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Excursii pentru vizitarea Expoziției 
realizărilor economiei naționale

PREGĂTIRI TEMEINICE 
PENTRU SEMĂNATUL GRIULUI

In această perioadă în agricultu
ri. sînt de executat numeroase lu
crări : recoltarea culturilor tîrzii, 
însilozarea furajelor etc. Ingrijin- 
du-se de efectuarea lor la timp, 
conducerile unităților agricole so
cialiste fac intense pregătiri pentru 
buna desfășurare a campaniei de 
însămînțare a griului și a altor cul
turi. Aceasta este o lucrare de cea 
mai mare importanță care, execu
tată în cadrul epocii optime și în 
condiții agrotehnice superioare, con
tribuie la obținerea unor recolte 
bogate în anul viitor. Iată de ce este 
necesar ca în intervalul de timp 
care a mai rămas pînă la declan
șarea însămînțării griului să fie 
terminate pregătirile necesare, să 
Se pună totul la punct pînă la cel 
mai mic amănunt.

Ținînd seama de rezultatele cer
cetărilor întreprinse și de experi
ența de producție, care arată că 
pregătirea corespunzătoare a terenu
lui și asigurarea unul interval de 
timp cît mai lung de la executarea 
arăturilor și pînă la semănat au un 
mare rol în mărirea producției de 
grîu, în numeroase unități agrico
le socialiste lucrările pentru recolta 
anului viitor au început din vre
me. Imediat după recoltarea legu
minoaselor pentru boabe, cerealelor 
păioase etc. oamenii muncii de pe 
ogoare au trecut cu toate forțele la 
execu .area arăturilor. Pînă acum, în 
întreaga țară s-au făcut arături 
pentru însămînțările de toamnă pe 
circa 45 la sută din terenurile pre
văzute. La executarea acestor lucrări 
sînt avansate regiunile Dobrogea, 
București, Galați, Suceava și altele, 
în unele regiuni, însă, (Brașov, 
Cluj), arăturile pentru însămîn
țările de toamnă nu se execută 
într-un ritm susținut, pe măsura 
forțelor și mijloacelor existente. 
Urgentarea acestei lucrări, precum 
și pregătirea în ceje mai bune 
condiții a patului germinativ prin 
cultivarea, discuirea și grăparea 
terenului, trebuie să constituie 
principala preocupare a mecaniza
torilor și colectiviștilor.

Și în acest an o bună parte din 
grîu va fi semănat după plante care 
eliberează terenul mâi tîrziu : po
rumb siloz, sfeclă de zahăr, cartofi 
și îndeosebi- porumb boabe. Pentru 
a obține producții mari în anul 
viitor este necesar ca amplasarea 
culturii griului să se facă în primul 
rînd pe tarlalele bine îngrășate îna
inte de semănatul plantei premer
gătoare și unde au fost executate 
un număr corespunzător de prașile. 
De mare însemnătate este ca pe a- 
ceste terenuri recolta să fie strînsă 
în cel mai scurt timp posibil, iar 
arăturile de însămînțare să se exe
cute imediat. Faptele demonstrează 
că nu procedează bine acele unități, 
care, din cauza întîrzierii recoltatu
lui la porumb, sfeclă, cartofi etc. 
seamănă griul în arătură proaspătă, 
făcută cu 1—2 zile înainte. In ast
fel de cazuri sămînța nu răsare la 
timp și uniform, plantele au mai 
mult de suferit în perioada gerurilor 
iernii, ceea ce duce la scăderea re
coltei.

Iată de ce este important ca în 
fiecare gospodărie munca să fie 
foarte bine organizată, în așa fel 
încît toate forțele și mijloacele exis
tente să fie folosite cu maximum da 
randament. în regiunea Dobrogea 
consiliile agricole și conducerile

unităților agricole socialiste au sta
bilit din vreme suprafețele unde 
grîul va urma după plante care se 
recoltează mai tîrziu. în această 
regiune au fost întocmite grafice 
săptămînale pe raioane și unități, 
care prevăd suprafețele de recoltat, 
perioadele optime, forțele de mun
că și mijloacele necesare, viteza zil
nică de lucru etc. în unități s-au al
cătuit planuri amănunțite pentru a- 
ceastă campanie, cu sarcini precise 
pe oameni, a căror realizare este 
urmărită zi de zi de conducerea 
gospodăriei colective respective, de 
organizațiile de partid și consiliile 
agricole. Aceste măsuri asigură 
strîngerea la timp a recoltei, elibe
rarea din vreme a terenurilor și e- 
xecutarea la timpul optim și în 
bune condiții a arăturilor și însă- 
mînțărilor.

Obținerea unei producții mari de 
grîu depinde mult de măsurile care 
se iau pentru îngrășarea în mod 
corespunzător a terenurilor, în ra
port cu planta premergătoare, cerin
țele soiurilor folosite, gradul de fer
tilitate a solurilor etc. Din datele 
centralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că pînă acum 
au fost încorporate în sol, pentru 
semănăturile de toamnă, peste 
2 200 000 tone de îngrășăminte orga
nice și 125 400 tone de îngrășăminte 
chimice, ceea ce asigură obținerea 
unor sporuri însemnate de produc
ție. Este necesar însă ca atît în re
giunile care au obținut rezultate 
mai bune în acțiunea de fertilizare 
a terenurilor (București, Cluj, Do
brogea și Galați) cît și în celelalte, 
organizațiile de partid, consiliile a- 
gricole, specialiștii să ia măsuri 
pentru a se transporta pe ogoare 
cantități cît mai mari de îngrășă
minte. Experiența unităților frunta
șe arată că, în primul rînd, trebuie 
să fie bine îngrășate terenurile care 
vor fi însămînțate cu soiuri de grîu 
intensive, deoarece acestea valorifi
că în mod superior substanțele fer- 
tilizante, dînd sporuri mari de re
coltă. La administrarea îngrășămin
telor e necesar să se țină seama și 
de faptul că este mai avantajos ca 
acestea să se folosească în doze mo
derate, pentru a putea fi fertilizate 
suprafețe mai mari.

In această toamnă conducerile 
gospodăriilor de stat și colective 
s-au ocupat cu mai multă răspun
dere și mai din timp de asigurarea 
semințelor, de condiționarea și tra
tarea lor împotriva bolilor și dău
nătorilor. Așa se face că numeroase 
unități agricole socialiste dispun de 
acum de întreaga cantitate de să- 
mînță necesară, din soiurile care în 
condițiile locale dau cele mai bune 
recolte, că în marea majoritate a 
regiunilor acțiunea de condiționare 
a griului a fost terminată. Avînd în 
vedere însă că unele unități agri
cole nu au asigurată sămînță su
ficientă, din soiurile indicate pentru 
zona respectivă, sau de cea mai

(Continuare în pag. Il-a)

Ciochină au primit cupele oferite echipelor cîștlgâtoare 
Balcanice de atletism Foto :

Ieri, pe Stadionul Republicii, sportivii romînl Iolanda Balaș șl Șerban , .. ... .. . ... ... aj0 jocurj]or
M. Andreescu

'SÏSSS?

Dublă victorie a sportivilor noștri 
în cadrul Balcaniadei de atletism

Aseară, la lumina reflectoarelor 
stadionului Republicii din Capitală, 
au luat sfîrșit întrecerile celei de-a 
XXIII-a ediții a Jocurilor Balcanice de 
atletism. Reprezentanții țării noastre 
au repurtat un remarcabil succes, o- 
cupînd primul loc în ambele clasa
mente. în decursul celor 3 zile de 
întreceri, care au fost urmărite cu 
mare interes de spectatorii bucureș- 
teni, atleții romîni au cucerit în total 
14 titluri balcanice (8 la masculin și 
6 la feminin). Atleții din Iugoslavia 
au cîștigat 11 titluri, cei din R. P. 
Bulgaria 6, cei din Grecia 3, iar cei 
din Turcia unul. în decursul Jocuri
lor Balcanice au fost stabilite 18 noi 
recorduri balcanice și 22 de noi re
corduri naționale ale țărilor partici
pante.

La sfîrșitul Jocurilor Balcanice

participanții din cele 6 țări : R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, Grecia, 
R.S.F. Iugoslavia, Turcia șl R. P. Ro- 
mînă au defilat prin fața tribunelor, 
fiind îndelung aplaudați de zecile de 
mii de spectatori. După ce a fost 
coborît de pe catarg steagul Jocu
rilor Balcanice, participanții au fost 
salutați de tov. Aurel Duma, pre
ședintele Consiliului general al 
U.C.F.S., care a arătat că marea în
trecere atletică de la București a 
cunoscut un frumos succes, consti
tuind un nou și excelent prilej de 
strîngere a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre sportivii țărilor 
balcanice.

(Amănunte asupra acestor întreceri 
și alte rezultate sportive în pag. 
IlI-a).

Adunări publice consacrate 
luptelor de eliberare
TIMIȘOARA (coresp. „Setatei!“). — 

Ieri dimineață, ia căminul cultural 
din comuna Păuliș, raionul Lipova, 
un număr mare de participanți la 
adunarea publică au ascultat pe ge
neral maior în rezervă Alexandru 
Petrescu și tovarășii Ion Ponta, Ion 
Jușcă, sudorul Ilie Vlădescu, de la 
întreprinderea raională de industrie 
locală Lipova, care au vorbit despre 
luptele purtate acum 20 de ani în a- 
ceastă parte a țării împotriva ocu- 
panților hitleriști.

★
TURDA (coresp. „Setatei!“). — Pe 

stadionul din Turda a avut loc du-

minică după-amiază o adunare pu
blică. Au luat cuvtatul colonel ta 
rezervă Alexandru Manolache, Aurel 
Duca, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Cluj al P.M.R., profesorul Ne
meș Ioachim și tehnicianul Aurel 
Ptatea, oare au evocat momente din 
luptele desfășurate în septembrie 
1944 în aceste locuri împotriva tru
pelor fasciste, pentru eliberarea ora
șului și a altor localități din împre
jurimi.

In încheiere s-a prezentat un spec
tacol artistic.

„ELECTROPUTERE“

Ieri, Încă din primele ore ale dimi- 
nefii însorite, căile de acces spre Expo
ziția realizărilor economiei naționale e- 
rau înțesate de lume. Zeci de mii de vi
zitatori se revărsau spre pavilioanele și 
standurile de exponate amenajate în aer 
liber. Locurile de parcare pentru motoci
clete, autoturisme, autocare erau arhipli
ne. în șuvoiul neîntrerupt de oameni se 
aflau și numeroși excursioniști veniți din 
diferite orașe ale țării. Ieri, printre oas
peții expoziției au fost peste 500 de turiști 
din Bacău, 1 300 din Buzău, 800 din Ga
lați, 700 din Ploiești, sosiți cu trenul sau 
cu autocarul. De asemenea, au vizitat 
expoziția numeroși muncitori și ingineri

Consfătuirea republicană 
de chimie

Duminică s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii republicane de chimie, 
care s-au desfășurat la Iași timp de 
trei zile. La consfătuire, organizată 
de filiala Iași a Societății de științe 
fizice și chimice din R. P. Romînă, 
au participat delegați ai Ministeru
lui Invățămîntului, ai Editurii di
dactice și pedagogice, delegați din 
diferite localități ai Societății de 
științe fizice șl chimice, cadre di
dactice de specialitate din învăță- 
mîntul mediu din întreaga țară. De 
asemenea, au luat parte ca in
vitați cadre didactice de specialitate 
din învățămîntul superior. Partici
panții au discutat proieetul progra
mei analitice de chimie, elaborat 
de Ministerul Invățămîntului pen
tru școala de 12 ani.

La început de stagiune
CLUJ (coresp. „Scjriteü“). — Filar

monica de stat din Cluj și-a început 
duminică noua stagiune. Primul con
cert, care a avut loc în sala Casei 
universitarilor, a cuprins Suita I 
de George Enescu, Concertul pentru 
pian și orchestră în la minor de E. 
Grieg — solist Valentin Gheorghiu, 
artist emerit — și Simfonia a VII-a- 
în do major de Fr. Schubert. A di
rijat Antiochos Evanghelatos din 
Grecia.

★

ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri a avut loc la Teatrul de păpuși 
din Oradea deschiderea noii stagi
uni cu piesa „Voinicii din Deltă“ de 
Rodica Mușatescu. Regia spectacolu
lui aparține Măriei Simeon, deco
rurile și păpușile sînt realizate de 
Kadar Zoltan, iar muzica este sem
nată de Ioan Danco.

chimiști de la Onești, oameni ai muncii 
aflați la odihnă la Sinaia și în alte sta
țiuni de pe Valea Prahovei, excursioniști 
din orașele Constanța, Rm. Vîlcea, Pi
tești, Turda, Mediaș, Deva, Craiova, Tîr- 
goviște, Oradea ș.a. Numărul participan- 
ților la excursiile organizate de agențiile 
și filialele O.N.T. „Carpați" pentru vizi
tarea expoziției crește de la o săptămînă 
la alta. Numai în ultimele două săptămîni 
numărul turiștilor veniți din diferite re
giuni ale țării, pentru a vizita expoziția, 

S' depășește cifra de 11 000.

Peste 5 milioane 
de spectatori

SUCEAVA (coresp. „Setatei!'). —» 
Ieri, la Vatra Dornel a fost dat în 
folosință un nou clnematograi. Cu 
acest prilej a iost prezentat filmul 
romînesc „Străinul*. Noul local are 
o capacitate de 500 de locuri, e- 
cran pentru cinemascop și sunet 
stereofonic. Acesta este cel de-al 
26-lea cinemascop din regiune. Re
țeaua cinematografică din regiunea 
Suceava dispune în prezent de 311 
cinematografe, dintre care 291 la 
sate. In primele 8 luni ale anului, 
iilmele prezentate au fost vizionate 
de 5 233 000 spectatori.

In fotografie i Clădirea noului 
cinematograf din Vatra DorneL

In căutarea unei activități cultural-artistice
BACĂU (coresp, „Scînteii“). — La 

sfîrșit de săptărnînă, mulți doreso. să 
vizioneze spectacole, să participe la 
diverse activități cultural-educative. 
Am solicitat conducerile unor case 
de cultură, cluburi și ale altor in
stituții de cultură din mai multe 
localități ale regiunii Bacău să ne rela
teze ce programe au pregătit pentru 
ziua de ieri. Iată, pe scurt, răspunsurile 
pîîrnitej La Onești pe scena casei de 
cultură orășenești a fost programat un 
spectacol dat de Ansamblul de estradă 
din Pitești. De la Casa regională a 
creației populare am aflat că în cele 
două stațiuni balneo-climaterice din re
giune — Slănic și Băltățești — vor a- 
vea loc programe artistice prezentate 
de cîteva formații de amatori din ra
ioanele Roman și Moinești. După nu
mai două ore s-a constatat însă că for
mațiile din raionul Moinești s-au des
completat, iar cele din Roman nu au 
cu ce se deplasa. Casa de cultură a 
sindicatelor din Piatra Neamț, cea din

Roman, clubul „23 August“ din Moi
nești nu au prevăzut aecît vizionarea 
de filme. Este bine că se prevăd 
asemenea activități — și ar trebui 
luate măsuri ca întotdeauna ele să se 
și realizeze — dar sînt ele oare sufi
ciente în raport cu îndatoririle acestor 
instituții de a satisface cerințele variate 
ale oamenilor muncii, dorința lor de 
a-și lărgi continuu orizontul de cunoaș
tere ? Cît privește casa de cultură a 
sindicatelor din Buhuși, clubul central 
din Bicaz, clubul rafinorilor din Dăr- 
mănești ni s-a relatat că acestea nu a- 
veau înscrise în program nici un fel de 
activități. Și unele cluburi din orașul 
Bacău au fost nepregătite pentru ziua 
de ieri. La orele 11, clubul fabricii 
„Steaua roșie" era închis. Nici un afiș, 
nici un fel de activitate. De asemenea, 
la clubul fabricii „Proletarul“ nu am 
găsit pe nimeni.

