
-■

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA i

„Săptămîna Crucii Roșii“

'^SfTJrgan al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr. 6386 | Luni 21 septembrie 1964 4 PAGINI - 20 BANI

Intre 20 și 26 septembrie se desfă
șoară în întreaga țară „Săptămîna 
Crucii Roșii". In această perioadă 
organizațiile de Cruce Roșie, împreună 
cu refeaua sanitară, întreprind o serie 
de aejiuni cu caracter educativ-sanitar 
și de igienă. Cei peste 450 000 de ac
tiviști de Cruce Roșie, constituifi în 
grupe sanitare, posturi sanitare de 
prim-ajutor, sau în colective de în

»ațe»

grijire la domiciliu a bolnavilor bătrî.ii 
și fără familie, precum și alți activiști 
voluntari vor participa la aejiuni de pro
filaxie, pentru mobilizarea cetățenilor 
la vaccinări. In multe localități din 
țară vor fi organizate „Seri de între
bări și răspunsuri" în cadrul cărora me
dicii vor răspunde la diferite întrebări 
puse de cetățeni.

NUMITORUL
COMUN

Ca și cum, în partea ei de miază
noapte, Capitala tării și-ar fi adău
gat un oraș... Căci, de dimineață 
pînă seara, zeci de mii de oameni 
populează zilnic vastul perimetru al 
Expoziției realizărilor economiei na
ționale. Bucureștiul, în septembrie, a 
găzduit și găzduiește, în cîteva din 
zonele lui, oaspeți de pe toate con
tinentele. Cronica acestei toamne a 
înscris, pe agenda prestigiului inter
național al Capitalei noastre, un e- 
veniment științific de talia Congre
sului de știință a solului, un altul, 
artistic, de amploarea Concursului 
și Festivalului „George Enescu“. un 
al treilea, sportiv, cu ecouri preolim- 
pice — Balcaniada de atletism. 
Zona cea mai frecventată, însă, lo
cul care polarizează cel mai puter
nic atenția, atît a bucureștenilor cît 
și a oaspeților lor, rămîne originalul 
oraș de lingă oglinda Herăstrăului.

Nu numai ca populație, oraș. Ci pe 
variate temeiuri. Ca să-l parcurgi 
de-a lungul și de-a latul, trebuie să 
bați cu piciorul kilometri întregi 
de magistrale, străzi și alei înțesate 
cu vitrine demne de orice capitală. 
Gară modernă, la peronul căreia se 
află trasă o locomotivă Diesel-elee- 
trică, remorcînd cele mai noi va
goane de călători create în țară; ne- 
sfîrșite șiruri de pietoni, parcurgînd 
un „cartier“ după celălalt și avînd 
continuu la îndemînă ghizi de toată 
încrederea ; odihnitoare locuri de 
popas la intersecții, unde impre
siile se ordonează în jurul paharu
lui de bere sau al ceștii de cafea; 
pe înserate, feerică imagine, asemă
nătoare cu a marilor bulevarde; cu 
veritabile margini de oraș, de unde 
se aude foșnind lanul de porumb și 
păduricea de specii repede crescă
toare. unde se cască o gură de mină, 
sau se înalță catargul unei sonde, 
sau se deschide priveliștea unui șan
tier înmanunchind cele mai moder
ne utilaje și metode de construc
ție ; în sfîrșit, și cu „ziar“ propriu, 
cotidianul buletin de informații...

Un oraș care vorbește în numele 
unei țări.

Exact o lună se împlinește din 
momentul cînd a fost tăiată pan
glica Expoziției — și sursa de 
impresii, aprecieri, comentarii se 
dovedește inepuizabilă. S-ar putea 
realiza un film deosebit de intere
sant, pătrunzător documentar al 
stărilor sufletești, surprinzînd pe pe
liculă, vreme de cîteva ceasuri, pa
leta de sentimente succesiv suprapu
se doar pe chipul unui singur vizi
tator. Ele s-ar dovedi cu mult mai 
nuanțate decît în încercarea cuiva 
de a le enumera astfel: „Bucurie, 
mîndrie și încredere în viitor — 
acestea sînt sentimentele pe care ți 
le trezește Expoziția“. Pe care ți le 
trezește avîntul economiei noastre 
naționale, vigoarea și echilibrai ei, 
dezvoltarea ascendentă de-a lungul 
celor două glorioase decenii străbă
tute sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Odată ce te-ai familiarizat cu at
mosfera Expoziției, începi să pri
vești mai atent la oamenii din jurul 
tău, să le surprinzi expresia feței și 
să le asculți gîndurile exprimate a-

Avînt Foto : Gh. Vințilă

deseori prin cite o simplă exclama
ție. Poate că cel mai valoros „ex
ponat“ e însăși atmosfera din Expo
ziție... Vin, cei mai mulți, pentru 
prima oară. Atrase de varietatea pei
sajului, privirile aleargă în toate 
părțile, pașii ar vrea să zăbovească 
mai îndelung și aici... și dincolo... dar 
mai sînt încă atîtea de văzut! Alții, 
la o nouă vizită, au dobîndit o anu
me siguranță. Merg țintă către un 
stand sau altul. Vin să revadă anu
mite exponate, să se adîncească in 
cunoașterea lor.

Ghidul, în costumul său bleu, le 
este de acum familiar. De astă dată, 
vizitatorul și-a adus cu" el un car
net în care notează sîrguincios. In 
perimetrul mașinilor-unelte, de pil
dă, multe dintre discuțiile ce se 
înfiripă poartă caracterul unui veri
tabil schimb de experiență. O bri
gadă de strungari de la Uzinele „23 
August“ supun pe tovarășul lor, 
ghidul de la Fabrica de mașini-unel- 
te și agregate, la un veritabil tir de 
întrebări cu privire la uriașul Ca
rusel. Sus la etaj, lîngă standurile 
etalînd confecții, femei copiază mo
dele. Ciudat, poate, dar cei fnai 
mulți copii nu-i întîlnești în fața 
rafturilor cu jucării, ci cu nasul li
pit de standul transporturilor și 
telecomunicațiilor, prin vitrina că
ruia se zăresc gonind liliputanele 
vagoane din macheta de mari pro
porții a stației C.F.R. cu centralizare 
electrodinamică. Semnificativă, pen
tru atmosfera de lucru a Expoziției, 
este prezența neașteptată a unor 
ghizi improvizați, dar competenți. 
Oricînd vei găsi în preajmă pe ce
tățeanul bine informat despre pro
ducția Complexului Borzești-Onești, 
despre numărul de medalii de aur 
cucerite de vinurile romînești, sau

despre aplicațiile izotopilor radio
activi...

Din atmosfera expoziției fac parte 
și interesantele impresii a numeroși 
oaspeți de peste hotare care, prin 
intermediul realizărilor economiei 
naționale înmănuncheate aici, desco
peră Romînia de astăzi. „Expoziția 
este bine organizată, iar prezentarea 
exponatelor este sugestivă, reușind 
să pună în evidență realizările fie
căreia din ramurile de producție ale 
economiei dv — a declarat dl. Mor
land D. Clinton de la „Fairchild 
Publications of New York“. Iar a- 
ceste realizări sînt impresionante 
dacă punem față în față ceea—ce 
văd aici, cu ceea ce oricine poate 
vedea în orice anuar economic edi
tat acum 20 de ani : mențiunea că 
„Romînia este prin excelență o țară 
agrară“. Acest „este“ pare acum a- 
tît de îndepărtat. încît nici nu-ți 
vine să crezi că ceea ce s-a realizat 
aici înseamnă rezultatul unei acti
vități de numai două decenii“.

Este lung șirul impresiilor care, 
pe măsura celor înscrise în cartea 
de aur a Expoziției, sau a declara
țiilor făcute, depășesc de pe acum 
proporțiile unui volum. Ele acoperă 
variate zone de. interes, de prefe
rințe, de gusturi, reflectînd însăși 
infinita diversitate a imaginilor 
creației materiale desfășurate pe 
cele o sută de hectare destinate Ex
poziției. S-ar cere poate răbdarea 
mașinii electronice de calcul pentru 
a înregistra și a clasa mulțimea lui 
..ce mi-a plăcut“ și „de ce mi-a 
plăcut“ din fiecare sector. Mai
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Noi monumente arhitectonice 
și de artă decorativă

Alături de noile cartiere de locuin
țe, tot mai multe lucrări de artă mo
numentală și decorativă completează 
ansamblul arhitectonic al orașelor 
țării

Filme didactice
Pe lîngă filmele didactice care se tur

nează în studiourile noastre cinemato
grafice, un apprt deosebit la difuzarea 
în școli a filmelor legate de procesul 
de învătămînt îl are Arhiva națională de 
filme. Sînt aici peste 700 de filme di
dactice în mai bine de 2 000 de copii. 
Arhiva de filme împrumută sutelor de 
școli din țară în mod gratuit, filme 
care susțin, cu o mare bogăție de ima
gini, lecțiile teoretice predate la cursuri 
— chimie, geografie, fizică, naturale, 
astronomie, botanică, zoologie, romînă, 
matematică. Lucrătorii de la Arhiva na
țională de filme au terminat editarea 
unui catalog a| filmelor didactice, care 
se va difuza în școlile din toată țara. 
Fondul de filme didactice al Arhi
vei se va îmbogăți în lunile viitoare da
torită unor schimburi perfectate cu in
stituțiile similare din alte țări.

In Capitală, parcuri și zone verzi, 
piețe vor fi completate cu noi opere 
de artă. Statuia marelui nostru 
poet, Mihai Eminescu, realizată de 
C. Baraschi — va fi ridicată în 
grădina Cișmigiu. Tot în Capitală 
urmează să fie instalate monumente 
și statui reprezentînd personalități is
torice și cultural-științifice, printre 
care Nicolae Bălcescu, dr. Petru Gro
za, George Enescu, dr. Victor Babeș, 
Nicolae Grigorescu, I. L. Caragiale și 
altele. Se prevede, de asemenea, 
îmbodobirea parcurilor Herăstrău, 23 
August și Floreasca cu sculpturi, fîn- 
tîni, havuzuri etc.

La Galați sînt prevăzute cîteva lu
crări pentru noul cartier Țiglina. Fa
țada cinematografului de aici va fi 
împodobită cu lucrarea „Artele“, de 
Jules Perahim, iar obeliscul pe tema 
„Progresul“, de Petre Balogh, va fi 
înălțat în fața acestei clădiri.

în orașul Onești, pe fațada spitalu
lui, este în curs de execuție compo
ziția sculpturală „Maternitate“, de 
Ion Vlad.

PRAGUR

Hidrocentrala „16 Februarie" de pe Argeș

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Timp de două zile constructorii hi
drocentralei ,.16 Februarie“ de pe 
Argeș au organizat o sesiune teh- 
nico-științifică, care a avut ca scop 
generalizarea metodelor înaintate 
de lucru menite să ducă la grăbi
rea ritmului de execuție a acestui 
important obiectiv. Au participat 
ingineri, tehnicieni, muncitori frun
tași, printre care cunoscuții mineri 
Alexandru Farcaș, Pavel Otet, Ște
fan Topală, pfecum și numeroase

cadre tehnice din regiunea Argeș. 
In sesiune au fost prezentate pa
tru referate și două comunicări, 
printre care: „Săparea lucrărilor 
miniere în roci cu posibilități de 
erupție de metan“, „Aditivi pentru 
beton are“, „Susținerea lucrărilor 
miniere cu ancore betonate și spriț- 
beton“. Referatele și comunicările 
au fost urmate de filme documen
tare, discuții și vizite pe șantierele 
de lucru.

COMUNICAT
în conformitate cu planul pregătirii de luptă a Forțelor armate unite 

ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia în perioada 15—20 
septembrie 1964, pe .teritoriul Republicii Populare Bulgaria s-a desfășu
rat o aplicație cu trupe ale armatelor sovietică, romînă și bulgară. 
Aplicația a fost condusă de ministrul apărării populare al R. P. Bulgaria, 
general de armată D. Djurov.

Rezultatele aplicației au arătat gradul înalt al pregătirii de luptă 
a trupelor participante, precum și înalta calitate a tehnicii de luptă și 
armamentului

Aplicația a demonstrat încă o dată coeziunea și unitatea armatelor 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pregătirea lor pentru 
apărarea granițelor de stat ale țărilor lagărului socialist.

La aplicație au asistat T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, și alți con
ducători de partid și de stat bulgari.

La aplicație au participat ministrul Forțelor Armate ale R. P. Ro- 
mîne, genera] de armată Leontin Sălăjan, ministrul apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace, general de armată B. Lomsky, locțiitorul ministru
lui apărării și comandant suprem al flotei maritime militare a U.R.S.S., 
amiral de flotă S. G. Groșkov, locțiitorul ministrului apărării U.R.S.S., 
general de armată Penkovski, vice-ministrul apărării naționale al R. P. 
Polone, general colonel I. Borzilovski. locțiitorul ministrului apărării al 
R. D. Germane, general-locotenent Z. Ridel, locțiitorul ministrului apă
rării al R. P. Ungare, general-locotenent E. Ketelesz.

La aplicație au participat, de asemenea, comandantul suprem al for
țelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
mareșal al Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, și alți ofițeri superiori ai 
armatelor aliate.

La terminarea aplicației a avut loc parada trapelor aliate.

După cum s-a anunțat în ziarul nostru de ieri, cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la apariția primului număr al „Scînteii" legale, redacția a 
organizat o expoziție care cuprinde o parte din fotografiile sosite în 
cadrul concursului „Pentru cea mai bună fotografie". Exponatele sînt 

privite cu interes de către vizitatori

Adunări publice consacrate
Suptelor de eliberare

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii").— 
Ieri, la Tg. Mureș, a avut loc o a- 
dunare publică la care au partici
pat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, foști par
ticipant la războiul antifascist, de
legați ai unităților și formațiilor 
militare din garnizoană, numeroși 
oameni ai muncii. Au luat cuvîntul 
general-colonel în rezervă Ilie 
Crețulescu, profesor doctor Vasile 
Săbădeanu, muncitorul Ștefan Pop. 
Vorbitorii au evocat momente din 
timpul eroicelor lupte din septem
brie 1944 pentru eliberarea orașu
lui și a localităților din împrejurimi 
de sub ocupația trupelor fasciste.

