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La dezbaterea cifrelor de plan pe 1965 în ramura economiei fores
tiere din regiunea Suceava, care a avut loc recent, au participat cadre de 
conducere din întreprinderi, secretari ai organizațiilor de partid, acti
viști ai comitetului regional și comitetelor raionale de partid, președinți 
ai comitetelor de sindicat, specialiști din minister. In cadrul discuțiilor 
s-a acordat o mare atenție felului cum au fost îndeplinite sarcinile tra
sate de Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. privind îngri
jirea și exploatarea rațională a fondului forestier, valorificarea superi
oară a lemnului.

în cuvîntul său, tov. ing. Spiri
don Iönescu, directorul Direcției re
gionale a economiei forestiere Su
ceava, a arătat că, pe lîngă acțiu
nea de împădurire și de creștere a 
productivității pădurilor, în exploa
tările forestiere s-au luat mă
suri pentru gospodărirea mai bună 
a masei lemnoase. O atenție 
deosebită s-a acordat operației de 
sortare, căutîndu-se să se : dea fie
cărei bucăți de lemn utilizarea in
dustrială cea mai corespunzătoare. 
Această acțiune a început prin pre*- 
gătirea și ridicarea calificării sorta- 
torilor, încît ei să cunoască cît mai 
bine calitățile, defectele și modul 
cel mai rațional de folosire a lem
nului. S-a urmărit ca sortarea 
să nu se mai facă în parchete, ci în 
depozitele intermediare și în depo
zitele fabricilor de cherestea, unde 
controlul tehnic se poate face de ca
dre cu calificare mai înaltă și în 
condiții mai bune.

Strădaniile muncitorilor forestieri 
pentru gospodărirea chibzuită a lem
nului au fost ușurate și de creșterea 
gradului de mecanizare a operații
lor de exploatare.. în pădurile su
cevene sînt folosite în prezent peste 
400 fierăstraie mecanice, 100 trac
toare de diferite tipuri, 68 funicu
lare, numeroase ăutofrolii, cojitoare 
și alte utilaje. Volumul lucrărilor e- 
xecutate cu ajutorul mașinilor și

utilajelor a crescut permanent, 
ajungînd ca în primele 8 luni ale 
acestui an, 63,4 la sută din masa 
lemnoasă să fie exploatată mecanic, 
iar la încărcat procentul de meca
nizare a atins în aceeași perioadă 
46,2 la sută.

Prin îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a masei lemnoase s-au ob
ținut în plus anul acesta 8 000 mc 
lemn de lucru, iar prin reducerea 
pierderilor în exploatări s-au eçp- 
nomisit 9 200 mc material lçmnos.

Un rol hotărîtor în obținerea a- 
cestor succese a avut aplicarea în 
viață a indicațiilor comitetului re- ' 
gional de partid privind acțiunea de 
permanentizare a muncitorilor în 
exploatările forestiere. Peste 75 la 
sută din totalul masei lemnoase a 
fost exploatată de către muncitori 
organizați în brigăzi permanente cu 
acord global. Pentru anul 1965 se
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A LEMNULUI
prevede ca volumul masei lemnoase 
exploatat în acest fel să crească la 
80 la sută.

Numeroși participanțl la discuții 
au vorbit despre acțiunile ce tre
buie întreprinse pînă la sfîrșitul a- 
nului și în anul viitor în exploa
tările forestiere pentru creșterea va
lorificării lemnului.

— Colectivul întreprinderii noa
stre a dobîndit o bună experiență 
în ce privește folosirea mecanisme
lor, a spus în cuvîntul său ing. Ion 
Popescu de la întreprinderea fores
tieră Falcău. Cu fiecare an ce trece, 
sporește numărul mecanismelor, 
crește gradul de mecanizare în ex
ploatări. O cerință veche a celor ce 
lucrează în exploatările forestiere, 
și care nu a fost rezolvată pe de
plin, o constituie însă asigurarea, cu 
piese de schirpb. Anul acesta, 'din 
cauza aprovizionării defectuoase cu 
asemenea piese, în funcțjpnarea u- 
nor utilaje și mecanisme s-au pro
dus stagnări.

Alți vorbitori au arătat c§, în ve
derea gospodăririi cît mai chibzuite 
a lemnului, trebuie luate din vreme 
măsuri pentru punerea în valoare a 
materialului din locurile gpeu acce
sibile, prin construirea de noi 
drumuri și montarea de funiculare. 
Eșalonarea parchetelor ce vor fi 
ploatate anul' viitor să se facă 
funcție de loc și condițiile 
transport.

ex- 
în 
de
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încheierea celui de-al -lea Festival
international „George Enescu“

Directivele celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. prevăd că, prin valo
rificarea superioară a lemnului și 
concentrarea producției în între
prinderi moderne de cherestea, pla
caj, furnir, plăci fibrolemnoase, mo-

bilă etc., valoarea ce se va obține 
dintr-un metru cub de masă lem
noasă exploatată va crește în 1965 
cu circa 80 la sută fată de realiză
rile din anul 1959. Unitățile fores
tiere și de industrializare a lemnu-

Intr-una din halele de fabricație ale Combinatului de industrializare a lemnului din Suceava

lui de la Fălticeni, Falcău și Vatra 
Domei, Fabrica de binale de la Fra
sin, Fabrica de mobilă din Rădăuți 
și Combinatul de industrializare a 
lemnului din Suceava, intrat în func
țiune de numai doi ani, contribuie 
din plin la traducerea în viață a 
acestor sarcini. Punerea în func
țiune a întreprinderilor de indus
trializare cu profil complex a dus 
la economisirea materiei prime, la 
creșterea producției și productivită
ții muncii. Pe primele 8 luni ale a- 
nului în curs, în unitățile Direcției 
regionale a economiei forestiere Su
ceava, valoarea produselor obținute 
dintr-un metru cub de masă lem
noasă dată în producție a fost cu 
32 la sută mai mare decît în 1959, 
iar pe întreaga economie forestieră 
din regiune creșterea se ridică la 
aproape 90 la sută ; s-au îndeplinit 
astfel cu un an mal devreme sarci
nile prevăzute de Directivele Con
gresului al III-lea al partidului.

Tov. Simion Macovei, inginer șef 
al C.I.L. Suceava, Vasile Chidovăț, 
director al IPROFIL Rădăuți, 
Gheorghe Mihăilescu, inginer șef al 
I. F. Fălticeni, au arătat că mai 
există încă rezerve în ce privește 
creșterea valorii produselor obținu
te dintr-un metru cub de masă lem
noasă. Ei au propus să se creeze 
secții noi de fabricație în vederea 
înnobilării plăcilor fibrolemnoase, 
realizării unor sortimente ca doage, 
lăzi pentru fructe etc.