După asemenea constatări te întrebi i 
cum își îndeplinesc menirea aceste in
stituții culturale ?

Da, sînt naturale!

Dintotdeauna am avut o slăbi
ciune accentuată pentru acea re
giune a țării ce însumează Olt și 
Jii, răsfățată de simpatia tuturor. 
Mi-am și mărturisit anumite înrudiri 
cu acest teritoriu unde s-au vînturat 
un număr de ani ai copilăriei mele. 
Pe atunci era război, apoi seceta de 
după război, o duceau greu oame
nii ; vioiciunea și istețimea olte
nească erau umbrite de sărăcie.

Mă tot reîntorc în Oltenia, surî- 
zătoare regiune a țării : surîsul ei 
are justificări în viața de acum a 
locuitorilor, în satele tot mai îmbel
șugate, în orașele mărindu-se ori 
apărînd din temelii, pe bogățiile 
pe care scoarța pămîntului, stilizată 
ca vestitele covoare oltenești, le 
adăpostește.

La începutul lui septembrie am 
petrecut cîteva ore în marea uzină 
craioveană, „Electroputere". Trebuie 
să știți că nu rareori prin uzinele 
din partea locului poți surprinde un 
tablou tonic și amuzant : sub pri
virile vreunui specialist, un mun
citor sau altul execută o adevărată 
rafală de gesturi (la strung, freză 
etc.), cu atîta îndemînare, viteză și 
lipsă de efort, încît maneta admira
ției și uimirii respectivului specia
list este împinsă pînă la ultima gra
dație.

în rîndurile ce urmează voi căuta 
să desenez portretele a doi oameni 
de la „Electroputere”, despre care 
amănuntele din paragraful prece
dent pot fi date fără ezitare.

Dinu Paul — „maistrul cel tînăr" 
— lucrează în atelierul de bobina) 
al Fabricii de transformatoare din 
cadrul uzinei. în sectorul pe care el 
îl conduce, se bobinează transfor
matori de mare putere.

— Cînd ai lucrat prima bobină ?
— In luna iulie 1953, ieșisem lu

crător 1 Nu era mare scofală : un 
transformator de mică putere.

— Șl acum 7
— Faceți-vă o idee : un trans

formator de 100 M.V.A., cîntă-
rește circa 9 tone. Dacă am desfă
șura bobinele, ele s-ar întinde pe 
distanțe de kilometri... Acum pre
ocuparea noastră principală este să 
realizăm cel de-al doilea transfor-

mator de o puteie și mai mare. Ate
lierul e în fierbere : se montează ma
șini noi, speciale, schimbăm locuri 
de muncă. Vrem să-i inițiem pe toți 
bobinatorii noștri în construcția bo- 
binajelor la acest transformator care 
diferă față de celelalte tipuri...

— Cum ai ajuns maistru 7
— In 1961 am dat examen la 

școala de maiștri de pe lîngă uzina 
noastră. Am reușit. Am fost bucuros. 
Tudor, tovarășul meu de mașină, a 
reușit și el. Primul an l-am urmat la 
zi, pe ceilalți doi — la seral... Școa
la de maiștri am terminat-o acum 
trei săptămîni... Anul trecut am fost 
în Austria, timp de o lună. Ei au o 
tradiție de 80—90 de ani în con
strucția de transformatoare. Ne-am 
uitat cu multă atenție și am băgat 
în cap lucrurile folositoare văzute.

— Ce te-a izbit mai mult în vizita 
aceasta ?

— Vîrsta oamenilor : la ei vîrsta 
medie a unui bobinator este de 40 
de ani. La noi în atelier cel mai în 
etate are 30 de ani, iar vîrsta me
die e de 20 de ani 1 Cu toate as
tea, nu ne lăsăm cu una cu două 
și învățăm lesne, dar temeinic cele 
mai mici chițibușuri ale meseriei.

Tînărul maistru Dinu Paul are 28 
de ani și a fost primit în partid în 
1958. în maturizarea gîndirii lui re
cunosc maturizarea rapidă a indus
triei oltene și din întreaga țară.

★

Pe Florea Golescu l-am întîlnit în 
atelierul de strungărie din secția 
mecanică a Fabricii de mașini ro
tative. E născut tot „ici lîngă Cra
iova" în comuna Pielești, „lîngă ae
roport".

— Dar d-ta ai zburat vreodată ?
E negricios și are o privire agresiv 

isteață, nu lipsită însă de căldură.
— Da... ultima oară în iulie, anul 

acesta : am făcut parte din delega
ția parlamentară care a vizitat Bul
garia 1

Strungarul de la caruselul de 
1 000 mm este deputat în Marea 
Adunare Națională și în sfatul 
popular regional.

— Circumscripția mea ? E în ra
ionul Balș.

— Votbiți-mi despre activitatea 
dv. de deputat.

— E o muncă foarte interesantă : 
să asculți ce vor oamenii, să te 
preocupi de treburi obștești... In 
circumscripția noastră am reușit să 
introducem o cursă I.R.T.A. Craiova- 
Vulpeni, care trece prin comune al
tădată izolate. S-au construit două 
poduri mari în comuna Pielești, iar 
în alte părți — școli, cămine cultu
rale, s-au electrificat sate, s-au pie
truit drumuri și șosele.

In fața mea — un om plin de 
grijă și de simț al răspunderii, do
vedind că merită cinstea de a fi 
deputat.

— Aveam vreo 16 ani in 1949, 
cînd m-am angajat vălțar la moara 
„Jiul", aici lîngă uzină... Of, moara 
avea și un atelier de reparații, cu 
niște strunguri... vechi ele, da' mie 
mi-a rămas inima acolo și-mi lăsa 
gura apă... Prin 1951 văzui în ziar 
că se primesc elevi la școala de 
calificare : imediat detei buzna și, 
toamna, eram strungar. Am avut 
noroc de mașini bune. Ce vrei, 
uzină nouă : la început eram vreo 
cîteva sute de oameni și acum, 
mii..., nici nu-i mai pot ține minte, 
deși ochii nu-mi stau o clipă 1... Va- 
săzică, strungar. De nouă ani sînt 
pe caruselul ăsta... mașină supusă 
șl vrednică 1 Strunjesc piese mari 
pentru locomotiva noastră Diesel- 
electrică 1

Florea Golescu este unul din cu- 
noscuții fruntași în producție de la 
„Electroputere", un animator al în
trecerii socialiste. Inovator prețuit, 
el își ajută îndemînarea naturală 
cu creionul și hîrtia. Oamenii îl 
prețuiesc și-i cer sfatul în calitatea 
lui de secretar al organizației de 
bază de Ia strungăria grea.

îți rămîne în minte foarte vie ima
ginea acestui strungar, tot timpul 
vesel, un focar de bună dispoziție 
și energie. Trebuie să fie plăcut să 
muncești în preajma lui. Se poate 
spune oare despre un om, pe lume, 
ceva mai frumos decît că ți-e drag 
să muncești alături de el 7

Iile CONSTANTIN

• 10 soiuri noi de piersici
• Le-ați văzut la expo
ziție ® 4 fructe la un 
kilogram @ Culoare, gust 
și aromă

O livadă de piersici cu fructele date 
în copt îneîntă întotdeauna privirea. Cea 
despre care este vorba în rîndurile de 
față întrece orice închipuire. Este o feerie 
de culori, nuanțe și arome. Piersicile 
mari își ascund sub frunze obrazul îm
bujorat. Un om în halat alb, cu un re
gistru și un aparat fotografic în mîini 
trece de la un pom la altul. Este cerce
tătorul Porfirie Popa de la Institutul de 
cercetări hortiviticole. In livada de la 
marginea Capitalei bl notează o sume
denie de date cu privire la caracteristi
cile fructelor, fixează pe peliculă exem
plarele cele mai reușite. Cine a vizitat 
Expoziția realizărilor economiei naționale 
a remarcat cu siguranță piersicile mari 
și intens colorate. Ba, unii, necrezînd 
ochilor, întrebau ghizii dacă sînt natu
rale. Da, sînt naturale. Inscripția de pe 
etichetă, destul de laconică, arată că sînt 
soiurile noi obținute la Institutul de cer
cetări hortiviticole. în urma unei munci 
perseverente de mulți ani. Despre aceas
ta vrem să relatăm cititorilor în rîndurile 
de față.

In multe livezi întîlneșfi soiuri de 
piersici mari, aspectuoase și gustoase. 
Numai că ele au și cîteva defecte. La 
unele pulpa fructului este foarte strîns 
legată de sîmbure. Altele n-au culoarea 
atrăgătoare. Și în afară de acestea, gă
sești piersici numai într-o perioadă 
scurtă din vară. In planul tematic al In
stitutului de cercetări hortiviticole de la 
Băneasa figurează și această problemă : 
obținerea unor soiuri noi de piersici cu 
fructe mari și pulpa neaderentă (care se 
desface lesne de pe sîmbure), intens 
colorate și care să rodească eșalonat 
toată vara pînă toamna.

Activitatea selecționatorului poate fi 
asemuită cu munca olarului, în mîinile 
căruia bucata de pămînf ia forma dorită. 
Numai că în selecție, lucrînd cu mate
ria vie, se cér pricepere, pasiune și ani 
îndelungați ca să ajungi la rezultatele 
scontate. Crearea noilor, hibrizi de pier
sic a început cu 7-8 ani în urmă. Au 
fost făcute sute de încrucișări între di
ferite soiuri, iar din semințele obținute 
au rezultat 6 000 de puieți. Selecția a 
început atunci cînd puieții erau de-o 
șchioapă. Ochiul experimentat al cerce
tătorului știa să deosebească cu precizie 
calitățile viitorilor pomi după mărimea 
frunzei, culoarea lemnului și alte elemen
te. S-a înlăturat tot ce era necores
punzător, iar exemplarelor menținute 
le-au fost create cele mai bune con
diții de creștere. După selecția din pe
pinieră, în livadă au ajuns 750 de 
pomi, care dovedeau calități superioare. 
Obținerea primelor fructe avea să con
firme rodul alîtor strădanii. Au urmat 
măsurători ale dimensiunii și greutății 
fructelor, analize pentru a se determina 
substanța uscată, compoziția chimică, 
aprecieri ale aspectului exterior și inte
rior al fructului și multe altele, care în
sumează mii de cifre și caracterizări. Din

Cercetătorul Porfirie Popa urmărește comportarea noilor soiuri de piersici 
create de el

noianul atîtor încercări s-a ajuns la 40 
de elite, care întrunesc cele mai valo
roase însușiri,

Anul trecut au fost confirmate rezul
tatele cercetărilor, iar acum se verifică 
dacă și-au menținut caracterele. Sînt 
soiuri care rodesc la sfîrșitul lunii iunie, 
altele vara ; unele se coc numai la mij
locul lunii octombrie. Cu alte cuvinte, 
vom avea o gamă variată de piersici 
timp de 100 de zile.

Din loc în loc, în livadă sînt porțiuni 
goale. Și aici au fost piersici, dar nu 
au corespuns și securea și-a făcut dato
ria. Din cele 40 de elite se aleg cele 
mai bune. Vor fi circa 10 soiuri noi care 
vor fi date spre înmulțire. Care sînt ele? 
înainte de a le cunoaște, tova
rășul Porfirie Popa deschide registrul 
și creionul i se oprește pe o coloană 
de cifre : „5-10”. Două numere : primul 
reprezintă rîndul, iar al doilea pomul pe 
rînd. Intrucît noile soiuri n-au fort încă 
botezate, ne folosim de acest mijloc pen
tru a le deosebi. Ajungem lîngă pomul 
respectiv. Fructe mari, încît 4-5 cîntăresc 
un kilogram. Ar trebui recurs la măiestria 
unui picior sau la imaginile unui poet 
pentru a reda frumusețea lor. In ce pri
vește calitățile gustative, este mai ușor.

Le tai felii cu briceagul (căci se desfac 
ușor de pe sîmbure), iar în gură se to
pesc ca o bomboană. Alături sînt altele 
la care diferă aspectul exterior ; mai 
încolo unele sînt verzi și le mai 
trebuie o lună ca sa dea în copt. Cu 
cele timpurii facem cunoștință numai din 
registre: La 10 iulie se coace ,,12-1", care 
este un soi superior celui „Floare de 
mai" : are fructul mare și pulpa neade
rentă la sîmbure, e colorat frumos. Cî
teva zile mai tîrziu urmează soiul „18-9”, 
ale cărui fructe cîntăresc 250 grame fie
care, culoare portocalie. Și așa mai de
parte, soiuri noi. cu calități deosebite.

Munca cercetătorilor a fost încununată 
de succes. După cum am amintit, vizita
torii expoziției le-au admirat rezultatele. 
Peste cîțiva ani, cele mai valoroase so
iuri vor fi răspîndite în producție. S-au 
și altoit cîte 100 pomi din elitele valo
roase. Ei vor fi plantați în diferite stați
uni experimentale din țară pentru a se 
vedea cum se comportă. în curînd vor 
ajunge și în livezile gospodăriilor colec
tive și de stal, iar fructele — pe masa 
consumatorilor.

!on HERȚEG
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SELECȚIONAREA PROPAGANDIȘTILOR
Pregătirea noului an în învăță- 

mîntul de partid constituie una din 
preocupările actuale ale Comitetului 
regional P.M.R. Galați. Potrivit in
dicațiilor conducerii partidului, au 
fost luate unele măsuri menite să 
asigure, în noul an, un nivel teo
retic mai înalt, o mai mare efica
citate învățămîntului de partid. în 
acest sens, organele și organizațiile 
de partid au acordat o atenție deose
bită selecționării propagandiștilor.

în regiunea noastră s-a format un 
corp de propagandiști care își înde
plinesc cu pricepere și devotament 
munca frumoasă și de înaltă răs
pundere ce le-a fost încredințată. 
Rezultatele obținute în desfășura
rea învățămîntului de partid ne în
dreptățesc să afirmăm că organiza
țiile de partid s-au orientat, în ge
neral, just în selecționarea propa
gandiștilor. Este grăitor faptul că, 
alături de cei cu experiență bogată, 
propagandiști care anul trecut au 
activat pentru prima oară în această 
calitate s-au achitat cu cinste de 
sarcinile ce le reveneau. Merită a fi 
evidențiată munca tovarășilor Mun- 
teanu Florică, sudor la Șantie
rul naval din Galați, Jipa Va
sile, lăcătuș la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Brăila, 
Cristoreanu Roman, brigadier zo
otehnist la G.A.C.-Robeasca (raionul 
Făurei), Gheorghe Radu, inginer la
S.M.T. „1 Mai“ (raionul Brăila) și 
mulți alții.

Analiza desfășurării învățămîntu
lui de partid în anul școlar 
1963/1964, făcută de biroul comite
tului regional P.M.R., a consemnat 
însă și faptul că în unele locuri nu 
s-a manifestat întreaga exigență 
cuvenită în selecționarea propagan
diștilor. în pregătirea și desfășura
rea seminariilor, unii propagandiști, 
ce-i drept puțini la număr, n-au vă
dit grijă față de legarea tezelor teo
retice cu problemele practicii, față 
de îmbunătățirea metodelor de lu
cru cu cursanții. în vederea înlă
turării acestor neajunsuri au fost 
trimise colective formate din acti
viști de partid și lectori ai comite
tului regional, care au sprijinit or
ganele și organizațiile de partid în 
selecționarea propagandiștilor pen
tru noul an de învățămînt.