In încheiere participanții la adu
nare au vizionat filmul romînesc 
„Pagini de istorie".

★
BEIUȘ (coresp. „Scînteii"). — La 

adunarea publică de la Beiuș, con
sacrată luptelor de eliberare, în 
fața a peste 7 000 de oameni ai 
muncii din localitate și împreju
rimi au luat cuvîntul locotenent- 
colonel în rezervă Vasile Mihuțoiu, 
Ștefan Irina, Constantin Domocoș și 
alții. Ei au vorbit despre eroismul 
cu care s-au desfășurat luptele 
.pentru eliberarea orașului. Cei pre- 
zenți au urmărit apoi un program 
artistic.

f»i MALURI
® Preocupări h stațiunea experimentală agricolă Perieni ® ibhl benzilor 
mierhte ® hstahție pentru măsurarea pământului sărat de ape ® Studiul 
îngrășămintelor verzi pe pante ® Vii pe terase și recolte mari de struguri

Un teren în pantă amenajat în terase și plantat cu viță de vie la stațiunea experimentală agricolă Perieni
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Sub acțiunea distructivă a șuvoaielor 
și ca rezultat al exploatării neraționale, 
pantele dealurilor din împrejurimile Bir- 
ladului au fost erodate și chiar scoase 
din circuitul arabil. In ultimii ani ele au 
început să lie chemate la viață și obli
gate să producă la nivelul condițiilor ma
teriale create de agricultura socialistă.

Aici, lîngă apa Tutovei, a fost creată 
în 1956 o stațiune experimentală agricolă 
avînd ca obiectiv principal studierea ce
lor mai potrivite măsuri pentru punerea în 
valoare a teienurilor în pantă și erodate. 
Au și fost obținute unele rezultate.

O primă măsură pentru combaterea 
eroziunii solului a fost schimbarea direc
ției de lucru Cu 6—7 ani în urmă pe 
dealuri se ara din deal în vale, ceea ce 
contribuia la erodarea terenului. Astăzi, 
în unitățile agricole se folosește siste

mul arăturilor pe curbe de nivel. S-a 
pus astfel stavilă procesului de spălare 
a unei mari cantități de teren fertil.

Pe versanții din jurul Perienilor, ca de 
altfel în întregul raion, vezi sole de mă
rime uniformă, încadrate în benzi înier- 
bate, iar din loc în loc — lucrări de 
arta. Aceste benzi, late de aproape 
6 m, acționează asemenea unor praguri 
în calea șuvoaielor de apă. Cu ajutorul 
lor procesul de eroziune este redus de 
la două pînă la 8 ori.

Pentru activitatea de cercetare, specia
liștii au la dispoziție două laboratoare do
tate cu aparatură modernă. Aici, inginerii 
Gheorghe Stoian, directorul stațiunii, și 
soții Andrei și Greta Popa efectuează 
analize ale solului, verifică eficacitatea 
diferitelor lucrări executate în cîmpurile 
experimentale, stabilesc cele mai bune

soluții pentru aplicarea în produefie a 
concluziilor științifice.

In cîmp, la poalele unui versant, poate 
fi văzută o instalație specială pentru cap
tarea apei de pe versanfi. Aceasta îi a- 
jufă pe cercetători să constate ce canti
tate de pămînt duce la vale apa care 
se scurge pe dealuri și să stabilească 
apoi soluții competente. Jn acest an, con
trolul scurgerilor se execută pe suprafețe 
mai mari și cu ajutorul unei instalații au
tomatizate. Ca rezultat al cerce
tărilor efectuate aici, în multe gospodării 
colective s-a înrădăcinat metoda culti
vării plantelor prășitoare și păioase în 
fîșii alternante avînd lățimi care variază 
între 50—100 m. Colectiviștii au obser
vat că acest sistem contribuie la redu
cerea eroziunii dealurilor și mărește ca
pacitatea de înmagazinare a apei în sol.

4»
Este lesne de înțeles interesul pe care-l 

prezintă Capitala pentru cei care n-3u 
vizitat-p de mai mulți ani sau vin pen
tru prima oară. Și chiar pentru bucu- 
reșteni. Orice itinerar ai alege, pretutin
deni îți rețin atenția — și te îndeamnă 
să zăbovești mai mult decît ai prevăzut 
dinainte — elemente inedite oferite de 
peisajul mereu înnoit al cartierelor. Am 
însoțit în „turul orașului", 
carele O.N.T., un grup 
la Lupeni. Explicațiile 
ghidului, date de-a 
70 de kilometri,

făcut cu auto- 
de mineri de 
operative ale 
lungul celor 

încearcă să sa
tisfacă dorința de a cunoaște, fie și de 
la fereastra autocarului, cît mai multe 
despre București (fotografia nr. 1). Cei 
aproape 40 de excursioniști admiră ar
hitectonica modernă a Sălii Palatului, 
edificiile de pe Bulevardul 6 Martie, gră
dina Cișmigiu, noile cămine studențești

de pe malul Dîmboviței, Teatrul de ope
ră și balet a| R. P. Romine.

In timpul popasurilor, vizitează mu
zee și expoziții, diferite alte locașuri de 
cultură, cercetează cu interes locuri 
legale de trecutul de luptă al parti
dului. Din goana autocarului fac cu
noștință cu noile cartiere de locuințe de 
pe Calea Griviței, șoseaua Giulești, șo
seaua Mihai Bravu. Pe șoseaua Giur
giului linia zveltă a blocurilor turn, con
stituie alte prilejuri de a admira realiză
rile pe verticală ale constructorilor bucu- 
reșteni (fotografia nr. 2). La stadionul 23 
August — încă un popas. De aici se vede 
întreaga panoramă a celui mai mare din
tre noile cartiere de locuințe — Balta 
Albă. Circuitul continuă. In fața clădirii în 
formă de evantai a Circului de Stat 
(fotografia nr.3).

Text: Gh. PETRESCU 
Foto: Radu COSTIN
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Cercetătorii studiază efectul semănatu
lui și a densității plantelor. Ei au reco
mandat ca porumbul să fie semănat în 
rigole care constituie obstacole în calea 
șuvoaielor de apă pe care o rețin. Pe 
solele unde a fost aplicată această me
todă, s-a înregistrat un spor de recoltă 
de 350 kg la hectar, iar procesul de ero
ziune a fost redus cu peste 90 la sută. 
Cu privire la densitatea păioaselor, 
500—600 boabe germinabile la metru pă
trat asigură acoperirea perfectă a tere
nului și împiedică scurgerea apei pe 
versanfi.

Din activitatea de cercetare a stațiunii 
experimentale Perieni nu lipsesc nici pro
blemele privind ameliorarea pășunilor și 
valorificarea terenurilor cu pante mai 
mari, pe care nu se pot cultiva cerealele. 
Prin lucrări de artă executate pentru stin
gerea ravenelor și a ogașelor ca: plan
tații de salcîmi, baraje, captări de 
apă, culise de arbuști etc. și prin des
țeleniri, reînsămînțări și supraînsămînțări 
cu ierburi, suprafețe importante de pășuni, 
care înainte nu produceau deloc, au dat 
în primul an 15 000—16 000 kg masă 
verde la hectar. Generalizînd experiența 
stațiunii, Consiliul agricol raional Bîrlad a 
deschis șantiere pentru ameliorarea pășu
nilor degradate în 9 gospodării colec
tive.

Cercetătorii stațiunii se ocupă și de 
acțiunea de ferasare a terenurilor în 
pantă și plantarea lor cu viță de 
vie. în ultimii ani, multe gospodării 
colective din apropierea stațiunii Perieni 
au amenajat în terase importante supra
fețe de teren în pantă, pe care le-au 
plantat cu viță de vie. Unele au și intrat 
pe rod. La G.A.C. Dragalina, via aflată 
în anul 3 de la plantare a dat cite 
4 730 kg struguri în medie la hectar.

Specialiștii au început studiul efica
cității îngrășămintelor verzi pe pante ca 
lupin, mazăre, borceag și soia, ca și 
studierea efectelor antierozionale ale per
delelor. O problemă principală care pre
ocupă în continuare colectivul de aici, 
este experimentarea în circuitul arabil a 
unor terenuri cu pante pînă la 30 la sută.

Prin munca lor rodnică, cercetătorii de 
la stafiunea Perieni aduc o prețioasă 
contribuție la punerea în valoare a tere
nurilor erodate din podișul Moldovei.

I. GH. CENUȘĂ

Haile Sélassie 
la Budapesta

La Varșovia a fost semnat comu
nicatul cu privire la tratativele din
tre președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, Edward Ochab, și 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie I.

La 20 septembrie Haile Selassie 1 
a sosit la Budapesta,

Declarația
Comitetului Pugwash

Comitetul permanent al conferin
țelor Pugwash a dat publicității de
clarația elaborată pe baza mate
rialelor celei de-a 13-a conferințe 
Pugwash care a avut loc la Kar
lovy Vary între 13 și 19 septembrie, 
în declarație sînt preconizate mă
suri privind dezarmarea, căile de 
slăbire a încordării internaționale. 
Comitetul consideră ca fiind ex
trem de utilă și necesară înche
ierea unui pact de neagresiune în
tre țările membre ale N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul de 
Ia Varșovia.

A fost înălțat drapelul

Maltei independente
Duminică în capitala insulei 

Malta au avut loc festivitățile cu 
ocazia proclamării independenței. 
La miezul nopții, pe clădirile pu
blice, a fost arborat drapelul pur- 
tînd culorile Maltei.

(Citiți în pagina 3-a reportajul 
„Malta în ceasul independenței").
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ÎNTÎLNIREA COTIDIANĂ
Clipa din zorii zilei cînd se ivește 

pe lume noul număr al ziarului, e 
marcată de gestul primului cititor 
care desface larg paginile mirosind 
a must proaspăt, negru, de cerneală 
tipografică. Imaginea lui, a tovară
șului de lingă rotativă, concentrat 
asupra titlurilor și a coloanelor, 
parcă oglindindu-și chipul pe hîrtie, 
capătă valoare de simbol prin repe
tiție. De 6 386 de ori l-au găsit astfel 
zorile, vreme de o tinerețe — a țării 
libere ; vreme de douăzeci de ani 
citi se împlinesc astăzi de la apari
ția primului număr al „Scînteii“ le
gale. Apoi, în următoarele minute 
și ceasuri ale dimineții, această ima
gine a întîlnirii cotidiene dintre ci
titor și ziar se multiplică, prin 
schimbare de cadru, lîngă strung și 
schelă, lîngă locomotivă și tractor, 
lîngă microscop și planșetă. Pretu
tindeni muncesc oameni — și pre
tutindeni prietenul lor de fiecare zi, 
ziarul, merge să-i întîmpine.

Ce drum lung de la „Scînteia' ti
părită și răspîndită în eroicele con
diții ale ilegalității, uneori cu prețul 
libertății și chiar al vieții ! Larga 
răspîndire a presei noastre (numai 
tirajul „Scînteii“ întrece pe cel al 
tuturor cotidienelor, luate la un loc, 
care apăreau acum 25 de ani) se 
datorește faptului că poartă, în cele 
mai largi mase, cuvîntul partidului, 
că i s-a încredințat menirea de pro
pagandist, agitator și organizator 
colectiv, în opera de făurire și de- 
săvîrșire a noii societăți. Conduce
rea de către partid, justețea și forța 
ideilor sale i-au deschis presei noas
tre drumul spre inima poporului, au 
făcut din ea tovarășul de zi cu zi' 
al milioanelor de constructori. Con
struind Romînia socialistă după mă
rețele planuri ale partidului, ei s-au 
obișnuit să găsească în cuvîntul ti
părit acea forță transformatoare, a 
ideilor marxism-leninismului, care 
îi călăuzește și-i însuflețește pe me
reu mai cutezătoarele schele.

Văzută în perspectivă, colecția 
ziarului apare ca o cronică fierbin
te, pasionantă, a miilor de zile și 
nopți, mărturie a atîtor bătălii cîști- 
gate de popor în cele două glorioase 
decenii ale căror mărețe realizări 
le-am trecut în revistă, cu justifica
tă mîndrie,. cu prilejul sărbătorii de 
la 23 August. Retrăiești ecoul pro
fund, zilnic, al cuvîntului ajuns în 
mase, al fiecărui document de 
partid, al fiecărei chemări, al fie
cărei lozinci — de la „Totul pentru 
front, totul pentru victorie I“ pînă 
la înaltele sarcini de astăzi, ale 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Dar înainte de a deveni mărturie, 
cronică a luptei, ziarul, o dată cu fie
care cotidiană apariție, este o tri
bună de luptă. Ca tribună a celui 
mai larg schimb de păreri și expe
riență în aplicarea politicii partidu
lui. menirea ziarului este de a mo
biliza masele la dezvoltarea conti
nuă a economiei și culturii socia
liste, la realizarea sarcinilor planu
lui de stat, de a le atrage mai activ 
la rezolvarea treburilor obștești, de 
a interveni cu combativitate în pro
blemele privind dezvoltarea conști
inței și moralei socialiste. Anume a- 
ceastă intervenție, operativă și com
petentă, în cîmpul de cel mai larg 
Interes pentru opinia publică, este 
cheia prestigiului crescînd al presei,

al interesului și popularității de 
care se bucură în rîndul cititorilor.

