea deplină a capa
cității cuptoarelor adînci, a macara
lelor, pentru sporirea numărului de 
lingouri laminate pe fiecare schimb.

Aceasta este principala problemă 
a anului viitor — au arătat și alți 
vorbitori. Ea este însă legată în mod 
organic de lucrul în marile oțelării 
hunedorene. Inginerul Nicolae Sîn- 
timbreanu, șeful oțelăriei Martin nr. 
2, sublinia : „în anul care vine vom 
introduce pentru prima dată în țară 
procedeul elaborării oțelului cu oxi
gen. Este o metodă de • înaltă pro-

Vasîle Oprescu șl Ion Gorea, tnansvranțl la caja de 800 mm a lamino
rului „650" de la Combinatul siderurgic Hunedoara, se numără printre 
muncitorii care obțin cele mai bune rezultate în producție, asigurînd 

funcționarea continuă a utilajelor

ductivitate. Sarcina noastră, a oțe
larilor, este s-o asimilăm în cele 
mai bune condiții. în plus avem 
obligația să căutăm noi procedee de 
turnare rapidă a șarjelor, să urmă
rim creșterea durabilității cuptoa
relor și să reducem consumul de 
utilaj de turnare pe tona de oțel“.

O atenție deosebită au acordat 
vorbitorii problemelor legate de 
creșterea în continuare a producti
vității muncii în siderurgie și de re
ducerea prețului de cost. La Hune
doara și Călan există încă serioase 
rezerve pentru economisirea cocsu
lui îndeosebi pe seama ridicării tem
peraturii aerului insuflat în furnal, 
creșterii consumului de combustibil 
gazos și conducerii corecte a teh
nologiei de elaborare a fontei. Eco
nomisirea metalului la laminoare 
este, de asemenea, o.resursă insu
ficient valorificată.

★
Realizările din primele 8 luni ale 

anului obținute în siderurgia regiu- 
nK Hunedoara constituie, fără în
doială, un sprijin prețios pentru în
treaga industrie prelucrătoare și 
constructoare de mașini a țării. 
Aceste succese pot fi dezvoltate 
îneît la sfîrșitul anului graficele în
trecerii să înregistreze îndeplinirea 
și depășirea la toți indicatorii a sar
cinilor de plan. Aceasta este de alt
fel condiția hotărîtoare a pregătirii 
producției de metal a anului viitor.

Laurențiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Cu planul pe 9 luni

întreprinderile economiei forestie
re din regiunea Argeș și-au înde
plinit planul producției globale și 
marfă pe primele trei trimestre. 
Pînă în prezent, colectivele acestor 
unități industriale au realizat, peste 
prevederile planului pe 9 luni, mai 
mult de 5 000 mc bușteni rășinoase, 
10 000 mc lemn pentru construcții 
rurale și alte produse în valoare de 
peste 9 000 000 lei Totodată, cifrele 
de plan prevăzute la producția 
marfă pentru cele trei trimestre ale 
anului au fost depășite cu 12 mi
lioane lei. Este o urmare directă a 
creșterii gradului de mecanizare în 
întreprinderile forestiere, a aplicării 
măsurilor tehnico-organizatorice, cît 
șl a extinderii metodei de muncă în 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global. Aceasta a contribuit la spo
rirea indicelui de creștere a produc
tivității muncii cu 1,7 la sută și de
pășirea angajamentului anual de e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost cu 365 000 lei, iar la cel de be
neficii cu mai bine de 4 000 000 lei.

(Agerpres)

Lucrările agricole de toamnă
Puținele zile care au mai rămas 

pînă la începerea însămînțăril griu
lui de toamnă sînt intens folosite de 
către mecanizatori șl colectiviști 
pentru asigurarea tuturor măsurilor 
necesare efectuării arăturilor șl în- 
sămînțărilor la un nivel agrotehnic 
superior. Potrivit datelor Consiliului 
Superior al Agriculturii, lucrările de 
pregătire a terenurilor au fost exe
cutate pînă la 11 septembrie pe 45 
la sută din suprafața ce va fi însă
mânțată în toamna aceasta. Rezulta

te mai bune au fost obținute în re
giunile Dobrogea, București, Galați, 
Suceava șl Ploiești. O dată cu ară
turile au fost încorporate în sol mari 
cantități de îngrășăminte naturale 
și chimice. Semințele ce vor fi folo
site au fost condiționate în propor
ție de peste 90 la sută. Tractoarele, 
semănătorile și celelalte mașini ne
cesare în campanie au fost revizuite 
și reparate în proporție de peste 95 
la sută.

La început de stagiune
Astă seară, Teatrul Național „I. L. 

Caragiale“ își deschide stagiunea. 
La sala „Studio“ se va prezenta pie
sa „Moartea unui artist’ de Horia 
Lovinescu. Regia este semnată de 
Horea Popescu, artist emerit, iar 
scenografia aparține lui Ion Oro- 
veanu.

Luni seara, in sala „Comedia", va 
avea loc spectacolul cu piesa „Emi-

nescu" de Mircea Ștefănescu. Regia 
aparține lui Sieă Alexandrescu, ar
tist al poporului. Decorurile au fost 
realizate de Mihai Tofan, iar costu
mele de Al. Brătășanu, maestru 
emerit al artei. Din distribuție : Al. 
Giugaru, Costache Antoniu, Marcel 
Anghelescu, Ion Finteșteanu, Gr. 
Vasiliu Birlic, artiști ai poporului, 
Valeria Seciu, Ion Caramitru și alții.

ZIMBRII
întocmai ca pe străvechea ste

mă a Moldovei : așa arată.
împărăția lor se întinde pe o 

suprafață de 20 de hectare, în
tr-o rezervație naturală din le
gendara Țară a Hațegului. în
săși întîlnirea cu ei te învăluie 
într-un abur de legendă, într-a- 
tît de ireală și surprinzătoare 
este imaginea, aievea, a acestor 
animale pe care le știm dispărute 
de veacuri din pădurile noastre. 
Și iată-le, de șase ani încoace, 
reapărute l Primii doi zimbri, 
Podarek și Polonka, aduși din 
Polonia, și-au întemeiat în pă
durile țării de la poalele Rete
zatului o familie prosperă. Unul 
după celălalt, s-au ivit pe lume 
Roman, Retezat, Rodica, Roman
ța și mezina Ruxandra (în vîrstă 
de trei luni). împreună cu Posta- 
va și Pumila, sosiți ulterior, fa
milia a crescut la nouă membri.

Norocul de a-i vedea ți se 
ivește la ora prînzului lor, cînd 
se adună la marginea țarcurilor. 
Intîi se aude, ca un tunet înde
părtat vestind furtuna, un bon- 
căluit profund. Dinspre zariștea 
pădurii răsună troznituri dra
matice de crengi rupte și frun
zișuri smulse. Ajunși în luminiș, 
surprinși parcă de locul gol, zim
brii rămîn descumpăniți o clipă: 
cum așa, nu ni se mai împotri
vește nimic ?

Bătrînul Podarek este statuia 
forței. Stîncă de un cafeniu în
tunecat, mohorît, parcă rostogo
lită din munte. Trei metri fără o

palmă în lungime și alți doi, fără 
o altă palmă, în înălțime. Pu
terea întreagă s-a adunat în ju
mătatea din față a trupului, cam 
din locul de unde începe repezi- 
șul greabănului, sfîrșit în capul 
de tăria și impulsivitatea unui 
berbece. Zimbrul stă încremenit, 
meditativ, clipe în șir. Apoi, pe 
negîndite, țîșnește ca slobozit 
dintr-un arc. O dată însuflețită, 
stînca mohorîtă dezvoltă o vite
ză de tren accelerat.

Acum însă, familia e calmă, 
Podarek are tandreți de bunic 
față de gingașa Ruxandră, toți 
sînt sociabili : au văzut deschi- 
zîndu-se la țarc hrănitoarele. 
Obloanele s-au ridicat și citești 
în aceste priviri, alteori cumpli
te, blinda solicitare a foamei. 
Mai aprigă e setea. Obișnuitul 
pentru noi pahar cu apă se tra
duce pentru un Podarek (greuta
tea lui se apropie de o tonă și 
jumătate) prin cîteva căldări. 
Sînt zile de arșiță cînd îngrijito
rii, puși să-i care 300 de litri de 
apă pe zi, abia mai prididesc cu 
drumurile dintre puț și țarc.

In rest, indiferența zimbrilor 
față de numeroșii vizitatori este 
totală. Captivitatea nu le știrbeș
te nimic din mîndrie. Cîteodată 
doar, aruncă o privire iscoditoa
re, vicleană, spre țarcuri, nutrind 
parcă gînduri de evadare. Și dis
par în pădure, pînă la masa vii
toare, închiși în misterul lumii 
lor.

Vidor VÏNTU

Gh. GRIM Rezervație
Oradea

Din concursul „Scînteii" pentru cea mai bună fotografie

Firme luminoase In Capitală

Albume de fotografii 
artistice

A apărut în Editura Meridiane, în 
limba romînă și în limbile engleză, 
franceză, germană, rusă, spaniolă, 
albumul de fotografii artistice „Ro- 
mînia“. Albumul este prefațat da 
Tudor Arghezi. în cursul acestui an* 
Editura Meridiane a mai tipărit al
bumele de fotografii artistica 
„București“, „Flori din Romînia“.

Performanțe de valoare 
la Balcaniada de atletism

întrecerile celei de-a 23-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism au con
tinuat sîmbătă pe stadionul Republicii. 
Din nou protagoniștii jocurilor au fost a- 
tleții țării noastre, care au cucerit alto 
5 titluri de campioni balcanici. In cele
lalte probe, Grecia a cîștigat două titluri, 
iar Iugoslavia și Bulgaria cite un titlu.

Pînă în prezent, bilanțul este favo
rabil reprezentanților atletismului nos
tru, care, în cele două zile de concurs, 
au obținut victoria în 9 probe. Urmează 
R. P. Bulgaria cu 5 probe cîștigate, Iu
goslavia cu 4 probe și Grecia cu două 
probe.

Performera zilei a fost aflefa romînă 
Viorica Viscopoleanu, victorioasă în pro
ba de săritură în lungime cu 6,46 m (a 
5-a performanță mondială a sezonului). 
Rezultatul constituie un nou record bal
canic și al R. P. Romîne.

După două zile de întreceri, clasa
mentele pe echipe se prezintă astfel t 
masculin ; 1. R. P. Romînă (112 puncte) ; 
2. R. S. F. Iugoslavia (80 puncte) ; 3. 
R. P. Bulgaria (77 puncte) ; 4. Grecia 
(31 puncte) ; 5. R. P. Albania (7 puncte) ; 
6. Turcia (6 puncte) ; feminin : 1. R. P. 
Romînă (52 puncte) ; 2. R. P. Bulgaria 
(41 puncte) ; 3. R. S. F. Iugoslavia (30 
puncte) ; 4. Grecia (3 puncte).

Jocurile Balcanice de atletism se în
cheie astăzi după-amiază, cînd se vor 
disputa cîteva probe de mare spectacol, 
printre care săritura în înălțime, în cadrul 
căreia va evolua recordmana mondială 
lolanda Balaș, și săritura cu prăjina.

(Cronicile competiției în pag. a III-a)

O nouă generație 
de muncitori

în fiecare an, pe porțile fabrici
lor și uzinelor pășesc mii de 
absolvenți ai școlilor profesio
nale pregătiți în cele mai dife
rite meserii : strungari, oțelari, 
turnători, frezori, matrițeri, recti
ficatori, forjori etc.

La sectorul de prelucrări me
canice de la uzinele „Grivița 
roșie' din Capitală a sosit o 
nouă promoție de muncitori. In 
fotografie : Maistrul Anton Dobrin 
prezintă celor veniți noile lor 
locuri de muncă, utilajele mo
derne pe care le vor deservi.

Foto : R. Costln

SÂRBĂ TO ABE LA PAUL EȘTI
Pe la mijlocul lunii trecute, co

lectiviștii din Păulești inaugurau o 
casă muzeu de un gen cu totul 
deosebit. Vizitatorii n-au întîlnit aci 
tablouri de Grigorescu sau Pallady, 
ca în Muzeul de artă plastică din 
comuna Topalu, regiunea Dobro
gea, nici diferite documente care să 
înfățișeze viața vreunui scriitor sau 
alt om de seamă. Este o casă și 
atît. Dacă ai fi vizitat-o, să zicem, 
cu cincisprezece, douăzeci de ani 
în urmă, nu ți-ar fi spus nimic. Aco
perișul de paie, zidurile și podeaua 
din pămînt bătut, ferestrele atît de 
mici de parcă lumina soarelui și 
aerul s-ar fi vîndut pe bani — toate 
astea n-ar fi însemnat nici o noutate; 
99 la sută din casele Păuleștiului a- 
rătau întocmai. Specialiștii etnografi 
și-au tot bătut capul în ce categorie 
să iixeze acest muzeu la care Maria 
Zidaru, președinta gospodăriei, a 
răspuns :

„Pe noi acest lucru ne interesea
ză mai puțin. Am păstrat casa asta 
să vadă tinerii cum se trăia îna
inte...'

O tindă cu cuptor de pămînt, măr
ginită în dreapta și în stînga de 
cîte o cămăruță. Dintr-una din ca
mere, o bucățică de geam lipită di
rect în perete te lasă să pătrunzi 
cu privirea într-o altă încăpere, ce 
ținea loc de grajd. Lingă ușa de la 
intrarea casei, sub streașini de 
paie, următoarele cuvinte culese din 
raportul la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din aprilie 
1962 : „Acesta era satul „pitoresc", 
„viața patriarhală și fericită' a ță
rănimii din trecut".

Oare și-au închipuit primele cîte
va zeci de familii din Păulești a- 
tunci, în toamna lui 1949, cînd au pus 
temelia muncii în comun, că, în nu
mai cincisprezece ani, sărăcia loi 
de veacuri va rămîne doar mărturie 
păstrată între pereții unui muzeu? 
Poate că nu toți au îndrăznit să-și 
avînte nădejdile atît de sus. Dar 
mănunchiul de comuniști loan To- 
dica, Maria Zidaru, Andor Balog, 
Andrei Budai, Vasile Lupșa credeau 
din toată ființa lor că, urmînd calea 

arătată de partid, vor ajunge curînd 
să trăiască această zi a descătușă
rii din ghiarele sărăciei.

Sîmbătă seara, în ajunul celei 
de-a cincisprezecea aniversări de la 
înființarea gospodăriei, Maria Zida
ru ne arată un album de iotografii. 
Peste cîteva a și început să se aștear
nă rugina vremii. Iată una înfățișînd 
un moment de acum cincisprezece 
ani, din ziua inaugurării. In grupul 
pitoresc din fotografie o recunosc 
pe Maria Zidaru, prima femeie pre
ședinte al uneia dintre primele gos
podării colective din țara noastră. 
Cu toții sînt îmbrăcați în straie sim
ple, aproape sărace. Apoi, alte file 
din album, alte fotografii pe măsură 
ce istoria gospodăriei începea să se 
închege, iar noua viață a satului să 
se îndepărteze de trecut.

