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PĂȘUNILE IERNII
CUM SE DESFĂȘOARĂ AQIUNEA DE ÎNSILOZARE A FURAJELOR

Baid-aacbetâ In gospodăriile de stat și gospodăriile 
colective se întreprind în aceste zile 
numeroase acțiuni menite să asigure o 

bună hrănire a animalelor. In acest scop o mare însemnătate au strînge- 
rea cu grijă a tuturor resurselor de furaje, însilozarea lor corespunză
toare. Acum pot fi însilozate, în afară de porumb și coceni, o serie„ de 
nutrețuri, ca frunzele și coletele de sfeclă de zahăr, resturi de la grădi
nile de legume, culturi duble etc. Pentru a vedea cum se desfășoară 
această importantă acțiune, corespondenții noștri au organizat un raid- 
anchetă în regiunile Oltenia, Crișana, Galați și Iași. Redăm pe scurt con
statările făcute cu acest prilej.

BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII
In gospodăriile colective din re

giunea Oltenia se lucrează intens la 
însilozarea furajelor. După datele 
consiliului agricol regional s-au 
însilozat aproape 300 000 tone fu
raje. Ținînd seama de posibilitățile 
existente, cantitățile de nutrețuri în
silozate pot fi mult sporite față de 
anul trecut. La gospodăria colectivă 
din Lipovu, raionul Segarcea, mai 
bine de 200 colectiviști, sub condu
cerea brigadierului Emil Asan, aleg

crează în două schimburi. In fie
care zi sînt umplute cite două 
gropi de siloz. în afară de 
porumb, la indicația consiliului 
agricol raional se însilozează frunze 
și colete de sfeclă de zahăr. La 
gospodăriile colective din Rastu, ra
ionul Băilești, Poiana Mare și Sal
cia, raionul Calafat se însilozează 
vrejii de fasole și diferite ierburi de 
baltă în amestec cu porumb. In gos
podăriile colective din Gostavățu și 
Băbiciu, raionul Caracal, s-au asigu
rat anul acesta aproape 10 tone fu-

Recoltarea furajelor destinate însilozârii Ia gospodăria de stat Ilișești. 
regiunea Suceava

din lan plante de porumb verzi și 
le transportă cu atelajele la gropi
le de siloz. Aici, cu două tocători, se 
lucrează la însilozat de dimineață 
pînă seara, în două schimburi. Pînă 
acum gospodăria a însilozat peste 
900 tone de furaje. In următoarele 
zile această muncă se va intensifi
ca, prin punerea . în funcție a 
încă două tocători. Și în gospodării
le colective din comunele Cerătu, 
Ostroveni, Goicea Mică și altele din 
cuprinsul raionului Segarcea, sute 
de colectiviști lucrează la însilozare. 
Activitatea este bine organizată și 
în raionul Calafat, unde s-au însilo
zat peste 42 000 tone de furaje. La 
gospodăria colectivă Cetate se lu-

raje însilozate de fiecare unitate 
vită mare. Consiliile de conducere 
ale acestor gospodării au hotărît să 
însilozeze în plus frunze și colete 
de sfeclă de zahăr și diferite res
turi din sectorul legumicol. Ritmul 
însilozârii furajelor s-a intensificat 
în ultimele zile și în raioanele Balș 
și Corabia.

Intr-o plenară, care a avut loc re
cent, Comitetul regional de partid 
Crișana a dat indicații comitetelor 
raionale să acorde toată atenția ac
țiunii de însilozare. La plenara con
siliului agricol regional, ținută zilele 
acestea, s-a subliniat posibilitatea 
îndeplinirii integrale a planului de 
însilozări, prin folosirea tuturor re

surselor. Ca urmare a măsurilor 
luate, în multe unități agricole so
cialiste din regiune se însilozează 
cantități mari de nutrețuri. La 
G.A.C. „Drapelul roșu“ din Salonta 
s-au însilozat pînă acum 1 600 tone 
furaje. Aici munca este bine orga
nizată. Colectiviștii lucrează fără în
trerupere, însilozînd tot felul de fu
raje : coceni de porumb, sorg, colete 
de sfeclă etc. Și în gospodăriile co
lective din Homorog, Husasău, Tăut 
Sălard, Diosig se lucrează de zor.

In aceste zile se însilozează furaje 
și în multe din gospodăriile colecti
ve ale regiunii Iași. La G.A.C. Du- 
mești au fost însilozate în afară de 
porumb peste 600 tone rogozuri, 
sorg, iarbă de Sudan etc. Colectiviș
tii au hotărît să mai însilozeze 2 000 
tone dovleci în amestec cu coceni.

COCENII, ÎN AMESTEC
CU NUTREȚURI SUCULENTE

In regiunea Galați însilozarea fu
rajelor se află într-un stadiu mai a- 
vansat. Numai în raionul Făurei 
au fost însilozate 100 000 tone. Sînt 
gospodării colective oa cele din Gră
diștea, Găiseanca, Șuțești și Zăvoaia 
au însilozat cîte 2 000—3 500 tone de 
porumb, lucernă și alte plante, rea- 
lizîndu-se cantitatea necesară pentru 
iarnă.

Una din acțiunile de mare însem
nătate pentru asigurarea hranei a- 
nimalelor este însilozarea cocenilor, 
în amestec cu nutrețuri suculente, 
saramură, melasă diluată etc. In 
majoritatea unităților se lucrează la 
însilozatul cocenilor în amestec cu 
nutreț verde din culturile duble, 
capitule de floarea-soarelui etc. La 
gospodăria colectivă din comuna 
Ianca, după cum ne-a relatat IoneJ 
Costică, secretarul comitetului de 
partid, acțiunea de însilozare este 
în plină desfășurare. 80 de colecti
viști conduși de brigadierul Nicolae 
Cirtan însilozează zilnic cîte 100 tone 
de coceni bine tăiați și umeziți, în 
amestec cu capitule de floarea- 
'soareliii. Pesté 80 de "atelaje și 
4 remorci alimentează zilnic cele 
9 tocători mecanice. Au fost în
silozate pînă acum 4 200 tone de 
furaje, din care 1 800 tone coceni de 
porumb. Fruntași în această muncă 
sînt colectiviștii Vasile Dobre, Mosor 
Badiu, Florica Berta și alții. Briga
dierul zootehnic Vasile Popescu, care 
răspunde din partea consiliului de 
conducere de această acțiune, ne-a 
spus că acțiunea de însilozare con
tinuă pînă se vor realiza peste 5000 
tone de nutrețuri.

însilozatul cocenilor a început și 
la gospodăriile colective din Perișo- 
ru, Rușețu, Plopu și altele. La G.A.C. 
Oprișenești s-au însilozat pînă a- 
cum 2 800 tone de nutrețuri. Ing. 
Eugen Ionescu ne-a spus că consi
liul de conducere a hotărît să fie 
însilozată întreaga cantitate de co-

Cu planul 

pe 9 luni 

îndeplinit

Combinatul siderurgic 
Reșița

TIMIȘOARA (coresp. „Sclntell”). — 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de 
la Combinatul siderurgic Reșița se 
numără printre primele întreprin
deri din regiunea Banat care și-au 
îndeplinit înainte de termen sarcini
le de plan pe 9 luni din acest an. 
Utilizarea mai bună a agregatelor 
siderurgice, organizarea judicioasă 
a muncii, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale au dus 
la creșterea productivității muncii 
cu 3,6 la sută față de plan, la ob
ținerea de economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de peste 
12 milioane lei.

Realizări deosebite au înscris fur- 
naliștii, care și-au realizat sarcinile 
de plan pe 9 luni cu 13 zile mai de
vreme și au economisit pînă acum 
mai bine de 9 000 tone cocs.

Exploatarea minieră 
Uricani

Și colectivul exploatării miniere 
Uricani, cea mai tînără mină de căr
buni din Valea Jiului, a anunțat în
deplinirea înainte de termen a pla
nului de producție , pe trei trimestre. 
Minerii de la Uricani au extras și li
vrat centrelor siderurgice de la în
ceputul anului, peste prevederile 
planului, mai mult de 23 500 tone 
cărbune cocsificabil. Acest succes 
este rezultatul unei bune organizări 
a muncii în abataje, extinderii ini
țiativei de extragere a două cîmpuri 
de cărbune pe schimb și pe aripă 
în aproape toate abatajele cameră. 
Randamentul obținut pe exploatare, 
de 1,570 tone cărbune pe post, este 
cel mai mare înregistrat în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului.

Dire to
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Cel de-al III-lea Concurs internațional „George Enescu“

Festivitatea
Luni seara a avut loc în sala 

mare a Palatului R. P. Romîne fes
tivitatea de decernare a premiilor 
laureaților celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional „George 
Enescu“.

In prezidiul adunării au luat loc 
membri ai Comitetului de organi
zare a celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George 
Enescu“, membri ai juriilor celor 
trei secții ale concursului, persona
lități de seamă ale vieții muzicale 
participante la festival, laureați ai 
concursului.

Festivitatea a fost deschisă de 
Ion Pas, președintele Comitetului de 
organizare a celui de-al III-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu“, președintele Comi
tetului de radiodifuziune și televi
ziune din R. P. Romînă.

Prof. Florica Musicescu, președinta 
juriului de pian, prof. Victor Giulea- 
nu, rectorul Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu“, președintele 
juriului de vioară, și Egizio Massini, 
președintele juriului de canto, au 
înmînat apoi premiile și mențiunile 
participanților distinși la cel de-al 
III-lea Concurs internațional „Geor
ge Enescu“, felicitîndu-i căldu
ros pentru succesul obținut și 
urîndu-le succes deplin în activitatea 
viitoare și în eforturile pe care le vor 
depune pentru desăvîrșirea artei lor.

întreaga asistență a aplaudat în
delung pe tinerii pianiști, violoniști 
și cîntăreți laureați.

de. decernare
Luînd apoi cuvîntul, tov. Ion Pas 

a spus printre altele : Ne găsim 
din nou împreună în această fru
moasă sală în care, ca și în cele
lalte săli de concerte și spectacole 
din Capitală și din alte centre ale 
țării, s-au desfășurat, ca o mărtu
rie a iubirii și respectului ce pur
tăm cu toții memoriei marelui nos
tru George Enescu, manifestări mu
zicale care, toate laolaltă și fiecare 
în parte, se înscriu prin calitatea 
formațiilor orchestrale și prin pre
stigiul maeștrilor artei interpreta
tive de valoare mondială ca un e- 
veniment în viața culturală a țării 
noastre. Prin ecoul pe care l-au 
stîrnit dincolo de hotare, ele au fost 
apreciate și ca un eveniment al vie
ții muzicale internaționale. Avem 
toate îndreptățirile să fim satisfă- 
cuți de faptul că, de la o ediție la 
alta, Concursurile și Festivalurile 
internaționale „George Enescu“ 
cîștigă în considerația generală 
și în popularitate. Prin ele de
vin, de asemenea, din ce în ce mai 
cunoscute și prețuite creația muzi
cală a compozitorilor romîni con
temporani, și, totodată, remarcabi
lele însușiri interpretative ale gene
rației noi de slujitori romîni ai ar
tei muzicale, unii dintre ei, de alt
minteri, evidențiați de pe acum cu 
elogii în ' străinătate. Prin înalta 
autoritate a juriilor, alcătuită din 
personalități strălucite de peste ho
tare și din țara noastră, prin com
petența și obiectivitatea lor, apre-

a premiilor
cierile și hotărîrile luate de ele au 
imprimat concursurilor noastre ca
racterul unei juste evaluări și ierar
hizări a meritelor tinerilor candi
dați, angajați într-o nobilă compe
tiție, care situează pe fiecare dintre 
ei la locul meritat, fără să închidă 
nimănui calea spre desăvîrșire 
în artă.

In numele Comitetului de orga
nizare a celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional 
„George Enescu“ și în asentimentul 
dv. al tuturor — a continuat vorbi
torul— adresez călduroase felicitări 
tinerilor laureați și le fac urări de 
mari izbînzi în cariera lor.

Urări de succes adresez tuturor 
celor peste 100 de candidați din cele 
25 de țări care s-au prezentat la 
concurs. Țin să mulțumesc membri
lor juriului pentru munca atît de 
grea, dar și atît de rodnică, pe care 
au depus-o cu abnegație și. să-i fe
licit pentru spiritul de concor
die, de înaltă exigență în care 
și-au desfășurat lucrările. Exprim 
mulțumiri și felicitări Ansam
blului de balet al Teatrului Mare 
din Moscova, Filarmonicii din Vie- 
na sub conducerea dirijorului Her
bert von Karajan — precum și 
maeștrilor artei muzicale dintr-un 
mare număr de țări, care au dat 
festivalului nostru strălucire șl 
rezonanță internațională. Mulțu-

(Continuare în pag. Il-a)

LAUREAȚI! CONCURSULUI
Juriile celor trei secții ale Con

cursului internațional „George 
Enescu“ au acordat, următoarele 
premii, și mențiuni :

LA PIAN : Premiul I și medalie 
de aur : Elisabeta Leonskaia 
(U.R.S.S.) ; Premiul II și medalie 
de argint André Gorog (Franța) ; 
Premiul III și medalie de bronz : 
Gabriel Amiraș (R. P. Romînă) ; 
Premiul IV : Li Chi (R. P. Chineză); 
Premiul V : Olga Kiun (U.R.S.S.) ; 
Mențiuni de onoare : Sylvie Car- 
bonel (Franța), Li Chi-fang (R. P. 
Chineză) și Iuliana Markova (R. P. 
Bulgaria).

LA VIOARĂ : Premiul I și me
dalie de aur : Claire Bernard 
(Franța) ; Premiul II și medalie de 
argint: Alexandr Melnikov (U.R.S.S) ;

Premiul III și medalie de bronz : 
Varujan Cozîghian (R. P. Romînă) ; 
Premiul IV : Oleg Kagan (U.R.S.S.); 
Premiul V : Ladislau Kiss (R. P. 
Romînă) ; Mențiuni de onoare : Pa
trice Fontanarosa (Franța), Gheor
ghe Jalobeanu (R. P. Romînă), Lev 
Tușin (U.R.S.S.). De asemenea, 
juriul de vioară a acordat două 
mențiuni speciale lui Paul Zukofsky 
(S.U.A.) și Heinz Schunk (R. D. 
Germană).

LA CANTO FEMEI : Premiul I și 
medalie de aur : Marina Krilovici 
(R. P. Romînă); Premiul II și me
dalie de argint : Evelina Stoițeva 
(R. P. Bulgaria) ; Premiul III și me
dalie de bronz : Agnes Baltza (Gre
cia) ; Premiul IV : Viorica Cortez

Guguianu (R. P. Romînă) ; Premiul
V : Nadejda Kudelia (U.R.S.S.) ; 
Mențiuni de onoare : Agatha Dru- 
zescu (R. P. Romînă), Beatriz Parra 
de Gil (Ecuador) și Milka Nistor 
(R. P. Romînă).