Cel mai însemnat eveniment al 
dimineții de muncă redacționale 
eate momentul sosirii poștei. Ca o 
sevă hrănitoare, gîndurile și imagi
nile corespondenților voluntari, ale 
activului de colaboratori urcă în 
toate compartimentele activității 
ziarului, dînd vigoare și prospețime 
coloanei tipografice. E ca și cum 
toate aceste scrisori, înmănuncheate 
în poșta zilnică, ar alcătui cîteva 
numere de ziar, sosite simultan pe 
adresa ziarului tipărit. Cîteva cifre : 
anul trecut, „Scînteia" a primit 
peste 60 000 scrisori, iar în 1964, pînă 
astăzi, 21 septembrie — aproape 
48 000. Notabil, în ultimele săptă- 
mîni, a fost numărul plicurilor de 
mari dimensiuni al căror conținut 
era lesne de bănuit: concursul „Pen
tru cea mai bună fotografie“. Cîteva 
sute din aceste cele mai bune din- 
tre cele bune își află locul în expo
ziția deschisă recent, veritabilă pa
letă de oameni și peisaje ale anului 
XX.

Deschidem poșta zilnică... Iată-1 
pe lăcătușul loan Rotărescu, de 
la Uzina de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa, care 
scrie pe adresa „Scînteii“ de 14 ani, 
una dintre ultimele lui coresponden
țe fiind intitulată semnificativ : „E- 
roii scrisorilor mele" ; pe Nicolae 
Chivu, directorul unei școli din Cra
iova, autor a circa 1 500 de cores
pondențe din 1948 încoace ; ' sau 
pe colectivistul Tache Vasila- 
che, secretar al comitetului de 
partid din comuna Cîndești, neobo
sit corespondent, vreme de 16 ani, 
care iscălește totdeauna cu „moș" 
înainte. Asemenea lor, mulți alți 
„veterani“ (aici în sensul de vîrstă 
a scrisului) se numără printre prie
tenii cei mai devotați ai ziarului. 
Puse cap la cap, scrisorile fiecăruia 
alcătuiesc o veritabilă istorie a lo
cului lor de muncă, a localității, is
torie a succeselor și a greutăților în- 
frînte (într-o măsură apreciabilă 
chiar cu ajutorul corespondenților 
semnatari). Corespondentul este un 
promotor al noului, a ceea ce este 
mai înaintat pe șantierul patriei so
cialiste, factor de răspîndire a expe
rienței valoroase și a inițiativelor 
creatoare.

Totodată, de la un an la celălalt, 
de la o săptămînă la alta, mereu 
mai numeroase nume noi îmbogă
țesc familia de corespondenți, de 
colaboratori ai ziarului. Dintre zeci 
și sute din aceste nume ne gîndim 
la tehnicianul loan Suciu, care, im
presionat de înaltele însușiri ome
nești ieșite la iveală cu prilejul unei 
dificile reparații în mers, făcute de 
colectivul uzinei de produse sodice 
Ocna Mureș, a știut să le redea 
emoționant pe hîrtie. în anul care 
a trecut de atunci, semnătura lui 
am recunoscut-o sub multe cores
pondențe interesante, doldora în 
fapte de viață. Cînd ne-a sosit la 
redacție întîia scrisoare iscălită : 
Elena Romocea, am bănuit că este 
o greșeală. Primisem pînă atunci 
numeroase corespondențe, cu ascuțit 
simț critic, semnate Romocea, însă... 
Alexandrina. Nu era nici o greșea
lă : fiica, Elena, studentă la Facul
tatea de filozofie din București, s-a 
împărtășit și ea din trainica pasiune 
de corespondentă a mamei.

Asemenea oricărei familii, mai a- 
les atît de numeroasă, cea a „Scîn
teii“ nu se îmbogățește numai nu
meric. A crescut substanțial, în rîn- 
durile el, reflex firesc al prefaceri
lor sociale, gradul de calificare, de 
specializare, de competență a celor 
ce ne scriu. Fenomenul acestei 
creșteri calitative se reflectă adese
ori în înseși biografiile „în mers“ 
ale corespondenților noștri. Cu ani 
în urmă, de la Uzinele „Indepen- 
dența“-Sibiu primeam scrisori din 
partea lăcătușului Ion Iordache. 
Semnează astăzi : inginer.

Ne sosesc mult mai multe scrisori 
și colaborări de la cadre de bază din 
importante domenii de activitate : 
ingineri și tehnicieni din industria 
grea, specialiști din serviciile de 
concepție ale întreprinderilor, de pe 
șantierele de construcții industriale 
și de locuințe, membri în consiliile 
agricole, ingineri agronomi, activiști 
de partid și de stat, cadre universi
tare. arhitecți, activiști culturali. 
Participarea lor ajută presa la a- 
bordarea tot mai competentă a ce
lor mai importante probleme ale 
construcției economice și culturale. 
Scrisul acestor colaboratori contri
buie la dezbaterea sistematică și 
concretă a introducerii și dezvoltării 
tehnicii noi, a căilor de ridicare 
continuă a producției și a producti
vității muncii, de reducere accen
tuată a prețului de cost și de îmbu
nătățire a calității produselor ; la 
sate, atenția lor se concentrează a- 
supra problemelor dezvoltării inten
sive și multilaterale a agriculturii, 
ale sporirii producției vegetale și 
animale.

Parcurgînd poșta sosită la redac
ție, desprinzi o idee, o preocupare 
frecvent prezentă la întîlnirea coti
diană a ziarului cu corespondenții 
săi : eficacitatea scrisorilor. Dar să 
le dăm cuvîntul. în acest sens, to
varășilor din postul de corespon
denți voluntari de la Uzinele „23 
August“ din Capitală : „De la bun 
început ținem să precizăm că noi nu 
socotim încheiată misiunea noastră 
o dată cu trimiterea corespondenței 
la ziar. Dimpotrivă, urmărim ca re
zolvarea problemelor de care ne o- 
cupăm să fie dusă pînă la capăt, 
adică pînă la înlăturarea lipsurilor 
semnalate“. în sprijinul afirma
ției lor, vădind un înalt spi
rit de răspundere obștească, propriu 
mandatarilor opiniei publice, sem
natarii spicuiesc cîteva exemple de 
eficacitate, printre care îmbunătățiri 
gospodărești în raionul .23 August.

De altfel, exemple de acest gen nu 
trebuie căutate prea departe : re
dacția consideră ca o înaltă îndato
rire a ei aceea de a publica și de a 
urmări rezolvarea scrisorilor trimise 
de oamenii muncii, multe răspun
suri găsindu-și locul la rubricile de 
eficacitate ale ziarului.

...Cuvîntului tipărit, legătura cu 
masele, zilnică, mereu mai strînsă, îi 
dă o nesecată vigoare, forță de con
vingere, combativitate. Călăuzin- 
du-se neabătut după această pre
țioasă indicație a partidului, a în
cercatei sale conduceri, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
„Scînteia" pășește în al 21-lea an 
de existență legală cu hotărîrea de 
a lupta fără preget, cu pasiune co
munistă, pentru înfăptuirea politicii 
partidului ce călăuzește poporul 
spre viitorul fericit pe care-1 merită.

După ce s-a publicat 
în ziar

în multe corespondențe trimise „Scîn
teii" am relatat despre succesele obți
nute de colectivul Uzinei de utilaj greu 
„Progresul”, ale cărei produse pot fi în- 
tilnite pe numeroase șantiere ale țării. 
In același timp, mi-am spus părerea în 
legătură cu unele probleme, ivite în 
procesul muncii, convins că scriind zia
rului ele vor fi rezolvate. Și într-adevăr, 
problemele pe care le-am ridicat au fost 
rezolvate sau sînt în curs de rezolvare, 
lată cîteva exemple. In „Scînteia" din 7 
februarie a.c. a apărut în prima pagină 
scrisoarea „Se așteaptă un consiliu teh
nic", în care semnalam că în uzină, 
există o instalație cu raze gama pentru 
controlul calității produselor care stă 
nefolosită. După publicarea scrisorii, s-a 
convocat un consiliu tehnic și, în urma 
discuțiilor purtate, s-au stabilit măsuri 
și termene. în prezent proiectul noului 
laborator, unde urmează să fie amplasată 
instalația de control cu raze gama, este 
gata; s-au obținut și fondurile necesare. 
Curînd se va trece la construcția labora
torului.

Intr-o altă corespondență, publicată în 
„Scînteia” din 3 iulie sub titlul „Se tot 
cînfăresc soluțiile", arătam că în 
uzină ruginește un cîntar basculă de 75 
de tone. In urma apariției scrisorii s-a 
hotărît ca acest cîntar să fie transferat 
la altă întreprindere care are nevoie de 
el. Totodată se va construi un cîntar de 
100 tone corespunzător cerințelor uzinei 
noastre.

lată numai două exemple dintre mul
tele ce s-ar putea da. și care arată efi
ciența scrisorilor trimise ziarului de către 
corespondenții voluntari.

Ing. Ion RĂOULESCU 
Uzina de utilaj greu 
„Progresul"-Brăila

Cartierul nostra
Cu cîțiva ani în urmă Giuleștii era 

una dintre mahalalele Capitalei, unde la 
tot pasul întîlneai case insalubre, străzi 
nepavate și maidane. Locul acestora 
l-au luat zecile de blocuri cu 4 pînă la 
8 etaje ce se înșiruie de-a lungul Căii 
Giulești și a bulevardului Constructori
lor. Noi sînt și cele două școli, maga
zinele, dispensarul, cinematograful, par
cul. Un adevărat orășel, cu tot ce tre
buie pentru un trai civilizat, în care 
locuiesc peste 4 000 de familii de oa
meni ai muncii.

Locuim și noi în acest cartier nou, 
pe care l-am îndrăgit. Răspunzînd grijii 
și eforturilor pe care statul le face pen
tru îmbunătățirea condițiilor de locuit 
ale oamenilor muncii, cetățenii din car
tierul nostru se străduiesc sa gospodă
rească și să înfrumusețeze blocurile, 
străzile, parcurile. Locatarii, în primul 
rînd femeile, au inițiat o întrecere „pen
tru cel mai frumos și bine gospodărit 
bloc“. La ferestre și pe balcoane au 
apărut glastre și jardiniere cu flori. în 
locurile destinate pentru joaca copiilor 
s-au pus balansoare și leagăne. Zilele a- 
cestea se va inaugura un complex 
sportiv.

Toate realizările din cartierul nostru 
se încadrează în marea operă de trans
formări înnoitoare înfăptuite de poporul 
nostru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în anii care au trecut de la 
eliberarea patriei.

Ioana LAZĂR, muncitoare, Elena 
STAMATE. gospodină, blocul D 
2, Calea Giulești 131

/

TRIBUNA CORESPONDENTULUI VOLUNTAR

Floare de septembrie
împlinindu-se 20 de ani de* a- 

pariție a ziarului Scînteia, cînd 
ilegalitatea de mainainte a deve
nit legalitatea de azi, în calitate 
de cititor, atunci pe întuneric și 
pe furiș, iar astăzi colaborator 
la lumina zilei, aș simți un gol 
dacă nu i-aș spune de ziua ei un 
cuvînt.

în realitate neînsemnatul meu 
cuvînt înfățișează urările și 
bucuriile cititorilor, ale poporu
lui întreg. în scînteia gazetei, la 
început cît un cărbune, a suflat 
fiecare, făcîndu-l foc, vatră, vă
paie și flacără cît țara.

Tudor ARGHEZI

Pentru mulți, înghesuiți în be
ciurile și bordeiele ignoranței, 
ziarul Scînteia a fost primul a- 
becedar și întîia carte în dimi
neața de trezire a marelui avînt.

întîlnesc uneori, în odihna bra
țelor de sapă, la o cotitură de 
drumeac, pe muncitorul sătean 
cu Scînteia pe genunchi, răsfoin- 
du-i paginile cu degetul plin de

pămînt. E un tablou nou în viața 
de odinioară a oropsitei țără- 
nimi. Și o emoție nouă. în ace
lași timp, fratele lui, muncitorul 
sculelor din ateliere și fabrici, 
desfăcea ziarul Partidului lîngă 
nicovală, strunguri și generatoa
re, printre „cănile“ cu cioc, de 
ulei...

Ce mai pot spune dacă tirajul 
zilnic de acum al Scînteii se ci
frează la un milion aproape, de 
exemplare — și ce alte felicitări 
spontane și mai fericite poate 
primi ziarul la 20 de ani de ase
menea unanimă izbîndă ?

V. FLORESCU
București „Acarul"

într-un colț 
de țară

Cu vreo 25 de ani in urmă vi
zita la Botoșani a unei trupe de 
actori constituia un eveniment.

Odată cu dezvoltarea economi
că, în cei 20 de ani care au trecut 
de la eliberarea patriei, orașul 
nostru a devenit un însemnat cen
tru cultural-artistic al regiunii. 
Mica orchestră semisimfonică, al
cătuită de o mină de oameni ta
lentat!, s-a transformat ulterior în 
Filarmonica de stat. Cele peste 
1 700 de concerte, prezentate de 
Ia înființare și pînă azi, au fost 
audiate de circa 500 000 de oa
meni ai muncii. La multe din a- 
ceste concerte și-au dat concursul 
instrumentiști și cîntăreți cunos
cut!. ,

Cu 6 ani în urmă a luat ființă 
Teatrul de Stat „Mihai Eminescu". 
Colectivul său a prezentat în a- 
cest răstimp 50 de premiere. 
„Arcul de triumi", pusă în scenă 
în cinstea zilei de 23 August, este 
cea de-a 51-a premieră. In afară 
de spectacolele date în oraș, peste 
1 100 spectacole au fost susținute 
cu ocazia turneelor în țară și în 
deplasare în satele regiunii.

In oraș a luat ființă, de aseme
nea, teatrul de păpuși „Cravata 
roșie". Acesta se află la a 45-a 
premieră, spectacolele fiind vi
zionate de peste 480 000 de mici 
spectatori.

Peste 3 000 de tineri și vîrslnici 
sînt cuprinși în diferite formații 
artistice de amatori.

Pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-știintifice s-au organizat 
universităfi populare și lectorate, 
brigăzi științifice etc. Întreaga ac
tivitate cultural-artistică din oraș 
și raion este îndreptată spre reali
zarea unui fol nobil — formarea 
omului societății socialiste.