în ședința de dezbatere a cifrelor 
de plan pe 1965 s-au făcut și alte 
propuneri : extinderea acțiunii de 
recoltare și valorificare a produse
lor accesorii ale pădurii (făină de 
cetină, fructe, ciuperci comestibile) : 
depășirea producției la bușteni de 
rezonanță, bușteni pentru derulaj, 
pentru furnire și la alte sortimente 
valoroase ; valorificarea lemnului 
mărunt și a crengilor legate în snopi 
pentru fabricarea plăcilor fibrolem
noase ; ridicarea gradului de califi
care a muncitorilor și tehnicienilor 
prin organizarea de cursuri, confe
rințe, schimburi de experiență; fo
losirea cu indici superiori a utilaje
lor existente.

în încheierea discuțiilor, tov. Mi
hail Suder, ministrul economiei fo
restiere, a arătat, printre altele, că 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din întreprinderile forestiere și 
combinatele de industrializare a 
lemnului ale regiunii Suceava au 
obținut rezultate deosebite în ce 
privește valorificarea superioară a 
masei lemnoase. Colectivele de mun
ca din aceste întreprinderi — a spus 
vorbitorul trebuie să-și concen
treze eforturile spre realizarea pla
nului pe anul în curs la toți indi
catorii și să chibzuiască la noi mă
suri pentru a crea condiții favora
bile îndeplinirii sarcinilor sporite de 
producție pe anul viitor.

NIstor ȚUICU 
coresp. „Scînteil”

Ultimul concert al celui de-al 
III-lea Festival internațional „Geor
ge Enescu“, susținut marți seara în 
sala Palatului R. P. Romîne de Or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu“, dirijată de 
Mircea Basarab, s-a bucurat de con
cursul celebrului pianist american 
Arthur Rubinstein.

La concert au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Dră
ghici, Leonte Răutu, participant la 
concurs și festival, personalități ale 
vieții culturale și artistice, un nu
meros public.

Au asistat șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Arthur Rubinstein a dat o inter
pretare strălucită Concertului nr. 5 
în mi bemol major pentru pian și 
orchestră de Beethoven. Aplauze en
tuziaste, îndelungate, au rechemat 
de mai multe ori pe marele artist. 
La cererea insistentă a publicului, ei

a interpretat Scherzo în do diez mi
nor de Chopin.

în partea a doua a programului a 
fost executată Simfonia a IX-a în re 
minor de Beethoven, avînd ca so
liști pe Emilia Petrescu, Martha 
Kessler, Mihail Știrbei și Marius 
Rintzler. Și-au dat concursul coru
rile Filarmonicii de stat „George

Enescu“ și Radioteleviziunii dirijate 
de D. D. Botez și Alexandru Șumski.

Concertul s-a bucurat de un mare 
succes. Pianistului Arthur Rubinstein 
și celorlalți artiști le-au fost oferite 
coșuri cu flori din partea președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

A v M A

ȘCOLII DE CULTURA GENERALĂ
Impetuosul avînt al' culturii so

cialiste în anii puterii populare cu
prinde ça o parte componentă, indi
solubilă, dezvoltarea puternică a 
școlii de toate gradele. Generaliza
rea învățămîntului de opt ani, în- 
cepînd din toamna aceasta, și pre
lungirea duratei școlii medii aduc 
după sine, odată cu creșterea în
semnată a numărului de elevi și îm
bunătățirea condițiilor de studiu, 
perfecționarea continuă a procesului 
instructiv-educativ. Un rol impor
tant au în această privință noile 
planuri de învățămînt — pregătite 
de Ministerul învățămîntului cu con
cursul celor mai valoroase cadre di
dactice din toate regiunile țării — a 
căror elaborare a fost cerută de dez
voltarea actuală a școlii noastre.

Noile planuri de învățămînt re
flectă cerințele pe care le ridică o-

rînduirea socialistă în domeniul 
pregătirii pentru viață a tinerei gene
rații, stabilesc liniile directoare ale 
procesului instructiv-educativ. Din 
contextul acestui important docu
ment școlar, care va orienta activi
tatea la catedră a zeci de mii de slu
jitori ai școlii, se impun atenției, în 
primul rînd, soluțiile judicioase care 
s-au adoptat pentru a se asigura în
sușirea de către elevii aflați pe dife
rite trepte ale învățămîntului a unui 
sistem închegat și accesibil de cu
noștințe din tezaurul culturii și 
științei contemporane, educarea ti
neretului în spiritul dragostei față 
de muncă, față de patria noastră 
socialistă și Partidul Muncitoresc 
Romîn.

în elaborarea planurilor de învă- 
țămînt ale școlii generale de opt ani 
s-a avut în vedere necesitatea ca

absolvenții să capete o pregătire de 
cultură generală unitară din toate 
domeniile care să le dea posibilita
tea să-și continue studiile în în- 
vățămîntul mediu, profesional, teh
nic, pedagogic, sau să desfășoare 
o activitate utilă în diferite sectoa
re ale economiei. Prelungirea dura
tei învățămîntului general de la 
șapte la opt ani a îngăduit o 
eșalonare mai judicioasă pe ansam
blul claselor I—VIII a obiectelor de 
învățămînt, potrivit cu particulari
tățile de vîrstă ale copiilor și tine
rilor, predarea mai detaliată a unor 
teme și lecții, introducerea unor o- 
biecte noi și înlăturarea supraîncăr
cării din planurile de învățămînt. 
Elevii din clasele I—III vor avea 
zilnic cîte 4 ore de predare, iar cei 
din clasele IV—VIII cîte 4—5 ore.

Deosebit de important este și fap
tul că planul de învățămînt stabi

lește un raport just între diferitele 
grupe de obiecte. Din numărul total 
de ore prevăzute în cei opt ani de 
școală, 39,9 la sută sînt destinate pre
dării studiilor umaniste, 31,8 la sută 
celor din grupa de studii realiste, 
22,3 la sută educației fizice și este
tice și 6 la sută lucrărilor practice. 
Un loc de seamă este rezervat pre
dării limbii romîne căreia i s-a a- 
fectat mai mult de jumătate din to
talul orelor destinate obiectelor de 
studii umaniste. O îmbunătățire 
substanțială s-a adus studiului lim
bilor străine. In școala de 7 ani e- 
rau predate paralel două limbi mo
derne în cîte 2 ore pe săptămînă, 
timp în care nu se putea însuși în 
mod satisfăcător nici una dintre ele 
și constituiau un izvor al supraîn
cărcării elevilor. Noul plan prevede 
predarea unei singure limbi mo
derne la alegere — rusă, engleză 
sau franceză — cîte 3 ore săptămî- 
nal, ceea ce va permite ca după pa
tru ani de studiu elevii să poată 
duce o conversație uzuală sau să 
consulte o carte în limba pe care au 
studiat-o.