LA CANTO BĂRBAȚI: Premiul 
I și medalie de aur : Ion Buzea 
(R. P. Romînă) ; Premiul II și me
dalie de argint : Evgheni Ivanov 
(U.R.S.S.) ; Premiul III și medalie 
de bronz : Mugur Bogdan (R. P. 
Romînă) ; Premiul IV : Marius 
Rintzler (R. P. Romînă) ; Premiul
V : Ludovic Spiess (R. P. Romînă) ; 
Mențiuni de onoare : Borislav Ale
xandrov (R. P. Bulgaria), Denis Ko
rolev (U.R.S.S.) și György Kummer 
Korondy (R. P. Ungară).

ată tar
La odihnă șl tratament pe litoral

Peste 276000 persoane
Stațiunile Eforie Nord și Eforie 

Sud, Techirghlol și Mangalia, găzduiesc 
în prezent ultima serie de aproape 
20 000 de persoane venite la odihnă 
sau tratament. La Mamaia se mai 
află în aceste zile și circa 9 000 de 

»turiști străini, îndeosebi din țările nor
dice ale Europei. De la deschiderea 
sezonului de vară hotelurile și vilele 
stațiunilor de pe litoral au găzduit 
pînă în prezent peste 276 000 de per
soane.

Lucrări de consolidare 
a podurilor dunărene

Deși au o vîrstă de 70 de ani, po
durile de la Cernavodă, operă a ta
lentatului inginer romîn Anghel Sa- 
ligny, continuă să fie foarte rezis
tente. Cine a trecut în ultima vre-

PRO 
1965

Toamna a bătut la ușă, anunțînd apro
pierea unui nou an de muncă. Am po
posit în aceste zile la Brăila. Dincolo de 
peisajul marinăresc, aci pulsează o bo
gată activitate industrială. Mai mult de 
douăzeci de întreprinderi industriale lu
crează în bătrînul oraș dunărean. Aici 
se nasc și sînt trimise în întreaga fără 
excavatoare, rulouri-compresoare. utilaj 
chimic, se valorifică la un înalt grad 
lemnul bălților și stuful.

Perioada care a trecut.de la începu
tul anului a fost folosită rodnic. Multe 
din angajamentele luate în întrecere, pe 
întregul an, au fost de pe acum înde
plinite. S-a muncit cu hărnicie și iscu
sință. O spune de la bun început și 
faptul că sporul de producfie, de cinci 
la sută, realizat peste plan, se dato- 
rește în cea mai mare parte creșterii 
productivităfii muncii. In majoritatea în
treprinderilor, între principalii indicatori 
de plan a fost realizată o bună core
lație.

Merită relevat interesul mereu cres- 
cînd al brăilenilor pentru a pune în va
loare rezervele producfiei. Căile au 
fost și sînt multiple. De pildă, pe pri
mele opt luni în întreprinderile indus
triale din oraș s-a prevăzut efectuarea a 
75 de lucrări de mică mecanizare. Au 
fost executate 134. La aceasta se mai 
adaugă 535 inovații și 680 de măsuri 
tehnico-organizatorice aplicate în pro
ducție. Și totuși, după ce îi cunoști pe 
muncitorii, tehnicienii și inginerii Brăilei 
de azi, consfafi că nu sînt pe deplin 
mulfumifi de rezultatele obținute, că nă
zuiesc continuu ‘spre realizări și mai de 
seamă. întreprinderile lor înfloresc me
reu. Tehnica înaintată își pune cu putere 
amprenta în producfie. Toate acestea n 
determină pe oamenii muncii de aici să 
gîndească și să caute noi drumuri, care 
să-i ducă pe treptele unei și mai rodnice 
activități economice. De curînd, în regi
une au fost dezbătute, ' pe ramuri de 
producție, cifrele de plan pe anul viitor. 
Care-i concluzia ce s-a desprins din a- 
ceastă largă și activă participare a mun
citorilor și specialiștilor la pregătirea

LOG
® Anotimpul pregătirilor © 40 000 repere pentru mai mult de 30Q 
sortimente de utilaje © Foloasele micii mecanizări © Drumuri care 
scurtează distanțele @ Pentru producția anului viitor
producfiei pe 1965 ? Intr-un cuvînt : ho- 
tărîrea unanimă de a încheia exemplar 
anul acesta și de a face tot ce le stă 
în putinfă pentru a munci mai bine.

Și la Brăila prologul producfiei lui 
1965 a început să fie scris încă de pe

acum. Din activitatea cotidiană a colec
tivelor de întreprinderi de aici desprinzi 
preocupări majore, pe măsura sarcinilor 
pe care anul viitor le pune în fața eco
nomiei noastre socialiste.

La uzina de utilaj greu „Progresul” am

Se fac ultimele verificări la un nou lot de rulouri compresoare destinate 
șantierelor

fost martor la o discuție. Inginerul Du
mitru Avramescu, cu un caiet volumi
nos la subfioară, își făcuse drum la co
mitetul de partid. Am socotit că merită 
reținut faptul. Cine nu știe că dacă, la 
un mecanism, o rotiță n-a fost unsă sau 
reparată la vreme, se poate defecta o 
întreagă instalație. Această rotiță la „Pro
gresul" este mica mecanizare. Importan
ta ei crește cu atît mai mult, dacă ne 
gîndim la faptul că, în uzină, numărul 
sortimentelor de utilaje produse frece 
de 300, pentru aceasta fiind necesare 
40 000 de repere.

Poate că de-a lungul anilor denumi
rea de mică mecanizare a rămas în 
urmă fajă de ceea ce înseamnă ea în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. La 
„Progresul", de pildă, ea reflectă astăzi 
una din preocupările importante ale mul
tor colective. Cînd vorbești de mică me
canizare nu te mai referi la un scripete 
mecanizat sau o mașină căreia i s-a 
adăugat încă un motoraș. Azi, mica me
canizare ie obligă la perfecționări de 
mare valoare, menite să ducă la creș
terea randamentului unor mașini, atelie
re și chiar secții întregi. In mecanismul 
uzinei brăilene această rotită un timp a 
„funcționat" cam anevoios. Acum, la în
demnul organizației de partid, sute de 
muncitori, specialiști și inovatori caută 
să-i potrivească mersul cu nevoile uzi
nei.

Prezența inginerului Dumitru Avrames
cu la comitetul de partid, venit să dis
cute tocmai despre mica mecanizare, era 
într-un fel un ecou al gîndirii colective 
din uzină despre acest „braf al pro
cesului de producție. Din caietul său, 
ca și din discuțiile purtate în secții am 
aflat apoi că luat o seamă de mă
suri concrete. în aceste zile ele au în
ceput să prindă viafă. Mersul lucrărilor 
de mică mecanizare este analizat săptă- 
mînal ; se stabilesc termene și respon
sabilități pentru îndeplinirea lor în cele 
mai mici detalii. Se lucrează la meca
nizarea operațiilor de descărcare a ni
sipului din vagoane (uzina folosește o 
cantitate mare de nisip de turnătorie), 
se modernizează cuptorul de 12 m p 
la curăfătorie ; se extinde actionarea 
mecanică a vetrelor și ușilor de la uscă- 
toarele din turnătoria de oțel, se me- 
canizează formarea plăcilor de miez și 
altele.

— Ne-am gîndif — a spus tov. Tudo- 
re! Grigoraș, secretarul comitetului de

Victor DELEÀNU•

(Continuare în pag. IlI-a)

me spre Constanța a observat însă 
că pe uriașele tabliere, la talpa podu
lui sau pe calea ferată, sute de oa
meni lucrează de zor. Pe lîngă supra
structura podului s-au înălțat nume
roase schele, se aude zumzetul cioca
nelor cu aer comprimat cu care se bat 
nituri uriașe. Se fac luerări“"de conso
lidare, se înlocuiesc unele piese și 
bare vechi ale podului, se asigură 
noi elemente la suprastructura din 
oțel. Aceste lucrări, care se vor termi
na în anul 1966, au drept scôp să a- 
sigure rezistența podurilor la viteze 
de circulație a trenurilor compuse din 
vagoane și locomotive grele pînă la 
140 km pe oră.

Excursiile participanților 
la Congresul de știință 
a solului

Excursiile științifice organizate în 
țara noastră, cu prilejul celui de-al 
VIII-lea Congres internațional de 
știința solului, care a avut loc în Ca
pitală la începutul acestei luni, au 
luat sfîrșit. înainte și după con
gres au participat la excursii aproape 
400 de specialiști din 47 de țări ale 
lumii. Ei au vizitat profile de soluri 
din diferite regiuni, stațiuni experi
mentale, unități industriale și agrico
le, localități turistice.

Luni, la miezul nopții, primul 
grup al delegației olimpice a țarii noas
tre care va participa la Jocurile de la 
Tokio a plecat spre capitala Japoniei la 
bordul unui avion special al TAROM. La 
plecare sportivii romîni au fost conduși 
de reprezentanți ai Comitetului olimpic 
romîn, ai Uniunii de cultură fizică și 
sport, rude, prieteni, numeroși iubitori ai 
sportului.

Delegația olimpică a R. P. Romîne este 
condusă de tov. Aurel Duma, președin
tele Consiliului general al U.C.F.S. și 
președinte al Comitetului olimpic romîn. 
Din grupul de 62 de sportivi și sportive 
care a plecat aseară fac parte, printre al
ții, recordmana mondială la săritura în 
înălțime, lolanda Balaș, Viorica Viscopo- 
leanu, Șerban Ciochină, Maria Diaconescu, 
(atletism), Maria Vicol, Olga Orban-Szabo, 
Tănase Mureșan, Ionel Drîmbă (scrimă), 
Horațiu Nicolau, Doina Ivănescu, Davila 
Plocon, Aurel Drăgan, Ileana Enculescu

(volei), Constantin Ciucă, Gheorghe Ne
grea, Nicolae Puiu, Vasile Mariuțan (box), 
Ion Dumitrescu (fir), Gabriel Moiceanu, 
Ion Cosma, Emil Rusu (ciclism), Fiți Ba
laș, Lazăr Baroga (haltere) etc.

înainte de decolarea avionului, cu
noscuta noastră sportivă, lolanda Balaș, 
a făcut ziariștilor prezent' 'a aeroport 
următoarea declarație : „Sînt bucuroasă 
că, pentru a treia oară consecutiv, parti
cip la Jocurile olimpice. Doresc mult 
ca la Tokio să reeditez succesul obținut 
acum patru ani la Roma, cînd am.cîști- 
gat medalia olimpică de aur. Voi încerca 
totodată să realizez o performantă su
perioară recordului olimpic pe care 
l-am stabilit la Roma (1,85 m) sau chiar 
un nou record mondial. Am convingerea 
că toți membrii delegației noastre olim
pice se vor strădui să reprezinte cu 
cinste Republica Populară Romînă la 
grandioasa competiție din «Țara Soare
lui răsare». La revedere I”

încetarea din viață a lui Otto Grotewohl 
președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane

BERLIN 21 (Agerpres). — Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliul de 
Stat al R. D. Germane, Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, Prezidiul Camerei Populare și Prezidiul 
Consiliului Național al Frontului Național al Germa
niei Democrate anunță cu adîncă durere că la 21 sep
tembrie a.c., ora 12,35, a încetat din viață la Berlin 
tovarășul Otto Grotewohl, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, fiu devotat al poporului german.

TELEGRAMĂ

Comitetului Central
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Consiliului de Stat
al Republicii Democrate Germane 

Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane

Berlin
Dragi tovarăși,

Am aflat cu mare mîhnire trista veste a încetării 
din viață a tovarășului Otto Grotewohl, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, vicepreședinte ai Con
siliului de Stat al Republicii Democrate Germane, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane.

împărtășind durerea pe care o încearcă oamenii 
muncii din Republica Democrată Germană prin pier
derea unuia din conducătorii lor de frunte, luptător 
neobosit pentru cauza socialismului și a păcii, vă 
rugăm să primiți, dragi tovarăși, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consi
liului de Stat al Republicii Populare Romîne, al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne si 
al întregului nostru popor, cele mai sincere condo
leanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prîm-secretar al Comitetului Centrai 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

trecut.de


Pag. 2 S G î N T E I A Nr. uoü/

Cartierul Grigorescu din Clu]

CONCURSUL $1 FESTIVALUL „GEORGE ENESCU"

Ne scriu corespondenții voluntari
Mi-am împlinit 
o veche dorință

Sînt în vîrstă de 68 de ani. Din 
pricina unei boli, de mulți ani nu 
mai pot merge pe picioare. Din zia
re, de la oameni auzisem despre 
schimbările mari petrecute în re
giunea noastră. fi dorit să văd 
cu ochii mei măcar orașul Bacău, 
construcțiile ce s-au înălțat acolo. 
Dar cum să rr/ă duc dacă nu pot 
umbla ? M-am tot gîndit eu și, in
tr-o noapte, m-am apucat să scriu 
la regiune, rugîndu-i pe tovarășii 
de acolo să trimită o mașină care 
să mă plimbe prin oraș. Știam că 
ei au multe treburi, dar am tri
mis totuși scrisoarea.

După cîteva zile s-a oprit la 
poartă o mașină cu doi tovarăși. 
Mi-au spus că au venit să mă plim
be, cum am cerut. Ei m-au dus 
prin tot orașul și mi-au arătat ce 
s-a construit în anii puterii popu
lare și ce se mai construiește încă. 
M-am minunat de blocurile cu 9 e- 
taje din fața gării, de cartierul 
nou din vecinătatea parcului Li
bertății. Centrul orașului nici nu 
l-am mai recunoscut. M-am bucu
rat mult de cele văzute. Sînt mul
țumit că acum cunosc și eu mai 
multe din realizările regimului 
nostru.

IOJĂ FODOR
comuna Săuceștl, raionul Bacău

Zilnic la
Se știe cit e de important ca fie

care muncitor să aibă întotdeauna 
la îndemînă sculele necesare. Se 
cîștigă timp prețios pentru produc
ție, se folosește mai bine capacita
tea mașinilor. La noi, însă, în sec
torul III al Uzinelor mecanice din 
Tr. Severin, muncitorii sînt nevoiți 
să meargă zilmc la ghișeul secției 
ca să-și procure sculele necesare. 
Acestea se află împrăștiate peste 
tot, neasortate și de aceea cu greu 
se obține un ciocan, o pilă sau o 
daltă. Unele scule nu-s reparate, 
altele lipsesc. De ce ? Muncitorii de

UN CURS UTIL
DE CONSTRUCȚIE ECONOMICĂ

în ultimii ani, studiul economiei 
agrare cunoaște o tot mai mare dez
voltare. înarmarea lucrătorilor de 
partid și de stat care muncesc în a- 
cest domeniu cu cunoștințe temeini
ce referitoare la organizarea muncii 
și a producției în întreprinderile a- 
gricole socialiste a căror activitate 
economică o îndrumă, contribuie la 
ridicarea agriculturii noastre pe o 
treaptă superioară, corespunzător 
cerințelor puse de partid și de stat. 
Iată de ce Cursul de construcție eco
nomică. Economia și organizarea u- 
nităților agricole socialiste — elabo
rat de colectivul de economie agrară 
al catedrei de construcție economică 
a Școlii ■ superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu“ de pe lîngă C.C. al 
P.M.R., împreună cu activiști de 
partid și de stat din agricultură, și 
apărut în Editura politică, sub în
grijirea unui colectiv de coordonare 
format din conf. univ. Marin Po
pescu, candidat în științe economi
ce, conf. univ. Cornelia Dinescu și 
lector univ. Nicolae Velicu — răs
punde unor necesități actuale, unor 
cerințe bine determinate ale celor 
care studiază în școlile și cursurile 
de partid, ale cadrelor didactice și 
studenților din învățămîntul de stat, 
precum și ale cadrelor de econo
miști din agricultură.