Ținînd seama că stabilitatea în

Pregătiri temeinice 
pentru semănatul 
griului
(Urmare din pag. I-a)

bună calitate, este necesar ca orga
nele locale de partid și de stat să 
impulsioneze schimbarea cantități
lor de grîu de sămînță prevăzute. 
Totodată ele sînt chemate să ia mă
surile necesare pentru trimiterea la 
timp, la laboratoarele regionale, a 
probelor de grîu și primirea din 
vreme a rezultatelor analizelor, ast
fel ca în fiecare unitate să se poată 
calcula precis cantitatea de sămînță 
ce se va da la hectar. Cu multă gri
jă trebuie să se ocupe lucrătorii de 
pe ogoare de tratarea semințelor 
folosite'la semănat. în această toam
nă nu trebuie să se mai repete si
tuații ca cele semnalate anul 
trecut în unele gospodării colective 
din regiunile Suceava, Iași și altele, 
cînd s-a însămînțat grîu netratat 
sau tratat necorespunzător. O efi
ciență maximă a tratamentului îm
potriva mălurii se obține atunci 
cînd această lucrare se face în pră- 
fuitoare sau alte mașini de tratat, 
în acest fel efectuîndu-se o bună 
acoperire a semințelor și, deci, pre
venirea bolilor.

Recent a avut loc ședința lărgită 
a secției de cereale și plante tehnice 
a Consiliului Superior al Agricultu
rii, în care s-au făcut recomandări 
privind cultura griului în anul 1964- 
1965. Este de datoria Consiliilor agri
cole și a specialiștilor din G.A.S. și 
G.A.C., ca pe baza acestor recoman
dări și ținînd seama de condițiile 
concrete din fiecare unitate, eă 
asigure aplicarea celor mai potrivi
te măsuri agrotehnice, care contri
buie la obținerea de producții su
perioare.

în această toamnă există toate 
condițiile ca grîul să fie semănat în 
cadrul epocii optime și la un nivel 
calitativ superior. Dispunem de mai 
multe mașini, de cantități sporite 
de semințe valoroase și de îngră
șăminte, de o experiență mai bo
gată. Trebuie numai ca organele și 
organizațiile de partid, consiliile 
agricole și conducerile gospodăriilor 
de stat, gospodăriilor colective și 
S.M.T. să ia toate măsurile necesare 
pentru valorificarea deplină a aces
tor condiții. în acest scop ele sînt 
chemate să organizeze temeinic 
munca, să asigure folosirea cu ma
ximum de randament a forțelor și 
mijloacelor existente în unități, să 
controleze în permanență mersul 
lucrărilor agricole. în felul acesta 
grîul va fi însămînțat în perioada 
optimă și în condiții agrotehnice 
superioare, ceea ce va constitui o 
bază trainică pentru recolta anului 
viitor. 

muncă constituie o premisă și o 
condiție necesară pentru formarea 
unui propagandist, pentru asigura
rea calității învățămîntului de par
tid, comitetul regional de partid a 
îndrumat organizațiile de bază să 
încredințeze în continuare conduce
rea cercurilor și cursurilor de partid 
celor care au vechime în această 
activitate, să folosească experiența 
lor pentru creșterea unor noi cadre 
de propagandiști. Din cei 3 300 de 
propagandiști din regiunea noastră, 
aproape un sfert au o vechime de 
peste 5 ani, iar mai mult de jumă
tate, între 2—5 ani. în același timp, 
ne-am îngrijit să fie selecționați to
varăși cu o bună pregătire ideologi
că și culturală. A crescut numărul 
activiștilor de partid, al secretarilor 
și membrilor comitetelor de partid 
care vor conduce cercuri de învă
țămînt, îndeosebi de studiere a Is
toriei și Statutului P.M.R.

In selecționarea propagandiștilor 
organele și organizațiile de partid 
din regiunea noastră s-au bizuit pe 
experiența acumulată, au avut în 
vedere cerințele dezvoltării învăță
mîntului de partid în anul viitor. 
Astfel, în anul școlar 1964—1965 se 
extinde în continuare studierea pro
blemelor economice, numărul cercu
rilor de economie concretă din în
treprinderile industriale ajungînd să 
fie de două ori și jumătate mâi 
mare decît în anul 1962—1963. Con
ducerea acestor cercuri necesită 
buni cunoscători ai teoriei economi
ce marxist-leniniste, ai problemelor 
construcției economice din țara 
noastră, capabili să contribuie la ri
dicarea nivelului de cunoștințe eco
nomice al cursanților, care le dau 
posibilitatea să participe mai activ 
la identificarea și folosirea rezerve
lor interne ale întreprinderii. în 
noul an de învățămînt, majoritatea 
cercurilor de economie concretă in
dustrială vor fi conduse de cadre de 
răspundere din economie, directori 
de întreprinderi, ingineri, tehnicieni 
etc. La Brăila, de exemplu, din cei 
92 propagandiști ai cercurilor de e- 
conomie concretă, 60 sînt ingineri 
iar 25 sînt tehnicieni.

Se știe cît interes au stîrnit în 
rîndurile colectiviștilor cercurile de 
studiere a economiei și organizare a 
producției în G.A.C., create anul 
trecut pentru prima oară. începînd 
din toamnă, în regiunea noastră vor 
funcționa peste 200 asemenea 
cercuri. Ele vor fi conduse de către 
activiști de partid, în special in
structori teritoriali ai comitetelor 
raionale, ingineri și cadre cu muncă 
de răspundere din agricultură.

Ca urmare a faptului că nivelul 
politico-ideologic și de cultură ge
nerală al comuniștilor a crescut, iau 
o extindere tot mai mare formele 
superioare de studiu. Se dovedește 
buna orientare a organizațiilor de 
partid de a încredința conducerea 
acestor cercuri cadrelor cu pregă
tire corespunzătoare, absolvenților 
merituoși ai universităților serale de 
marxism-leninism. La Galați, din 
cei 134 de propagandiști ai cercu
rilor de economie politică și econo
mie concretă, 52 au terminat secția 
de economie a Universității serale.

NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI
Pentru fiii maramureșenilor

In orașele și satele maramureșene 
se face puternic simțită atmosfera 
din ajunul începerii unui nou an 
școlar. Cînd vezi cu cită grijă s-au 
făcut toate pregătirile pentru ziua 
deschiderii școlilor, nu poți să nu-ți 
amintești că în trecut pe aceste me
leaguri mii și mii de copii nu au a- 
pucat să pășească pragul școlii.

In anii de la eliberare, ca urmare 
a măsurilor luate de partid și gu
vern, lumina cărții a pătruns pînă în 
cel mai îndepărtat cătun maramure
șean. In regiune există aproape 700 
de școli elementare și 325 secții cu 
limba de predare a minorităților na
ționale. Ținînd seama de specificul 
satelor regiunii, cu case răsfirate pe 
distanțe mari, s-au înființat mai mul
te școli în aceeași comună. La Băița 
sînt 3 școli elementare și o școală 
medie ; la Vișeu 5 școli elementare 
și una medie etc. Pentru fiii mine
rilor, forestierilor și ai colectiviștilor 
s-au înființat în comune mai mari 
peste 20 de școli medii.

In orașul Satu Mare se află un 
Institut pedagogic de 3 ani, cu trei

Capsule de sifon
Am citit în „Scînteia" nr. 6 301 

din 28 iunie, la rubrica „Căminul 
nostru“, că întreprinderile indus
triei locale din Timișoara produc o 
gamă variată de articole de larg 
consum. Așa am aflat că se fabrică 
și autosifoane cu care se poate pre
para sifonul la domiciliu. La maga
zinele de specialitate din Capitală 
nu se găsesc însă nici acum aceste 
aparate. In cele din urmă am pro
curat unul de la Timișoara. O dată 
cu autosifonul am primit și trusa de 
10 cartușe pline cu bioxid de car

Merită a fi relevată activitatea rod
nică ce o desfășoară propagandiștii 
selecționați din rîndurile medicilor, 
juriștilor și altor categorii de inte
lectuali.

Organele de partid raionale și o- 
rășenești sînt îndrumate să acorde 
toată atenția asigurării de propagan
diști pricepuți pentru învățămîntul 
ideologic al cadrelor didactice. Se 
are în vedere să se încredințeze 
munca de propagandist acelor cadre 
didactice care au o temeinică pregă
tire ideologică, capabile să asigure 
studierea teoriei marxist-leniniste 
în strînsă legătură cu problemele pe 
care le pune procesul instructiv-e- 
ducativ.

Cu grijă sînt numiți propagan
diștii care îndrumă convorbirile cu 
cei ce studiază individual fie lucrări 
de bază ale marxism-lenlnismulul, 
fie probleme ale construcției socia
liste din țara noastră. De regulă, 
sînt chemați să îndeplinească aceas
tă sarcină propagandiști cu vechi
me îndelungată, specializați într-o 
disciplină sau alta.

Un sprijin eficace în formarea de 
cadre propagandistice sînt cursurile 
de pregătire de viitori propagan
diști. Cei care le-au terminat 
sînt antrenați la conducerea grupe
lor de seminar. Comitetul raional de 
partid Făurei, de exemplu, a pregătit 
în anul 1963—1964 un număr de 40 
de tovarăși care în anul viitor vor 
primi sarcina de propagandiști. Co
mitetul regional de partid, consta- 
tînd că nu au fost folosite pe deplin 
posibilitățile ce le oferă aceste 
cursuri, a recomandat comitetelor 
raionale și orășenești să dea mai 
multă atenție selecționării cursanți
lor, să se asigure ca ele să fie ur
mate de tovarăși care au aptitudini 
și perspectiva de a îndeplini sarcina 
de propagandist.

Propagandistul poate să-și înde
plinească îndatoririle sale de a asi
gura dezbaterilor un conținut bogat 
de idei, de a ajuta pe cursanți în pre
gătirea seminariilor numai în mă
sura în care el însuși aprofundează 
lucrările clasicilor marxism-leninis- 
mului, documentele partidului nos
tru, este informat asupra probleme
lor internaționale, asupra sarcinilor 
concrete ce stau în fața organelor 
și organizațiilor de partid din regi
une, își lărgește orizontul cunoștin
țelor politice, ideologice și culturale. 
Iată de ce problema timpului nece
sar pregătirii lui nu este numai o 
chestiune personală, ci una de care 
trebuie să se preocupe cu toată se
riozitatea organizațiile de partid. 
Biroul comitetului regional de par
tid a dat indicații organelor și orga
nizațiilor de partid să ia măsuri ca 
propagandiștii să nu mai aibă alte 
obligații obștești în afară de funcții
le în care au fost aleși.

Comitetul regional de partid își 
îndreaptă eforturile spre perfecțio
narea propagandiștilor, convins fiind 
că aceștia își vor aduce, prin munca 
lor creatoare, o contribuție însem
nată la ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a învățămîntului de partid.

Nicolae MIHAI 
secretar al Comitetului 
regional P.M.R.-Galați

facultăți. Prima promoție de profe
sori își ia acum în primire postu
rile. In regiune activează 7 075 de 
cadre didactice, față de numai 
1 600 în 1944. Poate mai concludent 
decît numărul școlilor nou create 
este numărul mare de elevi. înain
te de 1944 în toată regiunea Mara
mureș urmau cursurile școlilor vreo 
46 000 de elevi. Cei mai mulți dintre 
ei nici nu terminau patru cla
se primare. Acum, în școli sînt cu
prinși 134184 de elevi. O dată cu 
generalizarea învățămîntului de 8 
ani s-au luat măsuri spre a se asi
gura condiții bune de studiu. S-au 
dat în folosință sau vor fi gata în 
acest timp 344 săli noi de clasă. Va
loarea manualelor distribuite gratuit 
este de 4 650 000 lei. De la un an 
la altul în regiune crește numărul 
celor care urmează cursurile învăță
mîntului mediu, tehnic și superior.

loan PORUMB
inspector, Secția învățămînj: 
a Sfatului popular 
al orașului Bala Mare

bon cu care se prepară în casă apa 
gazoasă. Dar după ce le-am folosit, 
aceste cartușe trebuie umplute. Din 
nou am colindat pe la magazinele 
bucureștene, dar fără nici un rezul
tat. Am aflat că la Timișoara ele se 
găsesc la mai toate magazinele ali
mentare, de menaj sau chimicale.

De ce comerțul nu pune în vînzare 
și în București aceste autosifoane u- 
tile în gospodărie ?

Mlrcea RÀDULESCU 
arhitect

DE GONTAUD BIRON, pre
ședintele Concursului inter
național „Margueritte Long 
— Jacques Thibaud" (Fran
ța) : Ca membru în juriul de pian, 
am ascultat cu deosebit interes, tră
ind veritabile satisfacții, pe cîțiva 
artiști talentați, Se face multă mu
zică, artisticește vorbind, așa că pen
tru juriu este o sarcină foarte grea să 
descopere dintre talente pe cel mai 
bun. Candidații romîni vădesc o se
rioasă pregătire artistică. De altfel, 
din contactul cu muzica din Romî
nia, m-am convins că aveți muzicieni 
de primă calitate — profesori, vir
tuoși, ca și studenți și elevi — pre
ocupați să-și perfecționeze măiestria, 
să servească arta adevărată și no
bilă, căreia George Enescu și, în 
anii din urmă, George Georgescu 
le-au închinat marele lor talent.

Ori de cîte ori am venit în Bucu
rești în ultimii ani, am regăsit orașul 
mai frumos, mai ospitalier. Se vede 
în iotul mina pricepută a arhitecți- 
lor, a celor ce se ocupă de crește
rea orașului. Vizitînd Muzeul satu
lui și Muzeul de istorie a orașului 
București, am fost impresionat de 
faptul că grija pentru înnoire ține 
seamă de punerea în valoare a tot 
ce e prețios din trecut.

D. M. ȚÎGANOV, artist 
emerit al R.S.F.S.R. : Este 
foarte plăcut să vezi că sporește 
necontenit afluența tinerilor concu
rență la această întrecere artistică de 
notorietate mondială. După părerea 
mea, acesta este cel mai frumos 
omagiu adus marelui muzician ro- 
mîn. Chipul lui Encscu, deosebit de 
nobil, unul dintre cei mai de seamă 
cavaleri ai artei muzicale din vremea 
noastră, constituie un exemplu inspi
rator pentru tinerii artiști din lumea 
întreagă. Concursurile „Enescu" con
tribuie nu numai la răspîndirea 
creației sale minunate ci și la crea
rea unei legături mult mai strînse în
tre toți muzicienii din toate țările, 
din toate generațiile. Ele aduc o 
contribuție uriașă la cauza colabo
rării culturale între popoarela pro
gresul artei. Sînt plin de admirație 
pentru acest tablou măreț — pe 
care-l reprezintă manifestările festi
valului — în cadrul căruia apar 
alifia artiști străluciți.

HANS SELTNER, președin
tele Academiei de muzică 
din Viena : Un concurs care se 
desfășoară sub numele unuia dintre 
marii violoniști ai vremii noastre, al 
unuia dintre remarcabilii autori de 
sonate pentru vioară, cum a fost 
George Enescu, constituie un stimu
lent în creșterea interesului pentru a- 
cest instrument dificil. Numă
rul mare al tinerilor concurența, 
și îndeosebi pregătirea lor, atestă 
prestigiul de care se bucură 
pretutindeni concursul. Faptul că o 
probă obligatorie este una dintre 
cele trei splendide sonate pentru 
vioară și pian de Enescu contribuie 
la cunoașterea și răspîndirea în lu
mea întreagă a creației sale, la înțe
legerea mai profundă a personalității 
sale multilaterale.