Duminica trecută, albumul lor s-a 
îmbogățit cu noi momente prinse de 
obiectivele fotografice. Atmosfera de 
sărbătoare se vădea chiar de la in
trarea în sat. Ghirlande cu stema 
P.M.R. și cu stegulețe tricolore prin
se de-a curmezișul străzii, drapele 
fluturînd mai la fiecare poartă. La 
locuri de cinste — inscripții cuprin- 
zînd cuvinte de dragoste și recunoș
tință ale colectiviștilor pentru Parti

„Casa-muzeu" simbolizînd Păuleștlul de Ieri (fotografia din stînga) șl o Imagine recentă a satului colectivizat 
(fotografia din dreapta)

dul Muncitoresc Romîn, conducăto
rul înțelept și iubit al poporului nos
tru. Oamenii, gospodari harnici și 
chibzuiți, aveau un aer solemn. Pen
tru că acc-st scurt popas la capătul 
celor cincisprezece ani înseamnă 
mai mult decît un prilej de petrece
re și veselie — el este un bilanț al 
unor ani de muncă încordată, stă
ruitoare. De aceea, fiecare colecti
vist, față de oaspeții veniți din alte 
sate să asiste la sărbătoarea lor, se 
simte gazdă, dar în același timp și 
ghid. „Veniți să ne vedeți sectorul 
zootehnic, grădina de legume, 
sera de flori", își îmbiau ei musa
firii. Insă punctul de atracție, sur
priza cea mare, a fost pentru toți 
expoziția agricolă organizată în a- 
propierea gospodăriei într-una din 
încăperile fostului castel moșieresc, 
astăzi școală. Porumb înalt de aproa
pe trei metri, cu știuleți de un cot, 
sfeclă furajeră și de zahăr de mări
mea unui dovleac, legume și fructe 
de tot felul și, bineînțeles, renumitele 
flori de Păulești, mult apreciate pe 
piața Satului-Mare. Un interes deo
sebit stîrnesc sacii cu diferitele so
iuri de grîu, cultivate pe ogoarele 
colectivei. Mîinile se afundă și răs
firă printre degete boabele aurii, 

făcîndu-te parcă să simți în nări 
miros de pîine caldă. Fiecare soi 
poartă o etichetă pe care se arată 
brigada care-1 cultivă, producția pe 
care o dă. Cîteva exemple : briga
da a III-a de pe 96 de hectare a 
obținut 2 062 kg la ha, brigada I pe 
38 de ha cîte 2 452 kg, brigada a V-a 
pe 42 de ha cîte 2 690 de kg. Expo
natele demonstrează puterea oa
menilor uniți în gospodăria lor 
colectivă, drumul bun pe care 
merg, posibilitățile nelimitate pe 
care le oferă agricultura socia
listă. Și ca o completare firească a 
acestor realizări consiliul de con
ducere și organizația de bază au 
întocmit planurile de dezvoltare în 
continuare a gospodăriei colective, 
care prevăd creșterea producției la 
ha, a numărului și calității anima
lelor, mărirea fondului de bază și, 
legat de aceasta, a veniturilor colec
tiviștilor. Ca și pînă acum, în reali
zarea acestora colectiviștii vor pri
mi sprijinul larg și competent al co
mitetului raional de partid și al con
siliului agricol raional.

*
Nici de trei ani n-a fost nevoie ca 

gospodăria colectivă să le dove
dească celor rămași în afară că nu-

Gheorghe VLAD

(Continuare în pag. II-a)
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Declarațiile președintelui Ciprului. 
Comentînd hotărîrea guvernului 
turc de a trimite alimente spre re
giunea Kokkina (nord-estul insulei), 
președintele Makarios a făcut cu
noscut că guvernul său nu va per
mite ca vreo navă turcă să se a- 
propie de coastă fără o autorizație 
prealabilă Observatorii din Nico
sia sînt de părere că hotărîrea gu
vernului turc riscă să provoace o 
nouă criză. Sîmbătă a plecat spre 
Nicosia o echipă de anchetă, alcă
tuită din reprezentanți ai O.N.U., An
gliei, Crucii Roșii Internaționale și 
Turciei, spre a studia la Kokkina 
plîngerea Turciei privind lipsa de 
alimente a ciprioților turci din re
giune.

La Națiunile Unite se așteaptă ca 
luni secretarul general al O.N.U. să 
numească un nou mediator în Cipru 
în locul lui S. Tuomioja, decedat re
cent. Se presupune că succesorul a- 
cestuia va fi Galo Piaza Laso, în 
prezent reprezentant al secretarului 
general al O.N.U. în Cipru.

O petardă a explodat ieri dimi
neață la o oarecare distanță de 
Robert Kennedy, în timp ce rostea 
un discurs pe Broadway (New 
York). Nici o persoană n-a fost ră
nită. Agenția Associated Press re
latează că, potrivit știrilor furnizate 
de poliție, petarda a fost aruncată 
de la fereastra unei clădiri. R. Ken
nedy, fratele defunctului preșe
dinte al S.U.A., candidează, după 

TELEGRAMĂ
De la bordul avionului „11-18“, cu care a zburat deasupra teritoriu

lui Romîniei.în drum de la Sofia la Moscova, L. I. Brejnev, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al P.C.U.S., a trimis o telegramă tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, prin care trans
mite poporului romîn, partidului și guvernului său un salut tovărășesc 
și urări de mari succese în construirea socialismului. (Agerpres)

cum s-a mai anunțat, la postul de 
senator al New Yorkului.

Situația la Singapore continuă să 
fie încordată. Agenția Reuter anunță 
că sîmbătă, numeroși cetățeni, prin
tre care membri ai sindicatelor și ai 
organizațiilor studențești, au ieșit 
în stradă, la chemarea partidului 
socialist „Barisan". Poliția a operat 
arestări.

Congresul Federației Internatio
nale de astronautică, care s-a ținut 
la Varșovia, s-a încheiat sîm
bătă. La lucrări au participat 
700 de delegați din 26 de țări, 
printre care o delegație din 
partea Comisiei de astronautică a 
Academiei Republicii Populare Ro
mîne, condusă de prof. dr. Călin 
Popovici, secretarul comisiei de 
astronautică. Delegația a prezentat 
o serie de comunicări în diferite 
secții ale congresului. Prof. William 
H. Pickering (S.U.A.) a fost ales pre
ședinte al federației, iar ca vicepre
ședinți — M. Nicollet (Belgia), R. 
Pescek (Cehoslovacia), M. Lune (Po
lonia) și L. I. Sedov (U.R.S.S.).

în Vietnamul de sud au fost re
luate demonstrațiile antiguverna
mentale ale studenților. Sîmbătă, în 
orașul Nha Trang, la 200 de mile 
nord de Saigon, studenții au ieșit în 
stradă demonstrînd împotriva gu
vernului și cerînd eliminarea 
elementelor legate de fostul regim 
diemist. Ei și-au exprimat hotărîrea 
de a nu se reîntoarce în sălile de curs 
pînă nu li se vor satisface revendi
cările.
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ZIUA POMPIERILOR DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

întotdeauna la datorie
A devenit o tradiție ca în fiecare an, la 13 septembrie, militarii 

pompieri și membrii formațiilor civile de pază contra incendiilor să săr
bătorească „Ziua Pompierilor din Republica Populară Romînă". Cu 
această ocazie ei trec în revistă succesele dobîndite în îndeplinirea misiu
nii ce le-a fost încredințată.

MAI TARI DECÎT FLĂCĂRILE
Unul din telefoanele centralei ope

rative a unității de pompieri mili
tari din București sună prelung.

— Pompierii ? Pe strada Ecaterina 
Teodoroiu nr. 60 a izbucnit un incen
diu. Veniți repede 1

Nu e timp de pierdut. Ofițerul ope
rativ apasă pe unul din butoanele 
pupitrului de comandă. Departe, la 
cîțiva kilometri distanță, sunetul me
talic al soneriei de alarmă se face 
auzit. Una din subunitățile p.c.i. ale 
Capitalei, comandată de ofițerul 
Paul Popescu, primește ordinul de 
a se deplasa la adresa indicată. 
Peste cîteva clipe, șase mașini se 
îndreaptă cu toată viteza spre locul 
incendiului.

Iată-i ajunși aici. In față, trîmbe 
mari de flăcări se învolburează, a- 
menințînd o latură a clădirii. Vîntul 
le îndreaptă spre construcțiile înve
cinate. Incendiul trebuie fără întîr- 
ziere localizat și stins.

Mașinile își ocupă locul în dispo
zitiv, sînt întinse zeci de role de 
furtun. Șefii de țeavă Trandafir Șoi- 
ca, Gheorghe Dreve și Constantin 
Țăranu încep lupta cu flăcările : je
turile de apă le lovesc cu putere.

Sus, pe pasarela etajului I, acțio
nează Trandafir Șoica. Dogoarea 
puternică, fumul înecăcios nu-1 clin

tesc din loc. Deodată, pasarela în
cepe să se clatine.

— Tovarășe sergent, dați-vă îna
poi. Se prăbușește pasarela 1 — se 
auzi vocea caporalului Dreve.

Dar Șoica lovește în continuare 
valul de flăcări, care-i izbește fața 
și mîinilel Pentru o clipă i se îm
păienjenește vederea, pielea îl ustu
ră de parcă l-ar împunge mii de 
ace. Datoria însă e datorie...

In fața dîrzeniei servanților incen
diul dă treptat, treptat, înapoi și în 
cele din urmă este complet lichidat. 
Construcția, bunuri de valori însem
nate sînt salvate.

După mai bine de trei ore de în
cleștare cu focul, pompierii se întor
ceau la subunitate, cu conștiința de 
a-și fi îndeplinit misiunea încredin
țată.

Intervenția promptă și curajoasă, 
îndeplinirea ireproșabilă a tuturor 
îndatoririlor, buna pregătire profe
sională, dovedesc că această com
panie merită titlul de „subunitate de 
frunte", distincție ce i-a fost acor
dată nu cu mult timp în urmă.

CU OPERATIVITATE SI PRICEPERE*
Era într-o după-amiază. Pompie

rul Gheorghe Stanciu din formația 
civilă de pază contra incendiilor de 
la Uzinele „Danubiana' se găsea în

serviciul de rond. Trecuse prin diie- 
rite secții și acum se găsea la con
fecții. încă de la intrare, observase 
că pe una din căile de acces erau 
depozitate diverse materiale, iar doi 
dintre hidranții de incendiu erau 
blocați. Imediat l-a informat pe 
maistrul secției : „O asemenea situ-

La telefonul 03 a răsunat un apel. 
Ofițerul operativ apasă pe unul din 
butoanele pupitrului de comandă, 
dînd alarma în subunitatea p.c.i, 
cea mai apropiată de locul incen

diului...

ație poate avea urmări grave. In 
caz de incendiu nu putem interveni 
operativ*.

Chiar în aceeași zi au fost luate 
măsurile corespunzătoare.

...In timp ce alimenta autopompa 
cisternă, lui Nicolae Anghel 1 s-a 
părut că motorul mașinii nu mai tră- ! 
gea cu toată puterea. A încărcat ca- ■ 
zanul cu apă și, ajuns la remiză, a 1 
verificat motorul. N-a găsit însă 
nici o defecțiune. S-a urcat la volan 
și l-a mai pornit o dată. Același zgo
mot suspect. L-a verificat din nou. 
Pînă la urmă a găsit : electromoto
rul avea un scurt circuit, defecțiune 
de pe urma căreia mașina se putea 
aprinde cu ușurință. Grav era și 
faptul că, în caz de nevoie, ea n-ar 
fi putut fi folosită. împreună cu Con
stantin Cristea — deși se scurseseră 
multe ore peste program — el a lu
crat pînă cînd totul a fost pus la 
punct.

...O lumină verde a sclipit deoda
tă pe tabloul instalației de semna
lizare a incendiilor din incinta re
mizei formației. în același moment 
a intrat în funcțiune și soneria de 
alarmă. La secția vulcanizare luase
ră foc bavurile rezultate de la poli
zarea anvelopelor de cauciuc. în 
două minute, autopompa cisternă și 
motopompa din dotare erau la locul 
incendiului. Una după alta, comen
zile șefului formației, Stanciu Roșea, 
erau îndeplinite exemplar. Asupra 
focarului s-a revărsat, ca o pătură 
compactă, spuma chimică albicioa
să, înăbușind flăcările. Totul a du
rat numai patru minute.

Ca urmare a strădaniilor depuse, 
timp de un an întreg, a ho- 
tărîrii cu care au muncit pen
tru perfecționarea pregătirii lor, pen
tru apărarea bunurilor încredințate, 
formația civilă de pază contra in
cendiilor de la „Danubiana* a do- 
bîndit Steagul de formație fruntașă 
pe Capitală.

Cpt. Ioan IANCU 
Paul CIORÂN

Din agenda
Festivalului

Și
Concursului

• în ultimele două zile au sosit 
în Capitală noi oaspeți ai Concursu
lui și Festivalului : Gosta Percy, 
coeditor la „Musicrevy“ (Suedia), 
prof. Ilia Hurnik (R. S. Cehoslovacă), 
Dimitrie Tapcov, secretarul Uniunii 
compozitorilor bulgari, compozitorul 
Petco Stainov (R. P. Bulgaria), Con
stantin Traco și Rifat Tecya, membri 
ai Uniunii scriitorilor și artiștilor 
albanezi.

o Sîmbătă a început etapa a doua 
a Concursului la secțiile de pian și 
canto.

• Violonistul mexican Henryk 
Szeryng, acompaniat la pian de Fer
dinand Weiss, a prezentat un reci
tal, sîmbătă după-amiază, în Sala 
mare a Palatului R. P. Romîne.

In seara aceleiași zile, în Sala 
Radioteleviziunii a avut loc un con
cert dat de Orchestra Filarmonicii 
de Stat „George Enescu“ sub con
ducerea cunoscutului dirijor indian 
Zubin Mehta, avînd ca solist pe vio
loncelistul Vladimir Orlov. Progra
mul a cuprins șase piese pentru or
chestră op. 6 de Webern, Concer
tul pentru violoncel și orchestră de 
Anatol Vieru, Simfonia a Vil-a în 
mi major de Bruckner.