Valoarea acestui manual izvorăș
te în primul rînd din faptul că el 
înfățișează politica partidului și sta
tului nostru de dezvoltare a agri
culturii socialiste, se bazează pe do
cumentele P.M.R. cu privire la pro
blemele agriculturii. Lucrarea se 
impune atenției cititorilor prin a- 
bordarea unor probleme importante 
și actuale ale organizării unităților 
agricole socialiste în strînsă legătu
ră cu practica construcției socialiste 
la sate, prin recomandările făcute 
și soluțiile viabile la care .Lfcnge.

în mod justificat, după părerea 
noastră, înainte de a trata proble
mele economice și organizatorice 
specifice diferitelor forme de unități 
agricole socialiste din țara noa
stră, autorii au prezentat unele 
probleme de ansamblu ale dezvol
tării agriculturii R. P. Romîne, pe 
fundalul cărora se grefează aspec
tele economice concrete ale activi
tății G.A.S., S.M.T. și G.A.C. Ase

impresii de
După cum se știe, agențiile 

O.N.T. „Carpați“ organizează nu
meroase excursii. în munți s-au 
construit complexe turistice, caba
ne care asigură vizitatorilor condi
ții bune de odihnă. In vacanța de 
vară, împreună cu cîțiva prieteni, 
am colindat munții Semenicului. 
Citisem un reportaj despre acești 
munți și-mi trezise dorința să-i cu
nosc. Intr-adevăr, peisajul este în- 
cîntător. Păcat că acestor locuri nu 
li se face o popularizare mai largă. 
Lucrarea intitulată „Excursii și 
drumeții în regiunea Banat" nu o- 
feră decît o aproximativă orien
tare. Cei străini de regiune sînt 
puși adesea în mare încurcătură. 
E drept că la complexul turistic 
Semenic există o schiță a traseelor 
și niște semne șterse, dar în pă
duri, pe potecile de munte, n-am 
văzut nimic. Poate așa se explică 
în bună măsură de ce Semenicul, 
peștera Comarnic, una din cele 
mai frumoase din țară, și alte 
locuri pitorești din apropierea lor 
sînt cunoscute doar de localnici. 
Socotesc necesar să se pună mar
caje turistice, care să dea posibili
tate excursioniștilor să le viziteze.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte și 
despre găzduirea la cabane. Știu 
că, la orice cabană, excursioniștii 
pot să servească gustări, să se o- 

ghișeu...
la această secție pierd multă vreme 
cu realizarea matrițelor unor ino
vații. Și, din păcate, o mare parte 
dintre acestea zac prin secție, nu 
sînt introduse in producție. Și în 
sectoarele l și II sînt asemenea si
tuații.

Am sesizat în repetate rînduri 
conducerea sectorului și pe șeful 
secției sculărie despre aceste nea
junsuri, dar lucrurile nu s-au 
schimbat.

Un grup de muncitori 
Uzinele mecanice Tr. Severin

menea teme ca „Victoria socialis
mului la. sate — confirmare strălu
cită a justeței politicii P.M.R.“, „Sis
temul socialist, al agriculturii în 
R.P.R.“, „Organizarea conducerii a- 
griculturii socialiste în R.P.R.“, „Pla
nificarea producției în agricultura 
socialistă“, „Dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agricole 
în R.P.R.“, „Fondul central de pro
duse agricole al statului“ etc. au 
menirea să-i prezinte cititorului 
problemele actuale legate de dezvol
tarea și întărirea întregului sistem 
al agriculturii noastre socialiste.

Această parte a cursului reține a- 
tenția prin nivelul teoretic ridicat 
la care sînt tratate asemenea pro
bleme ca : aplicarea creatoare de 
către P.M.R. a învățăturii marxist- 
leniniste cu privire la transformarea 
socialistă a agriculturii, reorga
nizarea conducerii agriculturii și 
generalizarea experienței prețioase 
acumulate pînă acum în activitatea 
consiliilor agricole regionale și raio
nale, precum și a Consiliului Supe
rior al Agriculturii , planificarea a- 
griculturii R. P. Romîne, mai ales 
în problemele proporțiilor de dez
voltare, metodei balanțelor, metodo
logiei de planificare a indicilor de 
plan.

O atenție deosebită este acordată 
problemei dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii țării 
noastre, orientării consecvente a 
politicii partidului în acest do
meniu, precum și căilor și mij
loacelor cu ajutorul cărora se 
realizează acest important obiectiv 
în domeniul agriculturii. Demnă de 
reținut este stăruința cu care auto
rii au-reliefat legătura strînsă din
tre dezvoltarea intensivă și comple
xă a producției agricole, pe de o 
parte, și concentrarea producției a- 
gricole, pe de altă parte.

Ei arată în mod just că dezvol
tarea multilaterală presupune con
centrarea producției în ramuri mari, 
puternice, bine utilate din punct de 
vedere tehnic, unde sè asigură o pro
ductivitate ridicată a muncii și o 
mare rentabilitate. Caracteristic pen
tru toată această parte a cursului este 
accentul pe care autorii îl pun pe 
justa orientare dată de partid struc
turii producției agricole din țara 

drumeție
dihnească spre a porni cu forțe 
proaspete la drum. Cei care deser
vesc cabanele se consideră gazde 
și răspund prompt cînd sînt solici
tați. N-aș putea spune același lu
cru despre lucrătorii de la com
plexele turistice Crivaia și Semenic. 
într-una din seri, cînd un grup de 
muncitori de la Bocșa, aflați în 
excursie, au vrut să poposească la 
Crivaia, cabanierul i-a sfătuit să 
meargă mai departe la o altă ca
bană, deși existau locuri. La com
plexul turistic Semenic am citit cu 
toții un afiș mare pe care era 
scris: „Bine ați venit“. Dar, cînd să 
intrăm la biroul de cazare, am gă
sit ușa încuiată. Pînă să vină ad
ministratorul am așteptat aproape 
o oră.

Oare salariații acestui complex 
n-ar putea să ia exemplu de la ve
cinii lor, de la complexul de pe 
Muntele Mic ? Aici totul este ire
proșabil. Excursioniștii pleacă cu 
cele mai bune impresii.

Gh. BENGA 
student — Cluj

noastră, în cadrul căreia, ca proble
mă cheie, hotărîtoare, a fost pusă 
sporirea producției de cereale. Re
zultatele obținute în creșterea pro
ducției agricole vin să confirme ju
stețea măsurilor luate de partid 
pentru conducerea competentă a a- 
griculturii noastre socialiste.

Credem că această parte a cursu
lui ar fi cîștigat prin prezentarea 
mai completă și aprofundată a ex
perienței dobîndite de partidul nos
tru în domeniul construcției socia
liste la sate. Socotim că în mod ar
tificial a fost tratată separat pro
blema dezvoltării multilaterale de 
cea a repartizării teritoriale și spe
cializării producției, dată fiind le
gătura indisolubilă dintre aceste 
probleme.

Conținutul principal al cursului îl 
constituie economia, organizarea și 
planificarea în întreprinderile agri
cole socialiste. Adoptînd metoda de 
tratare pe forme de întreprinderi — 
G.A.S., S.M.T. și G.A.C. — autorii 
au reușit să prezinte ca un tot uni
tar principalele aspecte ale dezvol
tării economice a acestor unități de 
producție agricolă. Privită în an
samblu, această a doua parte a 
cursului reflectă munca depusă de 
colectivul de autori pentru a îmbina 
organic principiile generale de con
ducere și organizare a unităților a- 
gricole socialiste cu sarcinile actua
le și de perspectivă care decurg din 
documentele de partid și de stat pri
vitoare la dezvoltarea agriculturii.

Un loc important este acordat aici 
activității gospodăriilor agricole de 
stat, ca sector fruntaș al agricultu
rii noastre socialiste. Problemele 
profilării și specializării G.A.S., de 
pildă, sînt bogat exemplificate și 
motivate sub aspectul eficienței e- 
conomice. Pornind de la sarcinile 
trasate în documentele de partid, 
autorii prezintă principalele căi de 
creștere a productivității muncii și 
de reducere a prețului de cost, în 
vederea creșterii rentabilității G.A.S. 
De remarcat este prezența în acest 
capitol, ca de altfel în întreaga lu
crare, a experienței înaintate a unor 
unități agricole fruntașe. Indicațiile 
metodologice referitoare la modul 
de analiză a activității economice în 
G.A.S. completează elementele ne-

Festivitatea de decernare 
a premiilor concursului 
(Urmare din pag. I-a)

mim tuturor personalităților vie
ții muzicale care au răspuns in
vitației de a se asocia, prin prezența 
lor, omagiului adus amintirii ilus
trului creator și interpret de valoa
re și notorietate universală, care a 
fost George Enescu. Al III-lea Con
curs și Festival internațional care 
îi poartă numele s-a dovedit a fi 
încă o dată o faptă de cultură la care 
s-a alăturat cu însuflețire întregul 
nostru popor și, în același timp, 
una de cunoaștere, apropiere și coo
perare între popoare.

A urmat concertul laureaților, la 
care și-au dat concursul : pianista 
Elisabsta Leonskaia (U.R.S.S.), care 
a interpretat partea I din Concer
tul pentru pian și orchestră nr. 2 de 
Rachmaninov ; soprana Marina Kri- 
lovici (R. P. Romînă), care a inter
pretat o arie din opera „Forța des
tinului“ de Verdi ; mezzosoprana 
Agnes Baltza (Grecia), care a inter
pretat „Să schimbăm vorbe“ de 
George Enescu și o arie din opera 
„Bărbierul din Sevilla“ de Rossini ; 
pianistul Li Chi (R. P. Chineză), care 
a interpretat Bourré din suita a^ II-a 
de George Enescu și Studiu în fa 
minor de Liszt ; soprana Evelina 
Stoițeva (R. P. Bulgaria), care a in
terpretat „Dar de culoare albă“ de 
George Enescu și arie din opera 
„Manon Lescaut“ de Puccini ; teno
rul Ion Buzea (R. P- Romînă), care 
a interpretat arie din opera „Manon 
Lescaut“ de Puccini ; soprana Bea- 
triz Parra de Gil (Ecuador), care a 
interpretat „Domnișoarele leneșe la 
scris" de George Enescu și arie din 
opera „Puritanii“ de Bellini ; violo
nista Claire Bernard (Franța), care 
a interpretat partea I din Concer
tul pentru vioară șj orchestră de 
Haciaturian.

Acompaniamentele au fost susți
nute de Orchestra simfonică a Ra~ 
dioteleviziunii — dirijor Iosif Conta, 
artist emerit — și Orchestra de studio 
a Radioteleviziunii — dirijor Con
stantin Bobescu, artist emerit.

Valoroasa interpretare a tinerilor 
laureați ai celui de-al III-lea Con
curs și Festival internațional „Geor
ge Enescu“ s-a bucurat de un fru
mos succes. Publicul a aplaudat căl
duros pe interpreți cărora li s-au 
oferit flori. (Agerpres)

ÎN EDITURA POLITICĂ
A APĂRUT

MARX, ENGELS, LENIN

Despre comunismul 
științific

Lucrarea reprezintă o culegere de 
extrase din operele clasicilor mar- 
xism-leninismului grupate în unspre
zece capitole, fiecare dintre ele co- 
respunzînd unei probleme de bază 
a comunismului științific.

Cartea constituie un sprijin pre
țios pentru cei ce studiază socialis
mul științific în învățămîntul de 
partid și de stat, ca și pentru toți cei 
ce doresc să-și îmbogățească cunoș
tințele de marxism-leninism.

cesare unui lucrător din agricultură 
în vederea descoperirii și folosirii 
rezervelor de care dispun unitățile 
agricole socialiste pentru sporirea 
producției, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost.

în partea referitoare la S.M.T., ni 
se pare reușit capitolul despre creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost, în care 
sînt analizate principalele căi de 
realizare a acestor obiective, men- 
ționîndu-se ca factori de bază în
zestrarea S.M.T. cu tehnica moder
nă și folosirea rațională a acesteia, 
utilizarea rațională a timpului de 
lucru, permanentizarea brigăzilor de 
tractoare, cointeresarea materială, 
regimul de economii, îmbunătățirea 
calității lucrărilor executate etc.

Știut fiind că întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective în vederea sporirii 
susținute a producției agricole, ridi
cării în continuare a nivelului de 
trai al colectiviștilor și creșterii a- 
portului G.A.C. la fondul central de 
produse agricole al statului, repre
zintă un obiectiv principal al poli
ticii P.M.R. la sate, autorii men
ționează că, în etapa actuală, 
transformarea fiecărei gospodării 
într-o unitate puternică și înflori
toare constituie o condiție pen
tru ridicarea întregii agriculturi 
la nivelul cerințelor dezvoltării 
armonioase, echilibrate a economiei 
noastre naționale. Amplu documen
tată, tema referitoare la principa
lele căi de consolidare economico- 
organizatorică a G.A.C. își atinge 
țelul propus, prezentînd, în dinami
ca lor, rezultatele obținute pe an
samblul gospodăriilor colective și de 
către unitățile fruntașe. Socotim po
trivit accentul care se pline pe dez
voltarea avutului obștesc și pe folo
sirea indicatorilor economici la suta 
de hectare, care exprimă progresul 
realizat și forța economică a fiecă
rei gospodării colective. Tema „Dez
voltarea proprietății obștești. Mări
rea continuă a fondului de bază în 
G.A.C.“, ni se pare a fi, prin conți
nutul de idei și documentarea prac
tică, una din cele mai realizate din 
curs. Subliniind rolul fondurilor 
obștești în întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C., autorii cursului 
relevă importanța deosebită a fon
dului indivizibil — ca principal fond 
de investiții din mijloace proprii în 
G.A.C. Sînt deosebit de utile și refe
ririle autorilor la folosirea rațională 
a fondurilor de investiții în G.A.C.. 
la eficiența economică a investi
țiilor.