Prof. MAGDA TAGLIA- 
FERRO, pianistă (Brazilia) : 
Am cunoscut țara și poporul dv. 
mai întîi prin intermediul operei lui 
Enescu și apoi vizitînd Romînia și 
admirîncl marile realizări ce conferă 
o viguroasă tinerețe și adaugă noi 
frumuseți meleagurilor cîntate de 
muzicianul a cărui memorie o cinstim. 
Ca și pe alți colegi ai mei, veniți la 
București de pe diferite meridiane, 
m-au impresionat nu numai aceste 
realizări materiale, ci și atenția pe 
care guvernul dv. o acordă dezvol
tării culturii, condițiile create pen
tru instruirea și pentru educarea ar
tistică a tinerelor talente. Ceea ce 
s-a înfăptuit la dv. pe această linie 
m-a interesat în mod deosebit, deoa
rece și eu am astfel de preocupări.

Concursul dv. este foarte bine or
ganizat. Noi, oaspeții, sîntern primiți 
admirabil în splendidul Bucu
rești. Simpatia și interesul cu care 
sînt înconjurați artiștii din diferite 
țări arată gradul de cultură al po
porului și constituie un prilej de 
mari bucurii.

SĂPTĂMÎNA ACEASTA 
PE ECRANE

ARIPI NEGRE — producție a stu
diourilor din R. P. Polonă, transpu
nere cinematografică a romanului 
scriitorului Julius Kaden — Bandrow
ski (regia Ewa și Czeslaw Petelski).

PĂȘESC PRIN MOSCOVA — o co
medie lirică realizată de studioul 
„Mosfilm" (scenariul Ghennadi Spa- 
likov, regia Gheorghi Danelia).

AVENTURA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — film produs de studiourile bul
gare, inspirat din nuvela scriitorului 
Andrei Guliaș (scenariul K. Voinov, 
regia A. Marinovici).

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Floarea de piatră 
(prezintă Teatrul Mare Academic din 
Moscova) — (orele 20). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Emi
nescu — (orele 20). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase“ (la Teatrul de vară 
„23 August“) : Carnaval la Tănase — (o- 
rele 20,30).

Un virtuos
Am așteptat concertul Filarmonicii di

rijat de Zubin Mehta (India), cu deosebit 
interes, date fiind personalitatea, faima 
acestui șef de orchestră, al cărui nume 
s-a impus, prestigios, tn viaja muzicală 
internațională a ultimilor ani. Muzician 
desăvîrșit, plin de dăruire, în continuă 
efervescenfă și înzestrat cu acea forjă de 
comunicare proprie marilor artiști, Mehta 
ne-a cucerit de la primele indicafii de 
baghetă. Programul, prin structura și va
rietatea sa, i-a permis o largă și con
cludentă desfășurare la pupitru.

Cele 6 piese pentru orchestră op. 
6 de Webern, se disting prin caracterul 
inedit, atît a| construcției cît și al or
chestrației. întreg ciclul, ca și fiecare pie
să în parte, este o expunere a unor miș
cări expresive, ascendente sau descen
dente, realizate nu prin travaliu tematic 
ci prin exploatarea valorilor timbrale ale 
instrumentelor (deși și elementul ritm sau 
intensitatea au un rol important). Aseme
nea unui pictor, Mehta mînuiește parcă 
o pensulă și o paletă, gestul său, autori
tar și insinuant, scofînd din orchestră cu
loarea și nuanfa trebuitoare, întărind, es- 
tompînd, suprapunînd — și fotul, fără 
ostentajie.

Fiecare nouă audifie completează și a- 
dîncește imaginea pe care o avem des
pre Concertul pentru violoncel de A- 
natol Vieru. Revelator mi se pare faptul 
că de fiecare dată îi descopăr noi punji 
de legătură atît cu muzica populară 
(structuri modale și ritmice, tratare instru
mentală), cît și cu muzica universală a 
veacului (complexitatea și rigurozitatea 
construcfiei, raporturile dintre elementele 
componente). Starea fundamentală este 
lirismul — înseși momentele de încor
dare fiind trambuline pentru explorările

Recital d 
romînești

Programul recitalului de lieduri care a 
avut Iqc vineri în Sala mică a Palatului 
R.P.R., a reușit, în genere, să înfățișeze 
o antologie reprezentativă a liedului 
nostru contemporan.

Varietatea conținutului poetic, domi
nată, evident, de meditația lirică speci
fică genului, a permis afirmarea foarte 
diferită, în cadrul acestui gen, a persona
lității compozitorilor, a sensibilității ar
tistice și viziunii stilistice proprii fiecăruia 
dintre ei. Adînca semnificație socială a 

'unor poezii cum sînt „Cîntecul din flu
ier" de Arghezi și „Moină” de Baco- 
via a declanșat în liedurile maestrului 
Jora momente răscolitoare. Suferințele 
vieții din trecut a poporului au căpătat 
o expresie covîrșitoare în dramatica me- 
lopee vocală, obsedantă, accentuată de 
fluxul armonic de un excepțional dina
mism expresiv. Cîntecele lui Mihail Jora 
oferă largi posibilități interpretului. A- 
ceasta și este concluzia, ascultînd pe te
norul Ion Piso în redarea amintitelor 
piese, spoțînd admirabil în relief esența 
lor. lirico-medifativă.

Caracteristicile modalități de întruchi
pare muzicală relevă și versul marelui 
nostru Eminescu. In liedurile „Și dacă..." 
și „Somnoroase păsărele”, Tudor Cior- 
tea reactualizează intonația de romanță 
transfigurînd-o pînă la o expresie eleva
tă, în care fiorul liric este ingenios nu
anțat cu imagini de pastel. Același in
terpret și baritonul Ladislau Konya au 
reliefat melodismul suav și inspirat al 
acestor piese. Tot din lirica eminesciană

Concert Bugeanu — Monique Haas,
W. Mc Alpin, Dan

Concertul de vineri seara al Orchestrei 
simfonice a cinematografiei condusă de 
Constantin Bugeanu — dirijor a cărui 
preocupare de a îmbogăți repertoriul 
cu lucrări valoroase mai puțin cîntate 
din repertoriul clasic și contemporan este 
apreciată de publicul iubitor de muzică 
— a cuprins, pe lîngă monumentala 
Simfonie a lll-a de George Enescu, Con
certul pentru pian, alămuri și harpe de 
Hindemith și „Cîntecul pămîntului" de 
Gustav Mahler.

Capodoperă a geniului enescian, Sim
fonia a lll-a, deși nu are un caracter 
programatic, este străbătută de profunde 
semnificații filozofice, exprimînd — prin 
alăturarea secțiunilor dramatice sau cu 
ritm trepidant de episoade cu un intens 
caracter liric — frămînfările omului, 
lupta lui pentru ridicarea la lumină. Inter
pretarea a urmărit să sublinieze ideile, 
mesajul umanist al simfoniei, și a reușit 
deplin.

In continuare, am ascultat Concertul 
pentru pian, alămuri și harpe de Paul Hin
demith. Lucrarea este plină de noblețe, 
cu melodii conturate în linii riguroase, 
pline de expresivitate. Avînd concursul

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
CINEMATOGRAFE : Cioclara : Patria 

(Bd. Magheru nr. 12—14), Feroviar (Ca
lea Grivițel nr. 80). Dragoste la zero 
grade : Republica (Bd. Magheru nr. 2), 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9), 
Stadionul „Dlnamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare). Banda de lași : Carpațl (Bd. 
Magheru nr. 29), Flacăra (Calea Dudești 
nr. 22), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5). Brațul nedrept al legii : 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6). Excelsior 
(Bd. 1 Mal nr. 174), Grivlța (Calea Gri
vițel — podul Basarab), Tomis (Calea 
Văcărești nr. 21 — rulează șl la grădină), 
Floreasca (Str. J. S. Bach nr. 2), Modern 
(Piața G. Coșbuc nr. 1), Grădina „Vitan“ 
(Calea Dudești), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie). Falsificatorul : Capitol (Bd. 6 
Martie nr. 16 — rulează și la grădină), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127), Drumul 
Sării (Str. Drumul Sării nr. 30), Grădina 
„Aurora“ (Bd. Dimitrov nr. 118). Moral 
’63 : București (Bd. 6 Martie nr. 6), Giu- 
leștl (Calea Giulești nr. 56), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155), Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75). Aventura de 
Ia miezul nopții : Festival (Bd. 6 Mar
tie nr. 14 — rulează și la grădină — Pa
sajul „Eforie“), înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștii Noi), Melodia (Șos. Ște
fan cel Mare, colț cu str. Llzeanu). 
Aripi negre — cinemascop : Victoria 
(Bd. 6 Martie nr. 7), Munca (Șos. Mihal 

a9 baghetei 
zonelor luminoase ale muzicii. Violonce
listul Vladimir Orlov l-a tălmăcit cu a- 
ceeași vigoare și căldură ca în concertele 
precedente sau în imprimarea pe disc. 
Sub conducerea lui Mehta, acompania
mentul orchestral s-a distins în primul 

■rînd prin precizie, interpretarea tinzînd 
la realizarea cu precădere a elementelor 
constructive.

In viața muzicală mondială, muzica lui 
Bruckner — compozitor adesea con
testat de către contemporanii ' săi, 
adepji fie ai lui Wagner, fie ai lui 
Brahms — se bucură azi de o as
censiune treptată. Gîndirea simfonică 
a marelui compozitor vienez a încor
porat atît principiile wagneriene, cît și 
pe cele brahmsiene : cînd asculți lucrări 
ale sale și caufi cu orice pref filiații, os
cilezi. Simfonia a Vll-a este, prin spi
ritul muzicii și prin dimensiuni, reprezen
tativă pentru autor. Admirator sau nu al 
muzicii lui Bruckner, interpretarea lui 
Mehfa te captează ; totul capătă nobleje, 
sentimentele devin mai adînci, lungimile 
dispar.

A fost impresionant gestul diri
jorului de a dedica memoriei lui George 
Georgescu interpretarea celei de-a doua 
părți a simfoniei lui Bruckner, de o so
lemnitate monumentală.

Despre arta lui Zubin Mehta — atît 
cît poate fi cunoscută dintr-un singur 
concert — se poate scrie mult. Eram în 
sală, atent, gata să notez ; dar persona
litatea lui captivează deopotrivă orches- 
tranjii și auditoriul, confundîndu-te în
tr-o lume sonoră pe care o modelează 
cu măiestrie și în care te integrezi și 
uiți de menirea ta profesională : ești 
doar auditor. Dirijorul e tînăr, chiar 
foarte tînăr, dar stăpîn pe mijloacele ar

e lieduri
s-au născut piesele lui Pascal Bentoiu 
„Sînt ani la mijloc" și „Cînd însuși gla
sul", din ciclul „Trei sonete". Ele se ca
racterizează prin vibrația romantică de 
larg suflu, tălmăcită printr-o melodie am
plă. Teodora Lucaciu a adus un plus de 
patetism expresiei interiorizate a cinte- 
celor.

Tot Ladislau Konya a interpretat și lie
dul „Gornistul” de Paul Constantinescu, 
în care am regăsit însușirile epico-dra- 
matice ale autorului celor „Șapte cîn- 
tece din ulița noastră”.

Creator cu predilecții în domeniul mu
zicii de cameră, Diamandi Gheciu dă 
glas în liedurile „Ileana" pe versuri de 
Mihai Beniuc și „Nici nu-i pasă" pe 
versuri de Arghezi sentimentelor lumi
noase, de iubire duioasă, printr-o muzică 
de expresie gingașă, delicată. Aceste 
trăsături sînt caracteristice și ariei inter
pretei liedurilor — Emilia Petrescu.

Compozitor de asemenea cu expe
riență în muzica de cameră, Zeno Van- 
cea a fost reprezentat prin liedurile „De 
veghe" pe versuri de Rilke și „Pe coli
nele cu lanuri" pe versuri de Mihai Be
niuc, interpretate de Emilia Petrescu și 
de Ladislau Konya.

Trăsături inedite prezintă liedul „Tîrziu 
de toamnă" de Valentin Gheorghiu pe ver
suri de Arghezi, redat cu avînt romantic 
de Martha Kessler. In aceeași interpre
tare, „Subiect de bocet" de Doru po- 
povici pe versuri de Nicolae Labiș a 
adus în scenă forța impetuoasă și învol
burarea dramatică a sentimentelor anti-

lordăchescu
pianistei Monique Haas, formația a dat 
lucrării o interpretare avîntată, cu nu
meroase momente de vie trăire artistică.

Simfonia „Cîntecul pămîntului" de 
Gustav Mahler cu care s-a încheiat con
certul este străbătută de viziunea unei 
lumi ideale, ce se risipește însă de în
dată ce artistul revine la realitatea crudă 
a epocii pe care a trăif-o. Acest imn, în
chinat naturii, iubirii, tinereții, priete
niei, poeziei este străbătut adesea de 
un gust amar, încît cîntecul de bucurie 
îmbracă uneori culori sumbre. Vocile re
liefează o muzică deosebit de inspirată. 
Cu un remarcabil simț muzical, cu ad
mirabile resurse vocale, tenorul William 
Mc Alpin s-a dovedit a fi nu numai 
un fin tehnician, ci și un cîntăref culti
vat, un artist în adevăratul sens al cu- 
vîntului, La rîndul său, Dan lordăchescu 
ne-a impresionat puternic prin vocea sa 
generoasă, culminînd în ultimul poem, 
redat cu noblețe și o intensă trăire lăun
trică. Se cuvine a aprecia și sonoritatea 
diafană a corului Filarmonicii de stat 
„George Enescu", pregătit de Vasile Pîn- 
tea.

Doru POPOVICI

Bravu nr. 221). Îndrăgostitul : Central 
(Bd. 6 Martie nr. 2). împușcături în cea
ță : Lumina (Bd. 6 Martie nr. 12), Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84 — rulea
ză și la grădină). Kozara : Union (Str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Program pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineață). Dra
goste neîmplinită : Doina (Str. Doam
nei nr. 9), Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143 — 
rulează șl la grădină). Galapagos — Scri
sori de dragoste : Timpuri Noi (Bd. 6 
Martie nr. 18). Sechestratul din Altona : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). Pacea 
(Bd. Libertății nr. 70—72). Galapagos : 
Dacia (Calea Grlviței nr. 137). Singură
tatea alergătorului de cursă lungă : Bu- 
zești (Str. Buzești nr. 9—11 — rulează și 
la grădină). Comoara din lacul de argint
— cinemascop : Crîngași (Șos. Crîngașl 
nr. 42). Moșilor (Calea Moșilor nr. 221
— rulează și la grădină). Rebelul magni
fic : Bucegi (Bd. 1 Mai nr. 57 — rulează 
și la grădină), Cotroceni (Șos. Cotrocenl 
nr. 9). M-am îndrăgostit la Copenhaga : 
Vitan (Calea Dudești nr. 97), Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196). Frații corslcani
— cinemascop : Popular (Str. Mătăsari 
nr. 31). Cei șapte magnifici — cinema
scop : Arta (Calea Călărași nr. 153 — ru
lează și la grădină), Volga (Șos. I. Pin
tilie nr. 61). Pagini de istorie — Romînia, 
orizont ’64 : Aurora (Bd. Dimitrov nr. 
118). întuneric în plină zi : Cosmos (Bd.