Al. PODARU

Balerini romini 
in turneu peste hotare

Aseară baletul și orchestra Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne 
au plecat într-un turneu de o lună 
în R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană. Solii artei romî- 
nești vor susține spectacole la Wroc
law, Lodz, Varșovia, Praga, Brno, Bra
tislava, Berlin, Magdeburg, Karlmarx- 
stadt. Artiștii vor prezenta „Romeo și 
Julietta" de Prokofiev (regia și core
grafia Vasile Marcu, decoruri și cos
tume Ofelia Tutoveanu), o seară de 
balet care va cuprinde „Amorul vră
jitor" a lui de Falia (regia și coregrafia 
Vasile Marcu, decoruri și costume 
Ofelia Tutoveanu), „Bolero" de Ravel 
(regia și coregrafia Tilde Urseanu, de
coruri șl costume Paula Brîncoveanu), 
un act din „Iancu Jianu" de Mircea 
Chiriac (regia și coregrafia Oleg Da- 
novschi, decoruri și costume Ion Ipser), 
precum și un recital. Dirijor: Cornel 
Trăilescu. In distribuție : Irinel Liciu, 
Valentina Massini, Ileana Iliescu, 
Alexa Mezincescu, Gabriel Popescu, 
Gheorghe Cotovelea și alții, precum și 
mezzasoprana Dorothea Palade care va' 
interpreta partea solistică de canto din 
„Amorul vrăjitor“.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a oferit marți seara o re
cepție la Palatul Consiliului de Mi
niștri în cinstea participanților la cel 
de-al III-lea Concurs și Festival in
ternațional „George Enescu“.

Au participat tovarășii Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, Mihai Da- 
lea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Rădulescu, Constantin Tuzu, membri

ai Consiliului de Stat, ai guvernului 
și alte persoane oficiale, numeroși 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția ș-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

LA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR ECONOMIEI NAȚIONALE

P&sts 1500&S0 dl® vizifatßii

A trecut o lună de la deschiderea 
Expoziției realizărilor economiei na
ționale a R. P. Romîne. în această 
perioadă prin fața standurilor au 
trecut mai mult de 1 500 000 vizita
tori : muncitori și ingineri, colecti
viști, intelectuali, studenți, gospodi
ne, militari, elevi etc, în grupuri or-

ganizate sau individual. Totodată, 
expoziția a avut ca oaspeți diferite 
delegații guvernamentale din țări 
socialiste și din alte țări, precum și 
aproape 10 000 de oameni de afa
ceri, industriași, ziariști și turiști 
străini.
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In primele zile ale anului școlar în școala nouă din cartierul Jlului- 
Scîntela

(Continuare în pag. Il-a)

0 delegație a Marii Adunări Naționale 
a plecat in Franța

Marți dimineață a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Paris, o 
delegație a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, condusă de Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., care, la 
invitația Adunării Naționale Fran
ceze, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte deputății 
Roman Moldovan, membru al Con
siliului de Stat, Ion Pas, vicepre
ședinte al Comitetului de condu
cere a Grupului romîn al Uniunii 
interparlamentare, Gheorghe Vasi- 
lichi, membru în Comisia econo- 
mico-financiară, Teodor Marinescu, 
secretarul Comisiei de politică ex
ternă, acad. Grigore Benetato, vi
cepreședinte al Comisiei de sănătate

și prevederi sociale, C. Paraschives- 
cu-Bălăceanu, membru în Comisia 
juridică.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
Alexandru Bîrlădeanu, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Anton Breitenhofer și P. Constan- 
tinescu-Iași, membri ai Consiliului 
de Stat, acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al M.A.N., Mihai Levente 
și Aurel Vijoli, miniștri, Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, deputați.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
ambasadei Franței la București.

(Agerpres)

SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

La un pas de lași
In acest an- la Iași s-a pre

văzut construirea a 1 028 aparta
mente ; 90 la sută din ele au și 
fost date în folosință. Dar, la în
tocmirea proiectelor, proiectanții 
de la D.S.A.P.C. -Iași nu a-u ținut 
seama întotdeauna de posibilită
țile- reale de execuție. Este vorba, 
între altele, de. faptul că pentru 
pardosirea apartamentelor s-a, 
prevăzut un tip de parchet pe 
care fabrica furnizoare nu-l pro-' 
duce decît în cantități mici. Nea- 
vînd de unde obține parchetul 
prevăzut în proiect (după care s-a 
stabilit costul), constructorul a 
fost nevoit să folosească alte ma
teriale. Aceasta l-a costat, în 
plus, circa 100 000 lei.

Desigur, e bine că proiectanții 
caută să reducă costul lucrărilor, 
dar de ce adoptă soluții care nu 
se pot realiza în practică ? Și 
cînd te gîndești că fabrica de 
parchete este la Ciurea, la un pas 
de Iași, te întrebi de ce n-au luat 
măcar telefonic legătură spre a 
se informa asupra sortimentelor 
de parchet pe care le produce.

Acum se pregătesc documenta
țiile pentru construcțiile anului 
viitor. Ar fi bine ca proiectanții 
să țină în mai mare măsură sea
ma de posibilitățile reale de a- 
provizionare ale constructorilor.

loan V. BEȘLIU
secretarul organizației de bază, 
Șantierul 11 Iași

Conferința liderilor 
din Laos

Părăsind ieri Parisul, primul 
ministru al Laosului și reprezen
tantul grupării neutraliste la în- 
tîlnirea liderilor celor trei orien
tări din Laos, Suvanna Fumma, 
și-a exprimat satisfacția în legă
tură cu ședința care a avut loc 
la 21 septembrie în castelul Celle 
Saint Cloud. In această ședință 
a început. în mod oficial, după 4 
săptămîni de convorbiri și con
tacte, conferința celor trei gru
pări pentru soluționarea crizei 
laoțiene.

După proclamarea 
independenței Maltei

Marți a început în orașul La 
Valetta sesiunea primului Parla
ment al Maltei independente. Se
siunea a fost deschisă de prințul 
Filip (soțul reginei Elisabeta a 
Angliei).

In timp ce era pronunțat dis
cursul de deschidere a sesiunii, 
peste 20 000 de persoane, printre 
care numeroși simpatizanți ai 
partidului laburist din opoziție, au 
organizat o manifestație în fața 
clădirii parlamentului, în cursul 
căreia s-au pronunțat împotriva 
actualei constituții. Demonstrația 
a fost împrăștiată de forțele po
lițienești.