Semnalăm, totodată, că, în struc
tura, modul și nivelul de tratare a

Ciangaiovici în „Boris Godunov*
și „Bărbierul din Sevilla“
în lupta dusă acum o jumătate de 

veac pentru crearea unui teatru de operă 
romînesc, George Enescu cita între ma
rile capodopere ale muzicii dramatice 
universale, ce ar fi trebuit cîntate în 
acel teatru — „Boris Godunov". Astăzi, 
această capodoperă este înscrisă în re
pertoriul permanent, al teatrelor noastre 
de operă din întreaga jară.

„Boris Godunov" ocupă un loc de 
frunte în muzica universală. De o desă- 
vîrșită originalitate și cu profunde re
zonanțe folclorice, opera aceasta — 
caracterizată de conciziunea sa, de îmbi
narea organică a muzicii cu acfiunea și 
continua muzicalitate a recitativului, de 
prezenfa poporului în primul plan al ac
țiunii — a reprezenta) o replică dată 
operei tradiționale de acum un veac. 
Miroslav Ciangaiovici, unul din primii 
soliști ai teatrelor de operă din R.S.F. 
Iugoslavia, a cîntat cu succes și pe alte 
mari scene europene, iar la noi este pen
tru a doua oară oaspetele Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne.

Cîntărețul iugoslav a prezentat un 
„Boris" conceput pe un plan foarte a- 
propiat de al autorului care, la rîndul 
său, a cuprins în opera sa imaginea ve
ridică a istoriei. Printr-o dozare ju
dicioasă a gradației unei game vaste 
de sentimente și atitudini cîntărețul ex
primă admirabil drama lui Boris, sfîșiat

Recitalul basului 
Ayhan Baran

Basul turc Ayhan Baran, laureat al con
cursului „George Enescu" în 1961, a 
revenit și anul acesta, dar ca oaspete al 
festivalului. Trei ani pot însemna mult 
în cariera unui artist. Este cazul lui Ayhan 
Baran, la care se constată o sensibilă 
împlinire a mijloacelor vocale și inter
pretative. Cîntărețul se prezintă astăzi 
ca un autentic artist de talie internațio
nală Ayhan Baran are o splendidă voce 
de bas, cu rezonanțe pline în grav și 
mediu, cu multă dulceață în acut. Fapt 
remarcabil, artistul nu abuzează de apti
tudinile sale, dozînd totdeauna intensi
tățile în funcție de sensul frazei muzi
cale.

Recitalul prezentat de Ayhan Baran — 
minuțios pregătit împreună cu acompa
niatorul de mare sensibilitate care este 
Ferdinand Weiss — a fost consacrat în 
întregime ariilor antice, de operă și lie
durilor de compozitori italieni, germani, 
romîni, ruși și furci cîntate, aproape 
toate, în limbile originale cu dicție de o 
remarcabilă claritate. A fost ün program 
de bună calitate, care i-a prilejuit lui 
Baran să adopte o sobrietate clasică în 
ariile de Haendel, Bononcini, Monteverdi, 
un lirism discret în Schumann, Grieg, 
Enescu și Ceaikovski, să desfășoare, prin 
culori .vocale rafinate, ironie și sarcasm 
în „Balada purecelui" de Mussorgski și, 
îndeosebi, în Serenada lui Osmin din 
„Răpirea din serai", poate momentul cel 
mai realizat al recitalului. într-un festival 
cu strălucită participare, după-amiaza li
rică a Iu» Ayhan Baran și Ferdinand Weiss 
a reușit să se situeze printre manifestă
rile de înaltă ținută.

Radu GHECIU

diferitelor teme cuprinse în cursul 
recenzat se fac simțite și unele defi
ciențe care nu micșorează însă apre
cierea pozitivă pe care o merită, în 
ansamblul său, cursul. Astfel, meto
da de tratare a organizării între
prinderilor agricole socialiste pe 
forme de întreprinderi a dus, după 
părerea noastră, la unele repetări 
inutile, care au restrîns posibilități
le de aprofundare a problemelor. 
Asemenea repetări apar mai a- 
les în temele referitoare la pla
nificarea producției, organizarea, 
normarea și retribuirea muncii și 
analiza activității economice. Astfel, 
nu întîmplător, în tratarea proble
melor mai sus amintite se resimt 
neajunsuri în ce privește nivelul 
teoretic și mai ales în ce privește 
prezentarea eficienței economice a 
măsurilor preconizate. Poate că a- 
doptarea modului de tratare pe pro
bleme și, în cadrul acestora, a par
ticularităților de manifestare în di
feritele forme de întreprinderi agri
cole socialiste, ar fi contribuit la 
ridicarea nivelului general al cursu
lui.

De asemenea, se poate reproșa că 
din cuprinsul unor lecții reiese 
tendința evidentă de prelucrare a 
unor instrucțiuni existente în prac
tica organizării unităților agrico
le sooialiste, ceea ce a menținut 
conținutul temelor respective în 
domeniul _ generalităților, fără a 
se urmări efectele economice din 
activitatea practică a întreprin
derilor. Avem în vedere și aici te
mele referitoare la planificarea pro
ducției, organizarea, normarea și re
tribuirea muncii.

In sfîrșit, sintern convinși că 
utilizarea unor calcule de determi
nare a variantei economice optime, 
mai ales în temele privind analiza 
activității economice a întreprinde
rilor, (de pildă, varianta optimă 
de planificare a producției, de îmbi
nare a ramurilor, de intensificare a 
producției etc.) ar fi dus la creșterea 
eficienței cursului. Nu încape îndo
ială că. într-un domeniu atît de va
riat și complex cum êste economia 
agrară, folosirea metodelor matema
tice ar da rezultate pozitive.

Cursul este o lucrare utilă, a cărei 
răspîndire în rîndurile lucrătorilor 
de partid și de stat care se ocupă 
de problemele economice ale agri
culturii va contribui la îmbunătăți
rea mai departe a metodelor de con
ducere în agricultura noastră, în ve
derea sporirii producției agricole, a 
creșterii productivității muncii și 
reducerii prețului de cost.

Conf. univ. Oprea PÀRPALÀ 
candidat în științe economice

de zbuciumul crimei făptuite. Pe plan 
vocal, linia melodică a fost rezolvată și 
prinfr-o măestrită declamație lirică, în 
care coloritul timbral a pus grăitor în 
lumină multiplele și variatele accente ale 
inflexiunilor .verbale. Accentele de vio
lență sau de intens dramatism au apă
rut ca reacțiuni firești, adesea prpfund 
interiorizate, fără a atinge paroxismul 
practicat de alți cîntăreți. Interpretarea 
lui Miroslav Ciangaiovici ne-a apărut 
într-o originalitate care se situează con
vingător pe o treaptă adînc omenească 
și emoționantă.

Oaspetele a fost încadrat de elemente 
de valoare ale operei noastre dintre 
care cităm (în ordinea distribuției) pe 
Vera Rudeanu, Maria Șindilaru, Mihai 
Știrbei, Octav Enigărescu, Viorel Ban, 
Const. Iliescu, Zenaida Pally, loan Hvo- 
rov, Maria Săndulescu, excelentul cor și 
orchestra Teatrului de Operă și Balet sub 
conducerea maestrului Anatol Chisadji.

Excepționala popularitate de care se 
bucură pretutindeni opera „Bărbierul din 
Sevilla“ se datorează muzicii spumoase, 
melodioase, plină de umor, de grație și 
vioiciune — comenfînd spiritual mora
vurile claselor dominante ale secolului 
XVIII, satirizate în celebra comedie a lui 
Beaumarchais.

Miroslav Ciangaiovici ne-a prezentat 
un alt aspect al artei sale interpretative

Constantin STROESCU 
artist emerit

Monteverdi, 
bucurat de

Ieri după amiază, în sala de concerte a Radioteleviziunii a avut loc un 
recital susținut de cunoscutul bas finlandez Kim Borg, acompaniat la 
pian de Victoria Ștefănescu. Programul a cuprins lucrări de " 
Telemann, Mozart, Enescu, Kilpinen, Ravel. Spectacolul s-a

un mare succes

Concert Paul Popescu-Ștefan Pulsa
După programul admirabil prezentat 

de dirijorul Constantin Bugeanu, orches
tra Cinematografiei a susținut — sub 
baghefa dirijorului Paul Popescu — un 
al doilea concert care a cuprins „Sim
fonia de cameră" de Enescu, „Concertul 
pentru vioară și orchestră" de Haciatu
rian și oratoriul „Magnificat" de J. S. 
Bach.

Dirijorul Paul Popescu a realizat un 
concert remarcabil prin înalta ținută ar
tistică cu care a interpretat atît capo
dopera enesciană cit, mai ales, orato
riul de Bach. In ce privește conlucrarea 
cu Ștefan Ruha, solistul concertului, Paul 
Popescu a găsit aproape întotdeauna un 
echilibru de sonorități, punînd în valoa
re strălucirea concerfului lui Haciatu-ian, 
pagină monumentală a repertoriului con
temporan.

„Simfonia de cameră" este o lucrare 
ce, cu fiecare nouă audiție, dezvăluie o 
și mai mare expresivitate, mereu noi re
flexe ale dramatismului enescian. Deși 
infens, dramatismul acesta este reținut, 
uneori doar sugerat, iar răbufnirile a- 
cestei frămînfări interioare ce scapără 
cînd și cînd, te lasă doar să intuiești 
adîncul ce le nașfe. Poate de aici se 
creează impresia că fiecare audiție ți-a 
dezvăluit fotul și fofuși, de fiecare dată, 
muzica — cum a fost și în această reu
șită interpretare — îți pare mai bogată, 
mai vie.

Recent cuprins în repertoriul lui Ruha, 
„Concertul pentru vioară și orchestră 
de Haciaturian este o lucrare cu un bo
gat conținut emoțional, cu numeroase 
pagini de o inspirată și riguroasă ori-

TEATRE © CINEMA ® TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de Stat de Opere

tă : Tîrgul de fete — (orele 19 30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale“ (sala Co
media) : Eminescu — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Moartea unui artist — (orele
19.30) . Teatrul evreiesc de stat : Omul 
care a văzut moartea — (orele 20). Tea
trul „Țăndărică“ : Eu și materia moartă 
(spectacol pentru adulți — orele 20,30). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" : 
Pagini alese din revista de altădată — 
(orele 20). Circul de stat : Păcală și Tîn- 
dală — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 10; 21,30), Capitol (9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,35 — la grădină 
orele 19), Flacăra (10,30; 14,15; 16,45; 19;
21.15) , Aurora (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;
21 — la grădină orele 20), Modern (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina
„Vitan" (Calea Dudești — orele 19,30), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20). Dragoste la zero grade : Republica 
(8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15), 
Luceafărul (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Excelsior (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18; 20), Melodia 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Grădina 
„Doina- (Str. Doamnei nr. 9 — orele
19.30) , Stadionul „Dinamo“ (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 19,45). Banda de lași : 
Carpați (10; 12; 14; 16), Lumina (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Glulești (10; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 20,45), Pacea (16; 18; 20). 
Pășesc prin Moscova : București (9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,30), Feroviar 
(10; 12; 14,30; 10; 18,30; 20,30). Aventura 
de Ia miezul nopții : Festival (10; 12; 15; 
17; 19; 21, la grădină — Pasajul „Eforie" 
— orele 19). Brațul nedrept al legii : Vic
toria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfrăți
rea între popoare (10; 16; 18,15; 20,30). 
Arta (16; 18,15; 20,30, la grădină — orele
10.15) . Falsificatorul : Central (10,15; 
12,45: 15,15; 17,45; 20,15). Floreasca (16; 
18,15; 20,30), Rahova (10; 18,15). La strada : 
Union (16; 18,15; 20,30). Program pentru 
copii (dimineața). Rebelul magnific : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). In 
întîmpinarea visului — Spartachiada re
publicană — Bastonașul : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). întuneric în pli
nă zi : Cultural (16; 18,15; 20,30). Căliți 
în foc — cinemascop : Dacia (9,30; 11; 
13,30; 18; 18.30; 21). Cei șapte magnifici 
Buzeștl (15; 18; 21 — la grădină orele 19), 

în rolul lui Don Basilio pe care l-a redai 
într-un stil pe deplin adecvat personaju
lui : intrigant, ipocrit, coruptibil și ridi
col, evifînd cu măsură exagerările cari
caturale. De ,1a apariția în scenă, aspec
tul fizic al personajului, diversitatea ati
tudinilor, gesturile, mimica, mișcarea, 
costumul — traduceau întocmai trăsătu
rile caracteristice ale eroului.

Realizarea vocală a fost din cele mai 
interesante și convingătoare prin timbrul 
specific de bas cu o bogată paletă de 
culori, redînd toate nuanțele rossiniene 
de umor, servilism și șiretenie din reci
tative.

Oaspetele a cîntat alături de artiști 
romîni valoroși. Artistul poporului Nico
lae Herlea a adus în scenă, prin desă- 
vîrșila lui artă, un Figaro plin de vervă 
și de farmec scenic. Magda lanculescu, 
în excepționale condiții vocale, a realizat 
o Rozină autentică. Valentin Teodorian 
a prezentat și el, vocal și scenic, un re
marcabil Almaviva, iar Constantin Gabor 
un Bartolo de un cuceritor umor.

întreg ansamblul a fost animat de 
conducerea muzicală a maestrului Egizio 
Massini, cu dinamismul și finețea de nu
anțare cerute de capodopera rossiniană. 
La ambele spectacole regia lui Hero Lu- 
pescu („Boris") și G. Teodorescu („Băr
bierul”) împreună cu scenografia Iu.' 
R. Laub și Ion Ipser au adus o origi
nală și valoroasă contribuție.

ginalHafe. Energia folclorului armean, 
pasajele de virtuozitate violonistică și 
cantilenele s-au împletit, în întregul con
cert, înfr-un tot dinamic și echilibrat. 
Prezenfa în sală a compozitorului a spo
rit emoția publicului care a aplaudat în
delung admirabila sa creație.

Impresionantul oratoriu „Magnificat", 
model de perfecțiune, prin fiecare sono
ritate, prin fiecare moment de îmbinare 
a insfrumenfelor, prin expresivitatea și 
caracterul definit al fiecărei părți, avînd 
în același timp o extraordinară coeziune 
de ansamblu, este una din creațiile cele 
mai valoroase ale muzicii marelui Bach. 
„Magnifica)" este o lucrare monumen
tală, dar ea păstrează caracteristicile so
norităților celor mai pure ale muzicii 
de cameră. Paul Popescu a știuf să 
redea, cu simplitate și naturaleță, ceea 
ce spune muzica singură. Fără ca 
formația orchestrală să fie amplificată 
și sonoritățile îngroșate pr.in tente ce 
dau uneori un aspect difuz între
gii țesături, interpretarea a apărut 
lipsită de artificialitate, realizînd o mu
zică transparentă. Concursul remarcabi
lelor soliste Emilia Petrescu și Martha 
Kessler, a| cîntăreților Vasile Micu și 
Anton Schlezak, a contribuit la succesul 
acestei prime audiții. Cunoscut publicu
lui din anterioarele concerte de muzică 
preclasică, corul „Madrigal" condus de 
Marin Constantin, a dovedit, încă o dată, 
înalte calități de omogenitate, de mare 
suplețe și cunoaștere a stilului.