(Agerpres) •

In zori la cabana Caraiman

FOILETON

Și au fost tăiați purceii 
cei mai grași

Adunare festivă 
cu prilejul Zilei pompierilor

Sg® l s iä«
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wDupă cîteva clipe, mașini modem utilate pornesc cu toată viteza spre locul indicat
Foto : M. CIoo

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
în Capitală o adunare festivă cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 13 sep
tembrie — Ziua pompierilor din R. P. 
Romînă. Despre semnificația Zilei 
pompierilor din R. P. Romînă a vor
bit general-maior Pamfil Tatu. A 
urmat un program artistic prezen
tat de Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciocîrlia“ al Ministerului Afa
cerilor Interne.

■Ar
Adunări consacrate acestei zile au 

mai avut loc și în alte orașe clin 
țară.

(Agerpres)

Filme în școli
Școlile de cultură generală au fost 

dotate cu diferite materiale didac
tice, precum și cu mijloace moderne 
audiovizuale necesare procesului 
instructiv-educativ. Ele au primit a- 
parate de proiecție cinematografică 
pe bandă de 16 mm, diaproiectoare, 
aparate pentru proiecția automată a 
diafilmelor. La lecțiile de matematică 
vor putea fi folosite filmele „Locuri 
geometrice și aplicațiile lor în prac
tică", „Corpuri de rotație“, „Cazurile 
de egalitate a triunghiurilor". La 
alte discipline, vor putea fi prezen
tate, în timpul predării, filmele „Din 
viața peștilor exotici“, „Trotușul și 
oamenii lui“, „Muzeul de artă al 
R. P. Romîne" ș. a.

Sînt în curs de realizare benzi de 
magnetofon cu înregistrări din ope
rele marilor scriitori: Mihail Sado- 
veanu citind din „Amintiri din co
pilărie" de Ion Creangă și Tudor 
Arghezi recitind din versurile sale. 
La „Electrecord“ se află în pregă
tire discuri noi cu înregistrări din 
opérele liîl Alecsandri și Eminescu.

Sărbătoare 
la Păulești 
(Urmare din pag. I-a)

mal pornind pe acest drum se poa
te ajunge la un trai cu ade
vărat omenesc. In 1952, Între
gul sat se alătura primilor co
lectiviști. Apoi, în anii următori și 
celelalte trei sate ale comunei Am- 
bud (de care țin Păuleștii) și-au în
ființat cîte o gospodărie colectivă. 
Firește, G.A.C. „Steagul lui Lenin' 
din Păulești își păstra valoarea de 
exemplu demn de urmat nu numai 
ca o surată mai vîrstnică, ci și ca 
izvor de învățătură în ceea ce pri
vea organizarea muncii, aplicarea 
unor metode agrozootehnice cu cea 
mai mare eficiență.

In 1962, după unirea celor patru 
colective într-una singură, supra
fața de teren a crescut la peste 
două mii șase sute de hectare, care 
sînt lucrate în prezent cu ajutorul a 
22 de tractoare, cinci combine, 10 
semănători, grape stelate, cultiva
toare etc, aparținînd S.M.T. din a- 
propiere.

Despre această gospodărie colec
tivă s-a vorbit mult. Insă colectiviș
tii de aici și-au dat seama că pe 
măsură ce devin mai cunoscuți în 
întreaga țară obligația lor morală 
de a corespunde atenției ce li se a- 
cordă crește. Așa îneît nu s-au cul
cat pe-o ureche, ci, dimpotrivă, au 
căutat ca în permanență gospodăria 
lor să fie un exemplu de la care ce
lelalte să aibă de învățat. Linia tra
sată de partid pentru dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agricul
turii are adepți entuziaști în colec
tiviștii de la Păulești. In ultimii trei 
ani aci s-au folosit mii de tone de 
îngrășăminte naturale șl chimice și 
15 vagoane de amendamente calca- 
roase pentru fertilizarea solului.

La sfîrșitul acestui an, în sectorul 
zootehnic se vor alla 1 112 bovine 
din care 460 de vaci cu lapte și ju- 
ninci gestante, 600 de porci, peste 
două mii de oi șl aproape 4 700 de 
păsări.

Grădina de legume (75 de ha iri
gate), serele, răsadnițele calde vor 
aduce, la capitolul venituri, 1 500 000 
de lei în acest an. Astfel s-a creat 
posibilitatea ca în fiecare lună să 
se dea colectiviștilor cîte 10 lei a- 
vans bănesc la zi-muncă.

540 de case noi, electrificare șl 
cămin cultural în fiecare din cele 
patru sate — iată numai cîteva e- 
lemente din viața nouă a colecti
viștilor din Păulești.

Telegrama lor trimisă conducerii 
partidului se încheie cu următoarele 
cuvinte : „Asigurăm că sîntem mai 
uniți ca oricînd în jurul partidului 
și guvernului și ne angajăm că vom 
lupta cu și mal mult avînt pentru 
traducerea în viață a tuturor hotărî- 
rilor de partid și de stat, în intere
sul consolidării economico-organi- 
zatorice a gospodăriei noastre co
lective pe calea dezvoltării intensi
ve și multilaterale a producției a- 
gricole, în interesul creșterii conti
nue a avutului obștesc*.

Colectiviștii din Păulești știu să-și 
respecte angajamentele.

CĂMINUL NOSTRU

Legume și fructe deshidratate 
pentru aprovizionarea de iarnă

Anul trecut, în toamnă, în unele ma
gazine din Brașov, Timișoara, Hune
doara, Petioșeni, Reșița și altele au a- 
părut, ambalate în pungi de polietile
nă de cîte 250 gr, 500 gr și 1 kg fie
care, amestecuri de fructe — caise, 
mere, pere și prune — pe care vînză- 
torii le recomandau simplu : f___
deshidratate pentru compot. Gos
podinele care le-au cumpărat au avut 
o surpriză plăcută. Scutite de obligația 
de a curăța și tăia fructele, ele au putut 
prepara rapid compoturi asortate. Gus
tul și aroma nu se deosebeau cu nimic 
de acelea ale fructelor proaspete. De 
atunci, unitățile cooperației de consum 
au introdus în procesul de -semiindus- 
trializare și alte sortimente de legume 
și fructe.

Pentru a informa pe cititori asupra a- 
vantajelor pe caro le prezintă folosirea 
în alimentație a acestor produse, am fă
cut zilele trecute o vizită la complexul 
de semiindustrializare de la Pitești.

Asemeni multor locuri de muncă 
unde marca fabricii constituie prilej 
de mîndrie, am găsit și aici o vitrină 
în care sînt expuse mostre ale produse
lor experimentate și omologate pentru 
acest an ; pungi din polietilenă conți- 
nînd frunze de un verde îmbietor care, 
dacă n-ar foșni la atingere, ai crede că 
sînt cu spanac abia cules, altele mici, 
umplute cu un fel deosebit de tăiței 
albi, pe care scrie „ceapă deshidratată", 
în sfîrșit, pungi cu varză, morcovi, pă
trunjel, țelină și păstîrnac pentru supe 
sau ciorbe, cu cartofi cuburi sau felii, 
cu fasole verde, subțire ca fideaua, a- 
mestecuri de fructe. Toate sînt conser
vate priu deshidratare.

Calitatea, conținutul bogat în sub
stanțe nutritive au impus în ultima vre
me legumele și fructele deshidratate 
realizate în unitățile cooperației de 
consum din țara noastră și pe piețe 
din străinătate.

De fapt, în ce constă deshidratarea P 
Pe scurt, este vorba despre un proces 
prin care legumele, fructele și zarzava
turile pierd apa pe care o conțin, mic- 
șorîndu-și astfel volumul de 2 pînă la 
10 ori.

...Secția de deshidratare a legumelor 
și fructelor. O hală nouă, luminoasă. 
Oameni în halate albe lucrează la dife
rite mașini ori conduc cărucioare pur- 
tînd grătare încărcate cu produse, pe 
care le așteaptă cuptoarele. Sub je
turi puternice de apă, ori scufunda
te în cîte 4—5 băi cu apă rece, pro
dusele sînt curățate. Apoi, două mașini 
moderne, avînd fiecare o capacitate de 
tăiere de cîte 50 000 kg în 24 de ore, 
dau produselor forma de cuburi, felii, 
tăiței etc. Datorită faptului că procesul 
de producție este reglat automat, în 
funcție de produsele respective, legu
mele și fructele deshidratate își păstrea
ză vitaminele și celelalte substanțe nu
tritive. In procesul de prelucrare nu sînt

fructe

folosite nici un fel de substanțe chi
mice.

Au loc apoi sortarea, cîntărirea și 
ambalarea legumelor deshidratate în 
pungi de polietilenă, sudate la ambele 
capete. Etichetele care le însoțesc 
poartă, pe lîngă data fabricației, și o 
indicație asupra felului cum se păstrea
ză și se întrebuințează.

Sîntem la faza finală a procesului de 
producție. în fața noastră se înșiră pun
gile din polietilenă. O pungă în 
care în mod normal intră 1 kg de spa
nac proaspăt, de această dată conține 17 
kg de spanac deshidratat sau 10 kg 
ceapă deshidratată. Unui kilogram de 
caise deshidratate îi corespund ca vo
lum 7 kg de caise proaspete, unui kg 
de mere — 7 kg, iar cantitatea de 
100 de grame de varză deshidratată 
este egală cu 2 kg de varză proaspătă. 
Iată, așadar, cum într-o cămară cît de 
mică pot fi depozitate cantități mari 
de legume și fructe, care să asigure 
nevoile din timpul iernii. Probele de 
laborator au arătat că prin păstrarea 
acestor produse la loc uscat, ferit de 
lumină, vitaminele și celelalte substan
țe nutritive rămîn nealterate timp de 
un an de zile.

Modul de folosire a acestor produse 
este cît se poate de simplu : ele tre
buie rehidratate, proces prin care își 
revin la forma, gustul și aroma inițială. 
Această operație se face într-o cantitate 
de apă de 3—4 ori mai mare decît greu
tatea legumelor sau fructelor ce ur
mează să fie consumate și durează în
tre 1—3 ore, în
funcție de produs.

★
Prin folosirea a- 

cestor produse poa
te fi asigurată o a- 
provizionare variată 
și în lunile de iarnă. 
Pe de altă parte, fo
losirea lor ușurează 
munca gospodinelor. 
Cu toate avantajele 
pe care le pre
zintă pentru consu
matori, ele apar 
încă în cantități in
suficiente pe piață, 
iar acolo unde sînt 
aduse, din cauză 
că lipsește publici
tatea, sînt puțih cu
noscute. De aceea, 
se cere organizații
lor comerciale să în
cheie din vreme 
contractele cu uni
tățile cooperației de 
consum și să asigu
re o reclamă mai 
operativă, atrăgă
toare.

Maria
ȘTEFĂNESCU

J®/ articole
în unitățile de desfacere a pro

duselor din materiale plastice și 
metalo-chimice au apărut în ul
tima vreme noi articole de uz 
casnic. Iată cîteva dintre ele :

• Printre noile obiecte gospodă
rești din polistiren și polietilenă se 
află strecurătoarea (cu miner) de 
ceai, răzătoarea de zarzavat, fur
culița cu miner lung pentru servit 
Ia masă, umezitoare de rufe și ca
lote din pînză de sirmă pentru a- 
coperirea alimentelor.

» Cu ajutorul lacului special 
„Palux”, realizat de Fabrica de 
produse chimice „Azur“ din Timi
șoara, luciul parchetului se menți
ne timp de 3—1 ani, pentru curăți
rea lui fiind necesară doar șterge
rea prafului. Produsul — ambalat 
în cutii de metal de 1 kg — poate

de uz casnic
fi diluat după necesitate cu spirt 
tehnic. O cutie de „Palux" asigură 
lăcuirea în 3-4 straturi a unei su
prafețe de parchet de 20 mp.
• „Odorcidul“ este un dezodori- 

zant al încăperilor. El se prezintă 
sub formă de capsule ambalate în
tr-o cutie din material plastic per
forat. Se poate folosi fie lăsînd pur 
și simplu cutia în încăpere, fie prin 
împrăștierea pastilelor.

• Pentru apărarea de molii și 
păstrarea hainelor de blană sau 
din stofă de lină a fost pus în vîn- 
zare produsul „Molicid”. El este 
parfumat și se folosește prin sim
pla expunere a cutiei perforate în 
camerele-debara sau prin împrăș- 
tierea capsulelor printre haine. Mi
rosul dispare complet după ce hai
nele au fost aerisite timp de 30 de 
minute.

In magazin sau
Nu este un secret că borcanele cu 

murături sau cu alte conserve se 
păstrează în cămări și, uneori, in 
beciuri. Dar cînd este vorba de bor
cane, pe care trebuie să le cumperi 
din magazine, o invitație la... beci 
pare ciudată. Așa ni s-a întîmplat 
însă la magazinul cu articole de sti
clărie și porțelan din strada Lipscani 
nr. 20.

Cum cumpărătorii nu se prea ara
tă dornici să coboare în depozitul de 
la subsol ei pleacă spre alte maga
zine, în speranța că poate acolo bor
canele atît de cerute în acest sezon 
vor fi puse la vedere. Și la magazi
nele din bulevardul 1848 și din calea 
Rahovei 113, însă, cumpărătorii sînt

in pivnița?
informați că „sînt borcane cîte vrei, 
sortimente și calități destule", dar... 
tot în pivniță.

Este greu de înțeles de ce, în pli
nă campanie de pregătire a conser
velor pentru iarnă, este îngreunată 
aprovizionarea cu borcane din lipsa 
unor simple măsuri gospodărești, cu 
atît mai mult cu cit aceste produse 
stau la îndemîna comerțului.

Un grup de gospodine

In primăvara anului 1695 (una 
mie șase sute nouăzeci și cinci) 
ilustrul fabulist La Fontaine mi-a 
trimis o telegramă prin care mă 
invita în.Franța. Eram foarte tînăr 
pe acea vreme.

— Am șaptezeci și patru de ani, 
dragul meu, mi-a spus maestrul și 
arătîndu-mi din priviri un fotoliu 
mi-a făcut semn să iau loc. După 
ce m-a mai cercetat, după ce m-a 
rugat să-i povestesc viața mea, a 
continuat :

— Am citit cîteva foiletoane 
semnate de tine. Dacă nu greșesc, 
prin „Urzica“. Eu am să părăsesc 
acest pămînt, nu vreau să duc cu 
mine secretele fabulei. De-aia 
te-am chemat. Animalele, dragul 
meu au...

N-am să vă povestesc tot ce am 
discutat cu marele maestru al fa
bulei, pentru că în primul rînd 
nu-mi permite spațiul și în al doi
lea rînd m-a rugat el însuși să nu 
dezvălui acest secret pentru că s-ar 
apuca toți literații de fabule și s-ar 
neglija celelalte sectoare ale bele
tristicii.