Concluziile comisiei de 
reconciliere pentru Congo

Ieri seara au luat sfîrșit la 
Nairobi lucrările Comisiei de.re
conciliere pentru Congo, înființa
tă de Organizația Unității Africa
ne. Jomo Kenyatta, președin
tele Kenyei, care prezidează lu
crările comisiei, a declarat că la 
24 septembrie o delegație alcă
tuită din reprezentanții Kenyei, 
Ghanei, Guineei, R.A.U., Nigeriei 
și un reprezentant al O.U.A. va 
pleca la Washington pentru a 
discuta cu președintele Johnson 
problema,Congoului. „Comisia de 
reconciliere, a declarat Kenyatta, 
este convinsă că fără încetarea 
oricărei intervenții militare străi
ne în Congo, ea nu-și va putea 
îndeplini înalta misiune de re
conciliere".

Atentat împotriva 
vicepreședintelui Boliviei

Convocat în sesiune extraordi 
nară, după descoperirea complo
tului antiguvernamental. Congre 
sul bolivian a aprobat instituirea 
stării de asediu. Un comunicat a 
anunțat luni că generalul Bar
rientos, vicepreședintele republi
cii, a format obiectul unui atentat. 
(Amănunte în pag. a 4-a)

Marți la amiază, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Dră
ghici, Alexandru Bîrlădeanu, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Mihai 
Dalea, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu și Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, au 
prezentat condoleanțe însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al R. D. 
Germane, dr. Siegfried Bock, și ce
lorlalți membri ai ambasadei cu 
prilejul încetării din viață a tova
rășului Otto Grotewohl. După ce 
au păstrat un moment de recu
legere, conducătorii de partid și de

stat au semnat în cartea de condo
leanțe.

Cu același prilej, la sediul amba
sadei R. D. Germane au mai venit 
deputați ai Marii Adunări Naționale 
și conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, activiști 
de partid, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și institu
ții, precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)
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In vizită la viile plantate pe nisipuri la Stațiunea experimentală Timburești, regiunea Oltenia

PE TERENURI MIȘCATE DE VlNTURI
• „Soluri îngropate“ • Fixarea nisipului 
zburător • Drumul pînâ la rodul viței 
de vie • Àfuz-Àli a reușit la examen

De-a lungul Dunării, de la Ostrovul Cor
bului și pînă aproape de vărsarea Oltu- 
lu:, o fișie de teren, în unele părți în
gustă de cîteva sute de metri, în altele 
lată de zeci de kilometri, formează o 
parte din nisipurile Olteniei. In stînga 
Jiului, ele se întind de la Dunăre, pînă 
spre nord de Craiova. Nisipul mișcat de 
vînturi a fost depus la diferite depărtări, 
acoperind uneori solurile mai fertile cu 
un strat gros de 0,5—3 m și chiar mai 
mult. Cu mulți ani în urmă oamenii și-au 
pus problema valorificării acestor tere
nuri, mai ales că sînt plante ale căror ră
dăcini ajung pînă la „solurile îngropate". 
Multe unități agricole au acumulat o ex
periență bogată în ce privește punerea 
în valoare a terenurilor nisipoase. Prin
tre acestea se numără gospodăria de stat 
Sadova. Aici, la trupul Ogrin, terenul ni
sipos zburător se întinde pe 676 ha. 
Solurile sînt sărace, oferind con
diții vitrege pentru dezvoltarea plan
telor agricole. Temperatura nisipului 
vara, în timpul zilei, ajunge pînă la 60 de 
grade C, iar în cursul nopții scade la 10 
grade C. Valorificarea cît mai economică 
a acestui teren necesită în primul rînd 
evitarea mișcării nisipului, prin amplasarea 
culturilor care se pot dezvolta și dau pro
ducții cît mai mari în asemenea condiții.

Dintre plantele care valorifică foarte 
bine nisipurile sînt vița de vie, pomii 
fructiferi, lupinul, sorgul și altele.

Încercări privind cultura viței de vie au 
fost făcute cu nouă ani în urmă. Desfun- 
datul terenului s-a efectuat la o adînci- 
me de 60—80 cm. Pentru a se asigura 
un procent ridicat de prindere la vița 
de vie, o dată cu desfundatul s-au in
trodus pe fundul brazdei gunoi de grajd

Noile planuri
de învățămînt ale școlii 
de cultură generală
(Urmare din pag. I-a)

In cadrul obiectelor de studii 
realiste ponderea cea mai mare o 
deține matematica care se predă în 
1184 de ore. Dată fiind importanța 
mare pe care o au fizica și chimia 
în pregătirea elevilor, studiul aces
tor discipline s-a extins cu un an, 
mărindu-se astfel timpul desti
nat predării cu 74 ore la fi
zică și cu 70 ore la chimie față 
de școala de 7 ani. S-a îmbunătățit, 
de asemenea, predarea biologiei 
prin trecerea zoologiei de la clasa 
a IV-a la clasa a Vl-a și prin in
troducerea unor noțiuni de biologie 
generală în clasa a VIII-a. Prin du
blarea numărului de ore comparativ 
cu planul de pînă acum, s-au creat 
condiții mai bune predării anato
miei, fiziologiei și igienei omului. 
La geografie s-au inclus noțiuni 
de geologie necesare la înțelegerea 
unor probleme de geografie fizică 
generală și de geografie fizică a Re
publicii Populare Romîne.

în ce privește planurile șco
lii medii se cuvine subliniat că ele 
oglindesc menirea acestei forme de 
învățămînt de a asigura absolven
ților ei un orizont larg de cultură, 
de a-i familiariza cu principiile ști
ințifice de bază ale producției mo
derne, de a consolida și dezvolta e- 
ducația comunistă a elevilor. Cunoș
tințele dobîndite pe această treaptă 
a școlii creează tinerilor posibilita
tea să-și continue studiile în învă- 
țămîntul superior, în învățămîntul 
mediu tehnic sau să se încadreze în 
diferite sectoare de activitate ale e- 
conomiei și culturii.