Liviu GLODEANU

Munca (12; 15; 17,45; 20,30). Doi colonel : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). Cei trei mușche
tari — cinemascop (ambele serii) : Bu- 
cegi (10 ; 16; 20; — la grădină orele 
19), Flamura (10; 15,30; 19,30). Via
ță sportivă : Unirea (16; 18,15; 20,30
la grădină orele 19). Moral 63 : Tomis 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — la gră
dină orele 19). Miorița (10,30; 12,45; 15; 
17,30; 20), Lira (15,30; 18; 20,30 - la gră
dină orele 19,15). Două duminici : Vitan 
(16, 18; 20). Galapagos : Popular (15; 17; 
19; 21), Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Koza- 
ra : Moșilor (15,15; 18; 20,45 — la grădină 
orele 20). Bărbații : Cosmos (16; 18; 20), 
Ferentari (16; 18.15;, 20,30). îndrăgostitul : 
Viitorul (14,30: 16,30; 18,45; 21). Pagini de 
istorie — Romînia, orizont ’64 : Volga (10; 
17; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Ce am citit în va
canță ? 19,40 — Emisiunea de știință : 
Prezențe invizibile. 20,00 — Filmul artis
tic „Păpușile rid“ 21,30 — Emisiune 
coregrafică „Simfonia vestică". In în
cheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit și a de

venit instabilă în jumătatea de vest a 
țării, unde cerul a fost mai mult acope
rit. In rest, vremea s-a menținut în ge
neral frumoasă, cu cer variabil, în prima 
parte a intervalului. In București : 
Vremea a fost în general frumoa
să la început, apoi a devenit ușor insta
bilă, cînd cerul s-a înnourat treptat și a 
plouat trecător. Vîntul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă 25 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 33, 24 șl 
25 septembrie. In țară : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale în cea mal mare parte a 
țării. în regiunea de munte lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura în general staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 12 șl 22 grade 
In jumătatea de nord a țării condiții de 
brumă. In București : Vreme schimbă
toare cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi mai mult în prima parte a inter
valului. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
în general staționară.
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(Urmare din pag. I-a) 

ceni de pe cele 350 hectare cultiva
te cu porumb. In prezent, 24 de a- 
telaje transportă cocenii de pe cîmp 
la silozuri.

însilozarea cocenilor a început și 
în multe din gospodăriile colective 
din regiunea Iași. La G.A.C. Rugi- 
inoasa — Pașcani, după ce s-au în- 
silozat 300 tone de diverse ierburi 
și 700 tone porumb simplu, colecti
viștii folosesc și coceni în amestec 
cu dovleci, borhot și melasă. în to
tal se vor asigura 2 000 tone coceni. 
Tot în amestec cu borhot se mai 
însilozează 1500 tone frunze și co- 
lete de sfeclă, oapitule de floarea- 
soarelui și coceni. Rezultate bune au 
obținut și colectiviștii din Chișcă- 
reni, Belcești, Hîrlău, Vlădeni, Bi
volari, Movileni și altele.

POSIBILITĂȚI EXISTĂ,

INIȚIATIVA LIPSEȘTE* >
Deși timpul este înaintat, într-o 

serie de gospodării colective nu se 
lucrează cu toate forțele la însilo
zarea furajelor. In raionul Vînju 
Mare s-au însilozat pînă acum numai 
15 000 tone de nutrețuri. Această 
cantitate nu acoperă nici pe depar
te necesarul prevăzut în balanța fu-

PROLOG 1965
(Urmare din pag. I-a)

partid — că, în timpul ce a rămas din 
acest an, cîjiva ’tovarăși compe- 
tenfi din activul de partid să anali
zeze la faja locului stadiul lucrărilor și 
ce se poate face pentru urgentarea lor. 
Birourile organizațiilor de bază au fost 
îndrumate să analizeze în ședinfele 'or 
comune cu conducerile secțiilor și să 
prevadă măsuri bine chibzuite în scopul 
îndeplinirii la timp a lucrărilor de mică 
mecanizare.

Multiplele aspecte ale producției de 
azi nu i-au oprit pe oamenii uzinei brăi- 
lene să fie prevăzători și să arunce de 
pe acum o privire la producția de mîine. 
Pe măsura' acceptării propunerilor de 
către conducerea uzinei (deși ne aflăm 
abia în luna septembrie) se întocmesc 
documentațiile, se întreprind acțiuni con
crete, ca lucrările de mică mecanizare 
prevăzute pentru 1965 să înceapa încă 
de la sfîrșitul acestui an sau din prima 
lună a anului viitor. E de la sine înțeles 
că o asemenea pregătire din timp va 
aduce rezultate economice binevenite 
pentru întreaga uzină.

In producție există „drumuri" care 
scurtează distantele. Oricînd pe aceste 
drumuri faci cunoștință cu oameni și fap
te semnificative. Experiența înaintată 
giiirculă" dintr-un loc în altul și un nu

iutiu POP „Capeîe de expresie"
Baia Mare

Premiul II

ile iernii
rajeră. In unele gospodării munca 
nu este bine organizată. Zilele tre
cute, la gospodăria colectivă Car
pen, tocătoarea mecanică stătea 
nefolosită. Inginerul agronom Ion 
Tucă și președintele gospodăriei, 
Ștefan Lungu, au spus că gospodă
ria are în plan să însilozeze 1 000 
tone de furaje. Pînă acum s-au în
silozat însă doar 300 tone. Aici nu 
sînt asigurate nici măcar gropile de 
siloz necesare. In gospodăriile co
lective din Cleanov și Verbicioara, 
raionul Calafat, tocătorile existen
te nu erau folosite. Gropile umplute 
cu porumb tocat nu sînt acoperite 
în aceeași zi, ceea ce duce la micșo
rarea valorii nutritive a furajelor. 
Lipsuri asemănătoare se întîlnesc și 
în gospodăriile colective din raioa
nele Filiași, Strehaia și Oltețu.

Nici în regiunea Crișana nu se 
acordă peste tot atenția cuvenită a- 
cestei lucrări. La G.A.C. Bereghiu, 
raionul Salonta, nu s-au pregătit 
nici gropile necesare. împreună cu 
tov. Gheorghe Ruja, vicepreședinte
le gospodăriei, am mers să vedem 
cum se face însilozarea și am rămas 
nemulțumiți. Intr-o groapă necură- 
țată erau colete de sfeclă. Nefiind 
continuate transporturile, furajele 
au stat toată ziua în soare și s-au 
veștejit, pierzînd din însușirile lor 
nutritive. La gospodăriile colective

măr mereu mai mare de muncitori și teh
nicieni caută să și-o însușească.

L-am cunoscut pe inginerul Dumitru 
Neagu, sudorul șef al uzinei „Progresul". 
Ne-a vorbit pe larg despre fapful că în 
urmă cu pujin timp a fost amenajat un 
atelier special de sudură, că volumul 
lucrărilor de sudură a fost aproape du
blat fată de anul trecut, deși numărul 
muncitorilor a rămas același. Este cunos
cut că construcția de utilaj cere un vo
lum mare de sudură. Intr-o singură lună, 
la cazangeria uzinei se consumă sute și 
mii de kilograme de electrozi. De a- 
ceea, procedeele înaintate de sudură 
și-au găsit un loc binemeritat în preo
cupările colectivului. Un calcul aproxi
mativ ne arată că lungimea sîrmei fo
losite în acest an pentru sudura auto
mată și semiautomată la uzina „Progre
sul" este egală cu de 8 ori distanta 
Brăila—București. Este un record față de 
anii trecufi. Totul a pornit de la un 
schimb de experiență pe care sudorii 
brăileni l-au organizat cu tovarășii lor 
de profesie de la Șantierul naval din 
Galafi. Venind aici, au văzut pe „viu" 
cum sînt utilizate aparatele de sudură 
automată și semiautomată, ce producti
vitate și calitate se ob|in. Au plecat con
vinși că noul în sudură trebuie adus și 
în uzina lor. Cu sîrguinfă de elevi con
știincioși au început să aplice cele în
vățate la Galafi. Primele rezultate n-au 

din Biharia, Leș și altele din raio
nul Oradea, însilozarea furajelor 
nici nu a început.

Mai multă inițiativă pentru ac
țiunea de însilozare este necesară și 
în raioanele Pașcani, Negrești și al
tele din regiunea Iași. La G.A.C. 
„Scînteia“ din raionul Negrești nu 
s-a asigurat decît 5 la sută din 
nutrețul murat necesar pentru iar
nă. Situații asemănătoare sînt și la 
G.A.C. Rafaila, Valea Ursului, O- 
șești, raionul Negrești. Mădîrjac șl 
Grajduri, raionul Iași, și altele.

★

Cu ocazia raidului întreprins s-a 
constatat că în toate regiunile e- 
xistă posibilități pentru grăbirea 
ritmului însilozării. Este necesar ca 
în aceste zile să fie însilozate, în 
afară de porumb, și alte resurse fu
rajere și îndeosebi coceni în amestec 
cu suculente, saramură sau melasă.

Organele de partid, consiliile agri
cole, conducerile unităților agricole 
socialiste au datoria să ia măsuri 
pentru strîngerea unor cantități cît 
mai mari de nutrețuri, să vegheze 
la respectarea regulilor de însilozare, 
astfel ca să rezulte furaje de cea 
mai bună calitate. De aceasta de
pind îmbunătățirea hrănirii anima
lelor și creșterea producției lor în 
perioada de iarnă.

prea strălucit. Alături de cunoșfinfe, lip
seau experiența și îndrumarea pe care 
timpul le-a adus.

Dacă vorbim astăzi cu sudorii Ion Pa
vel, Costică Baciu, loan Teșeleanu, cu 
maistrul principal al atelierului de su
dură, Petru Pirpiliu, care au participat la 
schimbul de experiență de la Galafi, ei 
subliniază foloasele confruntării expe
rienței în muncă cu constructorii navali 
gălăfeni. Faptele o dovedesc. La începu
tul celei de-a 9-a luni din acest an, pașii 
făcuți de sudorii de la „Progresul"- 
Brăila pot fi măsurafi prin această cifră : 
față de anul trecut, sudura automată și 
semiautomată a fost extinsă cu 40 la 
sută. Iar aceste foloase confirmă că dis
tante de 36 de kilometri care desparte 
Brăila de Galafi a fost scurtată de dru
mul experienfei, pe care noul, expe
riența valoroasă pot să circule fără bilet 
de călătorie.

— în toate întreprinderile Brăilei — 
ne-a relatat tov. Gheorghe Cazan, se
cretar al comitetului orășenesc — au 
loc intense pregătiri. Organizațiile de 
partid sînt îndrumate și ajutate să-și 
sporească mereu competenta în condu
cerea economiei, iar conducerile uzi
nelor și șantierelor să fie tot mai per
severente în aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice, creînd astfel o temelie 
trainică producției anului 1965.

Ea 21 septembrie a părăsit Capi
tala delegația Partidului Comunist 
din Norvegia, compusă din tovarășii: 
Just Lippe, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Norvegia, și Kristoffer Tangen, vice
președinte al Comitetului regional 
de partid östfold.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri Alexandru Birlădeanu 
a delegației guvernamentale a U. R. S. S.

Luni după-amiază, tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a pri
mit delegația guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă de V. Novikov, mi
nistru, președintele Comisiei pentru 
problemele economice externe de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al

Cu prilejul Concursului și Festivalului 
„George Enescu"

Șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în R. P. Romînă au marcat 
prezența în țara noastră a unor per
sonalități muzicale din țările res
pective, la cel de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George 
Enescu“, printr-o serie de întîlniri 
organizate la sediile misiunilor.

Ambasadorul U.R.S.S. în R. P. Ro
mînă, I. K. Jegalin, a organizat luni 
după-amiază un concert la care 
și-au dat concursul participanții so
vietici la această însemnată mani
festare dedicată marelui nostru mu
zician. în cursul aceleiași zile, W. A. 
Crawford, ministrul S.U.A. la Bucu
rești, a oferit un dejun în cin
stea pianistului Arthur Rubinstein. 
Au mai avut loc o recepție oferită 
de ambasadorul Finlandei în R. P. 
Romînă, Martti Salomies, în cinstea 
participanților finlandezi la concurs 
și un dejun dat de ambasadorul 
Marii Britanii la București, J. D. 
Murray, în onoarea participanților 
englezi la concurs.

La aceste întîlniri au luat parte

La 21 septembrie 1964 a încetat 
din viață în București ing. loan 
Rusmănică — directorul tehnic al 
întreprinderii de construcții hidro
energetice din țara, noastră. Născut 
la 6 octombrie 1908 în comuna To- 
hanul Nou, regiunea Brașov, a 
absolvit Școala politehnică din 
București ca inginer în anul 1933.

Prin rodnica sa activitate de ingi
ner a adus o importantă contribuție 
la realizarea celor mai mari con
strucții de tunele și hidrocentrale 
executate între anii 1944 și 1964. A 
luat parte la realizarea viaductului 
Caracău, a condus lucrările de con
struire a căii ferate Bumbești-Live- 
zeni, apoi a fost conducătorul tehnic 
la execuția hidrocentralei „V. I. Le- 
nin“-Bicaz, a barajelor : Negovanul, 
Teliuc, Secul, Firiza și al hidrocen
tralelor în execuție de pe Bistrița- 
aval și de pe Argeș.

Datorită capacității sale tehnice și 
aprecierii de cave s-a bucurat, a fost 
numit membru în comisia romîno- 
iugoslavă pentru pregătirea reali
zării Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier pe Dunăre.

în tot timpul activității sale a 
acordat o atenție deosebită creșterii 
cadrelor de specialiști în domeniul 
construcției de tunele și hidrocen
trale.

Meciuri internaționale
HANDBAL

Echipa de handbal Gwardia 
Gdansk (R. P. Polonă) și-a încheiat 
turneul în țara noastră întîlnind 
luni la Buzău echipa Dinamo Bucu
rești. Handbaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 17—12 (10—6).

Impresii despre Balcaniada 
de baschet masculin

RADIVOJ KORACI (Iugoslavia) : 
„Echipa noastră nu-și dezminte tradi
ția ; în toate marile turnee noi ne 
prezentăm în primele zile mai slab, 
urmînd ca ultimele meciuri să le dis
putăm la adevărata valoare. Sintern 
deficitari încă în jocul defensiv. La 
Olimpiadă nu trebuie să mai primim 
atît de multe puncte..."