Acum ori că nu am fost prea 
atent la discuția cu La Fontaine, 
ori nu sînt înzestrat cu har în ale 
fabulei pentru că, ați observat și 
dumneavoastră, prea mare lucru 
n-am făcut în acest domeniu. To
tuși... (există un totuși) înțeleg ani
malele. Dacă mă făceam medic ve
terinar ajungeam departe.

Să aduc dovezi că așa este ? 
Poftim :

Acum cîtva timp s-a prezentat 
la mine acasă medicul veterinar al 
raionului Slatina, Argeș.

— Tovarășe, a început el, venim 
la dv. cu o problemă care ne dă 
mare bătaie de cap.

— S-aud.
— E un caz ieșit din comun. In 

orașul Slatina există o întreprin
dere de industrie locală care se 
cheamă „Oltul“. Și întreprinderea 
asta are o secție anexă.
- Și?
— Secția asta anexă are niște 

porci.
- Și?
— Acești porci ne-au dat mare 

bătaie de cap. Am adus toți medi
cii veterinari din regiunea Argeș, 
am adus experți, n-am ajuns la 
nici un rezultat. Domnule, porcii 
ăștia nu sînt bolnavi, l-am pus la 
fel de fel de examene, le-am făcut 
pînă și radiografii. Nimic n-au.

— Poate au ceva pe suflet.
— D-aia am venit la dumneata. 

Cunoaștem problema dumitale cu 
La Fontaine, așa că deplasează-te 
pînă la Slatina.

Am acceptat. M-am dus direct 
la secția anexă. Intr-adevăr, toți 
rîmătorii de-aici erau într-o stare 
de plîns. Slabi, jigăriți.

— Deci le dați și mîncare, nu 
sînt nici bolnavi... Lăsați-mă 
singur.

Rămas singur am deschis portița 
și-am intrat printre ei. M-am uitat

în ochii lor intr-un fel pe care nu 
vi-l pot spune. Ei au îngenuncheat 
în jurul meu. Mi-am dat seama 
imediat despre ce este vorba. 
M-am adresat celui care m-a in
vitat la Slatina :

— De cînd sînt porcii în situația 
asta ?

— De la începutul anului 1964.
— Bun l... Cine e directorul în

treprinderii „Oltul ?"
— Marin Barabaș.
— Ii place carnea de porc ?
— Ii cam place.
— Bun !... A fost sacrificat vreun 

porc anul ăsta ? Cu ce ocazie ?
— Primul porc, cel mai gras, a 

fost sacrificat cu ocazia unei ani
versări.

— Ce aniversare ?
— S-au împlinit doi ani și 

paișpe zile de la înființarea secției 
lămpi fluorescente.

— Mulțumesc / Dumneata crezi 
că trebuia făcut bairam cu aceas
tă ocazie ? Trebuia sacrificat un 
porc ? Altceva. Ce produce aceas
tă întreprindere ?

— Lămpi fluorescente, mobilă, 
cărămidă... întreprindere indus
trială, îți dai seama.

— Da ! Spune-mi te rog direc
torul Marin Barabaș, contabilul 
șef, conducătorul secției tîmplărie 
și-au făcut mobilă în întreprin
dere ?

— Și-au făcut și încă cu modifi
cări, cu îmbunătățiri față de STAS.

— Au plătit diferența ?
- Nu. -
— Un control de la sfatul 'O'- 

lar al regiunii a fost pe-aici t
— Au fost, în martie, tovarășii 

Nedelcu, revizor contabil, Nacu 
Petre și Constantin Zimniceanu.

— După ce s-a efectuat contro
lul ce s-a întîmplat ?

— O masă tovărășească.
— S-a tăiat purcelul cel mai 

gras, așa e ?
— Așa e 1
— Spuneai că întreprinderea „Ol

tul" fabrică și cărămidă. Răspun- 
de-mi, te rog, tovarășii din condu
cere au cumpărat cărămidă calita
tea întîia și a doua la prețul de 
cărămizi rebut ? Au vîndut și la 
rude ale lor, ori la prieteni ?

— Au cam vîndut.
— După asta a mai fost un con

trol de la regiune ?
— A fost șeful serviciului con

tabilitate al secțiunii industriei lo
cale din Sfatul popular regional 
Argeș.

— Și după control ? Așa e că s~a 
tăiat purcelul cel mai gras ?

— Așa e !
— Mulțumesc. Sînt lămurit. Știu 

de ce nu vor purceii dv. să se în- 
grașe. Nu vor să fie sacrificați cu 
astfel de ocazii. Schimbați dv. 
conducerea întreprinderii și o să 
vedeți că medicii veterinari n-o să 
mai aibă probleme în legătură cu 
purceii.

Iți mulțumesc, ilustre La Fon
taine, că m-ai învățat ceva întru 
ale animalelor.

Nku|ă TÀNASE

TEATRE ®
Balet 
(pre- 
Mos-

CINEMA ® TELEVIZIUNE

In cadrul florăriei de la parterul blocului-turn din 
Piața Splaiului, întreprinderea Horticola „1 Mai" a 
amenajat un raion de prezentare și desfacere a plan
telor de apartament. Cumpărătorii — care pot face și 
comenzi — primesc, la cerere, indicații privind îngri

jirea plantelor

TEATRE : Teatrul de Operă șl 
al R. P. Romîne : Lacul lebedelor 
zlntă Teatrul Mare Academic din 
cova — (orele 20). Teatrul de Stat de 
Operetă (la Teatrul de vară „N. Băl- 
cescu“) : Spectacol de varietăți — (orele 
20). Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(la Teatrul de vară „23 August“) : Adam 
și Eva — (orele 20) ; (în sala „Studio“) : 
Moartea unui artist — (orele 19,30). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase" (sala 
„Savoy") : Carnaval la Tănase — (orele
20) . Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giulești 
(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău") : Paharul cu apă — (orele 20). 
Teatrul evreiesc de stat (în grădina din 
str. Mircea Vodă nr. 5) : Omul care a 
văzut moartea — (orele 20). Circul de 
stat : Păcală și Tîndală — (orele 16 și 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Dragoste la 
zero grade : Republica (8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45; 21,15). Brațul nedrept 
al legii : Luceafărul (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Grivlța (10; 12; 14; 16; 18; 20), Me
lodia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele
19.30) . Moral ’63 : Carpațl (9,45; 12; 14,15;
16,30; “ ' "■ ....... .............. .......
13,45; 
14,30; 
14,15; .......................
(Str. 11 Iunie — orele 
namo“ (Șos. Ștefan 
19,30). Falsificatorul : 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45 
le 19,30), Bucegi 
20,30 — la grădină orele 19,30), Arta (11; 
16; 18,15; 20,30). ~ ‘ ' - ■■ ■
(9; 11; 13; 15; 17; _
Pasajul „Eforie" — orele 19,45), înfră
țirea între popoare (11,30; 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Sechestratul din Al
tona ; Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20), Adesgo (10,30; 15,30; 18;

(10; 12; 15; 17; 19; 21),
' (Str. Doamnei nr. 9

18,45; 21), București (9,15; 11,30; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
16,30; 18,45; 21), "
16,30; 18,45; 21),

Feroviar (9,45; 12; 
Arenele Libertății 
20), Stadionul „Di- 
cel Mare — orele 

Capitol (9; 11,15;
— la grădină ore- 

(10; 12,15; 15,30; 18;

Banda de lași : Festival 
; 19; 21 — la grădină —

— orele 19,45),

20,30). Bărbații : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Floreasca (11; 
16; 18,15; 20,30), Cotroceni (11; 15; 17; 19; 
21). Cei șapte magnifici — cinemascop : 
Lumina (9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Comi
sarul : Union (11; 16; 18,15; 20,30). Pro
gram pentru copii (orele 10 dimineața) : 
Doina. Singurătatea alergătorului de 
cursă lungă : Doina (11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Tomis (10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30 — la grădină orele 19,30), Drumul 
Sării (11; 15; 17,30; 20), Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești — orele 19,30). Galapa
gos : Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20), 
Moșilor (15,30; 18 — la grădină orele 
20,30). Cei trei mușchetari — cinemascop 
(ambele serii) : Dacia (9; 12,15; 16; 20), Gră
dina „Buzeștl" (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 19,15). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Buzeștl (11; 16; 18,15; 20,30). Primul 
troleibuz : Crîngași (11; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (10; 12; 16; 18,15; 20,30). M-am în
drăgostit la Copenhaga : Unirea (11; 16; 
18; 20 — la grădină orele 20,15), Munca 
(16; 18,15; 20,30), Grădina „Arta“ (Calea 
Călărași nr. 153 — orele 19,30). Inspecto
rul și noaptea : Flacăra (16; 18; 20). 
Rebelul magnific : Miorița (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Popular (10,30;
15,15; 17,30; 20). Domnul Topaze — ci
nemascop : Cosmos (16; 18; 20). Comoara 
din lacul de argint — cinemascop : 
Viitorul (11,30; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Pa
cea (10,30; 16; 18,15; 20,30). Frații corsi- 
canl — cinemascop : Colentina (16; 18; 
20). Ocolul Pămîntului în 80 de zile — ci
nemascop (ambele serii) : Rahova (10; 
15; 18,30 — la grădină, Calea Rahovel nr. 
103 — orele 20). Pagini de istorie — Ro- 
mînia, orizont '64 : Modern (10; 12,45; 
16; 19). Asasinul din cartea de telefon : 
Progresul (11; 15; 17; 19; 21). Dragoste 
neîmplinită : Flamura (10; 12; 16; 13; 20).

TELEVIZIUNE : Ora 8,50 — Gimnastica 
de înviorare la domiciliu. 9,00 — Emi
siunea pentru copii șl tineretul școlar : 
Aventurile echipajului Val-Vîrtej ; Invi

tație la parașutism (transmisiune de la ae
roportul Clincenl) : Telejurnalul pionieri
lor. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — E- 
misiunea pentru sate. In jurul orei 17,00 
— Transmisiune de la Stadionul Repu
blicii : întrecerile balcanice de atletism. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 —
Maeștrii genului scurt : Balzac. 20,00 — 
Transmisie de la Teatrul de Operă șl 
Balet al R. P. Romîne : Baletul Lacul 
lebedelor de Ceaikovskl, în interpreta
rea colectivului Teatrului Mare din Mos
cova. In pauze : Agenda celui de-al 
111-lea Concurs și Festival internațional 
„George Enescu“ și filmul documentar 
„Pe poteci de munte". In încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteoro
logic

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general slab, 
exceptînd estul țării, unde a suflat po
trivit, predominînd din sectorul sud- 
vestic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra valori cuprinse între 29 grade 
la București, Călărași, Băilești și Ber- 
zeasca șl 21 grade la Mangalia. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mal mult senin. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a atins 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 septembrie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin în sudul țării. Vor cădea 
ploi izolate în jumătatea de nord a țării. 
Vînt slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura staționară. Minime
le ver fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar maximele între 22 și 32 grade. )n 
București și pe litoral ; Vreme frumoasă 
șl călduroasă. Vînt slab pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura stațio
nară.
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buletin La Expoziția realizărilor
economiei naționale
„Surorile" siderurgiei

Un vizitator se oprește cîteva clipe in 
fața unei machete, care reprezintă o 
parte a Combinatului siderurgic Hune
doara. Este ing. Nicolae Agachi, direc
tor general al combinatului. „Macheta de 
aici este aidoma cu corespondenta ei 
din realitate — ne spune el. O cunosc 
bine la scara reală, așa că prefer să 
vorbesc despre alte sectoare. Noi, si- 
derurgiștii, n-am avut posibilitatea să a- 
ducem aici... furnale sau cuptoare Mar
tin în funcțiune. Așa că sîntem repre- 
zentafi de ramurile surori : industria 
constructoare de mașini-unelte și de ma
terial electrotehnic. O mare bucurie mi-a 
produs întîlnirea cu produse ca rulmen
ții realizați la uzinele din Brașov și Bîr- 
lad, cărora combinatul nostru le livrea
ză materia primă — oțelurile speciale. 
Am recunoscut, de asemenea, produsele 
noastre, trecute prin diferite metamor
foze, în vagoanele construite la Arad, 
unde livrăm laminate de profile grele, în 
utilajul petrolier, de reputație mondială, 
fabricat de uzinele „1 Mai" din Ploiești. 
Am vizitat cu interes și sectorul rezer
vai Institutului de fizică atomică. Oame
nii noștri de știință au adus o contribu
ție prețioasă la folosirea izotopilor ra
dioactivi în siderurgie. Lor le datorăm 
existența instalației de control de la fur
nalul nr. 7. în încheiere vreau să men
ționez că automatizarea — care repre
zintă ziua de azi și de mîine în side
rurgie — este larg reprezentată în expo
ziție, prin produse realizate la un înalt 
nivel tehnic".

iar perfecționarea sistemului de încălzire 
și mai buna efanșare a ușilor și fe
restrelor crează condiții minunate de lu
cru — mai ales iarna —• personalului de 
conducere, Locomotiva Diesel-electrică 
este o realizare cu care se pot mîndri, 
pe drept cuvînt, colegii mei din Craiova 
și Reșița”,

Casa... călătoare
existente în secfo- 

lacului Herăstrău se
Printre exponatele 

rul de pe malul 
află și o locuință tip camping, realizată 
din plăci fibrolemnoase dure. Ea are o 
greutate de circa 300 kg și poate ti 
transportată ușor cu ajutorul unor mij
loace uzuale : tren, vapor, autocamion, 
saut pe o platformă specială, poate fi a- 
tașată la autoturisme. O asemenea lo
cuință de excursie poate fi montată și 
demontată în aproximativ o jumătate de 
oră, cu ajutorul unei... șurubelnițe. Casa 
poate fi instalată în cele mai diverse 
locuri : la mare, la munte, în păduri, pe 
malul unor ape etc. In interior mica lo
cuință are două paturi, cu saltele din 
cauciuc spongios, un dulap, a cărui ușă 
rabatabilă poate fi folosită și drept masă.

Atenție — se filmează!
Reflectoarele își joacă fasciculele stră

lucitoare pe deasupra vizitatorilor. Re
gizorul dă ultimele indicații, operatorul 
prinde pe peliculă tot ce i se pare mai 
reprezentativ. La expoziție a poposit o 
echipă de filmare a studioului „Alexan
dru Sahia". Se turnează un film docu
mentar, realizat în culori. Realizatorii fil
mului speră să-l prezinte curînd pe e- 
crane.

mtnful romînesc. Ea demonstrează în 
modul cel mai convingător marile cu
ceriri ale poporului romîn în construirea 
socialismului. Numeroasele exponate, 
prezentate aici, înfățișează un tablou viu 
al marilor progrese din toate domeniile 
economiei naționale, ale științei și cultu
rii, făcute de oamenii muncii din Romî- 
nia, sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn. Noi, oamenii, sovietici, ne 
bucurăm* din toată inima de realizările 
poporului frate romîn și îi dorim noi și 
mari succese pe calea desăvîrșirii con
strucției socialismului".