Planul de învățămînt al școlii 
medii, a cărui aplicare începe din 
anul școlar 1965—1966, se remarcă 
prin atenția care se acordă aprofun
dării studiului tuturor disciplinelor 
școlare în condițiile evitării supra
încărcării programelor. Elevii din 
clasele IX—XII vor avea progra
mate în patru zile pe săptămînă 
cîte 5 ore și în două zile cîte 6 ore, 
față de 6—7 ore cît se prevăzuse 
cotidian pentru promoțiile anterioa
re. Deoarece elevii din clasa a IX-a 
provin de regulă din școli diferite și 
este necesară uniformizarea cunoș
tințelor, pentru elevii din clasa 
înainte amintită s-a stabilit un 
program unitar. Acest program 
are ca scop totodată familiari
zarea cu specificul școlii medii. 
Deoarece studiul limbii latine ajută 
la însușirea temeinică a limbii ro
mîne și la înțelegerea unor noțiuni 
științifice, toți elevii din clasa a
IX- a au în program limba latină, 
urmînd ca cei care optează pentru 
secția umanistă să o studieze cîte 
două ore pe săptămînă și în clasele
X— XII. Buna pregătire o slu
jește și împărțirea studiului pe 
secții — umanistă și reală — înce- 
pînd din clasa X-a, adică timp de 

sau paie nedescompuse în cantitate de 
60—80 tone la ha. La acestea s-au mai 
adăugat azotat de amoniu și superfos- 
fat.

Orientarea rîndurilor s-a făcut spre 
nord-sud, perpendicular pe direcția vîn- 
turilor. Terenul fiind nisipos, el se poate 
surpa foarte ușor cînd se fac gropile sau 
se circulă pentru plantare. Spre a evita 
acest neajuns, la început s-a executat 
numai jumătate din numărul de gropi 
prevăzut, celelalte făcîndu-se după plan
tarea celor dinfîi. Peste tot s-a folosit 
numai metoda de plantat în gropi indi
viduale. Pe vîrfuri de dune plantarea s-a 
făcut mai adînc. Interesant este felul 
cum s-au folosit cele 10—20 kg bălegar 
pentru fiecare groapă ; jumătate 
s-a așezat la baza gropii, cealaltă la 
adîncimea de 60—70 cm. Se știe că pe 
vîrfurile de dune, terenul este mai mult 
supus eroziunii eoliene. De aceea, aici, 
după terminarea plantatului s-a semănat 
secară de toamnă, iar primăvara lupin în 
benzi de 50 cm lățime, pe intervalul la 
al doilea rînd de viță de vie. După cum 
ne arată directorul gospodăriei, tov. Ion 
Dobrescu, și inginerul șef Constantin 
Murgășanu, în fața colectivului gospo
dăriei a sfat problema asigurării celei mai 
corespunzătoare densități de butuci la 
hectar. Pentru aceasta s-au încercat mai 
multe variante. In anul 1962, la soiul Ro- 
șioara, pe o suprafață de 10 ha, cu dis
tanța între butuci de 1,60/1 m s-a ob
ținut în medie cîte 1,30 kg struguri pe 
butuc. Pe o suprafață de 35 ha cu dis
tanța de plantare de 1,80/1,50 m nu s-a 
realizat decît 0,800 kg pe butuc. S-a 
văzut că în cazul folosirii unei densități 
mai mari, butucii sînt mai bine apărați Teodor MARIAN

3 ani. La secția umanistă a fost mă
rit numărul de ore destinat predării 
literaturii romîne, limbilor moder
ne, logicii, psihologiei și s-a intro
dus studiul istoriei literaturii uni
versale. O profilare mai pro
nunțată se realizează și la secția 
reală, unde disciplinele din grupa 
realistă reprezintă 42,4 la sută din 
totalul orelor prevăzute în planul 
de învățămînt. Un accent deosebit 
s-a pus pe studiul matematicii și fi
zicii. Astfel, la matematică se pre
vede introducerea unor noțiuni de 
algebră superioară, calculul proba
bilităților, statistică matematică și 
calcul vectorial, iar la fizică s-a a- 
fectat cîte o oră specială pe săptă
mînă pentru lucrări de laborator.

După cum se știe, nici școala ge
nerală de opt ani și nici cea medie 
nu urmăresc să dea elevilor o califi
care profesională. Tinerii care doresc 
să se inițieze într-o anumită meserie 
pot să urmeze școli profesionale sau 
școli tehnice organizate atît pentru 
absolvenții școlilor de opt ani cît și 
pentru absolvenții școlilor medii. 
Dar, fără îndoială, și pe băncile 
școlii de cultură generală este nece
sară formarea unor deprinderi prac
tice și a culturii tehnice. Noul plan 
de învățămînt rezolvă într-un mod 
realist această sarcină a școlii. Gru
pa obiectelor de pregătire practică 
cuprinde lucru manual là clasele 
I—IV, lucrări în lemn și metal la 
clasele V—VIII din școlile de la ora
șe și predarea obiectului „Agricultu
ra“ în școlile din mediul rural. Pen
tru a da posibilitate fetelor din cla
sele V—VIII din școlile sătești să se 
inițieze în probleme de gospodărie, 
croitorie, menaj se vor crea, cu ca
racter facultativ, cercuri de activi
tăți gospodărești. Pentru elevii cla
selor IX—XI din școlile de la orașe 
s-a prevăzut studierea desenului 
tehnic, a materialelor și mașinilor 
folosite în întreprinderile existente 
în localitățile în care-și desfășoară 
activitatea școala, precum și a unor 
elemente de organizare și automati
zare a producției. Elevii din școlile 
medii de la sate vor studia bazele 
producției agricole (cultura plante
lor de cîmp, creșterea animalelor) cît 
și organizarea complexă a produc
ției agricole. Cunoștințele amintite 
vor fi completate la orașe cu vizite • 
în întreprinderi industriale; la sate, 
pe lîngă vizite în unitățile agrico
le, elevii vor efectua și o practică 
agricolă de 12 zile pe an.

Noile planuri de învățămînt pen
tru școala de cultură generală re
flectă preocuparea constantă a par
tidului și statului nostru de a spri
jini cadrele didactice în strădaniile 
lor rodnice pentru a pregăti, în con
dițiile dezvoltării accelerate pe care 
o cunoaște știința contemporană, un 
tineret cult și priceput, atașat pro
fund cauzei construcției socialismu
lui în patria noastră.

La gară
în gara Craiova — ne-a scris 

pondentul D. Munteanu 
sosirii și plecării 
foarte defectuos.

Direcția regională C.F.R. Craiova ne 
informează că, în urma cercetărilor fă
cute, s-au luat măsuri, cei vinovați. de 
neglijență fiind sancționați. Conducerea 
stafiei va asigura anunțarea la timp, 
prin stația de amplificare, a sosirii și 
plecării trenurilor.

cores- 
anunțarea 

trenurilor se face

Numai justificări
In primăvara anului 1963, T.R.C. Ar

geș a început o serie de construcții 
pentru S.M.T. Rm. Vîlcea. Nici pînă în 
prezent ele nu au fost terminate — 
ne-a scris la începutul lunii martie 1964, 
un corespondent voluntar.