ZUBIN MEHTA văzut de Eug. Tarii 
tei sale și un interpret desăvîrșit — „va
loarea nu așteaptă numărul anilor". Cu 
gestul lui autoritar însuflețește orchestra, 
care capătă un plus de maleabilitate (ce 
minunat au sunat unisonurile coardelor 
grave în Bruckner I) și de precizie (din 
păcate alămurile, mărite ca număr de 
tubele wagneriene, mi s-au părut uneod 
recalcitrante), dirijorul manifestîndu-se ca 
o voință unificatoare. Mehta este spec
taculos fără exterioritate, pasionat dar 
nu emfatic, precis dar nu arid ; el 
stă în fața orchestrei la o mare tem
peratură emoțională pe care cu genero
zitate o revarsă, în efluvii, asupra între
gii săli. E un virtuos al baghetei.

Petre CODREANU

războinice. Tot în interpretarea Marthel 
Kessler am ascultat liedurile de Theodor 
Grigoriu „Surîsul luminii" și „Octom
brie" pe versuri de Veronica Porumbacu, 
lucrări de o expresie rafinată. P '^ele ex
celează prin culoare și inventivi.be, afir- 
mînd o vie sensibilitate lirică. Din poe
zia lui Labiș este inspirat un ciclu de 
cîntece de Cornel Țăranu. Ion Piso a 
reliefat cu autenticitate intensa încordare 
emoțională a pieselor. In liedurile 
„Miez de noapte" și „Nici nu-i pasă" 
pe versuri de Arghezi, Carmen Petra- 
Basacopol ne comunică înclinația sa că
tre imaginile evocatoare. Aceleași trăsă
turi le-am aflat în liedul „In brigadă" de 
Laurențiu Profefa pe versuri de Eugen 
Frunză, pătruns de sentimente dinamice, 
de bucuria înălțătoare a muncii.

In interpretarea Teodorei Lucaciu am 
ascultat „Întoarcere" și „Sfinte Soare’ 
de Hilda Jerea pe versuri de Lucian 
Blaga, lucrări care dovedesc o aleasă 
sensibilitate muzicală. Compozitoarea 
Hilda Jerea are și meritul de a fi susți
nut, cu remarcabilă înțelegere a caracte
risticilor fiecăreia dintre lucrările prezen
tate, partea pianistică a recitalului.

Vaille TOMESCU

Din agenda concursului 
și festivalului

La Teatrul de Operă și Balet al R.P. 
Romîne, baletul Teatrului Mare Aca
demic de Stat din Moscova a prezentat 
„Lacul lebedelor“ de Ceaikovski. A a- 
companiat orchestra Filarmonicii de 
Stat „Gh. Dima“ din Brașov, dirijată 
de A. M. Jiuraitis. Coregrafia este sem
nată de A. M. Gorski și M. A. Messe
rer, iar scenografia de B. S. Visaladze. 
Baletul a avut ca soliști pe R. K. Ka- 
relskaia, V. A. Levașev, V. A. Koleliov, 
B. I. Hohlov. Spectacolul a fost trans
mis în întregime la televiziune.

★

Duminică seara, Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii, condusă de Mircea 
Cristescu, a prezentat un concert a- 
vînd ca solist pe pianistul chinez Li 
Min-cean. Programul a cuprins Suita 
a IlI-a „Săteasca“ de George Enescu, 
Concertul nr. 3 în do minor pentru 
pian și orchestră de Beethoven și Con
certul pentru orchestră de Bartok. Pia
nistul Li Min-cean a interpretat în 
plus „Cîntec de leagăn" de Hă Lu-din, 
„Cîntec de joc" de R. Pallady și „Zbo
rul boabelor de orez" de Sun I-cean.

★

In sala C.C.S., Ansamblul folcloric 
„Rapsodia Romînă" condus de Ionel 
Budișteanu, a prezentat un spectacol de 
cîntece și dansuri populare romînești.

★

Spectacolele, la care au participat in
vitați ai concursului și festivalului, s-au 
bucurat de un mare succes. La sfîrșit 
artiștilor le-au fost oferite flori.

30 Decembrie nr. 89). Inspectorul șl 
noaptea : Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 
127). Răzbunătorul : Rahova (Calea Ra- 
hovei nr. 118 — rulează și la grădină).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — De la 2 000 metri 
altitudine la zero metri... sau de la 
munte la mare. 19,40 — Agenda celui 
de-al III-lea Concurs și Festival interna
țional „George Enescu“. 19.50 - Recitalul 
tenorului William Mc Alpin (Anglia). 
20,10 — Filmul artistic „Frumoasa ameri
cană“. 21,45 — Telesport. In încheiere : 
Buletin de știri, buletin meteorologic.

Cum va ti VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 septembrie. In țară :
Vreme în general frumoasă, dar rece 
noaptea. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit, din sectorul estic. 
Temperatura în creștere ușoară, către 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, lai- maximele 
între 18 și 28 grade. In București șl pe li
toral : Vreme în general frumoasă, dar 
rece noaptea. Cerul schimbător. Vînt 
slab pînă la potrivit din est și sud-est. 
Temperatura staționară la început, apoi 
în creștere.

inventivi.be
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Vizitele delegației guvernamentale
a R.A. U.

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
AU REVENIT ECHIPELOR R. P. ROMlNE
Fina! victorios

Cea de-a treia zi a Balcaniadei 
se apropie de sfîrșit. La 5 000, a- 
lergătorii mai au de parcurs două 
ture, la înălțime a rămas în con
curs o singură atletă (inutil să 
precizăm cine), la triplu _• la disc 
și la suliță se execută ultimele 
încercări. De astă-dată, eforturile 
participanților sînt parcă mai 
mari decît în zilele precedente ; 
în afară de adversari, ei au de 
înfruntat un obstacol neprevăzut 
și redutabil. Mînios, pesemne, că 
n-a fost invitat, vîntul se răzbună 
ridicînd nori de praf roșiatic, 
zguduind ștachetele, zmulgînd ci
frele de pe tabela de afișaj... Și, 
totuși, chiar și în aceste condiții 
unii dintre concurenți obțin per
formanțe de valoare. Astafei sta
bilește un nou record la prăjină, 
foarte apropiat de acel 4,77 al lui 
Warmerdam, fantastic miraj al 
adolescenței noastre. Iolanda tre
ce fără probleme 1,85, Ciochină 
aterizează la un deget de cel mai 
bun rezultat al său la triplu salt, 
iar tandemul Diaconescu-Peneș 
demonstrează că și pe vreme po
trivnică sulița poate zbura mult 
peste 50 de metri.

Intre timp, întregul stadion 
urmărește prin intermediul me
gafoanelor duelul pasionant din 
finalul cursei de 42 kilometri. 
De-a lungul clasicului traseu s-a 
desfășurat o luptă aprigă pentru 
întîietate între Constantin Gre- 
cesr'U și iugoslavul Mustafici. Au 
mai rămas cîteva sute de metri și 
întrebarea „cine va învinge ?“ 
n-a căpătat încă un răspuns pre
cis. Dar iată că, în uratele publi
cului, primul maratonist pătrun
de pe pistă : el poartă tricoul alb 
cu stema R. P. Romîne. Pentru 
întîia oară de la Ludovic Gali, 
un reprezentant al țării noastre 
cîștigă această importantă probă 
în cadrul Jocurilor Balcanice.

— A fost o luptă grea — spune 
Grecescu. Mustafici e un aler
gător foarte dîrz, bine pregătit 
— greu de învins. A încercat să 
mă distanțeze în repetate rînduri. 
Cam pe la jumătatea cursei lua
se un avans de vreo 300 de me
tri. Am tras „cu dinții" și am re
cuperat. A atacat iar, la piața 
Victoriei — dar nu l-am mai scă
pat. La Cișmigiu, a fost rîndul 
F—i : am sprintât cu ultimele pu- 

yieri și cînd am văzut poarta sta
dionului mi-am dat seama că am 
cîștigat. Sînt nespus de fericit că 
Balcaniada s-a încheiat cu o vic
torie romînească !

Dan DEȘLIU

Impresii, declarații
C. PAPANASTASIU — conducă

torul echipei Greciei : „Ne propuse
sem încă din țară să ocupăm locul 
al TV-lea. Nu este un obiectiv deo
sebit, dar valoarea atletismului din 
Romînia, Iugoslavia și Bulgaria nu 
ne permite deocamdată să aspirăm 
la mai mult. In altă ordine de idei, 
vreau să spun că am venit la Bucu
rești cu dorința de a afla cît mai 
multe lucruri în legătură cu siste
mul de organizare a unei mari re
uniuni atletice. La anul, Atena va fi 
noua gazdă a Balcaniadei și vrem 
să fim cel puțin la nivelul actualei 
ediții, oare pur și simplu m-a im
presionat“.

YUJI TSUDA —corespondent pen
tru Europa al ziarului japonez „The 
Dally Sport" : „în drum spre Tokio, 
unde voi asista la Jocurile Olimpi
ce, am vrut să văd și pe cei mai 
buni atleți balcanici întruniți la 
București. Mi-am ales special o rută 
care să includă și un scurt popas în 
Capitala țării dv. Și cum la Tokio, 
Iolanda Balaș este marea favorită 
la săritura în înălțime, mi-a făcut 
plăcerea s-o pot vedea în acest con
curs. Mai ales că auzisem de inten
ția ei de a doborî recordul mondial.

în Cupa campionilor 

europeni

Dinamo București — 
Sliema Wanderers 2 0

Ieri în orașul La Valetta. (Malta), 
echipa de fotbal Dinamo București 
a debutat cu o frumoasă victorie în 
noua ediție a „Cupei campionilor 
europeni“, învingînd cu 2—0 (2—0) 
formația Sliema Wanderers. Fotba
liștii bucureșteni au desfășurat un 
joc de bună calitate, aplaudat de 
cei peste 12 000 de spectatori. Sco
rul a fost deschis în minutul 4 de 
Frățilă. Cel de-al doilea punct a fost 
marcat în minutul 41 de Nunweiller 
VI. Dinamo a aliniat următoarea 
formație: Datcu, Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ștefan, Petru E- 
mil, Popescu, Pîrcălab, Ene II, Fră
țilă, Nunweiller VI. Returul va avea 
Joc la București.

Palmaresul sportului romînesc s-a îm- 
bogăfif cu un nou succes de prestigiu. 
Cea de-a XXIII-a édifié a Jocurilor Bal
canice de atletism, încheiată ieri seară 
pe stadionul Republicii, a consemnat vic
toria echipelor feminină și masculină ale 
fării noastre. Performanta este cu atît mai 
semnificativă, cu cît actuala Balcaniadă a 
constituit o ultimă verificare a atlefilor și 
atletelor înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Tokio. Cu ocazia întrecerilor de la 
București, au fost depășite numeroase re
corduri balcanice și ale țărilor partici
pante. Este de remarcat, totodată, că, în- 
fr-o serie de probe, rezultatele înregis
trate se înscriu printre cele mai bune din 
lume, realizatorii lor anunfîndu-se candi- 
dafi la obfinerea unor locuri fruntașe la 
marile întreceri de la Tokio. Este vorba 
în primul rînd de sportiva noastră lolan- 
da Balaș, căreia specialiștii îi acordă în 
continuare prima șansă la cucerirea titlu
lui olimpic la înăl|ime, de Draga Stamej- 
cici, corecordmană mondială la 80 m 
garduri, Dalkîlic (5 000 m), Span (3 000 
m obstacole), Hlebarov (săritura cu pră
jina), Viorica Viscopoleanu (săritura în 
lungime), Gizela Farkaș (400 m), Maria 
Diaconescu și Gabriela Peneș (aruncarea 
suliței), Marsellos, specialist la 110 m 
garduri etc.

Jocurile Balcanice de la București se 
înscriu printre cele mai importante reu
niuni atletice din sud-estul Europei, de
oarece ele au reunit pe reprezentanfii 
atletismului din toate fările balcanice : 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia, Romînia. Ele au constituit un bun 
prilej pentru strîngerea mai departe a 
relațiilor de prietenie dintre sportivii a- 
cestor țări.

Ultima zi de întreceri a fost dominată 
de sportivii romîni și iugoslavi, cîștigă-

Imagini din probele de ieri (de la stînga la dreapta) : Dalkîlic (Turcia), învingător la 5 000 m ; finiș în cursa 
de 200 m plat, cîștigtrtă de Zamiirescu ; Marsellos (Grecia), după victoria la 110 m garduri.

Foto : M. Andreescu

Neșansa a urmărit-o ; vremea i-a 
pricinuit necazuri. Am fi bucuroși 
să poată reuși marea tentativă la 
Tokio“.

P. ALMALEH — trimisul spe
cial al ziarului „Naroden Sport" 
(Bulgaria) : „Ca niciodată în istoria 
balcaniadelor, acum marea majori
tate a concurenților s-au prezentat 
în formă deosebită. Explicația con
stă, firește, în faptul că Balcaniada 
actuală precede cu numai o lună 
Jocurile Olimpice de la Tokio. Ro- 
mînii s-au prezentat la înălțime — 
și ca sportivi, și ca organizatori. E 
foarte plăcut să poți asista la o ast
fel de competiție. Păcat că în ulti
ma zi, timpul n-a mai fost atît ■ de 
prielnic. Am fi asistat, desigur, la 
performanțe și mai valoroase“.

VfLIMlR ILICI — antrenorul lotu
lui R. S. F. Iugoslavia : „Ca fost atlet 
(am participat la Olimpiada de la 
Helsinki și la două ediții ale Balca
niadei), pot afirma că actuala între
cere s-a ridicat la un înalt nivel. Țin 
să remarc valoarea demifondiștilor 
romîni, care au progresat foarte 
mult. în mod special îmi plac Ba- 
rabaș și bineînțeles Bloțiu, un aler

FOT
Rezultatele de ieri
Știința Cluj — Știința Craiova 

5—0 (2—0)
Steagul Roșu Brașov — Farul

0—1 (0—1)
Dinamo Pitești — U.T.A. 2—1 (1—1)
Minerul Baia Mare — C.S.M.S.-Iași 

1_2 (1—1)
Petrolul Ploiești — Crișul 2—1 (0—0)

CLASAMENTUL
Știinfa Cluj 3 2 1 0 10 :2 5
Petrolul 3210 8:5 5
Dinamo București 2200 5:0 4
Steaua 2200 7:1 4
Rapid 2200 6:1 4
Farul 3201 4:4 4
C.S.M.S. 3201 4:5 4
Steagul roșu 3102 3:2 2
Minerul 3102 5:6 2
Dinamo Pitești 3102 3:6 2
Știinfa Craiova 3102 1:9 2
Progresul 2002 3:7 0
Crișul 3003 1:5 0
U.T.A. 3003 1:8 0

★
Cu excepția victoriei de la Cluj, 

celelalte patru partide ale etapei a 
3-a a campionatului categoriei A 
s-au încheiat cu victorii la limită. 
Caracteristica acestor meciuri a fost 
imprecizia înaintașilor, chiar din

CLASAMENTELE PE ȚĂRI
MASCULIN

1. R. P. Romînă 172 p.
2—3. R. P. Bulgaria

R. S. F. Iugoslavia 131 p.
4. Grecia 57 p.
5. Turcia 22 p.
6. R. P. Albania 9 p.

tori ai celor mai multe fifluri. Inăljimea- 
femei, probă care a polarizat atenfia tu
turor, s-a încheiat cu victoria lolande: 
Balaș. Ea a încercat să doboare și recor
dul mondial, însă condițiile atmosferice 
(vînt, frig) au împiedicat tentativa. Ori
cum, performanfa sa de ieri (1,85 m, ob
ținută din prima încercare) este mult îna
intea celorlalte rezultate de valoare mon
dială. Victorii ale fării noastre s-au înre
gistrat apoi la triplu salt (Șerban Ciochi
nă, în formă constantă, a sărit 16,24 m), 
ca și la aruncarea sulifei-femei (Maria 
Diaconescu a obfinut o aruncare de 
54,38 m). Maratonul, cea mai dură din
tre probele atletice, i-a revenit lui Con
stantin Grecescu, iar „sprintul prelung’ 
(200 m plat) lui Gheorghe Zamfirescu. 
Aceste două victorii s-au decis abia 
pe ultimii metri ai distantelor res
pective, Grecescu și Zamfirescu dove- 
dindu-se mai deciși decît secondanfii lor 
— iugoslavul Mustafici și, respectiv, bul
garul Gluhcev.