„Avem numai cuvinte de laudă"

I
PRIMIREA

DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

GOGU RÄDULESCU,
A GUVERNATORULUI INSULEI 

BALI

FORMAȚII
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE LA TÎRGUL 
DE LA PLOVDIV

„lfn măreț imn al victoriei 
socialismului"

Numeroși vizitatori de peste hotare sînt 
oaspeții expoziției. Zilele trecute expo
ziția a fost vizitată de I. K. Jegalin, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și de 
membri ai ambasadei. După vizitarea pa
vilioanelor și standurilor, oaspeții sovie
tici au scris în cartea de onoare a ex
poziției următoarele : „Expoziția dv. — 
după cum a spus și președintele ■ Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
tov. A. I. Mikoian — apare ca un mă
reț imn al victoriei socialismului pe pă-

„Am rămas impresionați de realizărle 
dv, remarcabile — a declarat dl 
Zogbi, președintele Societății 
,(Sofaga" din R.A.U. Ne-a plăcut 
cial industria constructoare de 
care are produse moderne, ce pot concu
ra, de la egal la egal, pe piața inter
națională. E de ajuns să exemplific a- 
ceastă afirmație prin locomotiva Diesel- 
electrică, vagoanele de Cale ferată, ma- 
șinile-unelte și modernele utilaje agrico
le. Din această enumerare sumară nu 
trebuie să lipsească, bineînțeles, cunos
cutele și apreciatele instalații de foraj. 
Avem numai cuvinte de laudă despre 
cele văzute. Sîntem siguri că relațiile co
merciale dintre Romînia și Republica 
Arabă Unită vor prospera mereu spre bi
nele ambelor țări. în curînd vom avea, 
poate, ocazia să ne înfîlnim cu unele 
din exponatele văzute aici la viitorul tîrg 
internațional din țara mea".

Ahmet 
miniere 
în spe- 
mașini,

vizită în regiunea Galați. Le Com-« 
binatul de celuloză și hîrtie de la 
Brăila oaspeții au fost întîmpinați 
de reprezentanți ai Sfatului popular 
regional. Inginerul șef al combina
tului a prezentat parlamentarilor 
francezi această mare întreprindere 
a industriei noastre chimice. La 
Galați delegația a vizitat șantierul 
combinatului siderurgic. Directorul 
întreprinderii de construcții și mon
taje siderurgice a informat pe oas
peți asupra stadiului lucrărilor de 
construcții. Apoi delegația a vizitat 
noul cartier de locuințe Țiglina și 
centrul orașului.

De la Galați delegația a plecat cu 
vaporul spre Constanța.

La invitația guvernului R.P. Bul
garia, sîmbătă, o delegație guverna
mentală a R.P. Romîne, condusă de 
Dumitru Mosona, ministrul indus
triei construcțiilor, a plecat pentru 
a participa la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Plovdiv.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de Ion 
Marinescu, ministrul industriei me
talurgice, de reprezentanți ai con
ducerii altor ministere economice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Camera de 
Comerț a R.P. Romîne.

Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE A R.A.U.
în cea de-a doua zi a șederii la 

Brașov a delegației guvernamentale 
a Republicii Arabe Unite, conducă
torul acesteia, dr. Sedky Aziz, vice- 
premier al Consiliului de Miniștri, 
împreună cu ambasadorul R.A.U. în 
R. P. Romînă, Mohamed Fahmy 
Hamad, au vizitat orașul și Poiana 
Brașov. O parte din membrii dele
gației a vizitat uzinele de tractoare 
și de autocamioane din localitate. în 
timpul vizitelor oaspeții au fost în
soțiți de Virgil Actarian, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, și de reprezentanți ai Mi
nisterului Comerțului Exterior.

în cursul după-amiezii 
bătă membrii delegației 
mentale s-au înapoiat în

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gogu Rădulescu, a primit 
sîmbătă pe guvernatorul insulei 
Bali (Indonezia), Anak Agung Bagus 
Sutedja, împreună cu soția.

La întrevedere, oare a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Ion Cosma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, și alte persoane oficia
le. Au asistat Sukrlsno, ambasadorul 
Indoneziei la București, și membri 
ai ambasadei.

*
Guvernatorul insulei Bali, Anak 

Agung Bagus Sutedja, împreună cu 
soția, a vizitat, timp de mai multe 
zile, țara noastră.

însoțiți de Vasile Drăgoiescu, se
cretar al Sfatului popular al Capi
talei, și de membri ai ambasadei 
Republicii Indonezia în R.P. Romî
nă, oaspeții au vizitat Uzinele 
de tractoare, gospodăria agricolă co
lectivă din Hărman, Poiana Brașov 
și orașul Sibiu, unde s-au oprit, în
tre altele, la Muzeul Brukenthal. în 
continuare, ei au vizitat stațiunea 
climaterică Lacul Roșu, hidrocen
trala „V. I. Lenin“-Bicaz și orașul 
Piatra Neamț. La Bacău, oaspeții au 
făcut o vizită la sfatul popular' re
gional și au cunoscut noile ansam
bluri de locuințe din localitate.

Sîmbătă, în Ultima zi a vizitei, 
președintele Sfatului popular al Ca
pitalei a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților. Cu acest prilej a oferit 
o masă și ambasadorul Indoneziei.

*
în Gazeta învățămîntului“ de vi

neri 11 septembrie, acad. Ștefan 
Bălan; ministrul învățămîntului, a- 
dresează un cuvînt de salut elevilor 
și cadrelor didactice din întreaga 
țară, cu prilejul deschiderii noului 
an școlar, la 15 septembrie,

Cu ochi de cunoscător

Foto : Gh. Vințilă

Campionii zilei a Il-a

Mineri de la mina Sasar din Baia Mare in vizită la expoziție

de sîm- 
guverna- 
Capitală.

Inginerul Victor Macarie lucrează la 
Uzina „Autobuzul", ca proiectant prin
cipal. Impresiile sale se referă însă la 
produsele colegilor de „breaslă" de la 
Craiova. „Fiind constructor de mașini, 
cunosc strădaniile care se depun în 
uzine pentru a se realiza produse cu 
performanța superioare. Examinez de 
cîteva minute locomotiva Diesel-electri
că. Construcția acestei locomotive este 
la un înalt nivel tehnic. Față de proiec
tul inițial, locomotivei i-au fost aduse 
p' parcurs îmbunătățiri. Datorită modifi
cării schemei de slăbire a cîmpului mag
netic la motoarele de tracțiune, se evi
tă acum salturile de curent și tensiune,

VIZITELE 
PARLAMENTARILOR FRANCEZI

Sîmbătă delegația Comisiei de 
producție și schimburi din Aduna
rea Națională Franceză, însoțită de 
deputatul Stanciu Stoian, a tăcut o

*

Nouă canotori ai clubului „Le
dyard Canoe Club“ de la Darmouth 
College, New Hampsire — S.U.A., 
după ce au parcurs 2 000 de km pe 
Dunăre în patru ambarcațiuni, por
nind de la Ulm, au intrat la în
ceputul lunii august pe teritoriul ro
mînesc. Călătoria a continuat apoi 
timp de aproape o lună, fiind stră
bătuți 1 000 de km pînă la vărsarea 
Dunării în Marea Neagră. La capă
tul acestei călătorii canotorii de la 
Colegiul Darmouth au petrecut 
cîteva zile la Mamaia. Apoi, ei 
au vizitat Bucureștiul. La 11 sep
tembrie, Ambasada S.U.A. din 
București a oferit un cocteil în 
cinstea grupului de sportivi ameri
cani.

(Agerpres)'

DIN VIAȚA CULTURALA
internațională

De vorbă cu Artur Lundkvist CINEMATOGRAF

Jocurile bakaohe
atletism

FEMININ — aruncarea greută
ții : Ana Sălăgean (Romînia) 16,31 
m — nou record balcanic ; sări
tura în lungime : Viorica Visco
poleanu (Romînia) 6,46 m — nou 
record balcanic ; 200 m plat :
Ioana Peirescu (Romînia) 24''4/10.

MASCULIN — aruncarea suli
ței : Chrisîos Pierakos (Grecia) 
77,30 m ; săritura în lungime :

Dimitrios Manglaras (Grecia) 7,67 
m — nou record balcanic ; 1 500 
m plat : Andrei Barabaș (Romî- 
nia) 3*48"7/10 ; 3 000 m obstaco
le : Slavko Span (Iugoslavia) 
8’44’’8/10 — nou record balcanic ; 
ștafeta 4 x 100 m plat : Bulgaria 
40"2/10 — nou record balcanic ; 
decatlon: Kurt Socol (Romînia) 
7 282 puncte — nou record bal
canic.

O „serie“ 
uimitoare

In crepusculul care învăluie sta
dionul, razele reflectoarelor izbuc
nesc ca niște exclamații luminoase. 
Aproape simultan, răsună vocea 
crainicului: — Se pregătește să sară 
campioana și recordmana țării 
noastre, Viorica Viscopoleanu !

Cîteva clipe de concentrare, un 
sprint hotărît, o bătaie precisă — și 

< arbitrii consemnează prima perfor
manță de talie mondială în proba 
de săritură în lungime femei : 6,40 
m. Prima cifră dintr-o serie uimi
toare, încununată de un nou record 
romînesc și balcanic. Amănunt 
demn de reținut — cinci din cele 
șase sărituri ale învingătoarei în 
concursul de ieri sînt superioare 
rezultatului realizat de prima clasa
tă la Jocurile Olimpice de la Roma ! 
Viorica Viscopoleanu — care cu 
6,46 m trece pe locul V în clasa
mentul celor mai bune performere 
de pe glob în acest an — manifestă 
o vădită predilecție pentru atmosfe
ra autumnală : în septembrie 1962, 
la Belgrad, ea stabilea un nou record 
al țării (6,14 m), iar anul trecut, tot 
în septembrie, sărea 6,08 m, ocupînd 
locul I în cadrul Balcaniadei de la 
Sofia.

Și acum — cîteva declarații cu
lese în preajma gropii cu nisip:

— Am urmărit multe concursuri 
■' internaționale, dar nu-mi amintesc 

să fi asistat la o asemenea 
spune Ivan Stoev, secretar al Fede
rației bulgare de atletism. Viscopo
leanu este o mare campioană ; ea o. 
progresat enorm față de anul tre
cut și îi prevăd bune șanse în fi
nala olimpică.

Președintele colegiului central de 
arbitri, fostul mărșăluitor Ion Pa- 
raschivescu, subliniază dîrzenia și 
perseverența învingătoarei, în timp 
ce antrenorul acesteia, Elias Baruch, 
surîde încercînd să-și mascheze e- 
moția : — Constantă la 6,40 — nu-i 
rău, firește — dar s-o vedem con
stantă la 6,70 !

— Bineînțeles, sînt mulțumită * — 
răspunde Viorica, in timp ce-și îm
bracă treningul pregătindu-se pen
tru premiere. Totuși, speram să 
realizez o cifră mai bună, peste 6,50. 
Să vedem, poate o să reușesc asta 
la Tokio...

serie ! —

Dan DEȘLIU

în programul de azi
DIMINEAȚĂ, ora 9 — săritura în 

lungime, ora 9,40 — 
cadrul pentatlonului

DUPÄ-AMIAZÄ, 
ora 14 : săritura cu 
ton, 200 m plat (finală bărbați), a- 
runcarea discului (bărbați), săritura 
în înălțime (femei), 400 m plat (fi
nală femei), 110 m garduri (finală 
bărbați), triplu salt, 80 m garduri (fi
nală femei), aruncarea suliței (fe
mei), 400 m plat (finală bărbați), 
5 000 m, ștafeta 4X100 m (femei), 
ștafeta 4X400 m (bărbați).

200 m plat (în 
femei).

începînd de la 
prăjina, mara-

• VICTORII ROMÎNîȘTI îtë TOATE PROBELE FEMININE
• FINIȘ IREZISTIBIL LA 1500 m PLAT

Recordurile balcanice cad în se
rie ! Forma excelentă a competitori
lor ce se întrec pe pistele sau pe 
gazonul stadionului Republicii în 
actuala ediție a Balcaniadei atle
tice face ca, la capătul unor dispu
te palpitante, mai toate probele să 
se încheie cu rezultate de certă 
valoare internațională. Și ieri, ca și 
în prima zi, statisticienii de specia
litate au modificat din nou tabe
lele celor mai bune performanțe ale 
atleților și atletelor din această 
zonă a Europei. Șase din cei nouă 
campioni balcanici desemnați în în
trecerile de sîmbătă au avut un plus 
de satisfacție : performanțele lor 
constituie noi recorduri balcanice. 
Se cuvine să menționăm mai întîi 
numele Vioricăi Viscopoleanu, pe 
care cei 6,46 m la lungime o înscriu 
în rîndul performerelor mondiale 
ale probei („isprava“ Vioricăi e co
mentată alăturat). Un nou record al 
Balcanilor a obținut și Ana Sălă
gean la aruncarea greutății. Chiar 
din prima încercare, bila de oțel a 
poposit la 16,31 m. Atleta noastră 
și-a confirmat buna pregătire
și în încercările ulterioare. Cea
de-a treia finală feminină a însem
nat un nou succes al atletelor ro
mîne, prilejuind Ioanei Petrescu o 
clară revanșă asupra vitezistei bul
gare Kolarova — care o întrecuse 
pe 100 m plat. Ieri, sportiva noas
tră a condus din start pînă la sosire 
cursa de 200 m, cîștigînd cu
avans de peste doi metri față de 
principala sa adversară.

...Se dă plecarea la 1 500 m. Iugo
slavul Vazici, deținătorul celui mai 
bun timp dintre participanți, se in
stalează, firesc, la conducere. Con
stantin Bloțiu îl talonează îndea
proape și îl depășește după primul 
tur. Grupul alergătorilor -rămîne 
însă compact. în penultima turnan
tă, Bloțiu se menține în frunte : 
vom asista la un nou succes al tî- 
nărului nostru alergător ? Vazici 
nu-i dă însă răgaz să se distanțeze. 
Spectatorii, în picioare, îl încu
rajează frenetic pe atletul nostru, 
dar și pe Andrei Barabaș care, în 
linie dreaptă, sprintează irezistibil,

reușind să încheie victorios un atac 
dezlănțuit cu vreo 200 m înaintea 
liniei de sosire. Printr-un efort re
marcabil, Bloțiu rezistă finișului lui 
Vazici, așa încît și locul secund re
vine unui echipier al R. P. Romîne.