AMERIKANOS GEORGE (Gre
cia) : „A tost unul din cele mai bune 
turnee la care am participat. Excep- 
tînd echipa de tineret a tării dum
neavoastră, toate celelalte participan
te au fost de torte sensibil egale. 
Succesul Iugoslaviei se datorește teh
nicii toarte bune pe care o au to(i 
jucătorii".

MINCIO DIMOV (Bulgaria): „Fa
voritele acestui campionat au con
firmat pronosticurile. Iugoslavia și 
Romînia au actualmente cele mai bu
ne echipe de baschet din Balcani. E- 
chipa noastră, deși tînără, putea ob-

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Leonte 
Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., Con
stantin Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., și de alți activiști 
de partid.

U.R.S.S., care face o scurtă vizită 
prietenească în R. P. Romînă.

La convorbirile care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială a luat 
parte Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost de față I. Iliuhin, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la 
București.

reprezentanți ai conducerii Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
personalități ale vieții artistice, re
prezentanți ai corpului diplomatic.

Simpozion pe tema 
„Cultură și educație"

Luni seara, în sala mică a Palatu
lui R.P.R. a avut loc un simpozion 
pe tema „Cultură și educație“, or
ganizat de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice, la care au participat numeroși 
părinți și elevi. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de prof. univ. 
Stanciu Stoian, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, di
rectorul Institutului de științe peda
gogice. Au vorbit scriitorul Marcel 
Breslașu și prof. Constantin Păunes- 
cu, cercetător științific principal la 
Institutul de științe pedagogice.

(Agerpres)

Pentru meritele deosebite avute 
la realizarea unora dintre cele mai 
importante construcții din cadrul 
planului de electrificare, precum și 
pentru neobosita sa activitate teh
nică, a fost decorat cu Steaua R.P.R. 
cl. a Il-a, Ordinul Muncii cl. I și a 
IlI-a și distins cu titlul de Laureat al 
Premiului de Stat al R.P.R. în anul 
1963.

încetarea timpurie din viață a 
ing. loan Rusmănică constituie 
o grea pierdere pentru hidroener
getică și construcția de tunele din 
țara noastră.

Conducerea Ministerului Minelor 
și Energiei Electrice și colectivele 
de ingineri, tehnicieni și muncitori 
din cadrul ministerului, întreprin
derilor și institutelor de proiectări 
din Ministerul Minelor și Energiei 
Electrice care l-au cunoscut și apre
ciat aduc pe această cale un ultim 
omagiu celui care a fost ing. loan 
Rusmănică.

Ministerul Minelor șl Energiei 
Electrice

întreprinderea de construcții 
hidroenergetice

Institutul de studii și proiectări 
hidroenergetice

FOTBAL
Ieri la Timișoara s-a disputat me

ciul internațional de fotbal dintre 
echipa locală Știința și formația 
malteză Sliema Wanderers din La 
Valetta. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0), prin
punctele înscrise de Lereter și Ma- 
nolache.

fine rezultate mai bune. Mi-au plăcut 
Daneu, Novacek, Albu, Poyrazoglu, 
Ortac. Totul a fost foarte bine orga
nizat“.

SEGUN KAPLANOGLU (Turcia): 
„Avem o echipă" tlnără, pe care o 
pregătim pentru competițiile viitoare, 
în meciurile de la București am învă 
(at multe lucruri pe care vom încer 
ca să le aplicăm și noi. Țin să re 
marc că avefi un public de o extra 
ordinară competentă, care ne-a în 
curajat în multe momente grele".

EMIL NICULESCU (Romînia) : 
„Fată de celelalte trei ediții la care 
am participat, actualul campionat a 
fost net superior din punct de vedere 
voloric. Apreciez echipa Iugoslaviei 
pentru jocul tehnic al tuturor bas- 
chetbaliștilor și formația Greciei, care 
și-a găsit un stil propriu. Noi dorim 
să confirmăm la „europenele" de la 
Moscova linia ascendentă pe care o 
avem acum",

Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Consi
liul de Stat, Camera Populară, Con
siliul de Miniștri ale R. D. Germane 
și Consiliul național al Frontului Na
țional al Germaniei democrate au 
dat publicității necrologul tovarășu
lui Otto Grotewohl, fiu credincios al 
clasei muncitoare germane, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.

Națiunea germană a suferit o pier
dere grea — a luat sfîrșit viața uneia 
dintre cele mai remarcabile perso
nalități ale poporului german.

în necrolog se arată că tînărul 
ucenic tipograf Otto Grotewohl, fiu 
al unei familii de muncitori din 
Braunschweig, a intrat acum peste 
50 de ani în mișcarea muncitorească 
organizată. în anul 1912, în vîrstă 
de 18 ani, el a devenit membru al 
Partidului Social Democrat German, 
fiind unul dintre organizatorii tine
retului muncitor din Braunschweig 
oare, în perioada pregătirii primului 
război mondial imperialist, a opus 
rezistență politicii războinice a 
cercurilor militariste germane.

în timpul războiului a fost trimis 
pe front iar după prăbușirea Ger
maniei imperialiste a devenit pre
ședintele unui consiliu al muncito
rilor și soldaților. în Republica de 
la Weimar, el a activat oa președin
te al Organizației regionale a 
P.S.D.G. din Braunschweig și depu
tat în Reichstag, îndeplinind tempo
rar funcția de ministru într-un gu
vern social-democrat din Braunsch
weig.

în timpul dominației naziste, 
Otto Grotewohl a fost arestat și ju
decat de fasciști sub acuzația de 
înaltă trădare. Din politica greșită a 
conducerii de dreapta a P.S.D.G., 
care se opunea unității clasei mun
citoare împotriva fascismului, Gro- 
tewohl a tras învățăminte hotărîtoa- 
re pentru activitatea sa ulterioară.

După înfrîngerea armatelor hitle- 
riste de către glorioasele armate so
vietice și ale aliaților lor, a fost 
transpus în fapt, în Germania ră
săriteană, obiectivul urmărit de 
mult de germanii antifasciști : uni
tatea de acțiune a comuniștilor și 
social-democraților și, în sfîrșit, u- 
nirea Partidului Comunist din Ger
mania cu Partidul Social-Democrat 
într-un partid muncitoresc unit. 
Este meritul istoric de netăgăduit al 
lui Otto Grotewohl faptul că, în po
fida presiunilor exercitate de liderii 
social-democrați de dreapta și de 
puterile occidentale de ocupație, el 
a pășit cu hotărîre, împreună cu alți 
tovarăși social-democrați, pe calea 
unității. împreună cu Wilhelm Pieck, 
Otto Grotewohl a fost ales la Con
gresul de unificare a partidului, 
din aprilie 1946, președinte al Parti
dului Socialist Unit din Germania.

Buletin
BERLIN 21 (Agerpres). — A fost 

dat publicității următorul buletin 
medical în legătură cu decesul lui 
Otto Grotewohl :

Otto Grotewohl, președintele 

TELEGRAMĂ

T ovarășului
dr. LOTHAR BOLZ

Ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane
Berlin

Profund îndurerat de vestea încetării din viață a tovarășului Otto 
Grotewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, conducător de frunte al Republicii Democrate Germane, vă 
rog să primiți, tovarășe ministru, sincerele mele condoleanțe.

CORNELIU MÄNESCU 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Romîne

In citeva
O Turneul internațional de tenis de 

la Split a fost cîștigat de iugoslavul 
Nicola Pilici. El l-a învins în finală, 
după cinci seturi (6—0 ; 6—2 ; 1—6 ; 
3—6 ; 6—2) pe campionul romîn Ion 
Tiriac. Meciul a avut o desfășurare 
pasionantă și s-a ridicat la un înalt 
nivel tehnic. La feminin, primul loc a 
fost ocupat de cehoslovaca Lendova. 
în finala probei de dublu mixt, Korda, 
Lendova (R.S.C.) au învins cu 6—3 ; 
6—3 ; 6—4 perechea Schacht—Țiriac.

® După 9 runde, în turneul candi
datelor la titlul mondial de șah de la 
Suhumi conduce maestra iugoslavă 
Milunka Lazarevlci cu 7 puncte și 
două partide întrerupte. în runda a 
9-a, Lazarevici a cîștigat la Teodores- 
cu, Karakas la Moscini, Kusnir a în
vins-o pe, Borisenko și Eretova pe 
Lane.

• Turneul internațional de polo pe 
apă de la Budapesta a fost cîștigat de 
echipa R. P. Ungare, care în ultimul 
joc a învins cu scorul de 6—1 (0—0 ; 
1—0 ; 2—0 ; 3—1) echipa Franței. R. P. 
Polonă a întrecut cu 3—2 (1—1 ; 1—1 ; 
0—0 ; 1—0) echipa Austriei.

• Pe stadionul olimpic din Roma 
s-a desfășurat „triunghiularul“ atletic 
dintre echipele masculine ale Italiei, 
Suediei și Norvegiei Surpriza con
cursului a fost înregistrată la proba 
de aruncare a suliței, unde norvegia
nul Terje Pedersen, recordmanul 
mondial al probei, primul atlet din 
lume care a realizat peste 90 m, s-a 
clasat pe locul doi cu 75,18 m. între
cerea a fost cîștigată de compatriotul 
său Rasmussen cu un rezultat mo
dest : 76.90 m.

• în Palatul sporturilor din Mos- 
i cova s-a disputat dubla întîlnire de

volei dintre selecționatele olimpice 
ale U.RS.S. și echipele R. D Germa
ne. în ambele meciuri, victoria a re
venit gazdelor cu 3—0

G La Paris s-a disputat tradițio
nala competiție internațională de ci
clism „Marele Premiu al Națiunilor” 
(100 km contra-cronomet.ru). Victoria 
a revenit belgianului Walter Bouc-

împreună cu Wilhelm Pieck și Wal
ter Ulbricht în calitate de copre
ședinte al partidului muncitoresc 
unificat și membru în Prezidiul 
Consiliului popular german, el~ a 
colaborat activ la instaurarea orîn- 
duirii democrate antifasciste, la 
consolidarea alianței clasei munci
toare cu țărănimea și cu celelalte 
pături ale oamenilor muncii.

Activitatea lui Otto Grotewohl 
este foarte strîns legată de dezvol
tarea și adîncirea prieteniei poporu
lui german cu Uniunea Sovietică și 
cu celelalte țări socialiste.

Cu prilejul înființării Republicii 
Democrate Germane, Otto Grote
wohl a fost ales președinte al Con
siliului de Miniștri, cîștigîndu-și me
rite deosebite în consolidarea statu
lui muncitoresc-țărănesc german.

Otto Grotewohl a susținut neobo
sit încheierea unui tratat de pace 
cu ambele state germane și, pe a- 
ceastă bază, rezolvarea pașnică a 
problemei Berlinului occidental, în 
vederea înfrînării forțelor revanșar
de și militariste din Germania occi
dentală — condiție hotărîtoare 
pentru apărarea păcii în Europa.

Tovarășul Otto Grotewohl a între
ținut necontenit legături strînse cu 
oamenii muncii, a acordat cea mai 
mare atenție problemelor vieții 
economice și culturale, dezvoltă
rii în continuare a democrației 
socialiste și îmbunătățirii activității 
organelor de stat.

Otto Grotewohl a întrunit în persoa
na sa pe muncitorul și socialistul 
german cu conștiință de clasă, pe re
voluționarul și omul de stat care a 
muncit cu atașament, competință și 
chibzuință, cu o mare modestie și în 
spirit creator în cadrul conducerii 
colective de partid și de stat. Ca 
membru în Biroul Politic al Parti
dului Socialist Unit din Germania el 
a depus eforturi neobosite pentru 
dezvoltarea partidului marxist-leni- 
nist al clasei muncitoare.

Viața lui Grotewohl este viața 
unui socialist conștient, care și-a 
consacrat toată capacitatea și toate 
forțele sale intereselor poporului 
muncitor.

Oamenii muncii din Germania — 
se spune în încheierea necrologului 
— se înclină profund îndoliați, 
scumpe prietene și tovarășe Otto 
Grotewohl, și îți mulțumesc pentru 
viața ta plină de jertfe, pusă cu 
credință în slujba clasei muncitoare 
germane, a păcii, socialismului și 
reunificării naționale. Viața și testa
mentul tău ne vor menține mereu 
vie îndatorirea de a apăra ca pe lu
mina ochilor unitatea clasei munci
toare și a tuturor forțelor democra
te din Republica Democrată Germa
nă. Obiectivele pentru care ai luptat 
vor deveni o realitate în întreaga 
Germanie.

medical
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, a încetat din viață la 21 sep
tembrie 1964, ora 12,35, în urma 
unei hemoragii cerebrale, după o 
lungă și grea suferință.

ri n du ri
quet, care a realizat timpul de 2 h 
22' 49’’ (medie orară 42,007 km).

9 Cunoscutul atlet francez Michel 
Jazy a stabilit un nou record al țării 
sale în proba de 1 milă cu timpul de 
3’ 57’’ 9/10 Concursul s-a disputat pe 
o vreme nefavorabilă (vînt și ploaie). 
Michel Jazy este deținătorul recordu
rilor mondiale în probele de 2 000 m 
și 3 000 m El se anunță ca unul din 
principalii favoriți ai J, O. de la To
kio în proba de 5 000 m.

® Pe stadionul „Dinamo“ din Za
greb s-a disputat meciul de atletism 
dintre selecționatele feminine ale Iu
goslaviei, Franței și Italiei. Echipa 
Iugoslaviei a învins cu 61—54 echipa 
Italiei și cu 60—55 puncte echipa 
Franței. Iată cîteva rezultate tehnice : 
800 m — Dupureur (Franța) 2' 04”
4/10 ; înălțime — Gere (Iugoslavia) 
1,67 m ; 100 m — Vatorazzo (Italia) 
11” 7/10 ; 80 m garduri — Stamejçic 
(Iugoslavia) 10” 8/10 ; disc — Ricci
(Italia) 48,45 m ; lungime — Della 
Tria (Italia) 6,26 m (record italian) ; 
ștafeta 4X100 m — Franța 45” 8/10.

® Miercuri va avea loc la Belgrad 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipa Iugoslaviei (care nu va cu
prinde pe jucătorii din selecționata o- 
limpică pentru Tokio) și selecționata 
restului Europei Forul iugoslav a al
cătuit următorul lot : Soskic, Pante
le, B. Radovic (portari) ; Durkovici, 
Tusufi, Kuci, Sombolac (fundași) ; 
Brncic, Melic. Radokovic. Vasovic, P. 
Popovici, Marie (mijlocași) ; Cebinac, 
Kovacevic, Galic, Skoblar, Jerkovici, 
Vislavski, Ankovic, Kostic (înaintași).o La Budapesta s-au desfășurat lu
crările congresului federației interna
ționale de handbal, la care au par
ticipat delegați din 27 de țări. S-a sta
bilit ca întrecerile campionatului mon
dial feminin de handbal în 7 să se 
desfășoare în anul 1965 în R F. Ger
mană Campionatul mondial masculin 
în 11 se va desfășura în 1966 în Aus
tria. în 1967 Suedia va găzdui cam
pionatul mondial masculin de handbal 
în 7.
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ALGER Rezultatele parțiale Activitatea orașului 
este paralizată

Majoritatea covîrșitoare a alegătorilor 
și-a dat votul candidajilor F. L. N.