Romea ȚER1NEANU 
secretar al Comitetului 
de cultură și artă al orașului 
Botoșani

dé lîngă ttiïé
Printre numeroasele scrisori care sosesc la redacție și care oglin

desc activitatea și viața oamenilor muncii, unele vădesc preocuparea co
respondenților voluntari de a populariza inițiativele și metodele frun
tașilor în producție, felul cum ajută pe cei clin jur să-și ridice califi- 
carea profesională. Publicăm, mai jos, două din aceste corespondențe.

Noul în viața uzinei
De cîțiva ani, postul nostru scrie 

ziarului despre ceea ce este nou în 
munca și viața uzinei. Un loc impor
tant l-am acordat relatării experien
ței și metodelor înaintate, populari
zării oamenilor care nu-și precupe
țesc energia și priceperea pentru 
a-i ajuta și pe cei din jurul lor să 
lucreze tot mai bine. Ziarul a publi
cat mai multe dintre aceste scrisori.

Cu trei ani în urmă, una dintre 
problemele ce se puneau în fața 
colectivului uzinei era reducerea 
consumului de metal prin laminare 
la toleranțe negative. Am scris 
atunci despre realizările echipelor 
de laminoriști conduse de Ion Ruvi- 
la și Pribil Engelbert. Prin interme
diul ziarului, rezultatele obținute de 
laminoriștii de la „Oțelul roșu" au 
devenit cunoscute în întreaga țară. 
Această metodă a fost aplicată 
toate echipele de la laminoare 
uzinei noastre, economisindu-se 
tr-un an peste 3 700 de tone 
metal.

S-a mai publicat un material în 
care arătam cum muncește Gheor
ghe Budiu, șeful unei echipe de lă
cătuși de la laminorul de profile. 
Datorită faptului că îndruma și con
trola permanent munca lăcătușilor, 
s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor 
de întreținere a agregatelor, numă
rul opririlor s-a redus simțitor.

Am scris, de asemenea, cum se 
ocupă muncitorii bine pregătiți pro
fesional de calificarea muncitorilor 
tineri, despre contribuția inginerilor 
I. Toma și Nicolae Suciu la îmbu
nătățirea calității cilindrilor de la
minoare. Cu sprijinul lor s-au putut 
turna 35 de prototipuri de cilindri 
pentru laminoare. Ar fi fost bine 
însă dacă am fi scris la timp și 
despre o inițiativă foarte valo
roasă a colectivului din secția oțe- 
lăria S.M. care, prin scurtarea dura
tei de reparație a cuptoarelor atît 
la rece cît și la cald, a reușit să 
sporească producția de oțel.

La noi sînt mulți tovarăși cu care 
ne mîndrim și despre care vom scrie

Ne gîndim la Gheor- 
și Dumitru Ter-

ziarului.
ghe Vasiloaie 
pea, amîndoi prim-topitori, care îm
preună cu brigăzile lor au venit în 
ajutorul oțelarilor de la cuptorul III 
atunci cînd aici s-a produs o avarie. 
Intervenția lor rapidă a dus la sal
varea unei șarje. Maistrul Matei U- 
her, de la secția laminorul de plati
ne, a cerut să preia 
schimb care, într-o 
se în urmă.

Unii dintre oțelarii noștri au deve
nit cunoscuți cititorilor șl ca artiști 
amatori. Astfel, într-o scrisoare pu
blicată sub titlul „Filmul cineaștilor 
amatori", se arăta dă printre cei a- 
proape 100 de interpreți se numără 
și inginerul Nicolae Negruț, tehni
cianul Kovacs Paul și alții. In ulti
mul timp, cineclubul uzinei a reali
zat 3 jurnale de actualități.

Pentru viitor ne propunem să re
latăm 
sebite 
noștri, 
lor.

operativ ziarului faptele deo- 
de muncă ale tovarășilor 
inițiativele și preocupările
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conducerea unui 
vreme, rămăse-

Petre POPESCU, lăcătuș, Lo- 
cjhin MERCAN, muncitor, 
ion HURTÜPAN, controlor 
tehnic, Virqii TARLA, tehni
cian, din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scîn
teii" la uzinele „Oțelul roșu“ 
Caransebeș.

Inginerul gospodăriei
vreo 14 ani. îmi

In

de 
ale 
în
de

legătură 
dat sea- 
mele, lo-

Scriu ziarului de 
este dragă această activitate, 
orele libere aștern pe hîrtie aspecte 
diferite din gospodăria de stat Măr- 
culești, raionul Slobozia, unde mun
cesc. Corespondențele trimise ziaru
lui, în decursul anilor, au populari
zat experiența colectivului gospodă
riei în creșterea producției agricole, 
au relatat fapte care dovedesc ati
tudinea nouă față de muncă a oa
menilor, preocupările lor.

In timpul de cînd am o 
strînsă cu redacția, mi-am 
ma că în corespondențele
cui central trebuie să-l ocupe omul 
zilelor noastre, strădaniile lui pentru 
construirea vieții noi. Am scris des
pre tractoriștii Ion Moroianu și Ion 
Marcu, îngrijitorul Gh. Ciornei și alți 
fruntași în sporirea producției agri
cole din gospodărie.

Anul trecut, gospodăria a obținut 
de pe 110 ha o producție medie la 
hectar de 8 276 kg orez. Este cea 
mai mare producție la hectar rea
lizată în gospodăria noastră. Bene
ficiul de pe urma culturii orezului a 
fost de 1 110 000 de lei. Și anul 
acesta recolta de orez este bună. In 
gospodărie se știe că o mare con
tribuție la obținerea acestor reali
zări o are ing. Nicolae Alexe.

...Născut într-un sat din apropiere, 
Nicolae Alexe a lucrat de copil, a- 
lături de părinții săi, la moșierul

stăpînea pămînturlle decare 
pe-aicl. Exproprierea moșierimii, în
ființarea gospodăriei de stat au 
schimbat și mersul vieții lui. Deve
nind muncitor în gospodărie, tînărul 
Alexe s-a dovedit un om harnic și 
priceput, cu dragoste de învățătură. 
Cu sprijinul gospodăriei, a urmat 
cursurile școlii medii și apoi a fost 
trimis la institutul agronomic „N. 
Bălcescu" din Capitală.

Revenind ca inginer în gospodă
rie se ocupă cu pasiune de folosi
rea condițiilor prielnice culturii o- 
rezului. își îndreaptă atenția spre 
două probleme : calificarea oameni
lor și studierea soiurilor și metode
lor agrotehnice care asigură obține
rea de recolte bogate de orez. A 
ajutat zi de zi oamenii din briga
dă să-și însușească metodele îna
intate de cultivarea orezului. Mai
ștrii Victor Păun, Constantin O- 
prea, ajutorii de șefi de briga
dă Nicolae Iabrașu, Radu Ivanovici, 
sub îndrumarea permanentă a in
ginerului Alexe, au devenit orezari 
pricepuți.

Prin întreaga sa activitate, ing. 
Alexe se străduiește să contribuie la 
sporirea continuă a producției 
gricole. Iată de ce se bucură 
stima colectivului 
stat Mărculești.

Grigore 
tehnician

gospodăriei

MIHĂ1LESCU 
agricol

a- 
de 
de

J. TROMBITAS „Legănată de vise"
Tg. Mureș Premiul I
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Nu fără emoții — ba chiar după 
destule, dacă ne gîndim mal ales 
la meciul cu Bulgaria — baschet- 
baliștii romîni au cucerit locul doi 
la Balcaniadă, obținînd totodată 
calificarea în proxima ediție a 
campionatului european.

La drept vorbind, un rezultat 
superior era greu de revendicat, 
ținînd seama de prezența forma
ției iugoslave, cotată printre pri
mele din lume. Veritabili presti
digitatori — Korac, Daneu și 
compania s-au distanțat cînd au 
vrut de eventualii concurenți la 
întîietate, prin simpla apăsare pe 
accelerator... In atari condiții, 
aspirații prea îndrăznețe nu-și a- 
veau rostul ; totuși, după victo
riile asupra Turciei și Bulgariei, 
se spera că băieții noștri vor da 
de furcă prezumtivilor laureați, 
obținînd un scor strîns. Sîmbătă 
seara, după cum s-a văzut, cole
gii lui Nedef au acceptat din 
capul locului postura de secunzi, 
menajîndu-se probabil pentru jo
cul cu Grecia. Și, într-un anumit 
sens, s-ar putea spune că n-au 
greșit.

Conform așteptărilor, fiii Ple
iadei n-au fost niște parteneri 
comozi : în disputa de ieri, ei au 
lansat ultimele resurse încercînd 
să-și adjudece un succes hotărî- 
tor. Trudă, zadarnică, întrucît 
gazdele și-au impus tactica, reali- 
zînd încă din prim,a repriză o di
ferență greu recuperabilă. Albu, 
Spiridon, Niculescu, Nosievici și 
ceilalți merită felicitări pentru 
combinațiile cu care au derutat 
ofensiva adversă, pentru fulgeră
toarele schimbări de ritm-, ca și 
pentru spiritul de 
au dat dovadă — 
în mod deosebit.

echipă de care 
aseară, parca,

Dan DEȘLIU

P. S. Noi satisfacții pentru atle
tismul nostru : Gh. Costache, a- 
cest. adolescent care conduce 
plutonul tinerilor „ciocănari" de 
pe întregul glob, a devenit cam
pion de juniori al continentului, 
cu o aruncare de peste 62 m. Iată, 
alături de Mihaela Peneș> care 
ieri a devenit campioană a Eu
ropei la suliță, o speranță auten
tică pentru Olimpiada din Țara 
Aztecilor — Mexic, 1968 !

I. tei

Flacăra olimpică ce va arde la Tokio, 
întt pînd de la 10 octombrie, străbate zi 
și noapte — purtată de ștafete — teri
toriul Japoniei. La 20 septembrie a 
ajuns în orașul japonez Hiroshima. Peste 
450 000 de locuitori ai orașului, înși- 
ruiți pe străzi și pe trotuare, au urmă
rit cu interes drumul flăcării pînă in 
„Piața Păcii“, unde în 1945 a căzut 
bomba atomică. în continuare, flacăra 
va fi purtată pe două trasee, unul va 
trece pe malul Oceanului Pacific, iar 
celălalt pe șoselele care mărginesc ma
rea Japoniei.

★
Peste 200 de sportivi din Australia, 

R. P. Ungară, Spania, Italia, Mexic, Pa
nama, Rhodesia, Franța, R. P. Polonă și 
Japonia locuiesc în prezent în satul

Aseară h sala Ficreasia

Locul 1 Jugoslavia Romînia ; load 3 Greîfa

Bulgaria. Aceasta din urmă, ca și 
echipa Turciei, a încercat să-și ba
zeze jocul pe o serie de individuali
tăți, dar în acest fel a ușurat sarcina 
adversarilor, care-și concentrau a- 
tenția asupra principalilor realiza
tori. Formația secundă a țării 
noastre s-a comportat slab, fără 
nici o concepție de joc. în compo
nența ei au intrat jucători vîrstnici, 
lipsiți de o pregătire adecvată unei 
astfel de competiții. Era bine dacă 
antrenorii noștri îi promovau cu 
mai mult curaj pe tinerii baschet- 
baliști.

V. HOSSU

Pe podium, căpitanii primelor 
echipe balcanice

După terminarea ultimelor 
ciuri din cadrul campionatelor 
canice de baschet (Bulgaria-Rominia
tineret : 73—65, Iugoslavla-Turcia : 
91—62 și Romînia A-Grecia : 94-67) 
căpitanul echipei iugoslave a primit 
aseară în sala Floreasca cupa trans
misibilă a competiției și cupa oferită 
cîștigătorilor ediției a Vl-a. Victoria 
formației Iugoslaviei, a patra con
secutiv, este pe deplin meritată, ea 
consfințind o valoare indiscutabilă. 
De remarcat că vicecampionii mon
diali nu au pierdut în ultimele patru 
ediții ale balcaniadei nici un meci.

Locul II pe echipe în actuala edi
ție a fost ocupat de prima noastră 
reprezentativă. învingînd Turcia și 
Grecia, baschetbaliștii noștri au cîș- 
tigat dreptul de a participa la cam
pionatul european masculin de la 
Moscova din 1965. Este o perfor
manță frumoasă, scontată de spe
cialiști. De la meci la meci baschet
baliștii romîni au jucat din ce în ce 
mai bine. Aseară, printr-un joc cu
rajos, ei au făcut dovada unei bune 
pregătiri, învingînd un adversar va
loros, hotărît să reediteze perfor
manța de la Atena (locul II). Succe
sul acesta obligă, reprezentanții 
noștri trebuind să elimine unele de
ficiențe : imprecizia aruncărilor la 
coș, scăderi de ritm, lipsa unei con
cepții unitare în decursul aceleiași 
partide.

O plăcută impresie a lăsat forma
ția Greciei, care, printr-un joc or
ganizat, a reușit să ocupe locul al 
III-leaL înaintea formației R. P.

olimpic de la Tokio, deschis la 15 sep
tembrie. La. 18 septembrie a sosit și 
prima delegație a sportivilor din Cuba. 
Din echipa olimpică a Japoniei, care 
cuprinde 353 de sportivi, se află în satul 
olimpic cei 16 membri ai echipelor de 
lupte clasice și lupte libere.

■k
Sîmbătă dimineața la Tokio, Yoko

hama, Hachioji și în alte localități, unde 
se vor desfășura întrecerile celei de a 
18-a Olimpiade, s-au vîndut ultimele 
tranșe de bilete la sporturile cele mai 
apreciate de spectatorii niponi : natație, 
gimnastică, volei, judo, călărie și 
scrimă. La fotbal au fost vîndute 
108 472 bilete, pentru box 14 944 și pen
tru hochei pe iarbă 13 609.