Cu o „operativitate" demnă de re
marcat, (după aproape șase luni de la 
primirea sesizării), Sfatul popular al re
giunii Argeș ne trimite un răspuns care, 
de la început pînă la sfîrșit, conține 
numai justificări : proiecte elaborate cu 
întîrziere, soluții necorespunzătoare, 
lipsa unor materiale etc. Dar toate a- 
cestea privesc situația din 1963. Or, 
răspunsul la scrisoarea din martie fiind 
trimis redacției în septembrie 1964, era 
de așteptat să se arate care este stadiul 
lucrărilor după ce a mai trecut o vară. 
Măcar ca o compensare pentru o înde
lungată așteptare, tov. I, Sușelescu, șe-

de vînt, nisipul nu se mai mișcă, se re
duce reflecția razelor solare de la su
prafața solului, care în timp secetos 
usucă frunzele de la bază.

Specialiștii gospodăriei au făcut obser
vații interesante asupra comportării dife
ritelor soiuri de struguri. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut la soiul Afuz-Ali, 
urmat de Chasselas doré și Muscat Ham
burg. Soiul Afuz-Ali a prezentat o bună 
dezvoltare vegetativă chiar din primul an 
de plantare. In anul patru de plantare a 
dat o producție de 4 500 kg struguri la 
ha, în anul cinci — 10 600 kg, iar în anul 
trecut — 11 500 kg. In acest an recolta 
este și mai bună.

în condițiile pedoclimatice locale, la 
data de 20 august acumularea de zahăr 
a fost de 165 grame la kg de struguri, 
aceștia fiind buni pentru consum. Gos
podăria a plantat o suprafață de 32 ha 
cu soiul Afuz-Ali, dar rezultatele obți
nute au dus la concluzia că în viitoarele 
plantații de vie un procent de 80 la sută 
trebuie să-l ocupe strugurii de masă și 
în special acest soi.

în gospodărie s-a încercat, cu bune 
rezultate, și cultivarea altor plante : po
rumb, pepeni furajeri, secară, lupin, fa- 
soliță și altele. Experiența gospodăriei 
arată că de pe terenurile nisipoase se 
pot obține producții mari la toate cultu
rile, dacă se aplică doze corespunză
toare de îngrășăminte organice și chi
mice.

Colectivul gospodăriei se străduiește 
să asigure apa necesară în timpul verii 
prin executarea de foraje la adîncimi 
care să ofere un debit mare și constant. 
Începînd din anul 1965 se va iriga o su
prafață de 50 ha vie.

Terenurile nisipoase altădată golașe 
dau, prin munca oamenilor, roade tot 
mai bogate de la un an la altul,

O dată cu stingerea ultimelor acorduri 
ale grandioasei Simfonii a IX-a s-a în
cheiat și marea sărbătoare a muzicii ro- 
mînești care a fost cea de-a treia ediție 
a Concursului și Festivalului internațio
nal „George Enescu". Sute de mii de 
oameni au urmărit, timp de două săptă- 
mîni, în concerte, recitaluri sau specta
cole de operă și balet, prin intermediul 
aparatelor de radio și al televizoarelor, 
numeroasele manifestări susținute cu 
concùrsul unora dintre cei mai de sea
mă dirijori, pianiști, violoniști, violon- 
celiști, cîntăreți și balerini din lumea în
treagă. în același timp, amatorii de mu
zică au urmărit evoluția în fața juriilor 
a mai bine de T30 de tineri pianiști, vio
loniști și. cîntăreți din 30 de țări, în ca
drul întrecerii artistice pentru titlul de 
Laureat al Concursului internațional de 
interpretare „George Enescu".

Cu cită emoție, cu cită ■ îndreptățită 
mîndrie a trăit fiecare dintre noi aceste 
evenimente muzicale închinate memoriei 
marelui nostru muzician, ideilor ge
neroase, pline de o nobilă căldură ome
nească, ale lui George Enescu. „Muzica 
trebuie să pornească de la inimă și să 
se adreseze inimii... Să nu uităm că 
scopul artei este „către mai bine" — 
sînt cuvintele sale pe care, repetîndu-le, 
le simțim avînd înțelesul și gravitatea 
unui testament artistic.

Rostind acum aceste cuvinte, purtîn- 
du-le în adîncul sufletului nostru, ni se 
pare cu atît mai bogat în semnificații 
programul cu care s-a încheiat cea de-a 
lll-a ediție a concursului și festivalului 
menit să evoce și să cinstească marea.. 
personalitate a muzicianului romîn. In 
impunătoarea sală a Palatului R. P. Ro
mîne, orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat „George Enescu” a prezentat, sub 
bagheta dirijorului Mircea Basarab, Con
certul nr. 5 pentru pian și orchestră, 
avînd ca solist pe neîntrecutul Arthur 
Rubinstein, alături de monumentala Sim
fonie a IX-a — creații magnifice, de. un 
adînc și generos umanism, scrise de unul 
dintre marii compozitori ai tuturor, timpu
rilor ; Ludwig van Beethoven, maestrul a 
cărui operă reprezintă mesajul çel mai 
înflăcărat, cel mai viu și mai însuflețitor 
adresat generațiilor. Acestui mesaj i-a răs
puns, cu un veac mai tîrziu, Enescu, prin 
creația sa nepieritoare ; acestui mesaj îi 
închinăm noi, muzicienii de azi, tot ta
lentul, toate strădaniile noastre.

Pe acest drum — al slujirii idealurilor 
celor mai înalte ale oamenilor — va 
merge neîndoios, întotdeauna, arta cea 
adevărată, marea artă.

Pătruns de aceste mari adevăruri, de 
aceste semnificații profunde, este greu 
să-ți restrîngi considerațiile despre un 
concert admirabil ca cel de ieri la simple 
aprecieri de. muzician. ' Marele Concert 
nr. 5, în tălmăcirea lui Arthur Rubinstein, 
ne-a apărut ca un eveniment realmente 
deosebit și în ce privește lecția de in

Casa de cultură a tineretului din Iași

SCRISORI și răspunsuri
ful biroului sesizări de la sfatul popu
lar, care a întocmit răspunsul, ne-ar fi 
putut aduce vestea că lucrările s-au ter
minat. Sau, dacă nu sînt gata, puteau 
fi arătate măsurile luate. Justificările nu 
ajută la nimic.

Bisfete în incinta 
întreprinderii

La uzinele „23 August" din Capitală 
existau în diferite puncte cîteva bufete. 
De la o vreme însă a rămas un singur 
bufet complet necorespunzător și ca 
spațiu și ca aprovizionare — ne-a scris 
un corespondent din această uzină.