Slavko Span a cîștigat la 3000 m 
obstacole. Atletul iugoslav, care 
la ora actuală ocupă locul trei 
în ierarhia mondială a specialiștilor 
probei, a obținut victoria în stil de 
mare campion ; a luat conducerea 
după primul obstacol și tot primul 
a rupt firul alb de la sosire.

Bilanțul zilei, favorabil sportivilor 
noștri, avea să se definitiveze seara 
tîrziu, o dată cu disputarea ultimei 
manșe din „proba probelor“ — de
catlonul. Reprezentantul țării noas
tre, Kurt Socol, a cîștigat cursa de 
1500 m cu un rezultat care i-a per
mis să totalizeze 15 puncte mai mult 
decît favoritul întrecerii, iugoslavul 
Kolnic, și să depășească cu aproape 
200 de puncte recordul balcanic al 
aceluiași atlet.

Un bărbat înalt, cu părul nins, sprîn- 
cene zbîrlite- de culoarea cuprului în
cins, contrastînd cu ochii de-un albasfru 
cristalin. Convorbirea s-a înfiripat în 
mod firesc, pornind de la pro
priile sale opere : „Continentul vul
canic" și culegerea antologică apă
rută la noi în colecția „Cele mai fru
moase poezii" — a căror prezență pe 
masa lui de lucru a facilitat apropierea.

— Sînfeți, ca să zic așa, un pionier 
al literaturii confemporane suedeze la 
noi. Ne bucurăm să vă cunoaștem li
rica, după cum știm că însemnările de 
călătorie din America Latină, ca și cele 
anterioare, din Africa, Spania, India, 
Uniunea Sovietică și China constituie o 
parte a universului dv. creator, o sursă 
puternică a creației dv. poetice. 
Ne-ați ajutat să deschidem1 o fereastră 
spre literatura peninsulei scandinave, 
față de care se 
noi.

— Dintre toate genurile — spune 
inferlocutorul — poezia noasfră 
cea mai reprezentativă, tocmai pentru 
că exprimă mai bine temperamentul 
suedez. Ea are îndeosebi un caracter 
liric. Apar anual aproximativ 50 de vo
lume de versuri. Multe dintre acestea 
sînt idealiste, avangardiste. Suprarealiș
tii francezi, expresioniștii germani, Walt 
Whitman și Maiakovski au lăsat urme 
adinei la noi. Cristalizate, cîteva voci 
au reușit însă să impună un limbaj poe
tic propriu, aș spune o zonă poetică 

literaturii contem-

manifestă interes la

este

distinctă pe harta 
porane.

Am discutat apoi 
mesajul umanist al 
— poet, romancier, 
teafru și eseist de mare prestigiu —,

un

Pe Cetin Șahiner l-am văzut cu o 
seară înainte felicitîndu-1 pe Spiridon 
pentru noul record balcanic realizat la 
înălțime. Știind că este finalist la 110 
m garduri, l-am întrebat de unde-1 cu
noaște pe acesta. „Sînt pentru a patra 
oară oaspetele Bucureștiului ; pe Spiri
don îl cunosc din 1958, cînd am cîștigat 
Balcaniada cu 2,01 m“. Și Cetin a- 
daugă : „Dacă duminică obțin 14,5 la 
110 m. g., atunci mi-am asigurat biletul 
Istanbul—Tokio“.

Poro Barsici nu-i în apele lui. S-a 
retras într-un colț și meditează. A aș
teptat luni în șir acest concurs și iată că 
norma olimpică a aruncătorilor de greu
tate iugoslavi — 18,50 m — a rezistat...

Sărîtura-record 
a Vioricăi ViscopoleanuIon DUMITRIU

îndelung despre 
lui Păr Lagerkvisi 
nuvelist, om de 
laic picoiiyiu ■-- ,

despre „Alizeul" și „Vagabondul" lui 
Harry Martinson, ca și despre „Aniara” 
lui — avertisment dramatic împotriva 
urgiei atomice care ar transforma omul 
într-un „rege al cenușii". Călător pe 
șapte mări, Harry Martinson — aseme
nea lui Artur Lundkvist — aduce în 
poezia suedeză suflul tonic al america
nului de origine suedeză Carl Sand
burg. Registrul bogat al poeților Gun-

nar Ekelöf, Erik Lindegren, Hjalmar 
Gullberg completează peisajul liricii 
suedeze cu accente din Eliot și Rim
baud, filtrate prinfr-o viziune modernă.

Artur Lundkvist este mai reticent în 
aprecierile de valoare asupra nuvelisti
cei, ca și a romanelor cu caracter pro
vincialist. Atunci cînd literatura servește 
unui obiectiv generos, ea se dovedește 
însă plină de resurse, afîf în ce 
privește gama mijloacelor de expresie 
cît și în capacitatea ei de explorare a 
realității.

— în urmă cu 15 ani, spune autorul 
„Continentului vulcanic", am întemeiat, 
împreună cu alți colegi de breaslă, o 
grupare literară, al cărei scop principal 
era să combată tendințele de apro
piere — mai ales pe planul literaturi' 
— a Suediei de N.A.T.O. Acțiunea s-a 
bucurat de succes. Aceasta datorită 
mai cu seamă talentului de care au dat 
dovadă membrii grupului. Astfel, aș 
putea cita pe Sivar Arne, Arner, stră
lucit nuvelist și romancier, pe Karl 
Vennberg, poet și totodată critic inci
siv, pe Lars Ahlin, prozator care do
vedește forță epică în romanul „Toiul 
își urmează cursul", protest împotriva 
umilințelor la care este supusă umani
tatea înfr-o societate atinsă de medio
critate. Ar mai fi cazul să amintesc, 
printre protestatari, pe Kurt Salomon- 
son, unul dintre puținii scriitori care se 
ocupă de viața proletariatului, cum se 
vădește în „Dansul foamei" și în „Omul' 
afară", cu precisă adresă socială. Ma
joritatea scriitorilor sînt însă individua
liști și, pentru că moda lui Freud a re
venit, psihanaliști.

— Ceva despre perspectivele rela
țiilor romîno-suedeze pe planul litera
turii ?

— Doresc să vă cunosc eu însumi 
țara, ca și literatura. Prietenul meu 
Pablo Neruda mi-a vorbit mult despre 
Romînia și scriitorii ei.

Prin eforturi comune, există perspec
tiva de a lărgi cunoașterea reciprocă, 
dezvoltarea schimburilor literare.

• „Negru ca mine" este titlul 
unui film care se turnează după 
cartea cu același nume a ziaristu
lui american G. Griffin. Subiectul, 
act de acuzare la adresa rasismu
lui, se referă la o călătorie în sta
tele sudice a ziaristului amintit, 
care pentru a cunoaște adevă
rul despre rasism și-a colorat pie
lea în negru printr-un procedeu 
special.

o Pe ecranele cinematografelor 
din Moscova rulează filmul-balet 
în culori, pentru ecran lat, „Fru
moasa din pădurea adormită", rea
lizat la studioul „Lenfilm" de către 
regizorul Alexandr Dudko. Autorii 
s-au străduit să redea întocmai, în 
acest balet ecranizat, muzica lui 
Ceaikovski și coregrafia lui Marius 
Petipa care a montat pentru prima 
dată acest balet minunat la Peters
burg, în urmă cu 60 de ani. Rolu
rile principale sînt interpretate de 
Ala Sizova, distinsă recent cu me
dalia de aur la concursul interna
țional de coregrafie de la Varna, 
și Iuri Soloviov, laureat al Pre
miului Nijinski, decernat de A- 
cademia de coregrafie din Pa
ris 
1963. Rolul 
de Natalia 
cele mai 
vietice.

celui mai bun dansator pe 
zînel este interpretai 

Dudinskaia, una dintre 
populare balerine so-

© In luna septembrie, în Iugo
slavia, va începe turnarea filmu
lui „Coliba lui Moș Toma' după 
cunoscutul roman al scriitoarei a- 
mericane Harriet Beecher Stowe. 
Rolul principal va fi interpretat de 
Louis Armstrong.

® La Veneția se desfășoară lu
crările „Mesei rotunde" asupra 
istoriografiei cinematografiei. Cu 
deosebit interes a fost urmărită 
expunerea : „Materialele, metode
le și problemele istoriei cinema
tografiei", prezentată de Georges 
Sadoul.

Manglaras (Grecia) și Tonev (Bulgaria) — primii doi Ia lungime (foto
grafia din stînga); Iugoslavul Span, primul la 3 000 m obstacole (dreapta)

atleților
„Se vede treaba că încă n-am destulă 
experiență dacă n-am reușit să fiu în 
plină formă la acest mare concurs. Cu 
alte cuvinte, la București am pierdut 
avionul de Tokio“.

Alkinoi Katsikadelli e fericită. Se ob
servă din degajarea cu care răspunde 
saluturilor, din surîsul care-i înroșește 
obrajii măslinii : „în cursa Floricai sim
țeam că trebuie să alerg cît mai bine, 
că pot obține un nou record al țării 
mele“. Am lăsat-o în mijlocul coechi
pierilor. Peste o oră avea să ia parte 
la cursa de 400 m plat, unde de ase
menea a bătut recordul Greciei.

In cîteva rînduri

y. h.

• Aseară, în penultima zi a cam
pionatului european feminin de bas
chet de la Budapesta, echipa R. P. 
Bulgaria a întrecut cu 66—44 (28—23) 
echipa R. P. Romîne. Alte rezultate : 
Italia— Franța 50—43 ; R. D. Ger
mană — Iugoslavia 61—55. în finala 
competiției, echipa R. P. Bulgaria va 
juca astăzi cu învingătoarea din me
ciul U.R.S.S. — R. S. Cehoslovacă.

® In sala sporturilor Dinamo din 
Capitală au continuat sîmbătă între
cerile de scrimă dintre echipele R. P. 
Romîne și RS.S. Ucrainene. Proba 
de sabie a fost cîștigată de reprezen
tantul nostru T Mureșanu cu 5 victo
rii, iar cea de spadă de Vîtebskl 
(R.S.S. Ucraineană) cu 7 victorii.

TEATRU
• Teatrul „Berliner Ensemble“ a 

pus în scenă într-o montare nouă co
media „Frau Flintz“ de Helmut 
Beierl, laureat al premiului național. 
Ziarele berlineze o caracterizează 
drept „cea mai bună realizare a dra
maturgiei contemporane din R.D.G.“

• în cadrul programului celui 
de-al treilea festival teatral din Chi
chester (Anglia) au fost prezentate 
trei piese : „Curtezana olandeză“ de 
John Marston, un discipol al lui Sha
kespeare, piesa „Othello“ de Shakes
peare, în care rolul principal este 
susținut de Laurence Olivier, și piesa 
„Vînătoarea regală a soarelui“ de Pe
ter Shaffer. Ultima piesă redă supu
nerea incașilor de către spaniolii por
niți în căutarea fabuloaselor bogății 
ale Perului.

• Federația internațională pentru 
cercetări în domeniul teatrului, creată 
în anul 1955, grupează în prezent 
institute, teatre, universități, muzee, 
biblioteci din 24 de țări ale lumii. 
Sediul său se află la Veneția, unde 
există un centru de cercetări sub 
conducerea prof. Nicola Mangini. în 
septembrie trecut au fost ținute aici 
o serie de prelegeri despre teatrul 
medieval în Europa. Anul viitor, tema 
prelegerilor va fi teatrul Renașterii. 
Cu acest prilej, va avea loc o expo
ziție de decoruri din secolul al XVI-lea.

< A- ■

Hoția LIMAN

iH

Pe scena Teatrului Mare din Moscova se desfășoară cu mult succes 
spectacolele teatrului „La Scala" din Milano. în cursul turneului lor 
în capitala U.R.S.S., artiștii italieni prezintă operele „Bărbierul din 
Sevilla" de Rossini, „Lucia di Lammermoor" de Donizetti, „Trubadurul" 
de Verdi, „Boema" și „Turandot" de Puccini, precum și „Recviem" de 
Verdi. In fotografie : (de la stînga la dreapta) artiștii Mirella Trenl, 
Bruno Prevedi, Birgit Nilsson în timpul reprezentației operei „Turandot"

Centenarul Madâch Imre
Din inițiativa Consiliului Mondial 

al Păcii, anul acesta în întreaga lume 
se va sărbători împlinirea a 100 de 
ani de la moartea marelui dramaturg care"șMimba 'mmînr(în"tălmăc"rea
maghiar, Madâch Imre, autorul poe-

mului dramatic „Tragedia omului". 
De inspirație faustiană, „Tragedia 
omului“, scrisă între anii 1859—1861, 
a fost tradusă în 20 de limbi, printre

lui Octavian Goga).
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AlEXANDglA : H O t à T î T i I e 
șefilor de state arabe

ALEXANDRIA 12 (Agerpres). — 
Vineri seara a avut loc în palatul 
Montaza din Alexandria ședința pu
blică de închidere a celei de-a doua 
conferințe arabe la nivel înalt. în 
cadrul ședinței au fost semnate re
zoluțiile adoptate de către partici- 
panți. Secretarul general al Ligii A- 
rabe, Hassuna, a dat citire comuni
catului final al conferinței. în co
municat se 6pune că șefii statelor 
arabe „au constatat realizarea unor 
noi progrese pe calea consolidării 
solidarității și acțiunii comune ara
be“. Ei au examinat mijloacele pen
tru întărirea colaborării Interarabe 
în domeniul politic, economic și so
cial, acordînd o atenție deosebită 
colaborării economice. Comunicatul 
se ocupă în măsură mai mare de 
problema palestiniană, relevînd că 
participanții la conferință au apro
bat constituirea „entității palestinie
ne’ și au adoptat rezoluțiile nece
sare pentru îndeplinirea planurilor 
arabe în domeniul militar și tehnic, 
inclusiv începerea Imediată a lucră
rilor la proiectele de exploatare a 
apelor Iordanului și a afluenților 
săi.

Comunicatul condamnă dominația 
colonială britanică în Arabia de

Prezențe rominești
NEW YORK 12 (Agerpres). — La 

10 septembrie a.c., la invitația gu
vernatorului statului Illinois, Otto 
Kerner, prof. Mihail Hașeganu, re
prezentantul permanent al R. P. 
Romîne la O.N.U., a ținut o confe
rință la teatrul Lincoln, de la Tîr- 
gul internațional din New York. 
Conferința, la care a participat un 
numeros public, a fost ținută în ca
drul programului „Lincoln și pacea" 
și a fost retransmisă pe posturile 
de radio W.G.N.

★
ROMA 12 (Agerpres). — La Tren

to (Italia) își desfășoară lucrările 
cel de-al cincilea Congres interna
țional privind reproducția animală 
și însămînțările artificiale. La lu
crările Congresului participă peste 
1 000 de specialiști din 60 de țări, în
tre care și R. P. Romînă.