Olimpici romîni îmbrăcațl în costumele cu care vor pleca la Tokio. 
De la stțnga la dreapta : Ion Monea, Viorica Viscopoleanu, Lia Manollu 

și Vasile Mirza

(Urmare din pag. I-a)

simplu, însă, fără aportul creierului 
electronic, reiese numitorul comun 
al tuturor aprecierilor: calitatea. E 
cel mai de seamă elogiu adus bra
țelor și minților care și-au trimis 
aici rodul iscusinței, hărniciei și ta
lentului lor.

Ca un fii' trainic, plămădit de mii 
de colective socialiste, grija față de 
calitate leagă între ele exponatele 
cuprinse în vastul ansamblu. De la 
forța instalației de foraj 3 D.H. 200 A 
pînă la finețea ultimului model de 
țesătură, tabloul expoziției este și 
o afirmare a simțului de răspunde
re față de calitatea produselor, dez
voltat de partid în rîndul milioane
lor de oameni, ale căror semnături 
se află înmănuncheate în „marca 
fabricii“ și dau un prestigiu crescînd 
iscăliturii țării: „Fabricat în R.P.R.“

„Vă aflați la nivelul tehnicii mon
diale — constata V. M. Malikov, in
giner din Kemerovo. Acest lucru este 
evident de la prima vedere. Ca spe
cialist, țin să menționez că acord 
o deosebită prețuire faptului că ma
nifestați o grijă specială pentru 
ceea ce se cheamă «estetică indus
trială». Intr-adevăr, produsele dum
neavoastră sînt frumoase și este o

plăcere să le privești“. Multe păreri 
consemnează tocmai acest atribut 
al calității, în firească îmbinare cu 
însușirile tehnico-funcționale. Evi
dent, instalațiile noastre de foraj 
și-au cucerit lauri în primul rind 
datorită unor performanțe-record. 
Dar nimeni nu trece pe lîngă ele 
fără să fie impresionat de zveltețea 
și verticalitatea lor, amintind 
ceva din măreția coloanei lui 
cuși.

Treptele de frumos atinse 
parcă și mal evidente acolo 
„estetica industrială“ deține, 
natura lucrurilor, o pondere mai în
semnată: în sectorul bunurilor de 
larg consum. Măiestria formelor și 
a culorilor, succesul atîtoi- căutări 
își găsesc răsplata prin afluxul de 
vizitatori, care zăbovesc îndelung în 
fața celor mai reușite creații ale in
dustriei ușoare. A exemplifica prin 
cîteva produse înseamnă, inevitabil, 
a lăsa într-un con de umbră stan
duri întregi. Frumosul e în cantități 
industriale !

Iar acest frumos — leit-motiv al 
atîtor impresii — e slujit, pus în va
loare atît de linia generală a expo
ziției, inspirată, modernă, cît și de 
detaliul arhitectural și plastic. Sti
mulate probabil de însuși frumosul

parca
Brîn-

sînt 
unde 
prin

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Du
minică, în ultima zi a campionate
lor europene de atletism rezervate 
juniorilor, atleta romîncă Mihaela 
Peneș a avut o comportare remar
cabilă cucerind primul loc în proba 
de aruncare a suliței cu o perfor
manță de 54,44 m. După Gh. Cos- 
tache, învingător în prima zi Ia a- 
runcarea ciocanului, Mihaela Peneș

își înscrie la rîndul său numele pe 
lista campionilor europeni, repur- 
tînd un frumos succes internațional. 
Ea a realizat acest rezultat din cea 
de-a doua încercare. Recordmana 
mondială de junioare la această 
probă a lăsat o excelentă impresie 
spectatorilor care au aplaudat-o în
delung. Mihaela Peneș este elevă în 
clasa a Xl-a a Școlii medii nr. 35 din 
București. Pe locurile următoare s-au 
clasat Valentina Popova (U.R.S.S.) 
cu 52,33 m și Helgart (R.D.G.) cu 
50,76 m.

O frumoasă comportare a avut și 
Leontina Frunză, clasată pe locul 
doi în proba de 600 m plat cu timpul 
de 1’32"6/1O (nou record republican 
de junioare). Proba a fost cîștigată 
de suedeza Olafsson în 1'32"3/1O (re
cord mondial de junioare). Naghi 
Iosif (R.P.R.) a ocupat locul trei la 
aruncarea discului cu 50,54 m (record 
republican de juniori), iar C. Perju 
(R.P.R.) s-a clasat pe locul 3 la 1 500 
m obstacole în 4T3''2/10.

Concursul și Festivalul „George Enescu**

Etapa a IV.a a campionatului categoriei A, disputată numai pe ju
mătate (trei partide au fost amîna.te), s-a încheiat cu victorii ale gaz
delor în trei meciuri — la A.rad, Iași și Oradea — și cu un scor alb la 
Craiova. Acest din urmă rezultat poate fi considerat totuși un succes 
pentru craioveni întrucît partenera lor de joc (Steagul roșu) are o mult 
mai mare experiență compet.ițională. Noul lider al clasamentului 
C.S.M.S. Iași. Pe ultimul loc : Progresul București.

Iată mai jos scurte relatări 
loc ieri.

punctele marcate de Damian (min. 63 și 
min, 74). Minerul — echipă cu o apă
rare mai slabă ca nici o dată — n-a avut 
ieri o înaintare hotărîtă, care să poată 
ajunge în situații clare de a înscrie.

REZULTATELE DE IERI
C.S.M.S. — Progresul 2—0 (1—0)
U.T.A. — Petrolul 1—0 (0—0) 
Știința Craiova — Steagul roșu 0—0
Crișul — Minerul 3—0 (1—0)

este
CLASAMENTUL

despre cele patru partide care au

IAȘI. — Echipa locală a obfinut 
victorie clară, după un joc în care 
avut inifiativa în majoritatea timpului. 
Meritul învingătorilor constă în primul 
rind în aceea că au căutat în perma
nență poartă adversă, numeroasele lor 
atacuri terminîndu-se cu șuturi puternice. 
In plus, C.S.M.S.-ul a desfășurat un joc 
de bună calitate, creînd numeroase faze 
spectaculoase. Ieșenii au înscris însă nu-

o 
a

HANDBAL. — Duminică dimineața 
în parcul sportiv Dinamo din Capi
tală, echipa de handbal în 7 Di
namo București a învins cu scorul 
de 26—17 (12—7) echipa Gwardia 
Gdansk (R. P. Polonă). Cei mai buni 
jucători ai dinamoviștilor au fost 
Nica și Hnat, care au marcat 7 și, 
respectiv, 6 puncte.

Astăzi la Buzău cele două echipe 
susțin meciul revanșă.

Pe terenul de handbal în 7 de la 
Dinamo au avut loc ieri două jocuri 
în cadrul campionatelor republi
cane : Știința București — Știința 
Cluj (masculin) 22—8 (11—3) și Pro
gresul București — Știința Galați (fe
minin 5—3 (1—2).

RUGBI. — Pe stadionul Dinamo 
s-a disputat sîmbătă meciul do rugbi 
dintre echipele bucureștene Gloria 
și Dinamo, contînd pentru campio
natul țării. Rugbiștii de la Gloria au 
repurtat o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 11—3 (8—0).

Partidele de ieri s-au terminat cu 
următoarele rezultata : Știința Cluj 
— Grivița Roșie București 3—14 
(0—3) ; Rulmentul Bîrlad — Progre
sul București 8—3 (5—3) ; Steaua — 
Ancora Galați 31—S (22—0).

MOTOCICLISM. — La capătul în
trecerilor celei de-a II-a etape a 
campionatului republican de viteză 
pe pista de zgură, care au avut loc 
ieri dimineață la „Dinamo“, meta
lurgistul I. Cucu a ieșit învingător. 
De altfel, acesta a cucerit primul loc 
în toate cele 5 manșe la care a par
ticipat. Pe locul doi, la egalitate de 
puncte s-au clasat trei alergători : 
Al. Pop și R. Temistocle (Dinamo) și 
C. Voiculescu (Steaua).

care bătea la porțile expoziției, idei
le de prezentare și-au pus aripi de 
fantezie și bun gust. In sectorul e- 
conorniei forestiere te simți invitat 
într-o autentică pădure, miroase a 
brad și a molid și-și dau întîlnire 
sub frunzișuri remarcabile exem
plare cinegetice; arome de fructe 
pîrguite te întovărășesc de-a lungul 
itinerarului agricol, singurele expo
nate reîmprospătate zilnic; mobila 
este pusă în valoare prin amenaja
rea, pînă la ultimul amănunt, a unor 
interioare; sugestivă ilustrare a va
lorii cercetărilor arheologice din ul
timii ani este prezența, în pavilionul 
închinat culturii, a statuii zeiței 
Fortuna. Aceste exemple, dintre 
atîtea altele, n-au desigur un carac
ter selectiv. „Plastica“ Expoziției, da
torită numeroaselor rezolvări inte
resante, invită la o discuție aparte. 
Și, după cum indicele de calitate în
deamnă la generalizarea pe seară 
largă a celor mai bune reușite, tot 
astfel e de nădăjduit că fantezia, ca
litatea înaltă și bunul gust, vădite 
în etalare, nu vor întîrzia să deter
mine, ca o reacție în lanț, noi și 
valoroase succese ale întreprinderi
lor noastre socialiste.

Pe toate planurile, numitorul co
mun al Expoziției, calitatea, este 
stimulator. Căci, spuneam, orașul de 
la miazănoaptea Capitalei vorbește 
în numele țării.

avut

mai două goluri (Voice minutul 
Cuperman minutul 69) pentru 
de o parte înaintașii au ratat multe oca
zii, iar pe de alta portarul bucureștean 
Cosma a avut intervenții foarte oportune. 
Progresul a acționat sporadic și atunci 
numai prin Stoicescu.

23 ți 
Că pB

ARAD. — Ca și In sezonul trecut, pri
mul joc da campionat dintre U.T.A. și 
Petrolul s-a încheiat cu victoria la limită 
a arădanilor. Ieri, după o repriză egală 
atît ca scor cîf și ca perioade de domi
nare, U.T.A. a trecut mai decisă la atac 
și a reușit să înscrie golul victoriei în 
minutul 74 prin Țîrlea. Succesul, meritat 
mai ales după jocul prestat în repriza se
cundă, le-a adus arădanilor primele două 
puncte în actualul campionat.

CRAIOVA. — O dată cu rezultatul do 
egalitate realizat cu echipa Steagul roșu, 
formația studenților din Craiova 
îmbunătățit situația în clasament, depăr- 
ttndu-se — deși nu îndeajuns — de 
„lanterna roșie". Ieri, craiovenii au pus 
accent pe apărare, reușind să anihileze 
atacurile brașovenilor. Este adevărat că 
Știința a contraatacat uneori, dar fără 
succes.

și-a

ORADEA. — Crișul a obținut o victo
rie mai netă decît s-ar fi aștepfaf în fața 
echipei fotbaliștilor băimăreni. înaintașii 
formajiei locale au străpuns de nume
roase ori apărarea oaspejilor și de trei 
ori au introdus mingea în poartă. Primul 
go| l-a înscris Bacos în minutul 15. După 
pauză, Crișul își mărește avantajul prin

C.S.M.S. Iași
Știința Cluj 
Petrolul
Dinamo Buc.
Steaua
Rapid
Farul
Steagul roșu
Știința Craiova
Crișul
Minerul Bala Mare
Dinamo Pitești 
U.T.A.
Progresul

ETAPĂ VIITOARE {27 sept}

Farul — Minerul ; Progresul — Stea
gul roșu ; C.S.M.S. — Crișul ; Știința 
Craiova — Dinamo Pitești.

Prezentat în ziua și la ora programelor 
sale obișnuite, concertul extraordinar al 
Filarmonicii de stat „George Enescu” de 
ieri dimineață s-a înscris în seria manifes
tărilor de seamă ale prezentului Festival, 
prin colaborarea formației cu doi repu- 
taji artiști : dirijorul englez John Pritchard 
și pianistul Valentin Gheorghiu, Un pro
gram bine alcătuit, cuprinzînd, pe lingă 
Concertul în la minor pentru pian de Ed
ward Grieg, trei lucrări de compozitori 
contemporani (George Enescu, Benjamin 
Britten, Igor Stravinski), a sporit interesul 
publicului iubitor de muzică pentru acest 
concert.

Intîlnirea „pe viu' cu dirijorul englez 
John Pritchard, cunoscut la noi, pînă 
acum, doar din numeroasele înregistrări 
pe discuri și pe bandă de magnetofon, 
ne-a prilejuit satisfacții artistice deosebi
te, ne-a pus în fața unui artist înzestrat 
cu o acută sensibilitate (îndteosebi pentru 
contemporani) cu multiple mijloace de a 
scoate în evidență stilul și personalitatea 
compozitorilor pe care-i tălmăcește, cu 
preferințe pentru construcțiile ample, pli
ne de culoare, cărora știe să le reliefeze 
contrastele cu fină înțelegere. Pritchard 
conduce cu o gestică precisă, dinamică 
și elegantă ; indicațiile lui sînt pline de 
fantezie și spontaneitate. El obține din 
partea Orchestrei, din partea instrumente
lor soliste sau de grup (numeroase în 
„Variafiuni și Fuga pe o temă de Purceii" 
de Benjamin Britten ca și în Divertismen
tul după suita „Sărutul zînei" de Stra
vinski) adevărate performanțe. In prima 
lucrare, arta dirijorului a subliniat îndeo
sebi caracterul concertistic spectaculos al 
variațiilor, ingenioasa metamorfozare a 
temei lui Purcell în așa fel încîf caracfe-

tasta®, otegsna B
Seria I. C.F.R. Roșiori — Știința 

București 2—0 ; Dinamo Bacău—C.F.R. 
Pașcani 1—0 ; Metalul București — Si- 
derurgistul Galați 2—0 ; Poiana Cîmpi- 
na — Chimia Făgăraș 5—2 ; Construc
torul Brăila — Tractorul Brașov 3—0 ; 
Flacăra Moreni — Metalul Tîrgoviște 
2—0 ; Știința Galați — Unirea Rm. Vîl- 
cea 2—1.