Atletele iugoslave au avut de aseme
nea o zi fructuoasă. Draga Sfamejcici și-a 
impus net valoarea atît la pentatlon, cît 
și la 80 m garduri. Pentatlonul l-a cîști
gat cu 4 750 puncte (nou record balcanic

gător cu mari perspective. în ceea 
ce privește atmosfera generală crea
tă în jurul actualei Balcaniade, nu 
pot decît să afirm că rivalizează cu 
a celor mai mari competiții din 
lume".

EDMOND FREDERIC — corespon
dent general al ziarului parizian 
„L'Equipe" : „Balcaniada aceasta mi 
s-a părut deosebit de interesantă : 
luptă strînsă în majoritatea probe
lor, rezultate de certă valoare. Se 
cuvine o mențiune specială Vioricăi 
Viscopoleanu pentru acel 6,46 m la 
lungime, rezultat extrem de valoros. 
Atletismul romînesc și-a afirmat din 
nou supremația în Balcani. Romînii 
merită cu prisosință victoria în cla
samentul pe echipe. Pregătirea lor, 
dîrzenia cu care și-au apărat șan
sele le-au asigurat succesul final“.

PETRE ASTAFEI — recordman al 
R. P. Romîne la săritura cu prăjina : 
„Aproape că nu-mi vine să cred că 
în zece minute am realizat 10 cm 
peste recordul țării. Cînd ștacheta a 
fost ridicată la 4,80 m m-a cuprins 
un val de căldură... Este înălțimea 
pe care n-am prea atacat-o nici la 
antrenamente. In plus, după două 
recorduri consecutive nu te mai poți 
concentra atît de bine ! Pentru vii
tor ? Cît mai curînd vreau să sar 
4,90 m“.

BAL
imediata apropiere a porții. Din re
latările corespondenților noștri care 
au asistat la meciuri reiese că jucă
torii Minerului, ai' Steagului roșu, 
ca și cei de la UTA au ratat exas
perant de multe ocazii. La Pitești, 
dinamoviștii din localitate au făcut 
totul pentru victorie ; chiar prea 
mult însă, deoarece abundența duri
tăților (a excelat Nagy) a făcut ca 
spectacolul fotbalistic să sufere. 
Spectatorii băimăreni, cu toate că 
sperau într-o victorie a echipei fa
vorite, i-au aplaudat pentru jocul 
frumos pe textiliștii ieșeni, care în 
final au obținut două puncte pre
țioase. Presiunea continuă a Petro
lului și a Științei Cluj nu s-a mate
rializat într-un număr mai mare 
de goluri datorită formei bune 
a apărărilor adverse. La Cluj, cei 
20 000 de spectatori au asistat la a- 
devărate broderii ale înaintării echi
pei gazde, în care a excelat Ivansuc. 
Știința Craiova (ca de altfel și Crișul) 
și-a bazat jocul numai pe apărare, 
ceea ce a permis studenților clujeni 
să joace exclusiv în jumătatea de 
teren adversă.

FEMININ

1. R. P. Romînă 99 p.
2. R.S.F. Iugoslavia 83 p.
3. R .P. Bulgaria 76 p.
4. R. P. Albania 6 p.
5. Grecia 3 p.

și iugoslav), iar 80 m garduri In 11 sec. 
O bună performantă la pentatlon a înre
gistrat și atleta noastră Maria Pândele. 
Ea s-a clasat pe locul doi, stabilind re
cordul romînesc la 4 526 puncte. Un nou 
record iugoslav a fost consemnat și în 
proba de 400 m plat femei : Ghizela 
Farcaș — 55”1/10. Mult apreciată de 
spectatori a fost întrecerea la 5 000 m. 
Dalkîlic (Turcia), Barabaș (Romînia), Cer- 
van (Iugoslavia) — clasafi în această or
dine la capătul cursei — au pornit cu 
șanse egale la primul loc. Toți trei au 
lansat sprintul decisiv cam la 800 m îna
inte de sosire, însă nici unul nu s-a putut 
distanta. De abia cu 50 de metri de ca
pătul cursei, atletul turc a luat o oare
care distanfă și n-a mai fost ajuns.

Despărfirea sportivilor din fările balca
nice a avut loc la lumina reflectoarelor. 
Ei au încheiat braț la braț cele 3 zile de 
pasionante întreceri. Atletii și atletele au 
făcut apoi turul de onoare al stadionului 
Republicii. Salutul publicului bucureștean 
a fost și o urare călduroasă de succes la 
marea confruntare a sportului mondial de 
la Tokio, la care multi dintre ei se vor 
reînfîlni.

Ion DUMITRIU

Campionate, competiții 
Box

Duminică la Craiova s-a disputat 
a doua întîlnire de box dintre echi
pele selecționate ale R. P. Romîne 
și R. D. Germane. Pugiliștii romîni 
au obținut victoria cu scorul de 
7—3. In cel mai spectaculos meci, 
Mihalik l-a învins la puncte pe 
Busse. Negrea a cîștigat prin k.o. la 
Anders.
Baschet

Echipa feminină de baschet a 
U.R.S.S. a cîștigat aseară la Buda
pesta titlul de campioană europea
nă. în ultimul meci, baschetbalistele 
sovietice au învins cu 55—53 (22—20) 
echipa R. P. Bulgaria. Pentru locu
rile 3—4 echipa R. S. Cehoslovace a 
dispus cu 68—47 (37—24) de echipa 
R. P. Romîne.
Gimnastică

A luat sfîrșit meciul internațional 
feminin de gimnastică dintre echipe
le reprezentative ale R. P. Romîne 
și Suediei disputat la Örebro (Sue
dia). Victoria a revenit gimnastelor 
noastre cu scorul final de 379,10 — 
374,85 puncte. In clasamentul indi
vidual primele trei locuri au fost o- 
cupate de sportivele noastre, So
nia Iovan, Elena Popescu și Emi
lia Liță.

Rezultate, categoria B
Seria I : Siderurgistul Galați-La- 

minorul Brăila 1—0 ; Chimia Făgă- 
raș-Unirea Rm. Vîlcea 1—2 ; Meta
lul Tîrgoviște-Tractorul Brașov 
0—0 ; Știința București-Știința Ga
lați 3—2 ; C.F.R. Pașcani-C.F.R. Ro
șiori 2—0 ; Dinamo Bacău-Metalul 
București 2—1 ; Poiana Cîmpina- 
Flacăra Moreni (amînat).

Seria a Il-a : Știința Timișoara- 
Minerul Lupeni 2—1 ; C.S.M. Reșița- 
C.F.R. Timișoara 4—0 ; Gaz Metan 
Mediaș-Recolta Carei 2—1 ; Ind. 
Sîrmei C. Turzii-A.S.M.D. Satu 
Mare 2—0 ; Mureșul Tg. Mureș- 
Vagonul Arad 2—0 ; Jiul Petrila- 
Clujeana Cluj 3—0 ; A.S. Cugir- 
C.S.M. Sibiu 1—2.

PRONOSPORT
Concursul nr. 37, din 13 septembrie 
Știința Cluj — Știința Craiova 1
Steagul roșu — Farul 2
Dinamo Pitești — U.T.A. 1
Minerul Baia Mare — C.S.M.S. 2
Siderurgistul Galați — Laminorul Brăila 1 
Chimia Făgăraș — Unirea Rm. Vîlcea 2 
Dinamo Bacău — Metalul București 1 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moroni (anulat) 
Șiința Timișoara — Minerul Lupeni 1 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 1 
Gaz Metan Mediaș — Recolta Carei 1 
A. S. Cugir — C.S.M. Sibiu 2

Hlebarov (Bulgaria) sare ștacheta 
ridicată la 4,80 m

Campionii zilei 
a lila

FEMININ — pentatlon : Draga 
Stamejclcl (Iugoslavia) 4750 punc
te — nou record balcanic; săritu
ra în înălțime : Iolanda Balaș 
(Romînia) 1,85 m — nou record 
balcanic ; 400 m plat : Gizela 
Farkaș (Iugoslavia) 55”l/10 —
nou record balcanic ; 80 m gar
duri : Draga Stamejclcl (Iugo
slavia) 11"; aruncarea suliței: 
Marla Diaconescu (Romînia) 
54,38 m — nou record balcanig ; 
ștaieta 4x100 m plat : Iugoslavia 
47"2/10.

MASCULIN — Maraton : Con
stantin Grecescu (Ro.mînia) 
2h 28’23"4/10; săritura cu prăjina: 
Dimiter Hlebarov (Bulgaria) 4,80 
m — nou record balcanic ; 200 m 
plat : Gheorghe Zamfirescu (Ro
mînia) 21"7/10; aruncarea dis
cului: Radosevicl (Iugoslavia) 
55,87 m — nou record balcanic ; 
110 m garduri : Giorgios Mar
sellos (Grecia) 14"7/10; triplu salt: 
Șerban Ciochină (Romînia) 16,24 
m— nou record balcanic; 400 m 
plat : Dani KovacI (Iugoslavia) 
47"9/10; 5 000 m plat: Muharrem 
Dalkîlic (Turcia) 14'27"8/10 ; șta 
feta 4x400 m plat : Iugoslavia 
3T4”.

De la corespondentul nostru la Pek,in

Priveliști din Hanjou
Un milenar dicton chinez, referin- 

du-se la frumusețile naturale ale o- 
rașului Hanjou, le apreciază în mod 
plastic drept un „paradis pe pă- 
mînt“. Dictonul exprimă admirația 
poporului chinez față de frumusețile 
naturii șt nu întîmplător, în China, 
o bună parte a creației picturii tra
diționale prezintă natura avînd ca 
elemente nelipsite apa, munții sau 
stîncile și copacii. Toate aceste ele
mente se află din belșug aci, în o- 
rașul în care am poposit nu de mult 
pentru cîteva zile. Cea mai mare a- 
tracție o prezintă vestitul Lac de est 
cit o suprafață de peste 6 km p, pre
sărat cu numeroase insule, pe care 
se văd pagode și alte construcții or
namentale în stilul tradițional chi
nez. Lacul este împrejmuit de dea
luri cu creste dantelate, cu o vege
tație abundentă și cu una din cele 
mai frumoase păduri de bambus. E 
greu să enumeri templele, palatele 
și celelalte edificii monumentale 
construite aci de-a lungul veacurilor, 
și cu atît mai greu e să le vizitezi 
pe toate.

...Intre anii 1127—1279, Hanjou a 
fost capitala imperială a dinastiei 
Sung de Sud. Dar Hanjoul, actuala 
capitală a provinciei Cekiang, e de
parte de a fi un oraș „bătrîn". A- 
cum are peste 800 000 de locuitori. 
El a fost și rămîne poate cel mai 
vestit centru chinez al industriei 
mătăsii, dar în anii de după elibe
rare s-au dezvoltat aci și alte ra
muri industriale ca siderurgia, cons
trucțiile de mașini, electrotehnica, 
a luat ființă o mare fabrică de prelu
crare a iutei etc. Orașul este și un 
însemnat centru de învățământ a- 
vînd o universitate, un institut po
litehnic, unul agronomic etc.

Am fost găzduit la hotelul nou, 
construit acum cîțiva ani pentru tu
riștii din țară și străinătate. Hotelu
rile acestui oraș sînt construite în- 
tr-un stil modern care se îmbină ar
monios cu unele elemente ale arhi
tecturii naționale, au camere spa
țioase, plăcut mobilate și un perso
nal de deservire de înaltă calificare, 
vorbind mai multe limbi. Acum cî
teva luni s-a deschis un nou hotel, 
confortabil, prevăzut și cu aer con
diționat. Am aflat, că se află în con
strucție un al treilea hotel pentru

Duminlcă dimineața, vicepremie- 
rul Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Unite, dr. Sedky Aziz, 
împreună cu membrii delegației gu
vernamentale a Republicii Arabe U- 
nite care ne vizitează țara, au vizitat 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne. La sosire, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășul V. Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și Al. 
Ciubuc, directorul Expoziției. Au fost 
de față ambasadorul Republicii A- 
rabe Unite în R. P. Romînă, Moha
med Fahmy Hamad, și membri ai 
ambasadei.

In cursul vizitei, dr. Sedky Aziz 
s-a oprit la standurile industriei 
constructoare de mașini și cel al in
dustriei metalurgice, solicitînd date 
asupra unor agregate de înaltă teh
nicitate, printre care strungul cu 
comandă program, strungul Carusel, 
rotorul de turbină și altele. înaltul 
oaspete s-a interesat, de asemenea, 
de producția centrelor noastre side
rurgice și metalurgice — Hunedoara 
și Reșița — urmărind, în fața ma
chetelor, explicațiile specialiștilor. 
In sectorul industriei ușoare, dr. 
Sedky Aziz a apreciat calitatea și

Vizitele delegației parlamentare
franceze

Duminică, delegația Comisiei de 
producție și schimburi din Adunarea 
Națională Franceză, condusă de 
deputatul Jean Risbourg, însoțită de 
deputatul Stanciu Stoian și repre
zentanți ai Sfatului" popular al ora
șului Constanța, au vizitat localități 
de pe litoral.

In cursul dimineții parlamentarii 
francezi au fost oaspeții lucrătorilor 
de la Combinatul avicol și gospo
dăria agricolă de stat „Mihail Ko- 
gălniceanu“. Conducătorii celor 
două unități agricole socialiste au 
prezentat deputaților francezi modul 
cum este organizată munca și re
zultatele obținute în ultimii ani. 
Apoi, delegația a vizitat Muzeul re
gional de arheologie Dobrogea și

INFORMAȚI!
--  I

PLECAREA GUVERNATORULUI 
INSULEI BALI

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala guvernatorul insulei Bali (In
donezia), Anak Agung Bagus Suted- 
ja, împreună cu soția, care timp de 
două săptămîni au vizitat țara noas
tră la invitația Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei.

La aeroport, oaspeții au fost con
duși de Ion Cosma, președintele Sfa
tului popular al Capitalei, și func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe.

găzduirea a 1 000 turiști. Hanjou de
vine cel mai important centru al 
turismului din China.

...Cum am mai arătat, Hanjoul nu 
e vestit numai prin peisajul său, prin 
monumentele sale străvechi, dar și 
prin realizările sale actuale care re
flectă talentul și hărnicia poporului 
muncitor. El are o fabrică renumită, 
în care se produc cunoscutele bro- 
caturi chinezești, fețele de masă or
nate cu motive chinezești, tablourile 
țesute în mătase care redau cu mul
tă măiestrie peisajele Chinei, ca Și 
aspecte din viața poporului.

După cum ne-a relatat directoarea 
administrativă, fabrica are acum 
peste 300 de mașini de țesut și a- 
proape 1 800 de salariați. Cu cîțiva 
ani în urmă tablourile se țeseau nu
mai în alb negru, după care munci
tori specializați le colorau prin mun
că manuală. Acum s-a ajuns să se 
țeasă, pe bază de matrițe, tablouri 
în nouă culori. La unele mașini spe
ciale și acum se țes mătăsuri cu 
mina. Sînt mașini ce realizează țe
sături dintre cele mai complicate 
și delicate, care se disting prin ele
mente originale reflectînd multă 
imaginație și simț artistic. Am văzut, 
de pildă, o față de masă cu 160 fi
guri de copii ale căror chipuri nu se 
aseamănă unul cu altul, iar portul 
lor prezintă de asemenea o mare va
rietate. In total fabrica dă 1 500 sor
timente de produse diferite. Pentru 
a realiza această gamă de sortimen
te, întreprinderea dispune de secții 
proprii de proiectare și un număr de 
vechi și renumiți artiști se ocupă de 
creșterea noilor cadre de proiectanți. 
Valoarea producției anuale a fabricii 
depășește 14 milioane de yuani și o 
mare parte este destinată exportu
lui.