Comitetul sindicatului uzinelor „23 
August" ne informează că vor fi ame
najate trei bufete dotate cu instalațiile 
necesare. în momentul de față primele 
două bufete au și început să funcțio
neze și sînt bine aprovizionate. Cel 
de-al treilea va fi dat în folosință în 
scurt timp. Sé înființează și un bufet 
volant.

A

In cartier
Mai mulți locatari ai cartierului Valea

Viei din Piatra Neamț ne-au sesizat că a tărăgănat 
tensiunea curentului electric pe stradă cest cabinet 
și în locuințele lor este foarte slabă și 
din această cauză nu pot folosi în bune 
condiții aparatele electrice de uz cas
nic.

FESTIVALUL .GEORGE ENESCU'

Concert Arthur Rubinstein-
Mircea Basarab

terpretare pe care el ne-a oferit-o. De- 
săvîrșitul maestru al claviaturii se apropie 
de capodopera lui Beethoven cu acea 
sfiiciune și unică vibrație interioară pe 
care numai o deplină conștiință 
a măreției ei le permite. în interpretarea 
lui Rubinstein, desfășurarea planurilor 
sonore, traducerea în actualitate a co
morilor din partitură este un act de crea
ție în cea mai amplă accepție a acestor 
cuvinte. Pianistul a intrat, delicat și în 
același timp precis, în miezul ideii mu
zicale, discursul muzical se împlinește cu 
fiecare notă, cu fiecare acord întruchi- 
pînd cu o artă inanalizabilă — pentru că 
inanalizabilă este însăși mișcarea sufle
tească ce o produce — o întreagă lume 
de idei și simțiri de o intensitate co
pleșitoare. Sînt în prima parte a concer
tului idei grave cărora pianistul le dă 
o vibrație omenească impresionantă. Sînt 
tot acolo. în vecinătatea lor temporală, 
gingășii și înseninări de a căror reali
tate materială te-ai îndoi dacă n-ai ur
mări cu ochii mîngîierea clapelor... Ur
mează din nou tulburătoare pasiuni și 
frămîntări, și mereu revine transfigurarea 
temei principale, pe planuri tot mai lu
minoase. înțelegerea acestei muzici, slu
jită de tehnica impecabilă a artistului, 
se cristalizează la nivelul inimii.

O tensiune nouă, de o calitate inedită, 
străbate întreaga parte mediană a lu
crării. Mișcarea, în versiunea lui Rubin
stein, are o asemenea desfășurare me
ditativă îneît sunetele și spațiile de tă
cere dintre ele sînt parcă deopotrivă de 
expresive ; un mare artist știe să su
gereze, printr-un asemenea joc de clar- 
obscururi, însăși esența muzicii. Finalul 
concertului —- grandios și exuberant, 
patetic și optimist — este redat de Ru

Conferința de presă
a pianistului Arthur Rubinstein

Numeroși ziariști din Capitală și 
oaspeți ai celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George E- 
nescu“ s-au întîlnit marți la amia
ză cu reputatul pianist Arthur 
Rubinstein. Deschizînd conferința 
de presă, cunoscutul artist a spus : 
„Am venit la București foarte im
presionat, deoarece mă întorc în
tr-un oraș unde în anii mei mai 
tineri am avut minunate succese, am 
fost înconjurat cu prietenie. Ca și 
atunci, acum după mai bine de 20 
de ani, am fost întîmpinat cu toată 
căldura și mulțumesc pentru sim

Întreprinderea regională de electrici
tate Bacău ne răspunde că pentru în
lăturarea acestui neajuns se va construi 
un nou post de transformare.

Noile uniforme școlare
Un corespondent din Ploiești ne-a 

scris că nu s-au dat nici un fel de 
instrucțiuni cu privire la comportarea 
la spălat și călcat a stofei din care sînt 
confecționate sarafanele pentru unifor
me școlare.

Direcția generală a industriei tri
cotaje și confecții din Ministerul In
dustriei Ușoare ne răspunde că sesiza
rea este justă, aceste stofe necesitînd o 
spălare și călcare specială. S-au luat 
măsuri ca fiecare sarafan să fie însoțit 
de aceste instrucțiuni. In general, la 
spălatul și călcatul acestor sarafane se 
procedează ca la oricare produs cu fi
bre sintetice (spălarea cu neofalină, 
Perlan alb, etc., iar călcarea se face 
cu ajutorul unei pînze umezite).

Cabinetul tehnic 
și-a reluat activitatea

selnfr-o scrisoare sosită la redacție 
arăta că la Combinatul de industriali
zare a lemnului Suceava cabinetul teh
nic stă de multă vreme închis.

Sesizarea este justă — se spune în 
răspunsul Consiliului local al sindicate
lor Suceava. Conducerea combinatului 

nejustificat numirea la a- 
a unui responsabil cores- 
urma sesizării, au fost nu- 
competenți la conducerea

punzător. In 
mifi oameni 
cabinetului tehnic, care și-a reluat ac
tivitatea.

binstein într-o dezlănțuire impetuoasă în 
imagini de o pregnanță picturală.

După repetiția generală, Arthur Ru
binstein a ținut să împărtășească cîteva 
aprecieri elogioase despre felul plin de 
sensibilitate în care Mircea Basarab, la 
pupitrul orchestrei simfonice a Filarmo
nicii „George Enescu", l-a acompaniat. 
Concertul ne-a făcut martori ai acestei 
remarcabile realizări a formației noastre 
și a competentului ei dirijor. Acestei fru
moase realizări, Mircea Basarab i-a adău
gat, în partea a doua a programului, exe
cuția, pentru prima oară sub bagheta sa, 
a Simfoniei a IX-a.

Lucrare de proporții ample, de o 
măreție fără seamăn și de o inegalabilă 
frumusețe, străbătută de la un capăt la 
celălalt de teme inspirate, tratate cu de- 
săvîrșita cunoaștere a tehnicii exprimării 
la care ajunsese Beethoven după înde
lungi tăutări creatoare, Simfonia a IX-a tra
duce în limbajul artei convingerile și nă
zuințele cele mai fierbinți ale autorului 
ei. Ideile de pace, de solidaritate umană, 
de înfrățire între toți oamenii („Milioane 
strîngeți rîndul, tot mai sus ureînd spre 
culmi") din „Oda bucuriei" a lui Schiller 
au căpătat în muzica Titanului accente 
puternic mobilizatoare, de nețărmurită 
încredere în destinele omenirii. Cu con
cursul sopranei Emilia Petrescu, al 
mezzosopranei Martha Kessler, al teno
rului Mihail Știrbei și al basului Marius 
Rintzler, simfonia a răsunat într-o fericită 
versiune. Corurile Filarmonicii „George 
Enescu" și Radioteleviziunii (conduse 
de D. D. Botez și Alexandru Șumski), 
au sunat clar, ca un instrument perfect, 
aducînd partiturii, alături de soliști, căl
dura și expresivitatea glasului omenesc.