După trei etape în clasament conduce 
Poiana Cîmpina cu 6 puncte.

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

Liderul clasamentului este Jiul Pe
trila (5 puncte).

rul didactic al piesei a trecut pe planul 
al doilea. Reluarea temei în întreaga or
chestră a fost, . neîndoios, o pagină de 
mare frumusețe. 1n „Divertismentul" lui 
Stravinski, John Pritchard a urmărit în 
primul rînd să evidențieze plasticitatea 
imaginilor baletului, bagheta devenind 
parcă pensula unui pictor impresionist ce 
obține nuanțe inedite, contururi discrete, 
și, prin acestea, o atmosferă de auten
tică poezie. Părțile „Dansuri elvețiene" 
și „Scherzo" ne-au emoționai în chip 
deosebit pentru culoarea și ritmica lor, 
dozate de dirijor cu o perfectă cunoaș
tere a științei gradării, a efectelor-cheie.

Reîntilnirea cu Valentin Gheorghiu în 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Grieg ne-a prilejuit, ca la fiecare con
cert al său, emoții artistice dintre cele 
mai vii, înțelegerea adîncă a reperto
riului romantic, faptul că artistul te face, 
prin arta lui desăvîrșită, să trăiești de 
fiecare dată frumuseți nepieritoare cu 
sentimentul că atunci abia le descoperi, 
discreta și inspirata folosire a resurselor 
instrumentului într-un mod care șterge 
aproapo total latura de materialitate a 
muzicii, contribuie Laolaltă la potențarea 
acestor emoții. Filarmonica, dirijată da 
Pritchard, a demonstrat cum se poate 
realiza în chip exemplar comentariul 
orchestral.

Programul oferit de John Pritchard s-a 
încheiat cu Rapsodia l-a de George 
Enescu, lucrare ce, în ciuda celor peste 
50 de ani care au trecut de la crearea 
ei, își păstrează intacte calitățile de lu
crare contemporană : construcția orches
trală impunătoare, dinamismul, expresi
vitatea, noutalea îmbinării timbrurilor. Nu 
credem să exagerăm afirmînd că ver
siunea Pritchard a Rapsodiei a satisfă
cut în întregime exigențele ascultătorilor 
noștri, cunoscători ai operei enesciene, 
atît în ce privește concepția lucrării cît 
și finisarea fiecărui detaliu.

Mircea SIMiONESCU

LA AMBASADA
R. S. F. IUGOSLAVIA

Du-
rna-

CONCERT EMANOIL ELENESCU 
— ANDRÉ NAVARRA. Ieri seara, a 
avut loc în sala de concerte a radio- 
televiziunii concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii dirijată de 
Emanoil Elenescu, avînd ca solist pe 
renumitul violoncelist francez André 
Navarra.

RECITAL OGDON LA IAȘI, 
minică s-au încheiat la Iași
nifestările muzicale consacrate celui 
de-al III-lea Festival „George Enescu“ 
prin recitalul oferit de pianistul englez 
John Ogdon în sala Filarmonicii de stat.

SPECTACOL CU OPERA „PEL- 
LÉAS ȘI MÉLISANDE“. La Teatrul 
de Operă și Balet al R. P. Romîne a 
fost prezentat un al doilea spectacol cu 
opera „Pelléàs și Mélisande“ de Debus
sy. Conducerea muzicală a aparținut 
dirijorului Mihai Brediceanu. Regia este 
semnată de George Teodorescu, iar sce
nografia de Roland Laub.

RECITAL VOCAL AYHAN BARAN. 
Ieri după-amiază, în sala mică a Pala
tului R. P. Romîne, cunoscutul bas turc 
Ayhan Baran a susținut un recital vo
cal, acompaniat la pian do Ferdinand 
Weiss.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. F. Iugoslavia la București, 
Ante Ciudina, a oferit duminică 
după-amiază un cocteil cu prilejul 
prezenței în țara noastră a președin
telui și altor reprezentanți ai Uniu
nii compozitorilor iugoslavi, invitați 
la Concursul și Festivalul Interna
țional „George Enescu“ și cafe, 
totodată, poartă discuții în vederea 
încheierii unei înțelegeri cu Uniunea 
compozitorilor din R. P. Romînă, în 
cadrul Acordului de colaborare cul
turală existent între cele două țări. 
Au luat parte personalități ale vie
ții noastre culturale, oaspeți străini 
la festival, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

(Agerpres)

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Azi, 21 septembrie, se deschide o nouă pagină în istoria poporului 
maltez. Potrivit hotărîrii adoptate in urma unor îndelungate tratative 
între reprezentanții maltezi și guvernul britanic, Malta dobîndește in
dependența. Noul stat rămîne în cadrul Commonwealthului ca cel de 
al 19-lea stat.

Cu o suprafață de 316 km pătrați și o populație de 330 000 locui
tori, Malta cuprinde sub acest nume atît insula Malta cit și insulițele 
vecine — Gozo și Comino. Proclamarea independenței reprezintă un 
moment important în lupta milenară a locuitorilor insulei pentru li
bertate și o viață mai bună.

Evenimentul mult așteptat de mi
cul popor maltez îmi reamintește 
de călătoria pe care am făcut-o re
cent în pftoreasca insulă a Medlte- 
ransi *).

Cele mai vii impresii mi le-a lăsat 
firește vizitarea capitalei malteze: La 
Valetta, centrul comercial și admi
nistrativ al țării.

Nicăieri, poate, trecutul Meditera- 
nei nu te urmărește cu atîta insisten
ță ca în La Valetta. Aci respiri parcă 
la iot pasul atmosfera bizară a fai
moasei ceiăți a cavalerilor medie
vali, un fost redutabil cuib de pirați 
în largul mării, dar și un refugiu 
pentru vasele urmărite de furtuni (de 
aci și vechiul nume arab al insulei 
— „Malat", adică adăpost). în se
colul trecut Malta a devenit un în
semnat centru comercial de tranzit, 
unde poposeau și vase cu grîne din 
Romînia. De 160 de ani insula, în
zestrată cu numeroase porturi natu
rale admirabile și cu fortificații 
stîncoase impresionante, este cu
noscută, mai ales, ca cea mai im
portantă bază militară din Medite- 
rana.

Am Intrat în palatul Poștei Cen
trale din La Valetta, o clădire mare 
cu poarta străjuită de blazonul ca
valerilor de Malta, pentru a cum
păra un timbru. Un poștaș îmi dez
vălui că mă aflu în locul unde în 
1798, Napoleon își instalase car
tierul său general. Dar istoria insuloi 
e cu mult mai veche...

Se spune că maltezii, ce seamănă 
întrucîtva cu arabii, dar și cu eu
ropenii meridionali, 
joasă, cu trăsături 
vioi, prietenoși și ospitalieri, 
trag din fenicieni, acei întreprinză
tori navigatori care încă din anti
chitate au valorificat poziția 
gică deosebită a insulei.

Cele șapte „auberges*

opt) din La Valetta — adevărate 
palate medievale și nu simple ha
nuri — amintesc de cole 8 națiuni 
europene din care era alcătuit 
corpul cavalerilor ioaniți sosiți aci 
din Rhodos.

Cînd se lasă amurgul și orașul 
seamănă cu o stampă medievală 
prăfuită de vreme, ți se pare că 
umbrele cavalerilor ioaniți coboară 
de după ferestrele zăbrelite și că 
auzi clinchetul săbiilor și armurilor 
lor. Dar nu este altceva decît scîr- 
țîitul ruginit al ușilor greoaie din 
fier masiv și zgomotul gărzii ce se 
schimbă în faja acestor „auberges" 
— azi sedii ale diferitelor instituții 
de stat civile și militare.

în același „auberge" care adă
postește atît parlamentul, cît și re
ședința guvernatorului britanic, am 
vizitat o imensă sală a armurilor, 
poate unică în lume prin colecțiile 
ei. Ingenios aranjate pe pereți și în 
vitrine sînt acolo peste 5 000 de ar
muri — cîteva dintre ele din aur, 
precum și săbii, lănci, sulițe, săgeți, 
halebarde, flinte, viziere și zale, din 
Malta și alte țări.

Alături, lîngă ieșirea străjuită de 
două torpila moderne inofensive, 
captură de război, o scară de lemn 
tocită de vreme te duce la Biblio
teca municipală. Aci găsești un a- 
devărat tezaur spiritual format nu 
numai din peste 250 000 de volume, 
printre care multe exemplare rare, 
dar mai ales din numeroase ma
nuscrise și documente unice.

în apropiere cobori pe o stradă 
în trepte (cum sînt pe aici multe) 
avînd sub ochi tot timpul marea ce 
se întinde de la ultima treaptă a 
scării.

— Iată teatrul „Manuel“, îmi spu
ne însoțitorul meu, arătîndu-mi clă
direa ornamentată a celui de-al 
doilea teatru din Europa, ca vechi
me. Aci, îmi explică el, se dau atît 
spectacole de teatru, cît și concer
te, căci clădirea operei construită 
ds același arhitect care a ridicat 
faimoasa Covent Garden din Lon
dra a căzut în 1942 pradă bombar
damentelor hitleriste. Acum se inten
ționează construirea unei noi opore.

în centrul La Valettei, un monu
ment sobru tăiat în piatră, evocă 
dîrza și îndelungata rezistență a 
maltezilor conduși de cavalerii ioa- 
niți împotriva marelui asediu oto
man din 1565. Data ridicării asediu
lui ca și aceea a încetării asediului 
italo-german din ultimul război 
mondial sînt azi sărbători naționale.

Dominată de marele port cu in
stalații modernizate, la Valetta e si
tuată lîngă trei orășele mai vechi 
(Vittoriosa, Cospicua și Sengloa) 
unde trăiesc azi muncitorii docu-
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rilor și șantierelor navale construite 
încă în secolul trecut. Alături de 
capitală au apărut în ultima vreme 
și alte așezări ca Msida, Gzira, 
Sliema. Acesta din urmă este 
locul de baștină al echipei de 
fotbal care s-a întrecut cu echipa 
romînească „Dinamo" în primul tur 
al Cupei campionilor Europei.

Deasupra clădirii în care so află 
sediul parlamentului flutura, atunci 
cînd am sosit în Malta, drapelul 
maltez roșu cu alb. alături de cel al 
guvernatorului britanic. în urma 
alegerilor din 1962 partidul naționa
list, partid de guvernămînt, condus 
de primul ministru dr. Borg Olivier, 
deține 26 dintre cele 50 de mandate 
de deputat, iar partidul laburist al 
lui Dom Mintoff, principalul partid 
de opoziție — 15. Restul locurilor 
este repartizat între alte trei partide 
mai mici.

Partidul naționalist, care se bucu
ră — după cum mi-au spus localni
cii — de sprijinul bisericii catolice 
ce are o mare influență în această 
țară, s-a pronunțat pentru indepen
dența Maltei, dar a cerut ca ea să 
rămînă în cadrul Commonwealth
ului. Tratativele îndelungate cu gu
vernul britanic s-au încheiat prin 
aprobarea proiectului de constituție 
al partidului naționalist care stă la 
baza independenței Maltei. Totoda
tă, s-a hotărît încheierea unui tratat 
militar anglo-inaltez pe 10 ani în 
baza căruia Anglia va menține tru
pe, cît și o bază navală importantă 
în Malta, precum și a unui acord 
financiar potrivit căruia Malta va 
primi în cursul celor 10 ani un aju
tor de 51 milioane lire sterline.

Partidul laburist s-a declarat ne
mulțumit de constituția de Ia Londra 
și a arătat că va lupta pentru 
schimbarea ei. Laburiștii cer adop
tarea unei constituții care să pre
vadă crearea unui stat republican, 
care să ducă o politică de neutra
litate și să garanteze drepturile și 
libertățile democratice, să reducă 
amestecul bisericii catolice.

Problema care se va afla în 
fața guvernului maltez chiar a doua 
zi după proclamarea independenței 
este, după cum îmi spunea un zia
rist local, . dezvoltarea industriei 
modeste care există azi în insulă, 
îmbunătățirea agriculturii care se 
practică în condiții grele, pe o su
prafață redusă de pămînt, cu apă 
puțină și multe stînci, valorificarea 
marilor potențe i • ■
într-un cuvînt, crearea unei 
mii naționale diversificate.

în ceasul independenței 
gîndurile îmi zboară spre 
locuri pitorești șj interesante 
te, spre maltezii deosebit de 
noși și ospitalieri pe care i-am cu
noscut în La Valetta.

turistice ale țării,
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LA SAIGON

Demonstrații 
antiguvernamentale 
ale studenților

7

® Khnh promite
un „guvern civil"

® Arestarea conducătorilor 
loviturii de stat eșuate

Corespondenții agențiilor ameri
cane de presă anunță că, sîmbătă 
seara, la Saigon au avut loc noi de
monstrații antiguvernamentale or
ganizate de studenți.

După cum transmit agențiile de 
presă, în cursul unei scurte călătorii 
în provinciile centrale ale Vietna
mului de sud, generalul Nguyen 
Khanh, șeful guvernului provizoriu, 
a făcut declarații promițînd respec
tarea hotărîrii anterioare privind in
staurarea la putere a unui guvern 
civil, cel tîrziu pînă la 27 octombrie. 
Referindu-se la lovitura de stat din 
13 septembrie, Khanh a anunțat că 
au fost arestați principalii ei autori, 
printre care generalii Duong Van 
Duc și Lam Van Phat.

Ziariști, Ia Saigon, demonstrează 
cetind ridicarea cenzurii

Uniunea Sovietică
ar dori să colaboreze si mai strînsA

cu poporul japonez
Convorbirea dintre IM. 
și parlamentarii japonezi

S. Hrușciov

ALGERIA
PARTICIPARE MASIVA

LA U RNE

10000 p
din 36 țări

r o d u s e

MOSCOVA 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția 
Moscova 
vorbirea 
tembrie 
membrii 
poneze.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat din nou că U.R.S.S. nu dorește 
război. „Războiul comportă o uriașă 
primejdie pentru viața a milioane 
de oameni, pentru roadele muncii și 
eforturile multor generații“. „Un 
război mondial modern nu poate 
aduce nici victorii, nici bogății ace
luia care îl va începe. Dezlănțuirea 
războiului termonuclear modern este 
pur și simplu o nebunie. Desigur, 
dacă ni se va impune războiul, noi 
vom lupta cu toate forțele și cu 
toate mijloacele. Dispunem de mij
loace de război suficient de puter
nice, aș zice nelimitate“.