...Nu îmi propun să descriu tot 
ce am vizitat la Hanjou. Voi reda 
doar crimpeie din cele văzute. Să 
începem cu lacul. Cu o barcă con
fortabilă am făcut o plimbare pe în
tinsul apei. Ospitalieri, tovarășii chi
nezi care ne însoțesc, ne dau bine
voitori explicații amănunțite. Tre
cem pe lingă o insuliță numită 
„inima lacului“, apoi întîlnim și alte 
bărci, pe alocuri lăsăm în urmă 
pescari nemișcați în așteptarea peș
telui. Continuîndu-ne plimbarea, 
observăm trei turnulețe care se ri

modelele confecțiilor, încălțămintei 
șl sticlăriei fine. înaltul oaspete 
și-a notat impresiile în cartea da 
onoare a Expoziției.

La plecare, dr. Sedky Aziz, vlce- 
premier al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Unite, a decla
rat reprezentanților presei urmă
toarele : „Am vizitat Expoziția re
alizărilor economiei naționale a 
R. P. Romîne și socot că această ex
poziție exprimă marea dezvoltare 
care are loc în țara dumneavoastră, 
în special în industria grea și în 
producția bunurilor de larg consum. 
Cred că dezvoltarea economică a 
R. P. Romîne face posibilă o bună 
colaborare în toate domeniile cu Re
publica Arabă Unită și în special în 
sectorul industriei, deoarece noi — 
cunoscînd numeroasele și modernele 
dumneavoastră fabrici și uzine — 
considerăm că produsele R. P. Ro
mîne pot contribui la dezvoltarea 
economiei Republicii Arabe Unite. 
Doresc 6ă felicit poporul romîn pen
tru realizările obținute pînă acum șl 
Urez conducătorilor țării șl întregu
lui popor tot succesul pe care îl 
merită“.

(Agerpres)

construcțiile de la Mamaia, Eforie șl 
Constanța.

La prînz, Sfatul popular al orașu
lui Constanța a oferit o masă în 
cinstea oaspeților.

După-amiază delegația a vizitat 
podgoria Murfatlar. Seara oaspeții 
s-au înapoiat cu avionul la Bucu
rești.

★
Jean Louis Pons, ambasadorul 

Franței în R. P. Romînă, a oferit 
duminică seara o masă în cinstea 
delegației.

Au participat deputați în Marea 
Adunare Națională, membri ai Co
misiei economico-financiare.

(Agerpres)

Au fost de față Sukrlsno, amba
sadorul Republicii Indonezia în R.P. 
Romînă, și alți membri ai ambasadei.

CU PRILEJUL 
ZILEI POMPIERILOR

Cu prilejul Zilei pompierilor din 
R. P. Romînă, duminică dimineață a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane la Monumentul luptătorilor 
de la 13 Septembrie 1848 din Dea
lul Spirei, ridicat în amintirea pom- 
pierilor-eroi apărători ai Bucureș- 
tiului în lupta împotriva cotropitori
lor otomani.

(Agerpres)

dică din apă. Fiecare e terminat cu 
o proeminență străbătută de cinci 
deschideri. în serile cu lună plină 
poți vedea imaginea satelitului na
tural al Pămîntului oglindindu-se 
de 16 ori pe apă — de 15 ori prin 
deschiderile turnulețelor și o dată 
în mod direct. E o priveliște deose
bită, de o mare frumusețe.

Am admirat de asemenea și alte 
locuri interesante. De pildă, cu pri
lejul vizitării dealului Ku Șan. 
Trecem peste un șir de podețe ar
cuite, apoi ne cățărăm pe niște 
scări lungi, cioplite în stîncă. Dea
lul este acoperit cu palmieri și 
bambuși. Pe piscul lui se ridică 
„Turnul cu 100 de clopoței“ care, la 
cea mai ușoară adiere, revarsă su
nete melodioase. La coborîre oprim 
la o mănăstire veche. Un călugăr bă
trîn se așează în fața unei căldări 
de bronz pline cu apă. Cu mîinile 
umezite începe să frece gura vasu
lui. Deodată se aud niște sunete cu 
tonalități ciudate, iar apa, care pînă 
atunci era liniștită, prinde a undui, 
apoi a fierbe și a tălăzui. La între
barea — care este explicația feno
menului, bătrînul răspunde : „La 
Hanjou legile rezonanței sînt cunos
cute de secole“.

în zilele următoare am vizitat pa
goda budistă a „celor șase armonii“, 
precum și vestigiile palatului impe
rial din parcul Ciung San. în acesta 
din urmă se păstrează una din se
riile colecției în 36 000 de volume a 
operelor clasicilor chinezi. Această 
colecție fusese editată în șapte serii 
de exemplare, din care s-au păstrat 
doar trei, conținînd poezii, poeme, 
eseuri, opere istorice și filozofice de 
o mare valoare.

...Cu secole în urmă Marco Polo a 
vizitat Hanjoul și în notele sale de 
călătorie găsim cuvinte admirative 
despre frumusețea peisajului. El mai 
menționează că Hanjoul devenise un 
loc de odihnă și petreceri pentru 
protipendada timpului. Astăzi nu 
numai priveliștile fermecătoare ale 
naturii, dar și importante mijloace 
materiale, întruchipate în sanatorii, 
case de odihnă și alte așezăminte so- 
cial-culturale sînt puse la dispoziția 
celor care au făurit cu mîinile lor 
noi podoabe Hanjoului — oamenii 
muncii chinezi.

Emil SORAN
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Deschiderea 
celei de-a XIII-a 
Conferințe Pugwash

PRAGA 13 (Agerpres). — La 13 
septembrie s-a deschis la Karlovy 
Vary cea de-a XIII-a Conferință 
Pugwash. Conferința a fost deschisă 
de președintele Academiei de știin- 

M țe a R. S. Cehoslovace, F. Sorm. în. 
• numele Comitetului permanent al 

Conferințelor Pugwash, a luat cu- 
vîntul prof. S. Powell, laureat al 
Premiului Nobel (Marea Britanie).

S-a dat apoi citire telegramelor de 
felicitare din partea șefilor de state 
și din partea reprezentanților unor 
instituții științifice.

La cea de-a XIII-a Conferință 
Pugwash participă o delegație din 
Republica Populară Remînă, com
pusă din acad. Miron Nicolescu, 
acad. Coriolan Drăgulescu, prof. Ion 
Agîrbiceanu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., și prof. dr. Vla
dimir Hanga.

Participanții la conferință vor e- 
xamina probleme ale destinderii 
încordării internaționale, îndeosebi 
în Europa Centrală, reducerea arma
mentelor clasice și nucleare, rolul 
științei și al oamenilor de știință în 
asigurarea păcii generale.

Programul noului gisvern 
al Finlandei

HELSINKI 13 (Agerpres). — La 
Helsinki a fost dat publicității pro
gramul noului guvern al Finlandei, 
condus de J. Virolainen. In domeniul 
politicii externe noul guvern își pro
pune să consolideze neutralitatea 
Finlandei, acordînd o deosebită aten
ție dezvoltării continue a relațiilor 
de bună vecinătate și strînsă colabo
rare cu țările din nordul Europei și 
cu Uniunea Sovietică. în program se 
arată că noul guvern va promova o 
politică externă care să corespundă 
liniei politice Paasikivi-Kekkonen.

în domeniul politicii interne sînt 
expuse măsurile pe care noul guvern 
promite să le înfăptuiască în scopul 
stabilizării situației economice și fi
nanciare a țării, în domeniul folosi
rii brațelor de muncă, prevenirii 
creșterii impozitelor, a prețurilor, 
precum și în domeniul salarizării. 
In acest scop, programul prevede 
revizuirea unor capitole ale proiec
tului de buget pe anul 1965 în vede
rea reducerii cheltuielilor și creării 
unor rezerve suficiente în trezoreria 
statului.

Convorbirile 
iugoslavo - ungare

BUDAPESTA 13 (Agerpres). - 
După cum transmite agenția M.T.I., 
duminică au început convorbirile 
dintre delegațiile de partid și de stat 
ale R.S.F. Iugoslavia și R. P. Un
gare cu privire la principalele pro
bleme Internaționale și relațiile din
tre cele două țări. Delegația R.S.F. 
Iugoslavia este condusă de Iosip 
Broz Tito, iar delegația R. P. Ungare 
de Istvăn Dobi și Jânos Kădăr.

LOVITURĂ DE STAT LA SAIGON
SAIGON 13 (Agerpres). — Agen

țiile de presă anunță că duminică 
dimineața trupe sud-vietnameze a- 
parținînd diviziilor a 7-a și a 4-a, 
staționate în delta fluviului Mekong, 
au pătruns în Saigon ocupînd prin 
forță punctele cheie ale orașului. 
După cum se precizează, este vorba 
de o nouă lovitură de stat organi
zată de cîțiva generali sud-vietna- 
mezi și de o parte a ofițerilor ne
mulțumiți de politica actualului 
triumvirat condus de generalul Ngu
yen Khanh.

Știrile sosite pînă în prezent a- 
nunță că lovitura de stat ar fi con
dusă de generalul Tran Thion Khiem 
și de generalul Lam Van Phat, fos
tul ministru de interne din guvernul 
condus de generalul Khanh.

Agenția U.P.I. anunță că celelal
te unități ale armatei, printre care 
trupele navale și forțele aeriene, ar 
fi rămas credincioase guvernului. De 
altfel, agenția precizează că trupe 
din marina militară se îndreaptă 
spre statul major general al arma
tei.

într-o alocuțiune pronunțată la 
radio după ocuparea clădirii de că

tre trupele răsculate, generalul Lam 
Van Phat a declarat că lovitura de 
stat a fost realizată de către „Con
siliul pentru eliberarea națiunii“. El 
l-a acuzat pe generalul Khanh de 
„trădare“, fapt pentru care consiliul 
a hotărît să înlăture guvernul mili
tar condus de acesta. El a anunțat, 
de asemenea, că generalul Khanh va 
fi arestat și scos din cadrul arma
tei.

Referindu-se la motivele care au 
condus la organizarea acestei lovi
turi de stat, generalul Lam Van 
Phat a subliniat că ele se datoresc 
eșecului guvernului condus de 
Khanh de a face față acțiunii parti
zanilor sud-vietnamezi. El a ținut 
să precizeze că consiliul condus de 
el se opune comunismului și neutra- 
lismului și că „va continua să ac
cepte ajutor din partea S.U.A. și 
altor țări prietene".

Agenția Associated Press subli
niază că lovitura de stat, care s-a 
produs duminică dimineața la Sai
gon, este a treia răsturnare violentă 
de guvern din Vietnamul de sud în
tr-o perioadă de mai puțin de un an.

„Cosmos - 45“
MOSCOVA 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția TASS, la 13 
septembrie a fost lansat în Uniunea 
Sovietică satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-45“. La bordul sa
telitului este instalat aparatajul ști
ințific destinat continuării exploră
rii spațiului cosmic potrivit progra
mului anunțat de agenția TASS la 
16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri : perioada ini
țială de revoluție — 89,69 minute ; 
distanța maximă de la suprafața Pă- 
mîntului (la apogeu) — 327 kilo
metri ; distanța minimă de la supra
fața Pămîntuiui (la perigeu) — 206 
kilometri.

In afară de aparatajul științific, 
la bordul satelitului se află instala
te un sistem radiotehnic pentru mă
surarea precisă a elementelor orbi
tei, un sistem radiotelemetric pen
tru transmiterea pe Pămînt a date
lor referitoare la funcționarea dis
pozitivelor și aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

Imagini din ra
Timp de cinci zile, la Tokio s-au 
desfășurat lucrările Adunării Ge
nerale a Fondului Monetar Inter
național șl a Băncii Mondiale. 
In fotografie : aspect din timpul 

lucrărilor

Congresul »Indicatelor britanice 
(T.U.C.), care a avut loc la 
Blackpool, a întrunit delegați re- 
prezentind 200 de uniuni sindi
cale afiliate. Au fost discutate 
probleme privind situația munci
torilor britanici, precum șl o serie 
de aspecte ale vieții politice In

terne șl Internaționale

Prezențe romînești
la Tîrgurile internaționale

Cea de-a 80-a 
ediție a Tîrgului 
internațional de 
la Viena, care se 

desfășoară între 13 și 20 septembrie, 
a fost deschisă duminică de către 
președintele Austriei, dr. A. Schärf. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul dr. 
Fritz Bock, ministrul comerțului și 
al reconstrucției din Austria.

La festivitatea de deschidere au 
participat membri ai guvernului și 
numeroase alte personalități din Aus
tria, membri ai corpului diplomatic 
acreditat la Viena, printre care și 
ambasadorul R. P. Romîne, Mircea 
Ocheană, precum și numeroși zia
riști austrieci și străini.

La cea de-a 80-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Viena participă 
2 725 firme austriece și peste 2 000 
de firme din 26 de state.

Țara noastră, prezentă pentru a 
10-a oară la acest tîrg, expune 
peste 150 tipuri de produse pentru 
export. R. P. Romînă este prima 
țară- care expune la Tîrgul interna
țional de la Viena o instalație com
pletă de foraj. Pe terenul deschis în 
fața Halei Națiunilor se află în stare 
de funcțiune instalația de foraj 
T-50 B.

Rominia mai prezintă autoca
mionul „Carpați", tractoare, un ru- 
lou compresor, utilaj petrolier, ma- 
șini-unelte, aparataj electrotehnic, 
textile, confecții și încălțăminte, ar
ticole de artizanat, produse agricole 
și alimentare etc.

Ștefan DEJU

★

ATENA 13 (A- 
gerpres). —

Simbătă a avut 
loc conferința de 

presă la pavilionul Romîniei de la 
Tîrgul Internațional din Salonic. Au 
participat Pastral Inopoulos, direc
torul presei din Ministerul Greciei 
de nord, directori și redactori șefi de 
la ziarele din Atena și Salonic, nu
meroși ziariști. Directorul pavilionu
lui, Nicolae Vrabie, a vorbit ziariș-

Viena

Salonic

La 13 septem
brie, s-a deschis la 
Plovdiv cel de-al 
21-lea Tîrg inter

național de mostre, la care participă 
în acest an 37 de țări. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Ivan 
Budinov, ministrul comerțului exte
rior al R. P. Bulgaria. La festivita
tea de deschidere au asistat con
ducători de partid și de stat bul
gari în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al partidu
lui comunist și președinte al Con
siliului de Miniștri, și Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare a R. P. Bulga
ria. Din partea R. P. Romîne a 
participat o delegație guvernamen
tală condusă de Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor.

După deschiderea oficială a Tîrgu
lui, conducătorii de partid și de stat 
bulgari au vizitat pavilioanele tîr
gului, începînd cu pavilionul bulgar.

Todor Jivkov și ceilalți conducă
tori de partid și de stat bulgari au 
vizitat și oficiul de informații teh- 
nico-comerciale al R. P. Romîne. 
Aici au fost întîmpinați de loan 
Beldean, ambasadorul R. P. Romîne 
la Sofia, de membrii delegației gu
vernamentale a țării noastre care a 
participat la deschiderea tîrgului și 
de colectivul oficiului de informații 
tehnico-comerciale.