Specialiștii romîni au prezentat la 
congres un raport general și patru 
comunicări. Raportul general privind 
stadiul actual pe plan internațional 
al însămînțărilor la ovine și capri
ne, prezentat de prof. dr. Nicolae 
Lunca, șef de secție la Institutul de 
cercetări zootehnice din București, 
precum și celelalte patru comuni
cări au suscitat un viu interes.

Dr. Nicolae Teodoreanu, membru 
corespondent al Academiei R. P. Ro
mîne, și prof. dr. Nicolae Lunca au 
fost distinși pentru merite deosebite 
în activitatea de cercetare științifică 
și de răspîndire pe plan internațio
nal a metodelor moderne de repro
ducție cu diploma și medalia de 
onoare a Institutului „Lazzaro Spa- 
lanzano“ din Milano.

★
HANOI 12 (Agerpres).—VNA trans

mite : După vizita pe care a făcut-o 
în R. D. Vietnam, scriitorul Pop 
Simion, secretar al Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă, a plecat la 11 
septembrie spre patrie. în cursul

NOTE DE DRUM DIN FRANȚĂ

De la podul lui Agrippa 
la irigarea prin aspersiune

Istoria pe care am să o poves
tesc astăzi a început exact acum 
1983 de ani. De la Roma a venit po
runcă, din partea lui Agrippa, gine
rele și ministrul preferat al împăra
tului August, să se construiască în 
localitatea numită în zilele noastre 
Pont du Gard, peste torentul Gar
don, un pod de piatră care să sus
țină apeductul dintre Uzès și Nîmes. 
Meșteri pricepuți, pietrari și dăltui- 
tori, vestiți pentru alte asemenea lu
crări înfăptuite mai înainte în jurul 
Romei, apoi în alte colțuri ale im
periului, au trecut la treabă și în 
curînd locuitorii pădurilor din îm
prejurimi au venit să se minuneze 
în fața celor trei rînduri de arce, 
înalte de 48,77 metri. Pe deasupra, 
printr-un jgheab larg, a început să 
curgă apa către Nîmes.

Dacă cerul și apa Mediteranei, al
bastre, sînt neschimbate de pe vre
mea romanilor, peisajul nu mai este 
același datorită omului care l-a 
transformat : majestuosul baraj de 
la Bollène, marile cuburi multico
lore ale reactoarelor atomice de la 
Marcoule și scara de ecluze de la 
Naurouze sînt opera lui. Ca și uria
șele ciuperci de beton, care răsar din 
loc în loc, unind kilometri de canale, 
prin care curge, întocmai ca prin ar
tere și vene, apa nurilor Rhone, Du
rance, Aiques. Este ca un fel de 
punte cu trecutul, pentru că primele 
irigații din valea Rhônului sînt opera 
romanilor. O bună parte a apelor, 
care au curs pe apeductul dintre 
Uzès- și Nîmes, s-au răspîndit și în 
grădinile din jurul „Romei franceze . 
Documente din secolul al IX-lea a- 
mintesc de canalele pentru irigații, 
dar și pentru morile cu apă. Decenii 
Ia rînd, această acțiune a fost conti
nuată și tocmai de aceea, în 1416, 
Alphonse de Aragon numește un 
„mare maestru' al repartiției apelor. 
Apoi, diferite crize politice și econo

sud, anunțînd hotărîrea conducăto
rilor statelor arabe de a sprijini 
mișcarea de eliberare a popoarelor 
din aceste teritorii.

Participanții la conferință, se 
spune în comunicat, și-au afirmat 
solidaritatea cu țările afro-asiatice. 
Subliniind că toate popoarele au 
dreptul la libertate și independență, 
ei și-au exprimat sprijinul pentru 
lupta popoarelor din Angola, Mo- 
zambic, R.S.A. și Congo. în comuni
cat se deploră folosirea forței pen
tru reglementarea diferendelor in
ternaționale și se cere lichidarea 
bazelor străine din Cipru și Aden, 
marile puteri fiind chemate să res
pecte voința popoarelor.

Conducătorii statelor arabe au 
hotărît să se întrunească în fiecare 
an, în luna septembrie. Comitetul 
pentru supravegherea îndeplinirii 
hotărîrilor conferinței arabe la ni
vel înalt urmează să se întrunească 
la fiecare patru luni, la nivelul pri
milor miniștri sau al vicepremieri- 
lor și lunar la nivel ministerial. 
El va avea largi atribuții în pune
rea în practică a rezoluțiilor adop
tate. Următoarea conferință arabă 
la nivel înalt va avea loc la Rabat, 
în septembrie 1965.

vizitei, oaspetele a vizitat com
plexul siderurgic de la Thai Nguyen, 
cooperative agricole, fabrici, regiu
nea carboniferă Hong Gai și orașul 
Vinh, capitala provinciei Nghe An ; 
s-a întîlnit cu scriitori și poeți viet
namezi. înainte de plecarea spre 
patrie, scriitorul Pop Simion a fost 
primit de premierul Pham Van 
Dong.

★
PARIS 12. — Corespondentul A- 

gerpres Georges Dascal transmite : 
La concursul tinerilor dirijori de 
orchestră simfonică din cadrul Fes
tivalului muzical de la Besançon, la 
categoria „diplomați”, premiul întîi 
al Festivalului a fost acordat tînă- 
rului dirijor romîn Emil Simon, de 
la Filarmonica de stat din Cluj.

Tîrgul internațional 
de mostre de la Bari

BARI 12 (Agerpres). — La Bari 
a fost inaugurată cea de-a 28-a edi
ție a Tîrgului internațional de mos
tre. La tîrg participă 35 de țări din 
Europa, Asia, Africa și America. 
Peste 8 000 de firme, dintre care 
5 223 italiene, expun produse din di
ferite ramuri ale industriei și agri
culturii. La inaugurare a participat 
șeful guvernului italian, Aldo Moro, 
care a rostit un discurs inaugural.

în „Galeria națiunilor“, unde sînt 
găzduite birourile comerciale a 30 
de țări, se află și un birou de infor
mații comerciale al R. P. Romîne. 
La invitația conducerii tîrgului, la 
Bari a sosit o delegație economică 
romînă, condusă de Nicolae Nicolae, 
director general în Ministerul Co
merțului Exterior.

mice blochează dezvoltarea lucrări
lor. Amenajarea teritoriului — cum 
se spune aci în mod curent — este 
abia în prezent o preocupare de 
seamă.

Acțiunea de irigare în valea Rhô
nului, pe cele 250 000 de hectare 
(230 de comune, cu o populație de 
600 000 de locuitori), constituie o lu
crare impunătoare. Am înțeles-o din 
cuvintele inginerului agronom Char
les Combes, care a văzut primele 
picături din apa marelui fluviu pă- 
trunzînd în pămîntul sterp.

— Mie mi se pare — spunea el 
— că uriașele ciuperci, ca și stația 
de pompare de la Pichegu sau ba
rajul de la Avène și marile canale 
au poezia lor. De cîte ori trec po
dul de la Gard, mă gîndesc că 
noile construcții de irigații vor ră- 
mîne ca și el o mărturie a inteligen
ței și priceperii omenești. Arhitecții 
și inginerii, care au conceput stația 
de pompare, au ales materiale de 
construcție deosebite, fără să cadă 
într-un lux inutil, dar cu grijă să jus
tifice importanța lucrării, gîndin- 
du-se desigur că este o adevărată 
performanță tehnică să ridici apa de 
la cota 044 la cota 68. Iar dacă te 
urci într-un elicopter — am făcut-o 
din nou acum cîteva zile — și revezi 
tot acest teritoriu irigat, te întrebi 
dacă în liniile și culorile lui nu exis
tă ceva din paleta lui Van Gogh...

Intr-adevăr, nu numai agronomul, 
dar și turiștii, care străbat această 
regiune, admiră culturile pe care 
apa e capabilă să le facă să 
crească aproape în piatră. Iriga
ția a transformat regiunea în- 
tr-o adevărată grădină : căpșunile 
și pepenele galben, roșiile pentru 
conserve, anghinarele, cartofii și co
nopida, sparanghelul, livezile de 
piersici și cireși, viile ocupă cea mai 
mare parte a terenului. Din loc In 
loc, lanuri de flori, da, adevărate la

VIZITA ÎN AUSTRIA 
A TOVARĂȘULUI 
MIHAI DALEA

VIENA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : în 
cursul zilei de sîmbătă, tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Consi
liului Superior al Agriculturii din 
R. P. Romînă, a vizitat mai multe 
întreprinderi agricole. La Wiesel
burg, oaspeții romîni au fost întîm- 
pinați de conducerea Institutului 
federal de cercetări pentru mașini 
și unelte agricole, care a dat expli
cații privind atribuțiile institutului 
și a prezentat metodele de cerce
tare folosite. La Linz, tovarășul Mi
hai Dalea a fost salutat, în numele 
guvernului landului Austria supe
rioară, de către locțiitorul șefului gu
vernului, Johann Blochl, și de către 
președintele Uniunii cooperativelor 
din Austria, fostul ministru al agri
culturii, ing. Eduard Hartmann. A 
fost vizitată apoi întreprinderea de 
amestecat furaje din Wegscheid și 
uzina de mașini agricole Epple- 
Buxbaum din Wels.

FESTIVALUL
ZIARULUI „L’UNITÂ“

Tradiționalul festival anual al zia
rului „L'Unitâ“, care împlinește 4 
decenii de la apariție, a fost inau
gurat la Bologna, in parcul Montag- 
nola. Mii de locuitori ai orașului, 
ca și din alte provincii au fost pre- 
zenți la festivitatea inaugurală. 
Deasupra intrării parcului se află o 
imensă inițială a ziarului „L'Unitâ“. 
In parc sînt standuri cu colecții de 
ziare, desene, facsimile, machete și 
alte exponate, provenite din toate 
părțile Italiei, oglindind istoria pre
sei comuniste. O expoziție de foto
grafii evocă viața lui Palmiro To
gliatti.

La Montagnola se află și standuri 
cu exponate fotografice sosite din 
alte țări. Standul ziarului „Scînteia" 
prezintă vizitatorilor o expoziție cu 
imagini din viața nouă a poporului 
romîn în cei 20 de ani de la elibera
rea patriei sale.

In cadrul Festivalului vor avea 
loc întîlniri ale populației cu con
ducători ai P.C.I. sîmbătă s-a des
fășurat o reuniune a prieteni
lor ziarului „L'Unitâ“ ; a luat cu- 
vîntul Alessandro Natta, secretar al 
P.C.I. Duminică va avea loc o adu
nare populară la care vor fi prezenți 
Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I., și Giancarlo Pajetta, secretar 
al P.C.I.

Octavian PALER 
(Prin telefon)

Vizita in Ungaria
à președintelui 
R. S. F. Iugoslavia

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — în 
cea de-a doua zi a vizitei sale în 
R. P. Ungară, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, însoțit 
de Jânos Kădâr, a vizitat fabrica 
constructoare de mașini „Ganz Ma- 
vag“, una dintre cele mai mari de 
acest fel din Ungaria. în una din 
halele fabricii a avut loc un mi
ting, la care au luat cuvîntul Iosip 
Broz Tito și Jânos Kădâr.

nuri, vin să dea și mai multă fru
musețe, dar și bogăție : un teren 
irigat din regiunea Rhônului, pe care 
se cultivă îndeosebi trufandale, este 
în medie de cinci ori mai rentabil 
decît cele mai bune pămînturi semă
nate cu cereale. Dar culturile aces
tea speciale cer o adevărată cursă 
contra timpului și o mare tehnicitate. 
Rezultatele sînt și ele pe măsură. A- 
gronomul Charles Combes vorbește 
despre ele ca despre proprii lui 
copii :

— Sigur, nu este o treabă ușoară 
și nu oricine poate să o facă. A fost 
foarte greu la început să-i transformi 
pe viticultorii din regiune în agri- 
cultori-grădinari. E mult mai sim
plu să te ocupi de o porțiune de vie, 
investițiile și eforturile sînt mai mici. 
Și tradiția locului ne-a fost po
trivnică. Dar, văzînd că de pe 
un hectar pot fi recoltate 15 
tone de căpșuni timpurii, cei mai 
mulți au înțeles avantajele irigării. 
La fel și cu pepenii galbeni : două
zeci de tone la hectar, oricît de mari 
ar fi investițiile, este o recoltă exce
lentă, fără îndoială, dacă nu e ob
ținută prea tîrziu. Dar acest grădi
nărit specializat, ca și mașinile folo
site, cer și o mînă de lucru nume
roasă, pe care, pînă una alta, o asi
gurăm cu ajutorul muncitorilor sezo
nieri care vin din Spania. Tocmai de 
aceea, astăzi nimeni nu se aventu
rează să cultive mai mult de 4—5 
hectare de căpșuni pe o proprieta
te. Nu există încă nici o mașină care 
să culeagă căpșunile. Dar, fără în
doială, este de așteptat o e- 
voluție și în această direcție. De pil
dă, anul acesta, toți agricultorii din 
regiune urmăresc cu interes „bătă
lia roșiilor”. Pînă acum, ei livrau ro
șiile de conserve unei mari între
prinderi franceze. Se obțineau în jur 
de 40 tone la hectar. Apoi filiala

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a reluat vi
neri seara dezbaterea plîngerii Gre
ciei împotriva Turciei și a celei a 
Turciei împotriva Greciei. Esența 
problemei, a spus delegatul U.R.S.S., 
este de a obține încetarea interven
ției anumitor puteri în treburile Ci
prului. Reprezentanții S.U.A., An
gliei și Franței s-au referit îndeo
sebi la conflictul dintre Grecia și 
Turcia, relevînd gravitatea măsuri
lor luate împotriva unor cetățeni 
greci în Turcia.

Ministrul de externe al Ciprului 
s-a ridicat împotriva intenției auto-

cele mai unite și unii 
a evoca posibilitatea 
Rezultatele congresu-

nu este dintre 
merg pînă la 
unei sciziuni.
lui vor depinde deci, într-o largă 
măsură, de unitatea curentului Ru
mor—Moro.