In continuare, N. S. Hrușciov a 
spus : „Am fost nevoit să-mi consum 
ziua de ieri pentru examinarea unor 
noi tipuri de arme. A trebuit să mă 
îndeletnicesc cu aceasta pentru că 
atît timp cît în lume mai există lupi, 
trebuie să dispunem numaidecît de 
mijloace pentru a ne apăra împo
triva acestor lupi. Noi cunoaștem 
bine întreaga forță distructivă a a- 
cestor arme îngrozitoare și nu am 
dori să le folosim vreodată“.

„în mesajul din 31 decembrie 1963 
al guvernului sovietic am propus 
— a spus N. S. Hrușciov — ca sta
tele să nu încalce frontierele exis
tente, să nu recurgă la metode de 
violență pentru reglementarea pro
blemelor teritoriale. Războiul nu tre
buie să fie un mijloc pentru schim
barea frontierelor. Numai cu această 
condiție poate fi asigurată pacea“.

Arătînd că „problema germană nu 
este o problemă națională, ci social- 
politică“, N. S. Hrușciov a spus: 
„Cercurile guvernamentale din

TASS, la 
a fost dată publicității con- 
care a avut loc la 15 sep- 
între N. S. Hrușciov și 

delegației parlamentare ja-

R.F.G. doresc să existe un singur 
stat german, pe o bază capitalistă. 
R.' D. Germană, poporul ei, doresc 
să existe o singură Germanie — so
cialistă. Probabil că acolo, această 
situație se va menține deocamdată, 
această problemă va fi rezolvată de 
istorie. Fiind comunist, eu cred că 
va exista o singură Germanie, o 
Germanie socialistă., Cînd . va .fi a- 
ceasta ? Nu știu. Cine va hotărî a- 
ceasta ? Germanii înșiși trebuie s-o 
hotărască“.

„Uniunea Sovietică ar dori să co
laboreze și mai strîns cu poporul ja
ponez, a spus șeful guvernului so
vietic. Noi avem orînduiri soçial- 
politice diferite. Dar aceasta este o 
problemă internă a fiecărui popor. 
Este necesar să respecți fiecàré po
por și să nu te amesteci în treburile 
sale interne, să-i permițî să rezolve 
el singur problema orînduirii poli
tico-sociale a statului“.

N. S, Hrușciov a declarat că 
U.R.S.S. va transmite Japoniei insu
lele Habomai și Sikotan atunci cînd 
se va semna tratatul de pace.. „Dacă 
acum americanii ar pleca din Ja
ponia, ar elibera insula Okinawa și 
dacă s-ar semna tratatul de pace, 
v-am adresa imediat o telegramă : 
Poftiți, veniți și luați insulele Ha
bomai și Sikotan, în conformitate cu 
înțelegerea dintre noi. Dar, deocam
dată, situația nu se prezintă în fe
lul acesta“.

Apreciind contribuția parlamen
tarilor japonezi la livrarea pe cre
dit a utilajului unei uzine pentru 
producția de uree, șeful guvernului 
sovietic a spus : „Anglia a acceptat 
un credit pe 15 ani și noi am dat 
Angliei mult mai multe comenzi de- 
cît dv. Acordați-ne credit pe un 
termen mai lung și s-ar nutea ca 
mîine să comandăm 10—15—20 de 
uzine. Tranzacția ar fi avantaioasă 
atît pentru dv. cît și pentru noi“.

La Alger, împodobit sărbătorește, ale
gătorii și-au depus duminică voturile în 
urnele instalate în cele 300 centre de 
votare din orașul propriu-zis și în alte 
406 centre din cele trei suburbii. La in
trarea în centrele de votare și pe fața
dele marilor clădiri se puteau citi lozinci 
ca : „Votați pentru Adunarea Națională 
în slujba poporului I“, „Votați candidații 
F.L.N. I".

Pe listele de candidați — pentru de
semnarea celor 138 de deputați ai Adu
nării Naționale, într-un singur tur de 
scrutin, fiecare departament din țară re- 
prezentînd o circumscripție electorală — 
au figurat președintele republiéii și se

cretarul general al C.C. al F.L.N,, Ahmed 
Ben Bella, membri ai guvernului, membri 
ai Biroului Politic și ai C.C. al F.L.N., 
personalități ale vieții publice și de stat.

In primele două ore ale dimineții; la 
Oran, unde a candidat președintele Ben 
Bella, au votat peste 25 la sută din ale
gători.

Posturile de radio algeriene au trans
mis numeroase emisiuni privind desfă
șurarea alegerilor, relatînd că în toate 
localitățile, precum și în oazele Saharei 
algeriene prezența la vot a fost masivă.

C. BENGA

La închiderea Tfrguhî 
de la Brno

Alger (prin'telefon)

Problema cipriotăV

Sntîlnirea Papandreu - Makarios
ATENA 20 (Agerpres). — La 19 

septembrie la Atena a avut loc o în- 
tilnire între primul ministru al Gre
ciei, Papandreu, și președintele Ci
prului, Makarios. A fost discutată 
problema cipriotă în ansamblu și în
deosebi problema înlocuirii unei 
părți a garnizoanei militare turce 
din .Cipru și a asigurării aprovizio
nării populației turce din regiunea 
Kokkina. După cum arată ziarul 
„Nea“, ambele părți au căzut de a- 
cord că în problema înlocuirii garni
zoanei turce trebuie așteptată o ho- 
tărîre din partea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

SCHIMBARE DE ATMOSFERĂ

LA FAMAGUSTA
Corespondentul agenției France 

Presse la Nicosia a transmis dumi
nică :

Pentru prima oară după mai multe 
luni, locuitorii ciprioți turci din Fa
magusta au părăsit 
din oraș pentru a 
iile lor de muncă

se 
in

cartierul turc 
duce la locu- 
cartierul grec.

La încheierea vizitei delegației R.D.G După convorbirile de la Moscova

Totodată, pentru prima oară după 
multă vreme, ciprioții turci și greci 
s-au întîlnit și au discutat priete
nește. Aceasta este o consecință a 
îmbunătățirii atmosferei, datorită ri
dicării recente a restricțiilor econo
mice de către guvernul cipriot.

Intr-o declarație făcută la Brno, 
ministrul austriac al comerțului, dr. 
Fritz Bock, a apreciat că „în cîțiva 
ani de existență, tîrgul din metro
pola Moraviei s-a clasat printre 
cele mai importante din Europa“, 
datorită specializării sale în dome
niul construcțiilor mecanice. 10 000 
de produse venite din 36 de țări au 
demonstrat aceasta, în mod expre
siv, printr-o loială confruntare în 
pavilioane și sub cerul liber. Pe lis
ta medaliilor de aur decernate în 
ziua de 14 septembrie figurează ex
ponate ale unor întreprinderi ceho
slovace și vest-germane, olandeze ca 
și elvețiene, franceze ca și englezei 
sovietice ca și austriece. Parada rea
lizărilor care s-au întîlnit la Brno 
apare ca un film al dezvoltării teh
nicii moderne, ca un rodnic schimb 
de experiență, stimulator. Tîrgul de 
la Brno a demonstrat prin contrac
tele încheiate marile posibilități de 
cooperare existente între statele a- 
vînd sisteme sociale diferite, pe baze

reciproc avantajoase. Acum, la în
cheierea tîrgului, bilanțul poate fi 
considerat pozitiv atît pentru gazde 
cît și pentru ceilalți participanți. 
Ziarul „Rude Pravo", referindu-se 
la documentarea existentă la bi
roul de informații al R. P. R., a 
subliniat calitatea noilor produse 
ale industriei noastre, după cum 
„Mlada Fronta" remarcă bogata 
gamă de sortimente oferite de in
dustria romînească a construcțiilor 
de mașini. „Ajunge să arătăm — 
scria ziarul — că unele produse ale 
acestei ramuri industriale sînt ex
portate în ultimii ani în 40 de țări, 
că ele sînt achiziționate de state cu 
o tradiție consacrată în domeniul 
construcției de 
R.D.G., R.F.G.,

Tîrgul de la 
în acest an un 
gățire a experienței. „Zilele profesio
nale" organizate de societatea ceho
slovacă pentru știință și tehnică șl 
colocviul consacrat mașinilor auto
mate de calculat — la care au par
ticipat oameni de știință din 
U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie, O- 
landa, Elveția, Danemarca, Austria, 
Cehoslovacia, Romînia, R.D.G., Po
lonia și Ungaria — au relevat posi
bilitatea unei mai aprofundate cola
borări între savanți ca și între aceș
tia și producătorii din întreprinderi.

mașini, ca de pildă 
Belgia și Japonia“. 
Brno a constituit și 
bun prilej de îmbo-

Horla LIMAN

OPERAJIÂ „EXPRESS"

Declarația comună 
bulgaro-germană

SOFIA 20 (Agerpres). — în decla
rația comună bulgaro-germană. dată 
publicității în urma vizitei în Bul
garia a delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane, se 
arată că cele două părți au avut un 
schimb de păreri cu privire la 
struirea socialismului în cele 
țări, la relațiile dintre cele 
state și cu privire la actualele 
bleme ale situației Internaționale și 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale. Ele au constatat că rela
țiile economice dintre cele două țări 
se dezvoltă cu succes, ceea ce 
deschide posibilități favorabile pen
tru adîncirea colaborării și lărgirea 
schimbului de mărfuri, în special în 
domeniul construcției de mașini, 
electrotehnicii, precum și al indus
triei chimice. S-a stabilit începerea 
de tratative pentru încheierea unui 
nou acord de colaborare în dome
niul culturii și științei. Schimbul de 
păreri între cele două delegații, se 
spune în declarația comună, a ară
tat o deplină identitate de vederi 
în aprecierea situației internațio
nale. Cele două țări se călăuzesc în 
politica lor externă după principiul

con- 
două 
două 
pro-

leninist al coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale diferite, 
ceea ce corespunde intereselor păcii 
și securității popoarelor. Asigurarea 
păcii în Europa depinde în primul 
rînd de rezolvarea pașnică a pro
blemei germane, ceea ce presupune 
încheierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane și transfor
marea Berlinului occidental într-un 
oraș liber, neutru. Stabilirea de 
relații diplomatice normale între 
țările socialiste și R. F. Germană, pe 
baza coexistenței pașnice, egalității 
depline în drepturi și respectului 
reciproc al suveranității, ar consti
tui o contribuție considerabilă la 
slăbirea încordării în Europa. în le
gătură cu aceasta este salutată 
stabilirea de relații comerciale ofi
ciale între Bulgaria și R.F.G.

Cele două părți acordă o mare 
importanță propunerilor cu privire 
la crearea de zone denuclearizate. 
Ele își reafirmă hotărîrea de a con
tribui la crearea unor asemenea 
zone în Europa centrală, în Peninsu
la balcanică și în alte regiuni 
lumii.

ale

După France Presse

A existat scrisoarea?
Revelațiile presei 
cu un episod din

libaneze in legătură 
culisele alegerilor

publi- 
două

Ziarul libanez „Al Anouar" a
cat fotocopia unei scrisori de 
pagini adresată de A. Meyer, ambasa
dorul american la Beirut, secretarului de 
stat adjunct al S.U.A. pentru afacerile
Orientului apropiat, Ph. Talbot. Ambasa
dorul informa în scrisoare despre acti
vitatea serviciilor sale în culisele alege
rilor prezidenfiale din Liban și judeca 
cu severitate pe fostul președinte al 
republicii, generalul Fuad Șehab. Presa 
libaneză acordă importantă acestei scri
sori. In timp ce unele ziare o consi
deră autentică, altele cer instituirea unei 
„anchete serioase". Ziarul „AI Anouar", 
care a publicat scrisoarea, afirmă că

„Ministerul de Externe al Libanului 
seda informafii care confirmă amestecul 
ambasadei S.U.A. la Beirut în afacerile 
interne ale țârii”. Ziarul de limbă en
gleză „Daily Star" și ziarul „Hayat", de 
limbă arabă, arată printre altele : „Cercu
rile diplomatice sînt înclinate să creadă 
că această scrisoare este una dintre ma
nifestările războiului diplomatic ce se 
desfășoară în ultimele luni între francezi 
și americani în Orienful mijlociu și în 
Extremul Orient".

Ministrul de externe al Libanului, Fuad 
Ammun, va face o declarație în parla
ment în legătură cu această afacere și 
va răspunde întrebărilor scrise ale mai 
multor deputafi.

po-

COMUNICATUL SOVIETO
nial necesită eforturi perseverente 
din partea tuturor statelor și po
poarelor iubitoare de pace. U.R;S.S. 
și India acordă importanță 'acordu
rilor parțiale. Aceste acorduri ar fi : 
retragerea trupelor străine stațio
nate pe teritoriile altor țări,. lichi
darea bazelor militare, străine etc. 
Părțile au căzut de acord că O.N.U. 
arc un rol important'în' sprijinirea 
colaborării internaționale, și-au 
reafirmat libtărîfea de* 'ä"co"htihüa 
eforturile pentru întărirea continuă 

nice. Părțile au relevat .că.. în prq- . a O.N.U. și participarea dppliqajn 
zent „există posibilități reale pentru 
rezolvarea problemelor "internațio
nale litigioase pe cale pașnică cu 
ajutorul negocierilor“ și și-au reafir
mat convingerea că politica coexis
tenței pașnice a statelor cu sisteme 
politice și sociale diferite este „sin
gura alternativă a războiului termo
nuclear distructiv“. Părțile au de
clarat că rezolvarea . problemei 
dezarmării generale- și totale, regle
mentarea pașnică a problemei ger
mane și problema lichidării defini
tive a rămășițelor -sistemului -colo-

MOSCOVA 20 (Agerpres). — în 
comunicatul sovieto-indian asupra 
vizitei în U.R.S.S. a președintelui 
Indiei, Sarvapalli Radhakrișhnan, 
dat publicității la Moscova, se arată 
că convorbirile ce au avut loc cu 
acest prilej au confirmat că U.R.S.S. 
și India au poziții asemănătoare în 
multe probleme principale care stau 
în fața lumii, că dezvoltarea’rela
țiilor sovieto-indiene, constituie _ un 
exemplu grăitor al înfăptuirii” cu 
succes a politicii coexistenței paș-

organismele ei a tuturor țărilor, în
deosebi a țărilor Asiei și Africii. 
U.R.S.S. și India și-au exprimat 
speranța că problemele Asiei de 

. sud-est vor fi rezolvate pe cale paș
nică, în interesele popoarelor, s-au 
pronunțat împotriva amestecului 
puterilor străine în treburile inter
ne ale Congo-ului. .........