Alegerile de deputați în Adunarea 
Națională a Algeriei au luat sfîrșit 
duminică seara.

Atît la orașe cît și la sate, precum 
și în oazele Saharei algeriene parti
ciparea la vot a fost masivă. Tre- 
cînd pe la cîteva din cele 305 
centre de votare, din Algerul 
propriu zis și cele 406 aflate în 
suburbiile sale am văzut, cu multă 
vreme înainte de ora prevăzută, și
ruri lungi de oameni așteptînd des
chiderea centrelor de vot. în afară 
de bărbați, se putea remarca în mod 
deosebit o largă participare la vot 
a femeilor cît și a numeroși tineri 
care votau pentru prima oară și 
care, după expresia ziarului alge- 
rian „Le Peuple", „au făcut o bună 
alegere a viitorului lor". Și în cele
lalte orașe și departamente ale țării 
printre .care Oran, Constantine, Tlem- 
cen, Mostaganem, în general în toa
tă țara, alegerile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de entuziasm.

Deși rezultatele definitive pe în
treg teritoriul țării n-au fost 
noscute pînă la ora cînd 
aceste ’ rînduri, din cele 
date publicității reiese 
centul votanților în 12 din 15 depar
tamente ale țării depășește cifra de 
86 la sută. La Alger n-au parvenit 
încă rezultatele definitive din depar
tamentele Oasis, Tizi-Ousou și 
Saouri. Posturile de radio și televi
ziune și presa de seară algeriană 
au prezentat următoarea situație a 
alegerilor din 12 departamente ale 
țării : numărul alegătorilor înscriși 
în listele electorale din aceste de- 

, partamente este de 6 070 880, în timp 
ce numărul voturilor exprimate însu-

încă cu- 
transmit 
parțiale 
că pro-

mează 5 163 382, din care 11 268 au 
fost declarate nule. Deci Frontul Na
țional de Eliberare a obținut în a- 
ceste departamente 5 152 114 voturi. 
Judecind după aceste rezultate, po
porul algerian, printr-o puternică 
participare la alegerile legislative, 
a votat duminică în masă pentru 
candidații F.L.N.

„în anumite părți ale țării însă — 
constată ziarul „Alger républicain" 
într-un articol de fond consacrat a- 
cestui eveniment — participarea la 
vot a fost mai puțin însemnată, în 
special în Kabylia". „Aceasta, arată 
ziarul, este urmarea presiunilor e- 
xercitate de elementele contrarevo
luționare și ostile regimului din Al
geria democratică și populară. în 
ciuda acestor manevre și eforturi ale 
contrarevoluționarilor, continuă zia
rul, majoritatea zdrobitoare a ale
gătorilor bărbați și femei au răs
puns „Prezent" la apelul F.L.N. și re
voluției. Masele populare și-au dat 
votul candidaților Frontului Națio
nal de Eliberare spunînd DA socia
lismului și dreptății sociale, Da au- 
togestiunii ^i reformei agrare. Ei au 
spus un NU categoric contrarevolu
ționarilor și sprijinitorilor lor".

„în cursul viitoarelor săptă- 
mîni — conchide „Alger républi
cain" — noua Adunare Națională a 
Algeriei va trebui să se pronunțe 
asupra unor importante probleme 
printre ccjre reforma agrară aștep
tată cu nerăbdare de micii felahi, 
lupta împotriva șomajului și pentru 

■ alte măsuri în folosul poporului".

SAIGON 21 (Agerpres). — „Orașul 
Saigon este realmente paralizat de 
greva generală care a izbucnit luni 
dimineața“, relatează agenția Reu
ter, referinjiu-se la marea acțiune 
antiguvernamentală a muncitorilor 
din capitala Vietnamului de sud. A- 
provizionarea cu curent electric și 
cu apă a fost întreruptă în întregi
me, mijloacele de circulație și-au în
cetat activitatea, magazinele sînt în
chise. Muncitorii revendică dreptul 
la grevă, dreptul de a adera la sin
dicate, precum și recompensarea tu
turor victimelor care au avut de su
ferit de pe urma reprimării armate 
a demonstrațiilor din luna august. 
Un număr de 5 000 de muncitori, re- 
prezentîndu-i pe cei 60 000 de gre
viști, s-au adunat luni dimineața în 
fața sediului primului ' ministru, 
unde reprezentanții Confederației 
Muncii din Vietnamul de sud au dus 
tratative cu membri ai guvernului. 
După zece ore de tratative, ministru] 
muncii a declarat în numele guver
nului că „s-a luat cunoștință de re
vendicările formulate și că acestea 
vor fi studiate în vederea găsirii 
unei soluții“. Un reprezentant al 
Confederației Muncii a declarat că 
greva continuă și marți.

LA PAZ 21 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității la 20 sep
tembrie de Ministerul de Interne al 
Boliviei, se anunță că pe întreg te
ritoriul țării a fost decretată starea 
de asediu, ca urmare a descoperi
rii unui complot avînd drept scop 
răsturnarea guvernului și înlocuirea 
lui cu o juntă prezidată de fostul 
președinte, Hernan Siles Suazo. Co
municatul adaugă că acest plan a 
fost elaborat de unele partide de o- 
poziție și urmărea provocarea unei 
răscoale în departamentele Santa 
Cruz, Oriente și Bolivia. Sîmbătă. 
grupuri de răsculați au atacat dife
rite localități în regiunea Chuqui- 
saca.

După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă,-în cursul zilei de 
duminică au fost arestate peste 1Q0 
de persoane, între care se află fostul 
președinte Hernan Siles Suazo. Au 
mai fost arestați Antonio Anze Ji
menez și Walter Vasquez Michel, 
conducători ai partidului de dreapta 
„Falanga socialistă boliviană“, 
Estanley Camberöu, lider și deputat 
al Partidului național revoluționar 
de stînga. Conducătorul acestui par
tid, Juan Lechin, fost vicepreședin
te al Boliviei, este căutat în prezent 
de poliție.

Potrivit agenției Associated Press* 
evenimentele din Bolivia sînt puse 
în legătură cu instabilitatea situației 
economice din țară și cu nemulțumi
rile tot mai puternic manifestate de 
masele populare.

Agențiile de presă regpiintesc că 
Hernan Siles Suazo, care a fost pre-

9 ARESTAREA A NUMEROS! 
FRUNTAȘE POLITICI @ UNITÂÏIIÆ 
ARMATE CONSEMNATE ÎN 
CAZĂRMI
ședințe al Boliviei între anii 1956 și 
1960, a, fost exclus din partidul, de 
guvèrnâmînt, Mișcarea naționalistă 
revoluționară (M.N.R.), întrucît s-a o- 
pus realegerii ca președinte a actua
lului președinte și lider al M.N.R., 
Victor Paz Estenssoro. De asemenea, 
Juan Lechin, care a fost conducă
torul aripii de stînga a M.N.R., a 
părăsit acest partid și împreună cu 
Suazo și cu alți fruntași politici au 
creat noua organizație politică Par
tidul național revoluționar de stîn
ga, aflat în opoziție.

Potrivit ultimelor știri transmise 
din La Paz, autoritățile au interzis 
toate demonstrațiile, iar forțele ar
mate sînt consemnate în cazărmi.

'• fl •

BELGRAD 21 ^Agerpres). — La 21 
septembrie a sosit la Belgrad, în- 
tr-o vizită oficială, Antonin Novotny, 
președintele - R. S. Cehoslovace, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

La sosire, oaspetele a fost întîm- 
pinat de președintele R. S. F. Iugo
slavia, I. B. Tito.

(Agerpres). — Luni 
președintele

C. BENGA

Partidul comunist a cîștigaf noi mandate

CARACAS 21 
dimineața, președintele Franței, 
Charles de Gaulle, a sosit la Cara
cas, capitala Venezuelei, prima etapă 
a vizitei sale oficiale de 26 zile în 
zece țări ale Americii Latine. La 
sosirea pe aeroportul Maiquetia din 
Caracas, el a fost întîmpinat de pre
ședintele Venezuelei, Raul Leoni, și 
de alte persoane oficiale.

în legătură cu acest voiaj, presa 
pariziană de luni publică ample co
mentarii în care se ocupă de' rela
țiile Franței cu țările latino-ameri- 
cane și de posibilitatea ’ extinderii 
lor. Ziarul „La Nation“ consideră 
vizita generalului de Gaulle ca „un 
mijloc care ar putea duce la strînge- 
rea legăturilor Franței cu țările la- 
tino-americane“. Reluînd aceeași 
temă, „Combat" subliniază că „ne-

cesitățile Americii Latine sînt enor
me și depășesc cu mult posibilitățile 
Franței. înseși Statele Unite au fost 
depășite de aceste nevoi“.

în ce privește efectul pe care a- 
ceastă vizită l-ar putea avea în 
S.U.A., Reuter subliniază că „amba
sadorul francez din Caracas, Pierre 
de Vaucelles, a negat din nou că 
Franța încearcă să invadeze sfera de 
influență a S.U.A.“.

Luni 
Celle 
avut 
celor

A LIDERILOR LAOTIENI?
PARIS 21 (Agerpres). — 

după-amiază, la castelul de la 
Saint-Cloud, de lîngă Paris, a 
loc prima ședință a liderilor
trei grupări politice laoțiene — Su- 
vanna Fumma, Sufanuvong și 
Boum Oum. Ședința a fost deschisă 
de prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului.

uxită și petrol latino-amerkan

Bamako — capitala Republicii Mali

Astăzi, poporul malian sărbătoreș
te Ziua sa națională — cea de-a 4-a 
aniversare de la proclamarea inde
pendenței Republicii Mali.

Odată cu crearea noului stat, po
porul și guvernul malian și-au pro
pus ca sarcină consolidarea inde
pendenței politice și lichidarea îna
poierii economice. în 1961 a intrat 
în vigoare planul cincinal de dez
voltare economică și socială a țării 
care prevede creșterea producției 
agricole, sporirea șeptelului, pros
pecțiuni geologice, precum și con
struirea unor obiective industriale, 
în perioada care a trecut de atunci 
au fost obținute o serie de rezultate 
importante. Au fost create un număr 
de întreprinderi de stat, s-au înfiin
țat cooperative agricole, s-au luat 
măsuri pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului și îmbunătățirea asistenței 
medicale, a fost instituit monopolul 
comerțului interior.

In documentele celui de-al șa
selea congres al partidului Uniunea 
Sudaneză se arată că : „fiind condu
cătorul și organizatorul poporului 
Mali, Uniunea Sudaneză își propune 
ca sarcină să-1 conducă cît se poate 
de repede pe calea socialismului în 
condițiile păcii, unității și frăției, spre 
bunăstare și prosperitate". Uniunea

Sudaneză cuprinde pături largi ale 
populației; secretar general al parti
dului este Modibo Keita, pre
ședintele Republicii Mali. Cu pri
lejul alegerilor care au avut loc în 
aprilie anul acesta, majoritatea co
vîrșitoare a poporului malian a a- 
probat politica promovată de guver
nul țării, votînd pentru candidații 
partidului Uniunea Sudaneză.

Republica Mali duce o politică de 
pace și colaborare internațională în 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. Guvernul ei se 
pronunță pentru lichidarea definiti
vă a regimului colonial, pentru des
ființarea bazelor militare de pe teri
toriul Africii și proclamarea conti
nentului ca zonă denuclearizată.

Poporul romîn privește cu simpa
tie și solidaritate eforturile harnicu
lui popor malian pentru dezvolta
rea țării sale. între Republica Popu
lară Romînă și Republica Mali s-au 
stabilit relații diplomatice și se dez
voltă cu succes legături de priete
nie și colaborare.

Cu prilejul sărbătorii Republicii 
Mali, poporul romîn urează poporu
lui malian noi succese în lupta pen
tru făurirea vieții noi, pentru apă
rarea păcii.

■

Partidelè de stingă și-au întărit 
pozițiile în urma alegerilor care au 
avut loc duminică pentru reînnoirea 
mandatelor deputaților celei de-a 
doua camere a parlamentului sue
dez, în. timp ce partidul conservator 
a suferit o marcantă înfrîngere, în- 
registrînd pierderea a 11 mandate de 
deputat.

Partidul social-democrat, care de 
32 de ani se menține cu mici între
ruperi la putere (primul ministru 
Tage Erlander deține această func
ție de 18 ani), a cucerit victoria cu 
47,9 la sută din numărul total al vo
turilor exprimate. Deși au înregistrat 
un ușor regres (de 0,5 la sută) față 
de alegerile precedente, social-de- 
mocrații, cărora le-au revenit 117 din 
233 de mandate (cu 3 mai multe de- 
cît în 1960), au putut obține astfel și 
în cameră (deși numai cu un man
dat) majoritatea absolută pe care o 
aveau deja în senat.

Partidul comunist a înregistrat un 
progres, obținînd trei mandate în 
plus față de 1960 (8 în loc de 5). A 
crescut și numărul voturilor (peste 
30 000) depuse pentru candidații co
muniști.

Infrîngerea dreptei se exprimă nu 
numai prin cele aproape 100 000 de 
voturi pierdute de partidul conser
vator (căruiati-au revenit numai 29

de mandate față de 40 in 1960), dar 
și prin, faptul că noul partid de 
dreapta — „Adunarea creștin-demo- 
crată" — nu a obținut nici un man
dat.

Dintre partidele de opoziție au 
mai obținut : liberalii 40 de man
date și centriștii 37 de mandate, 
ambele partide menținîndu-și pozi
țiile față de 1960.

Ziarele din Stockholm, comentînd 
aceste rezultate, constată că ele, în
tărind politica internă și 
guvernului, consemnează 
anumită „alunecare spre 
corpului electoral. Se 
ză că 1 ......
partizării mandatelor mai trebuie 
așteptate, potrivit sistemului electo
ral suedez, rezultatele voturilor prin 
corespondență. Se arată că, întrucît 
în 1960 aceste voturi au reprezen
tat 4 la sută din totalul voturilor ex
primate, despuierea lor ar putea răpi 
guvernului majoritatea absolută cîș- 
tigată în cameră.

externă a 
totuși o 

stînga" a 
precizea- 

pentru definitivarea re-

Niels BERG

. MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității de
clarația agenției TASS, în care se 
arată că noul incident militar care 
a avut loc la 18 septembrie în gol
ful Tonkin confirmă din nou că sta
ționarea navelor flotei a șaptea a- 
mericane în golful Tonkin creează 
un focar permanent de încordare și 
constituie o sursă de incidente și 
conflicte militare care amenință 
cauza păcii. Guvernul S.U.A., se a- 
rată în declarație, poartă întreaga 
răspundere pentru eventualele ur
mări ale acestor incidente.