Congresul democrat- 
creștin de la Roma

Evenimentefe 
din Malaezia

Sîmbătă au început în capitala 
Italiei dezbaterile congresului 
partidului democrat-creștin. Agen
ția France Presse relatează :

Nici o hotărîre urgentă nefiind pe 
ordinea de zi, discuțiile vor fi deci 
de ordin general : politica zisă de 
deschidere spre stînga (alianța 
dintre democrat-creștini și socia
liștii lui Nenni) trebuie să fie conti
nuată ? Este Aldo Moro, actualul 
președinte al Consiliului de mi
niștri, cel mai bine calificat pentru 
a aplica această politică ? Expe
riența deschiderii la stînga continuă 
să-și prezinte flancul criticilor. Cu
rentul ostil colaborării cu Nenni 
reprezintă unul din cele patru 
curente ale democrat-creștinilor, a- 
vîndu-1 în frunte pe Scelba, fost 
prim-ministru, și pe Gonella, fost se
cretar al partidului, și grupează 81 
de delegați la Congres, adică 19,48 
la sută din efective. Celelalte trei 
curente, deși favorabile continuării 
politicii de centru-stînga, au puncte 
de vedere diferite în aplicarea ei. 
Curentul de centru (Rumor, actualul 
secretar al partidului, și Moro, care 
totalizează 327 delegați, sau 45,82 la 
sută din efective), va apăra această 
politică așa cum este aplicată în 
prezent. Curentul - - - 
delegați, 21,70 la sută), care inau
gurase politica de centru-stînga în 
ianuarie 1962, reproșează lui Moro 
o anumită slăbiciune în raporturile 
cu socialiștii. în sfîrșit, curentul lui 
Pastore (143 delegați, 21 la sută) 
dorește realizarea unor reforme de 
structură cerute de socialiști și o 
politică mai hotărîtă în domeniul 
social. La aceste curente trebuie a- 
dăugat faptul că curentul Rumor— 
Moro, cel mai puternic numericește, 

lui Fanfani (133

unei firme americane, „Libby”, a des
chis o mare fabrică de conserve 
la Vauvert. Ea practică sisteme noi 
de cultură, a adus chiar mașini de 
recoltat roșii, o altă sămânță, o altă 
metodă de semănat. Recolta prevă
zută — 50 de tone la hectar. Dacă se 
va întîmpla așa, și, din cîte îmi pot 
da seama pînă acum, se pare că 
vor reuși, cultivatorii vor abandona, 
o dată cu varietatea de roșii de ori
gine italiană „Roma”, și metodele 
folosite pînă acum. E firesc să fie 
așa. Tehnicieni, specialiști din lu
mea întreagă vin să cunoască expe
riența noastră, noi îi trimitem pe ai 
noștri în alte părți. Nu poți să stai 
închis într-o carapace, să declari că 
știi totul, sau că îți este suficient ce 
știi. Tocmai de aceea ne-am bucu
rat cînd la noi au venit, de curînd, 
specialiști romîni, iar o delegație 
condusă de Philippe Lamour, preșe
dinte, director general al Companiei 
de amenajare a regiunii Bas-Rhône, 
a fost în Romînia. Schimburile a- 
cestea au o mare importanță, lucru 
pe care îl sublinia și dl. ministru 
Gheorghe Hossu, conducătorul de
legației romîne care ne-a vizitat.

Am străbătut cu agronomul Char
les Combes o mare parte a regiunii 
de care răspunde. Alte detalii 
s-au adăugat celor de mai sus : 
sistemul de lucru al societății econo
mice mixte Compania națională de 
amenajare a regiunii Bas-Rhône, 
care se ocupă și de organizarea 
piețelor, de renovarea sistemului de 
construcție în mediul rural, orienta
rea culturilor și procedeelor teh
nice ets. Vorbea cu pasiune și 
de multe ori se oprea spunînd :

— Ce zici de colțul din dreapta ? 
Eu i-am sfătuit pe cei de aici să 
pună și lanuri de garoafe. Dar, a- 
colo, în zare, vezi cum strălucesc 
apele canalului ?
perdeaua de 
în ele, va fi 
lui Petrarca.

Ca să dea 
peisajului, cineva dădu drumul apel 
prin aspersiune. Mii de curcubee 
începură să joace în mii de picături 
de apă, deși cerul era limpede ca 
un cristal.

va creșteCînd
pini și se va oglindi 
frumos ca în sonetele

și mai mare strălucire

Tudor VORNICU 

rităților turcești de a întreprinde o 
acțiune de aprovizionare în regiunea 
Kokkina, locuită de ciprioți turci, 
fără permisiunea autorităților ci
priote. El a declarat că guvernul ci
priot va considera aceasta drept „un 
nou act de agresiune“.

După ce au mai vorbit delegații 
Norvegiei, Marocului, Cehoslovaciei, 
Braziliei și Boliviei, ședința consi
liului a fost întreruptă. La reluarea 
ședinței, reprezentanții Turciei, Gre
ciei și Ciprului au făcut scurte in
tervenții. Reluarea dezbaterilor va 
avea loc la o dată care va fi anun
țată ulterior.

In legătură cu transferarea u- 
nor unități britanice din Europa 
în Malaezia, ziarul vest-german 
„Die Welt” relatează următoarele 
amănunte :

unitățile

„Circa 500 de soldați ai armatei 
britanice de pe Rin (trupe staționate 
în R.F.G. — n.r.) au fost transferați 
pe neașteptate pe calea aerului în 
Malaezia pentru a întări
Commonwealthului din această țară, 
în acțiunea împotriva luptătorilor 
de guerillă (cum denumește pre
sa occidentală formațiunile patrio
tice). Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Apărării a comunicat că 
N.A.T.O. a fost, în prealabil, înștiin
țat și consultat. Un alt purtător de 
cuvînt, de data aceasta al armatei 
britanice, a caracterizat transferarea 
drept o măsură de precauțiune. După 
părerea Ministerului Apărării, situa
ția din Malaezia se înrăutățește, dar 
nu este disperată”.

Tratativele dintre delegațiile 
R.P. Bulgaria șiR.D. Germane

SOFIA 12 (Agerpres). — Sîmbătă, 
la Sofia au continuat tratativele în
tre delegațiile de partid și guverna
mentale ’ ~
Bulgaria 
Germane, 
partid și 
Germane 
așchietoare din Sofia, unde a avut 
loc un miting.

ale Republicii Populare 
și Republicii Democrate 
în aceeași zi delegația de 
, guvernamentală a R. D. 
a vizitat Uzina de mașini

protest împotriva intervențieiDemonstrație la Brazzaville 
străine

în semn de ț ‘ ‘ *
în Congo (Leopoldville)
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PEKIN. Președintele Mao Tze-dun 
a primit un grup de oaspeți francezi, 
care se afla în China în legătură cu 
expoziția tehnică franceză : Guillau
me Georges-Picot, președinte de o- 
noare al expoziției, M. J. Duhamel, 
directorul expoziției, Bernard de Gaul
le, secretar general al Companiei de 
electronică aplicată.

MONTEVIDEO. Personalități poli
tice și culturale din Uruguay, prin
tre care Louis Hierro Gambardella, 
președintele Camerei deputaților, se
natorul Eduardo Victor Haedo, Jose 
Delia, președintele Centralei sindicale 
a oamenilor muncii, au criticat hotă
rîrea guvernului 
diplomatice cu Cuba. Declarații 
protest au fost date publicității, < 
semenea, de Partidul socialist și 1 
tul de stînga de eliberare din 
guay.

MOSCOVA. După o vizită de 
săptămîni în U.R.S.S., Y. B. Chavan, 
ministrul apărării al Republicii India, 
a plecat sîmbătă pe calea aerului spre 
patrie.

de a rupe relațiile 
i de 
de a- 
Fron-
Uru-

COMENTARIUL ZILEI

între 5 și 10 septembrie la Addis 
Abeba a avut loc Conferința ex
traordinară a miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Organizației 
Unității Africane, consacrată discu
tării situației din Congo și Rhode
sia de sud. Ziarele au publicat con
ținutul acestor rezoluții adoptate de 
participanții la conferință.

Rezoluția privitoare la Congo invi
tă guvernul de la Leopoldville să în
ceteze imediat recrutarea mercena
rilor și cere înlăturarea lor din țară 
în cel mai scurt timp ; încetarea 
ostilităților și găsirea unor soluții 
africane care să permită reconci
lierea națională și restabilirea ordi
nii ; căutarea căilor de normalizare 
a relațiilor cu țările vecine — Con
go (cu capitala la Brazzaville) și Bu
rundi. Rezoluția cere încetarea a- 
mestecului străin în treburile Con- 
goului și abținerea statelor africane 
de la acțiuni care ar înrăutăți si
tuația din această țară.

Făcînd bilanțul reuniunii, secre
tarul general al O.U.A., Diallo Telli, 
a spus că „dat fiind pericolul unei 
dezbinări care amenința O.U.A. în 
legătură cu situația din Congo, re
zultatele întîlnirii extraordinare a 
miniștrilor nu puteau să fie mai 
bune“ — relevînd prin aceasta că 
soluțiile preconizate reprezintă un 
compromis. Diallo Telli a subliniat 
apoi că una din principalele proble
me în care s-au purtat dezbateri 
contradictorii a fost aceea a ames
tecului străin în Congo. Delegații au 
fost de acord în a afirma, a spus el, 
că instabilitatea actuală din Congo 
se datorește amestecului din afară, 
direct sau indirect. Transmițînd a- 
ceastă declarație, agenția France 
Presse arată că „ea exprimă opi
nia generală“. Agenția adaugă că 
„chiar înaintea începutului confe
rinței era evident că între statele 
africane există deosebiri de păreri 
în legătură cu guvernul Chombe“.

Votarea rezoluției amintite a avut 
loc după dezbateri vii și adoptarea 
a numeroase amendamente, care au 
dus, după cum scriu agențiile de 
presă, la „moderarea“ ei. Nici în 
forma actuală rezoluția nu a satis
făcut toate dorințele : Congo — Leo
poldville și alte 5 țări (Liberia, Ni
geria, Sierra Leone, Togo și Sene
gal) s-au abținut de la vot. Delega
ția Republicii Malgașe a fost absen
tă. Observatorii prezenți la Addis 
Abeba au relevat că în cuvîntările 
sale primul ministru congolez „a ur
mărit în mod evident să slăbească a- 
tacurile criticilor săi“ („New York 
Times“) — iar cererile adresate de 
el țărilor africane pentru acordarea 
de ajutor militar au fost făcute „cu 
scopul de a elibera trupele congo
leze pentru a fi folosite împotriva 
rebelilor“.

două de televl-Construcția noului turn 
ziune, care domină prin înălțimea 
sa (200 m) peisajul londonez, se 
apropie de sfîrșit. El va adăposti 
și un restaurant pentru vizitatori

NEW YORK. Președintele Johnson, 
însoțit de Anthony Celebrezze, mi
nistrul sănătății, educației și asigură
rilor sociale, a sosit la Jacksonville, 
în cadrul călătoriei sale prin regiuni
le sinistrate, în urma uraganului 
Dora. După cum s-a anunțat, pagu
bele materiale pricinuite de acest u- 
ragan au fost evaluate la aproximativ 
200 milioane de dolari. Un nou ura
gan denumit Ethel, care se deplasea
ză cu o viteză de aproximativ 153 km 
pe oră, este așteptat să urmeze ura
ganului Dora.

HELSINKI. Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a numit doi obser
vatori finlandezi la cea de-a doua 
Conferință a țărilor neangajate ce ur
mează să aibă loc la Cairo. Este pen
tru prima oară cînd Finlanda își 
trimite reprezentanți la o conferință a 
țărilor neangajate.

PARIS. Asupra zonei centrale a 
Franței s-a abătut un val de căldură 
neobișnuit pentru luna septembrie. La 
Paris, termometrul a înregistrat 30 de 
grade, cu 3 grade mai mult decît la 
Alger, Roma și Madrid.

Deocamdată este prematur de 
anticipat cum vor evolua evenimen
tele din Congo, dar cîteva elemente 
aruncă lumină asupra unor pers
pective imediate. Postul de radio 
Stanleyville a transmis un comuni
cat al guvernului revoluționar con
golez în care se arată că „a luat act 
de rezoluțiile adoptate de Organizația 
Unității Africane cu privire la Con
go și este gata să înlesnească sar
cina acesteia“. Declarația difuz_ată 
la Addis Abeba de o delegație a 
Consiliului național de eliberare a 
Congoului*) arată că unicul țel al 
patrioților conduși de Consiliul na
țional este recucerirea drepturilor șl 
libertăților poporului congolez, uzur
pate de un grup ostil intereselor na
ționale. D. Bochelet, primul se
cretar al consiliului, a spus la 
o conferință de presă că organiza
ția sa își propune : restabilirea su
veranității, independenței și demo
crației naționale, crearea unui gu
vern revoluționar popular național, 
folosirea tuturor bogățiilor de către 
popor. El a declarat că încetarea 
focului nu este posibilă decît dacă 
mercenarii și consilierii străini pă
răsesc țara. Bochelet a subliniat că 
Consiliul național de eliberare a 
Congoului s-a pronunțat întotdeau
na pentru reconcilierea națională, 
însă așa cum aceasta este înțeleasă 
în prezent la Leopoldville ea nu este 
decît o farsă. Chiar și eliberarea lui 
Gizenga, căruia i s-a impus domi
ciliu forțat, a declarat el, nu a fost 
dictată din considerente de „conci
liere“, ci a fost o consecință a pre
siunii maselor populare.

Telegramele sosite din Congc ®.- 
nunță că partizanii congolezi au o- 
cupat orașul Boende situat la apro
ximativ 300 de km de Coquillathville. 
Totodată, se remarcă faptul că, deși 
n-a trecut decît o zi de cînd Chom
be a declarat că va respecta rezolu
ția conferinței O.U.A., potrivit agen
ției U.P.I., la 12 septembrie, un nou 
lot de mercenari albi a sosit în ora
șul Coquillathville. Agenția rela
tează că forțele răsculate înaintează 
cu repeziciune spre oraș, ultimul 
punct important din Congo de nord 
aflat încă sub controlul forțelor gu
vernamentale. Alte unități ale for
țelor răsculate înaintează spre ora
șul Uvira, unul din primele orașe 
unde au izbucnit răscoale antigu
vernamentale în primăvara aces
tui an.

A. BUMBAC

*) Consiliul național de eliberare 
este format din toate partidele pro
gresiste congoleze 
Brazzaville. Mulți 
acestei organizații 
tori ai lui Patrice

și își are sediul la 
dintre conducătorii 
sînt foști colabora- 
Lumumba.

întrevederile 
președintelui Indiei 
la Moscova

Sarvapalli Radhakrish- 
un dejun în cinstea 

Mikoian, președintele 
Sovietului Suprem al

MOSCOVA 12 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei sale în Uniunea 
Sovietică, președintele Republicii 
India, dr. Sarvapalli Radhakrish- 
nan, a avut sîmbătă o întrevedere 
cu N. S. Hrușciov, în cadrul căreia 
au fost discutate probleme ale si
tuației internaționale și ale rela
țiilor sovieto-indiene. La 12 sep
tembrie, dr. 
nan a oferit 
lui Anastas 
Prezidiului
U.R.S.S. în aceeași zi, A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe secretarul de
legației indiene, Lakshmi N. Menon, 
ministru de stat în Ministerul de 
Externe al Republicii India, cu carf 
a avut o convorbire.
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