Tîrgul internațional de mostre de 
la Plovdiv va fi deschis pînă la 27 
septembrie ,a.c.

Constantin LINTE

★

tilor despre realizările economiei na
ționale a Romîniei și posibilitățile 
ei tot mai mari de comerț exterior. 
Vorbitorul a arătat că schimburile 
de mărfuri romîno-grecești au cres
cut în 1963 cu 43 la sută față de 
1960, subliniind totodată că volumul 
acestor schimburi poate crește și mai 
mult în viitor. Conferința de presă 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

Plovdiv

Inaugurarea campaniei electorale 
in Anglia

LONDRA 13 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Marea Brita
nie în vederea alegerilor care ur
mează să aibă loc în luna octombrie, 
anunță agenția Reuter, a fost des
chisă la 12 septembrie, prin dis
cursurile inaugurale rostite de lide
rii principalelor partide politice, 
conservator și laburist, sir Alec 
Douglas-Home și Harold Wilson.

Luînd cuvîntul la mitingul elec
toral de la Londra al partidului la
burist, Harold Wilson a criticat po
litica internă a guvernului conser
vator. El a declarat, printre altele, 
că prin politica de înghețare a sa
lariilor guvernul conservator a îm
piedicat creșterea nivelului de trai 
în țară. Harold Wilson a subliniat 
că, în cazul victoriei în alegeri a 
partidului laburist, va pleca la 
Washington, pentru a discuta cu o- 
ficialitățile americane problemele 
legate de revizuirea pactului de la 
Nassau.

La mitingul conservatorilor a

luat cuvîntul premierul Douglas- 
Home. Referindu-se la manifestul 
electoral al laburiștilor, el a căutat 
să convingă pe alegători de perico
lul naționalizării monopolurilor 
și al creșterii impozitelor în 
cazul victoriei laburiștilor în alegeri. 
Premierul englez s-a pronunțat în 
favoarea deținerii de către Anglia 
a armei nucleare, subliniind că a- 
ceasta ar asigura Marii Britanii lo
cul care i se cuvine la masa trata
tivelor internaționale. La mitingu
rile electorale ale partidului con
servator organizate în diferite co
mitate din Marea Britanie au luat 
cuvîntul, de asemenea, membri ai 
guvernului, printre care Richard 
Butler, ministrul de externe, și 
Duncan Sandys, ministrul pentru 
relațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii.

La întîlnirea cu candidați! șl ac
tiviștii Partidului Comunist din Ma
rea Britanie, a vorbit John Gollan, 
secretarul general al partidului.

ÎN APĂRAREA VICTIMELOR TERORII DIN R.S.A.
CAIRO 13 (Agerpres). — Secreta

riatul permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și Africii 
a dat publicității o declarație, în 
care cere eliberarea imediată a celor

NOTE
Alegeri in San Marino

Duminică, 13 septembrie, în San 
Marino au avut loc alegeri parla
mentare.

San Marino, „cea mai veche repu
blică din Europa" (fondată in anul 
301), este situată în nord-estul Pe
ninsulei Italice, fiind mărginită nu
mai de teritoriul italian. Ea are o 
suprafață de 61 km p și o populație 

’'de 13 000 oameni. Avînd un carac

creștin, comunist, socialist, social
democrat, și ai unui partid creat re
cent, „Mișcarea pentru apărarea li
bertăților fundamentale".

Actualul parlament 1, ales în 1959, 
este alcătuit din 27 democrat-creș- 
tini, 16 comuniști, 9 social-democrați 
și 8 socialiști.

Deși populația din San Marino 
este de 13 000 oameni, în listele elec
torale f igurează... 15 423 de nume. 
Aceasta se explică prin faptul că, 
după lovitura de stat din 1957, cină 
în locul coaliției partidelor de stin
gă la putere au venit creștin-demo-

erații, a fost adoptată o nouă lege 
electorală care permite cetățenilor 
statului San Marino, care trăiesc in 
străinătate, nu numai să participe 
la alegeri, ci și să recurgă la servi
ciile poștei, pentru exercitarea aces
tui drept.

■ Potrivit unei recente statistici, 
din cei 15 423 de cetățeni înregistrați 
în listele electorale numai 8 070 tră
iesc pe teritoriul republicii, 7 353 de 
alegători au domiciliu permanent 
dincolo de frontierele țării. Femeile 
au dreptul să voteze, dar nu pot fi 
alese.

Partidele de stingă s-au pronun
țat în repetate rînduri împotriva a~ 
cestei practici; ele cer lichidarea mo
nopolului politic al partidului demo- 
cral-creștin, care se menține la pu
tere datorită sprijinului din afară și 
al partidului social-democrat.

Patrioții angolezi 
continuă lupta

LONDRA 13 (Agerpres). — Re
prezentantul guvernului angolez în 
exil, Alfons Dacosta, care se află în 
Marea Britanie, a făcut o declarație 
în care a subliniat că patrioții ango
lezi nu au depus armele și continuă 
lupta împotriva regimului colonial. 
Autoritățile portugheze, a spus el, 
răspîndesc zvonuri potrivit cărora 
patrioții angolezi, suferind o serie 
de înfrîngeri, ar fi depus armele. în 
realitate însă, a declarat el, numai 
în luna septembrie forțele patrio
tice au atacat centrele militare por
tugheze din regiunile Kainza, Tom- 
boko și Uije din Angola de nord. 
De altfel, autoritățile portugheze au 
fost nevoite să recunoască într-un 
comunicat oficial, publicat de Agen
ția portugheză de presă, că în pe
rioada 2—9 septembrie trupele por
tugheze au dus lupte grele, în rîn- 
durîle lor înregistrîndu-se morți și 
răniți.

trei activiști ai partidului Congresul 
național african — Vuisili Mini, 
Willson. Kainga și Z. Mkhaba, con
damnați la moarte de autoritățile 
sud-africane. Aceștia au fost aruncați 
în închisoare în baza legii cu pri
vire la arestarea fără judecată pe 
timp de 90 de zile și condamnați la 
moarte sub acuzația de a fi desfă
șurat „activitate subversivă".

Declarația cheamă popoarele iu
bitoare de pace din întreaga lume 
să protesteze și să exercite presiuni 
asupra guvernului Republicii Sud- 
Africane, pentru a împiedica exter
minarea patrioților sud-africani. Ea 
condamnă cu hotărîre metodele fas
ciste folosite de guvernul Verwoerd 
și cere eliberarea imediată și ne
condiționată a deținuților sud-afri- 
cani. Secretariatul permanent își 
exprimă, de asemenea, în declarație 
sprijinul său deplin acordat luptei 
populației africane din Republica 
Sud-Africană.

începînd din anul 1963, în R.S.A. 
au fost condamnate la moarte pen
tru activitate politică 44 de per
soane. 12 sentințe au fost executate. 
Tot în această perioadă au avut loc 
111 procese, în cadrul cărora au fost 
judecate 1 315 persoane.

Pe un aeroport din Johannesburg, (Republica Sud-Africană), un grup de 
mercenari așteaptă plecarea spre Congo (Leopoldville), pentru a fi în

rolați în armata Iul Chombe

După încheierea conferinței arabe 
la nivel înalt

ALEXANDRIA 13 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă, ținută 
sîmbătă la Alexandria, secretarul 
general al Ligii Arabe, Abdel Has- 
souna, a declarat că lucrările inițiale 
pentru abaterea apelor Iordanului și 
ale afluenților săi ar putea începe 
cît mai curînd posibil. El a subliniat 
că acest lucru s-ar putea întîmpla 
în cîteva zile, deoarece Liga Arabă 
este gata să accepte imediat obliga
țiile construirii barajelor de la Mok- 
heiba pe afluentul Iordanului—Yar- 
muk, precum și lucrările de abatere 
ale apelor rîului Hasbani (Liban) și 
ale rîului Banias (Siria).

Hassouna a subliniat că din cele 
16 500 000 lire sterline prevăzute 
pentru aceste proiecte, 3 250 000 se 
află de pe acum în mîinile Ligii 
Arabe.

Sîmbătă a avut loc la Alexandria 
o întrevedere între președintele 
R.A.U., Nasser, și prințul Feisal al 
Arabiei Saudite.

Referindu-se la surse bine infor
mate, agenția Reuter subliniază că 
în cursul întrevederii dintre cei doi 
oameni de stat s-a discutat situația 
din Yemen. Potrivit agenției, „sur
sele au descris întrevederea ca una 
din cele mai importante, ea avînd 
drept rezultat clarificarea problemei 
yemenite“.

La întrevedere au participat, de 
asemenea, Ben Bella, președintele 
Algeriei, președintele Aref al Iraku
lui, precum și Abdel Hakim Amer 
și Anwar Sadat din partea R.A.U.

Urme care nu pot fi șterse

SCURTE ȘTIRI

ter agrar, în care predomină creș
terea animalelor, mica republică are 
o industrie slab dezvoltată; ea dis
pune de cîteva nave comerciale, în
scrise în portul italian Rimini, de 
care este legat printr-o cale ferată 
electrificată. Așezările urbane sînt 
San Marino, capitala, și Borgo 
Maggiori, centru economic.

Pentru cele 60 de locuri din par
lament, (Consiliul general), și-au pus 
candidaturile 225 de persoane, re
prezentanți ai partidelor democrat-

Unsprezece foști S.S.-tști, membri 
ai corpului de gardieni din lagărul 
de exterminare nazist Treblinka, vor 
compărea la 12 octombrie în fața tri
bunalului de la Düsseldorf (R. F. 
Germană), acuzați de asasinat și 
complicitate la asasinat. Din actul 
de acuzare, cuprinzînd 243 de file, 
întocmit pe bază de cercetări care 
au durat mai mulți ani, reiese că a- 
cuzații au participat, din iulie 1942 
pînă în octombrie 1943, la asasinarea 
a circa 700 000 de oameni.

Principalul acuzat este Kurt Hu
bert Franz, comandant adjunct, iar 
apoi comandantul lagărului Treblin
ka. „Die Welt“ precizează că acesta 
„a mînat cu lovituri de bici victi
mele spre camerele de gazare și de
seori a tras la nimereală în mulți
me. El a împușcat cu mina sa oa
meni bătrîni, invalizi sau acciden
tați în timpul transporturilor".

„Franz este acuzat de asemenea 
— scrie ziarul — de a-și fi asmuțit 
cîinele împotriva deținuților, care 
piereau sfîșiați. Potrivit depozițiilor 
martorilor, el i-a constrîns pe deți
nuți să se urce în copaci iar apoi a

tras în ei, lăudîndu-se că este . un 
bun țintaș".

S-a dovedit că fostul comandant, 
cît și ceilalți 10 subalterni ai săi, 
care în privința sadismului n-au ră
mas cu nimic mai prejos, au bătut și 
schingiuit erunt, au împușcat un 
mare număr de deținuți.

In octombrie 1943, căutînd să ștear
gă urmele crimelor lor, naziștii au 
demolat clădirile de pe teritoriul la
gărului, au nivelat întreaga suprafa
ță și au însămînțat-o cu iarbă. Din 
cărămizile camerelor de gazare s-a 
construit o gospodărie țărănească, 
care urma să fie predată unui mem
bru al corpului de gardieni... Dar 
urmele adinei lăsate în conștiința 
popoarelor de bestialitățile S.S.-iști- 
lor la Treblinka n-au putut fi 
șterse.

După cum scrie presa vest-germa- 
nă, s-a prevăzut ca dezbaterile aces
tui proces să se încheie la 26 ianua
rie 1965. In fața organelor justiției 
de la Düsseldorf vor apărea 85 de 
martori. Majoritatea vor veni din 
străinătate.

G. D.

LENINGRAD. La 13 septembrie 
președintele Republicii India, dr. Sar- 
vapalli Radhakrishnan, a sosit cu un 
tren special la Leningrad. In cursul 
aceleiași zile președintele Indiei a vizi
tat noile cartiere de locuințe din Le
ningrad și Muzeul Ermitaj.

TOKIO. Aici și-a început lucrările 
prima conferință a miniștrilor de fi
nanțe ai Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa (E.C.A.). La conferin
ță participă miniștri de finanțe și pre
ședinții băncilor din 36 de state afri
cane, precum și numeroși observatori 
europeni.

MOSCOVA. Ziarele sovietice au pu
blicat decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. privitor la deco
rarea primarului orașului francez Di
jon, canonicul F. Kir, cu ordinul „Ma
rele Război pentru Apărarea Patriei" 
clasa I și știri despre înmînarea a- 
cestei decorații.

WASHINGTON. Președintele Curții 
Supreme a S.U.A., Earl Warren, a de
clarat că raportul Comisiei speciale 
pentru cercetarea împrejurărilor asasi
nării lui J. Kennedy va fi terminat pes
te cîteva zile. Warren a lăsat să se 
înțeleagă că raportul, care cuprinde 
700 de pagini, va fi trimis probabil 
președintelui Johnson în cursul săptă
mânii viitoare și că data publicării ra
portului depinde de Casa Albă.

țării pe anul fiscal 1964—1965. Veni
turile bugetare pe noul an fiscal vor 
fi de 14 780 000 000 kyați, iar cheltuie
lile de 14 559 000 000 kyați. Fonduri 
importante sînt alocate în noul buget 
pentru învățămînt, sănătate și comu
nicații. Aceste fonduri sînt cu mult 
mai mari decît în bugetul precedent.

BERLINUL OCCIDENTAL. Sec
ția din Berlinul occidental a Organi
zației Uniunea persoanelor persecu
tate de naziști a chemat opinia pu
blică să se pronunțe împotriva inten
ției autorităților vest-germane de a 
înceta, începînd din mai 1965, urmă
rirea judiciară a criminalilor de război 
naziști.

Uraganul „Dora" a răbufnit din nou pe coastele nordice ale Floridei și 
Georglei de sud provocînd mari pagube. In regiunea bîntuită de ura
gan continuă evacuarea locuitorilor. Universitatea d’n Florida a preci
zat că uraganul a smuls plajelor Floridei o cantitate de nisip care, în 

mod normal, ar fl fost erodat în 20 de ani

NEW YORK. într-un raport înain
tat Administrației naționale pen
tru problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
dr. Harrison Brown, geochimist la 
Institutul tehnologic din California, 
subliniază că, după părerea sa, 
ființe tot atît de inteligente ca și 
omul ar putea trăi pe planetele situate 
în galaxia Căii Lactee.

SALISBURY. Guvernul Rhodesiei 
de sud a anunțat sporirea censului e- 
lectoral, adică a averii pe care un ce
tățean trebuie s-o aibă pentru a că
păta dreptul la vot. Acest cens a fost 
instituit pentru a împiedica imensa 
majoritate a populației de a partici
pa la viața politică a țării. Autorități
le au justificat mărirea censului prin 
faptul că costul vieții a sporit consi
derabil în ultima vreme.

NEW YORK. Agenția Associated 
Press anunță că încă patru ziare ame
ricane au declarat că se asociază lis
tei publicațiilor care vor sprijini pe 
președintele Lyndon Johnson în ale
gerile prezidențiale din luna noiem
brie. Toate cele patru ziare i-au spri
jinit în trecut pe republicani, iar unul 
dintre ele, „The Syracuse Post-Stan
dard“, nu a mai sprijinit un candidat 
democrat la președinție de 135 de ani.

MILANO. După un an de lucru, cu
noscutul pictor abstracționist Dali a 
terminat ilustrațiile în culori la cele
brul roman „Don Quijote" de Cervan
tes.

RANGOON. Consiliul revoluționar 
al Birmaniei a aprobat noul buget al
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