Primul ministru al Indiei, Lal B. 
Shastri, va vizita U.R.S.S., iar A. I. 
Mikoian și N. S. Hrușciov vor. vizită 
India.

La ora cînd în București vor a- 
părea aceste rînduri, luni diminea
ța, în chioșcurile de ziare din capi
tala Franței va fi prezentă o nouă 
revistă. Mai bine zis este vorba de 
una mai veche, îmbrăcată într-un 
costum reajustat : săptămînalul „Ex
press" își reduce formatul (în genul 
publicațiilor americane „Time” și 
„Newsweek" sau al săptămînalului 
vest-german „Der Spiegel") dar va 
avea un număr sporit de pagini : 88, 
multe dintre acestea în culori. Re
vista și-a schimbat, de asemenea, 
sediul, instalîndu-se într-un imobil 
ultramodern. S-a operat în același 
timp o largă primenire a persona
lului redacțional. Intr-un amplu arti
col publicat în ultimul număr al 
„Express"-ului de format vechi, di
rectorul săptămînalului, Jean- 
Jacques Servan-Schreiber, arată că 
actuala reajustare a fost pregătită 
timp de mai multe luni și „cores
punde necesității de modernizare și 
adaptare la cerințele vieții contem
porane".

S-ar putea spune că evenimentul 
este destul de obișnuit și că de o- 
bicei toamna — în orice caz așa se 
înțîmplă în Occident — multe publi
cații' suferă reajustări. De astă dată 
este vorba de ceva mai mult : în cu
lise au avut loc tot felul de tran
zacții în legătură cu transformarea 
lui „Express" și pregătirile au durat 
mai multe luni. O asemenea opera
ție de reorganizare necesită mari in
vestiții. La un moment dat, J. P. 
Prouvcst, proprietar al revistelor 
„Pariș-Match" și „Marie Claire", 
precum și al ziarului „Le Figaro”, 
dar și al marilor filaturi de lînă Pin
guin, ar fi vrut să înscrie „Express"- 
ul pe cartea lui de vizită. O idee a- 
semănătoare a avut și Dassault, di
rector al revistei ilustrate „Jours de 
France' și proprietar al unor mari 
uzine aeronautice, ca și Emilien A-

mauri, care deține acțiunile reviste
lor „Carrefour" și „Marie-France". 
Sigur, lista concurenților ar putea fi 
completată cu alte nume, printre 
care cunoscuta casă „Hachette", tot 
ielul de bănci, întreprinderi produ
cătoare de zahăr sau mătase, graj
duri de cai de cursă.

Pînă la urmă, noul „Express" — 
stil american — a fost realizat cu 
ajutorul caselor Rächet (saltele), Ri- 
baud (petrol) și al băncii Gradis. 
Cît privește linia politică a revistei, 
directorul

va fl organul de presă al vreunei 
personalități politice". Revista umo
ristică „Le Canard Enchaîné" rea
mintește însă cu malițiozitate că a- 
celași Jean-Jacques Servan-Schrei- 
ber devine „secretarul național al 
comitetului „Orizontului 80", alias 
echipa conducătoare a candidaturii 
socialistului Deffere la viitoarele a- 
legeri prezidențiale.

Aceeași operație de „moderniza
re" în scopul „sporirii eficienței" se 
poate remarca și în activitatea altor 
publicații ca, de pildă, „Lui" și „Pa
ris Match".

său scrie că aceasta „nu T. VORNICU

UN DECES Si 0 APARIȚIE
PE FLEET STREET

cîteva zile chioșcurile de ziare

Chombe pune piedici
Comisiei O.U.A

— Dele- 
sosită la

Acum 
londoneze au vîndut ultimul număr al 
ziarului „Daily Herald", care și-a înce
tat aparijia după o existentă de mai 
bine de jumătate de secol. Fondat în 
1912, initial ca săptămînal, și devenit 
purtător de cuvînt al partidului laburist 
în 1923, „Herald" a cunoscut la timpul 
său perioade de succes (a fost primul 
cotidian englez cu un tiraj de peste 2 
milioane de exemplare), dar în ultima 
vreme a coborît constant panta decli
nului. Acest lucru se explică prin pro
cesul continuu de concentrare și comer
cializare a presei engleze. In timp ce 
ziare ca „Daily Express", „Times", „Daily 
Telegraph" și înainte de toate „Daily 
Mirror" și-au putut mări an de an tirajul 
datorită faptului că au acaparat reclame
le cele mai avantajoase, „Herald" rămî- 
nea tot mai în urmă. Acesta a fost, de 
fapt, fenomenul care a hotărît soarta zia
rului. In februarie trecut International 
Publishing Corporation i-a cumpărat ul
timul pachet de acțiuni, pentru a ajunge 
acum la definitiva dispariție.

Locul ziarului oficios al laburiștilor l-a

luai „The Sun" („Soarele"), care a a- 
părut cu primul său număr chiar a doua 
zi după decesul lui „Herald". Exem
plarele 5-au vîndut repede, încă din //,- 
mele ore ale apariției, fapt de a,(fel 
explicabil. „Pentru un timp — scrie „The 
Times" — el va avea avantajul noutății 
și va fi cumpărat din curiozitate".

In spatele proaspătului ziar stau for|e 
cu serioase resurse financiare, cunoscuți 
magnaji ai presei britanice ca Cecil King 
și Hugh Cudlipp. Apărut în plină cam
panie electorală, „The Sun" a făgăduit 
— în ultimele coloane ale lui „Herald" 
și în primele sale numere — că va ex
prima vederi independente și va fi im
parțial. Colegii de breaslă din Fleet 
Street (strada pe care își au redacțiile 
cele mai multe ziare londoneze) scriu 
că este vorba de „începutul unei expe- 
rienje". Și „Daily Telegraph", de pildă, 
se recomandă zilnic, cu litere mari, la 
pagina editorialelor : „independent față 
de toate grupările", deși toată lumea 
știe că exprimă punctele de vedere ale 
partidului conservator.

L. RODESCU

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

NAIROBI 20 (Agerpres). 
gația răsculaților congolezi 
Nairobi pentru a-și expune punctul 
de vedere în cadrul lucrărilor Co
misiei speciale, desemnată de O.U.A. 
pentru examinarea problemei con
goleze, nu a putut participa pînă 
acum la lucrările acestei comisii din 
cauza opoziției categorice a delega-

PRAGA. După cum anunță agenția 
C.T.K., o delegație a C.C. àl P.C.' din 
Cehoslovacia și a guvernului R. S. 
Cehoslovace, condusă de Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și președinte al 
R. S. Cehoslovace, va vizita în urmă
toarele zile R. P. Ungară la invitația 
C.C. al P.M.S.U. și a guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc ungar.

VIENA. Președintele Republicii In
donezia, Sukarno, a sosit duminică la 
Viena într-o vizită neoficială de o săp- 
tămînă.

PARIS. Președintele Republicii 
Franceze, Charles de Gaulle, a părăsit

duminică Parisul pleèînd la Pointe-à- 
Pitre (Guadelupa), de unde va începe 
luni călătoria de 26 de zile în 10 
țări din America Latină (Venezuela, 
Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai 
și Brazilia).

ZAGREB. Duminică s-a închis Tîr
gul internațional de toamnă la care 
au participat 52 de țări din Europa, 
America, Asia și Africa. R. P. Romînă 
a participat la tîrg cu un oficiu de 
informații comerciale. Timp de două 
șăptămîni, tîrgul a fost vizitat de peste 
un milion și jumătate persoane.

ATENA. După cum relatează ziarul 
„Avghi“, peste 10 mii de locuitori din 
satele insulei grecești Lesbos au sem
nat apelul adresat guvernului și parla
mentului în care cer să se acorde am
nistie generală și legalizarea Partidu
lui Comunist din Grecia.

MADRID. Aproximativ 200 de per
soane, printre care numeroși cetățeni 
latino-americani, au manifestai dumi
nică la Madrid în sprijinul Cubei. In
tre manifestanți și forțele polițienești 
au avut loc ciocniri. Trei manifestanți 
au fost arestați.

In Piața libertății din Montevideo a avut loc o mare demonstrație împotriva măsurilor anticubaneze adop
tate la reuniunea Organizației Statelor Americano

ției conduse de Moise Chombe. Pre
ședintele comisiei, Jomo Kenyatta, 
a avut mai multe întrevederi se
parate cu premierul congolez și cu 
alți șefi de delegații, cu care a dis
cutat problema admiterii la lucrări 
a reprezentanților răsculaților con
golezi.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romîne : Motanul încălțat (ore
le 11). Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Pagini alese din re
vista de altădată (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(Bd. Magheru nr. 12—14), Capitol (Bd. 6 
Martie nr. 16 — rulează și la grădină), 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22), Aurora 
(Bd. Dimitrov nr. 118 — rulează și la gră
dină), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), 
Grădina „Vitan“ (Calea Dudești), Are
nele Libertății (Str. 11 Iunie). Dragoste 
la zero grade : Republica (Bd. Magheru 
nr. 2), Luceafărul (Bd. 1840 nr. 6). Excel
sior (B-dul 1 Mai nr. 174), Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarab), Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Li- 
zeanu), Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9). Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare). Banda de lași : Carpați (Bd. Ma
gheru nr. 29), Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12), Giulești (Calea Giuleștl nr. 56), Pa
cea (Bd. Libertății nr. 70—72). Pășesc 
prin Moscova : București (Bd. 6 Mar
tie nr. 6), Feroviar (Calea Griviței nr. 80), 
Grădina „Progresul“ (Str. Ion Vidu nr. 
5). Aventura de la miezul nopții : Fes
tival (Bd. 6 Martie nr. 14 — rulează și la 
grădină — Pasajul Eforie), Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84, rulează și la gră
dină). Brațul nedrept al legii : Victoria 
(Bd. 6 Martie nr. 7), înfrățirea între po
poare (Bd. Bucureștii Noi), Arta (Calea 
Călărași nr. 153, rulează șl la grădină). 
Falsificatorul : Central (Bd. 6 Martie nr. 
2), Floreasca (Str. J. S. Bacii nr. 2), Ra
hova (Calea Rahovei nr. 103). La Strada : 
Union (Str. 13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram pentru copii (dimineața), Rebelul 
magnific (după-amiaza) : Doina (Str. 
Doamnei nr. 9). In întîmpinarea visului 
— Spartachlada Republicană — Bastona- 
șul : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 
întuneric în plină zl : Cultural (Piața I. 
Pintilie nr. 2).Căliți în foc — cinema
scop : Dacia (Calea Griviței nr. 137). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11 — rulează șl la 
grădină), Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 
221). Doi colonel : Crîngașl (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Cel trei mușchetari — cine
mascop (ambele serii) : Bucegi (Bd. 1 
Mal nr. 57 — rulează și la grădină). Fla
mura (Șos. Giurgiului nr. 155). Viața 
sportivă : Unirea (Bd. 1 Mal nr. 143 —

rulează șl la grădină).Moral 63 ; Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21 — rulează și la 
grădină), Miorița (Calea Moșilor nr. 127), 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196 — ru
lează și la grădină). Două duminici : vi- 
tan (Calea Dudești nr. 97). Galapagos : 
Popular (Str. Mătăsarl nr. 31), Cotroceni 
(Șos. Cotroceni nr. 9). Kozara : Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221 — rulează și la 
grădină). Bărbații : Cosmos (Șoseaua 
Pantellmon nr. 89). Ferentari (Calea Fe
rentari nr. 86). îndrăgostitul : Viitorul 
(Str. M. Eminescu nr. 127). Pagini ae is
torie — Romînia, orizont 64 : Volga (Șos. 
I. Pintilie nr. 61).Aripi negre — cinema
scop : Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Sechestratul din Altona : Drumul Sării 
(Str. Drumul Sării nr. 30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19.10 — Pădurea în sep
tembrie. 19,30 — Agenda celui de-al lu
lea Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu". 19,40 — 3X3=.... ? film 
de scurt metraj. 20,00 — Concertul laur 
reațllor celui de-al III-lea' Concurs inter
național „George Enescu". In pauză : te- 
lesport. In încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, cu cer variabil, mai mult no- 
ros în Ardeal, unde izolat s-au semnalat 
averse de ploaie. Vîntul a suflat slab, cu 
ușoare intensificări predominînd din sec
torul vestic. Temperatura aerului la ora 
14,00 înregistra valori cuprinse între 24 
grade la Belzeasca șl 13 grade la Slghet. 
In București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cer variabil. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maximă : 
23 grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 septembrie. In țară : Vre
me frumoasă, cu cer variabil, mai mult 
senin noaptea. Izolat, în nord-vestul țării 
se vor semnala averse de ploaie. Vîntul 
va sufla în general slab. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse între 
4 șl 14 grade. Maximele vor fi cuprinse 
între 19 șl 29 grade. In București : Vre
me frumoasă, cu cer mai mult senin 
Vint slab. Temperatura in creștere.
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