„FRANCE PRESSE" RELATEAZĂ

in sfera contradicțiilor „Pieței comune" Comunicatul polono-etiopian

conferințe
a țărilor neangajate

După cum s-a anunțat, la 5 oc
tombrie în capitala R.A.U. urmează 
să se deschidă Conferința țărilor 
neangajate. Vor participa șefi de 
state și guverne sau reprezentanți 
din 59 de țări, dintre care. 11 cu ti
tlul de observatori. Potrivit informa
țiilor relatate presei, la 23 septembrie 
va avea loc o nouă întrunire a co
misiei permanente a conferinței, 
formată din reprezentanții R.A.U., 
Ceylonului, Indiei, Indoneziei, Iugo
slaviei, Irakului, Algeriei, Etiopiei, 
Ghanei și Guineei, în cadrul căreia 
vor fi examinate propunerile pentru 
ordinea de zi. Printre problemele ce 
urmează a fi înscrise pe agenda 
conferinței, figurează: dezarmarea 
limitarea producției armelor nucle
are în scopul creării încrederii între 
state și a unei atmosfere propice 
luării de noi măsuri pentru înfăptui
rea dezarmării generale ; crearea de 
zone denuclearizate ; colaborarea 
internațională pentru întărirea păcii 
și progresul economic al statelor în 
curs de dezvoltare etc.

Se prevede, de asemenea, ca la 1 
octombrie să se întrunească miniș
trii afacerilor externe ai țărilor nean
gajate pentru a pune la punct pro
blemele legate de deschiderea con
ferinței, care își va ține lucrările în 
localul Universității din Cairo. La 
Cairo se fac intense pregătiri pen
tru primirea oaspeților.

N. PLOPEÀNU

Referindu-se la campania electo
rală pe care o duce în prezent sena
torul Barry Goldwater, candidatul 
partidului republican la postul de 
președinte al S.U.A., agenția France 
Presse a transmis un comentar în 
care scrie, printre altele :

„18 000 kilometri parcurși în avion 
în patru zile, 27 discursuri, 12 state 
străbătute, dintre care unele traver
sate de două sau de trei ori în a- 
ceeași zi, acesta este bilanțul celei- 
de a treia faze a campaniei electora
le duse de senatorul Goldwater cu 
începere de la 4 septembrie, care 
l-au condus în „marele Sud“ al Sta
telor Unite. în cursul celor două 
luni care preced data alegerilor se
natorul din Arizona va străbate a- 
proximativ 180 000 kilometri, fără a 
socoti nenumăratele călătorii cu 
trenul și automobilul.

Dl. Goldwater călătorește împreu
nă cu soția lui pe bordul unui 
„Boeing 727“, închiriat de la o mare 
societate de transporturi aeriene. 
Sprijinul masiv acordat președintelui 
Johnson de un foarte mare număr 
de ziare americane — democrate și 
republicane — pare să-l . 
într-un grad foarte mare. Această 
„dezertare" a presei 
nească un oarecare pesimism în an
turajul senatorului, unde începe să 
se considere că o victorie în noiem
brie ar fi un miracol.

Cel puțin oficial, Goldwater nu 
pare însă de fel conștient de norii 
care se adună zi de zi și care ar pu
tea să se soldeze cu un dezastru. 
Sondajele (în rîndurile opiniei pu-

blice — n.r.) au comis uneori erori 
monumentale, dar în prezent unani
mitatea este în favoarea unei vic
torii zdrobitoare a democraților și 
acest fapt este greu să fie ignorat, 
în ce-i privește pe consilierii candi
datului republican, care-1 urmează 
în toate deplasările lui, aceștia sînt 
relativ numeroși. Ei au un punct co
mun : cu toții sînt ultra conserva
tori, care par să întreacă chiar ve
derile senatorului din Arizona. Doi 
dintre ei îi redactează discursurile 
care se ocupă invariabil de aceleași 
subiecte. Goldwater corectează rar 
textele discursurilor sale înainte de 
a le rosti. El a ajuns să repete 
aceleași teme de trei sau patru ori 
în aceeași zi“.

în fața țărmului Venezuelei se află 
trei insule: Aruba, Curcaçao și Bo
naire. împreună cu alte cîteva insule 
mărunte și cu așa-zisa Guyana olan
deză (Surinam), ele constituie terito
rii ale continentului latino-american 
care sînt legate de Olanda din punct 
de vedere administrativ, avînd o 
mare însemnătate economică. în 
insulele Aruba și Curaçao există mari 
rafinării de petrol (proprietate a ca
pitalului american și anglo-olandez) 
care prelucrează țițeiul din Vene
zuela și Columbia. Unii observatori 
apreciază chiar că în ce privește 
producția de diverse produse petro
liere, aceste două insule se situează 
pe locul trei în rîndul țărilor capi
taliste, după S.U.A. și Venezuela. Su- 
rinamul este bogat în bauxite. în 
19ßl, ele au reprezentat 83 la sută 
din exportul țării.

în dorința de a-și consolida pozi
țiile, capitalul olandez consideră că 
ar fi convenabil să includă teritoriile 
de mai sus în Piața comună euro
peană ca membri asociați. Dar pla
nul are largi implicații remarcate, 
de altfel, în coloanele mai multor 
publicații occidentale. Revista vie- 
neză „Der Rundblick" a arătat, de 
exemplu, că țările membre ale Pie
ței comune s-au declarat de acord 
cu asocierea Surinamului, pentru că 
acolo bauxitele sînt doar extrase, 
fiind apoi exportate — în special în 
S.U.A. — pentru prelucrare.

în ultima vreme însă a devenit 
cunoscut că „Aluminium Company 
of America", trustul care extrage 
aproximativ 80 la sută din bauxitele 
Surinamului, intenționează să inves
tească 150 milioane de dolari pentru 
modernizarea minelor de bauxită 
și să construiască o uzină de a- 
luminiu cu o capacitate de 55 000 
tone anual. Aceste planuri stîr- 
nesc însă o vie neliniște în rîn
durile patronilor companiilor vest- 
europene de aluminiu. Asocierea a- 
cestei țări la C.E.E. ar crea condiții 
favorabile pentru „Aluminium Com
pany“ de a-și desface producția și 
în Europa. Țările membre ale C.E.E. 
percep taxe vamale de 9 la sută la 
importul de aluminiu. Organizînd 
prelucrarea bauxitelor într-o țară

asociată la C. E. E., „Aluminium 
Company“ va reuși să ocolească a- 
ceastă barieră.

Probleme serioase ridică și asocie
rea la Piața comună a Antilelor 
olandeze. De data aceasta este vorba 
de petrol. Concernele franceze, care 
și-au asigurat desfacerea petrolului 
din Sahara în țările C.E.E., s-au 
opus inițial planurilor de asociere. 
In ultimul timp însă țările membre 
ale Pieței comune au ajuns la un 
compromis. Importul anual de pro
duse petroliere din Antile a fost li
mitat la 2 milioane tone (din care 1 
milion revine Olandei, 625 000 tone 
— R.F.G., 75 000 tone — Franței). în 
afară de aceasta, s-a convenit ca 
în 
sau 
ții va 
desfacere se fac resimțite dificul
tăți, se poate adopta o hotărîre care 
să anuleze reducerile vamale acor
date produselor petroliere din Anti
le. De asemenea, toate țările membre 
pot adopta măsurile pe care le cred 
de cuviință pentru apărarea piețelor 
lor. „Problemele care se ridică în 
jurul asocierii dominioanelor olan
deze din America Latină — remarcă 
„Der Rundblick“ — constituie o 
exemplificare evidentă a luptei ascu
țite pentru piețe în cadrul C.E.E.“.

G. D.

cazul cînd Comisia C. E. E. 
unul din membrii comunită- 

stabili că pe piața de

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost semnat Comunica
tul cu privire la tratativele dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Edward Ochab, și îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I.

Tratativele, se spune în comuni
cat, au subliniat unitatea deplină 
de vederi în ce privește necesitatea 
acțiunilor :n favoarea destinderii 
încordării internaționale și a conso
lidării păcii. în comunicat este ex
primată fidelitatea față de princi
piile coexistenței pașnice a statelor, 
indiferent de orînduirea lor poli
tică, economică și socială.

Ambele părți consideră că în e- 
poca tehnicii racheto-nucleare, pro
blema cea mai importantă și ur
gentă a zilelor noastre o constituie 
preîntîmpinarea unui război nu
clear distrugător.

După părerea ambelor părți, se 
spune în continuare în comunicat, 
pe calea spre dezarmare generală o 
mare însemnătate o pot avea acor
durile cu privire la crearea de zone 
denuclearizate în Europa centrală, 
Africa și alte regiuni, precum și 
alte măsuri îndreptate spre inter
zicerea completă a folosirii armei 
nucleare, preîntîmpinarea răspîndi- 
rii armei nucleare și încetarea cît 
mai grabnică a cursei înarmărilor.

Polonia și Etiopia sînt convinșp

de necesitatea urgentă de a se ob
ține lichidarea completă a colonia
lismului și neocolonialismului în 
toate formele și manifestările lor.

Ambele părți subliniază cu satis
facție că tratativele au demonstrat 
posibilitatea lărgirii continue a co
laborării polono-etiopiene în dome
niile politic, economic și cultural.

împăratul Etiopiei a invitat pe 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Edward Ochab, să facă 
o vizită în Etiopia. Invitația a fost 
acceptată.

sprijină declarația

preocupe

face să dom-

AGENȚIA „REUTER^DESPRE:

S. U. A. și forțele nucleare multilaterale
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

„Surse oficiale din Washington, 
transmite agenția Reuter, au decla
rat la 20 septembrie că S.U.A. do
resc ca la sfîrșitul 
semnat acordul 
forței nucleare 
sele menționate 
oarecum sigure 
din țările participante la convor
birile care au loc. acum la Paris — 
S.U.A., R. F. Germană, Grecia și 
Turcia — vor fi gata să semneze

anului să fie 
privind înființarea 
multilaterale. Sur- 
afirmă că ele sînt 
că cel puțin patru

acordul la data prevăzută, adăugind 
că speră că și Olanda va fi, de ase
menea, pregătită să facă acest 
lucru“.

în cercurile oficiale de la 
Washington se relevă că hotărîrea 
Marii Britanii de a semna un astfel 
de acord va depinde de rezultatul 
alegerilor generale de la 15 octom
brie. „Aceleași surse, arată agenția 
Reuter, au afirmat că o hotărîre bri
tanică în acest sens ar fi bine pri
mită la Washington“,

SCURTE ȘTIRI

MOSCOVA. Gamal Abdel Nasser 
a adresat lui N. S. Hrușciov, prin in
termediul lui Aly Sabry, primul mi
nistru al R.A.U., care se află în vizită 
în U.R.S.S., un mesaj în care sublinia
ză importanța colaborării dintre cele 
două țări- El >?> exprimă convingerea 
că rezultatele vizitei în U.R.S.S. a lui 
Aly Sabry vor duce la .dezvoltarea 
relațiilor sovieto-arabe.

NEW YORK. La 21 septembrie re- 
• prezentanții permanenți la O.N.U. ai 

Republicii Arabe Yemen și Marii Bri
tanii au adresat președintelui Consi
liului de Securitate plîngeri în legă
tură cu incidentele care au avut loc 
la frontiera dintre Yemen și Federația 
Arabiei de Sud, aflată sub protectorat 
britanic.

ATENA. La Atena a fost semnată 
o Convenție sanitar-veterinară între 
R, P. Romînă și Grecia. Din partea 
romînă, convenția a fost semnată de 
Mircea Bălănescu, ambasadorul Re
publicii Populare Romîne în Grecia, 
iar din partea greacă de Stavros Kos- 
topoulos, ministrul afacerilor externe 
al Greciei.

lapte s-a extins, de asemenea, asupra 
orașelor Marsilia, Toulouse, Nissa și 
alte localități din sud. Fermierii fran
cezi cer guvernului să majoreze pre
țurile de achiziție pînă la nivelul ce
lor din Europa centrală.

HAVANA. La închiderea primei 
conferințe naționale a zahărului, pri
mul ministru al Republicii Cuba, Fi
del Castro, a declarat, printre altele, 
că Cuba va păstra primul loc în’lume 
în domeniul producției de zahăr. El a 
vorbit apoi despre planurile guvernu
lui revoluționar de mărire a produc
ției de zahăr. Peste șase ani, a subli
niat Fidel Castro, Cuba va produce 
anual 10 milioane tone de zahăr.

ROMA. De la moartea lui Palmiro 
Togliatti, peste 5 000 de persoane au 
făcut cerere să fie primite în rînduri
le Partidului Comunist Italian și ale 
Federației Tineretului Comunist Ita
lian. Aceștia, scrie ziarul „Unita“, 
sînt în cea mai mare parte muncitori și 
tineri, care au cerut organizațiilor de 
bază să fie primiți în partid, în me
moria lui Togliatti.

PEKIN. La invitația Consiliului chi
nez pentru promovarea comerțului in
ternațional,' a sosit la Pekin o delega-

PARIS. Greva declarată de fermie
rii francezi, care refuză să mai livreze 
lapte pentru orașe, continuă. Agen- ție a Camerei federale de comerț din 
țiile de presă menționează că Parisul Austria, condusă de R. H. Seidl, vice- 
a rămas practic fără lapte. Criza de președintele Camerei.

PEKIN 21 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao“ a publicat duminică 
un editorial în care arată că poporul 
chinez sprijină declarația Ministe
rului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam în "legătură cu noul inci
dent din golful Tonkin. Guvernul și 
poporul chinez, se spune în edito
rial, au declarat solemn că o agre-- 
siune săvîrșită de S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam echivalează cu o a- 
gresiune împotriva Chinei și că po
porul chinez nu va rămîne pasiv la 
aceasta, fără a da o mînă de ajutor.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — Fo
rumul mondial al tineretului își con
tinuă lucrările în comisii. La lucrări 
iau parte și membri ai delega
ției tineretului din R, P. Romînă. 
în comisia I-a tov. Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.Ț.M., a 
luat cuvîntul la tema : Lupta* comu
nă a tineretului și studenților din 
lumea întreagă pentru independen
ță și eliberare națională, împotriva 
colonialismului, neocolonialismului 
și imperialismului, discriminării ra
siale, pentru pace, democrație și 
progres. împotriva reacțiunii și fas
cismului. Tov. Anghel Paraschiv, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M., a 
luat cuvîntul în comisia a IlI-a. la 
tema: Rolul tineretului și studenților 
în dezvoltarea conștiinței politice de 
masă, avîntul culturii naționale și 
formarea de cadre naționale, în lupta 
împotriva rămășițelor trecutului co
lonial pe plan cultural și educație, 
pătrunderii și difuzării ideologiei 
imperialiste.

Cuvîntările delegaților romîni au 
fost primite cu mult interes.
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