Valentin GHEORGHIU
artist emerit

patia și atenția care mi se acordă. 
Revin în București întotdeauna cu 
sentimente înalte de prietenie și 
dragoste. In special noi, muzicienii, 
sîntem atrași ca de un magnet de 
locurile unde arta noastră este pri
mită atît de frumos“.

în continuare, Arthur Rubinstein 
a evocat în cuvinte emoționante 
colaborarea sa artistică cu Geor
ge Enescu. El și-a împărtășit im
presiile despre viața muzicală 
contemporană, a vorbit despre 
stilul de interpretare pianistică, a 
relatat amintiri în legătură cu 
concertele sale, cu prieteniile care 
l-au legat și-l leagă de mari pictori, 
scriitori și muzicieni. Marele pianist 
a avut cuvinte de caldă apreciere 
față de interpretările lui Dinu Li
pa tti și ale dirijorului George Geor
gescu. El și-a exprimat de asemenea 
satisfacția față de colaborarea ac
tuală cu orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat „George Enescu“. 
și cu dirijorul Mircea Basarab. în 
încheiere, Arthur Rubinstein, rele- 
vînd muncă depusă pentru frumoasa 
reușită a celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George E- 
nescu“, a adresat urări de succes și 
fericire tuturor participanților la a- 
ceastă manifestare de mare presti
giu.

Spectacole ale balerinilor
Teatrului Mare din Moscova

Mărfi seara, ansamblul de balet al 
Teatrului Mare Academic de Stat din 
Moscova a prezentat în sala Operei 
de stat din Cluj un recital de balet. 
Cu o zi înainte artiștii sovietici au 
lost oaspefii siderurgiștilor din Cîm- 
pia Turzii.

TEATRE •CINEMATOGRAFE
TEATRE : Teatrul de Stat de Opere

tă : Prințesa circului — (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia) : Maria Stuart — (orele 19,30) ; 
(sala Studio) : O femeie cu bani — (ore
le 19,30). Teatrul evreiesc, de stat : Fi
nita la comedia — (orele 20). Teatrul 
„Țăndărică“ : Eu și materia moartă — 
(orele 20,30). Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" : Pagini alese din revista de 
altădată — (orele 20). Circul de stat : 
Păcală șl Tîndală — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ghepardul — ci
nemascop (ambele serii) : Sala Palatului 
R. P. Romîne (18,30 — seria de bilete 1151), 
Patria (9; 13; 17; 21), Ciociara : 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 „Vi- 
tan,“ (Calea Dudeștl -r orele 19,30), Are
nele Libertății (Str. 11 iunie — orele 20). 
Dragoste la zero grade : Republica (9,45: 
12; 14,30; 16,30; 18,45; 21,15), Luceafărul 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (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). Al nouălea nume : București (9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,30). Banda de 
iași : Carpați (10; 12; 14; 16), Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Giulești (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 
20). Pășesc prin Moscova : Feroviar (10; 
12; 14,30; 16; 18,30; 20,30). Aventura de Ia 
miezul nopții : Festival (10; 12; 15; 17; 19; 
21, la grădină — Pasajul „Eforie" — ore
le 19). Brațul nedrept al legii : Victoria 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30), Arta (16; 
18,15; 20,30, la grădină orele 19,15). Falsi
ficatorul : Central (10,15; 12,45; 15,15; 
17,45; 20,15), Floreasca (16; 18,15; 20,30), 
Rahova (16; 18,15). La strada : Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru copii (dimi
neața), Rebelul magnific : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). In întîmplnarea vi
sului — Spartachiada republicană — 
Bastonașul : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). întuneric în plină zi : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). Căliți în foc — cinema
scop : Dacia (9,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21). 
Cei șapte magnifici — cinemascop : Bu- 
zeștl (15; 18; 21 — la grădină orele 19),

PĂRERI 
DESPRE CONCURS 
Șl FESTIVAL
MARK REISEN1, artist al po
porului al U.R.S.Ș. :

Concursul și Festivalul ml-au 
produs, încă. din primele zile ale 
șederii mele la București, o im
presie covîrșitoare prin amploare, 
prin tot ce am ascultat și am vă
zut aici. Concursul de- canto a 
fost excelent organizat. In fața 
juriului au trecut' multe talente 
reale, bine pregătite. Mi-a plăcut 
foarte mult cîntul Marinei Krllo- 
vici, care are mari calități, stră
lucire a vocii, dicțle, tempera
ment. Ion Buzea și Evgheni Iva
nov mi-au plăcut de asemenea 
pentru ținuta lor artistică înaltă. 
Desfășurarea sărbătorilor muzica
le de la București a fost șl un 
prilej fericit pentru muzicienii din 
toate colțurile lumii de a stabili 
legături mai apropiate, de a dis
cuta despre muzică, de a se cu
noaște reciproc prin cele mai va
loroase realizări ale lor. Sînt în
credințat că muzica poate con
tribui la îndeplinirea idealului 
întregii lumi — pacea, colabora
rea internațională.

Violoncelistul GASPAR CAS- 
SADO (Spania) :

Participarea la Festivalul 
„George Enescu' mi-a dat o rea
lă satisfacție și voi păstra în a- 
mintire căldura publicului bucu- 
reștean. Festivalul acesta are un 
larg ecou internațional, asupra 
lui se răsfrînge prestigiul de care 
se bucură marele George Enes
cu. Enescu a fost un strălucit re
prezentant și propagator al mu
zicii romînești, un model de ar
tist, un creator și un interpret al 
cărui exemplu este nepieritor 
pentru tinerele generații. Cinsti
rea memoriei lui este un act de 
cultură și vădește, țn. același 
timp, însemnătatea care se acor
dă muzicii în țara dv.

Compozitorul V LAST I MIR 
NIKOLOVSKI, președinte al 
Uniunii compozitorilor din 
R.S.F. Iugoslavia :

Festivalul mi-a lăsat impresii 
deosebite. Aș remarca în primul 
rînd execuțiile orchestrelor Filar
monicii din București, a Radiote
leviziunii și a Cinematografiei. 
M-ă emoționat mult arta inter
pretativă romînească, în special 
baritonul Dan Iordăchescu. In 
afara unor compozitori pe care 
îi cunoșteam mai de mult — 
Mihail Jora, Ion Dumitrescu, 
Tudor Ciörtea —-, am avut pri
lejul să mă întîlnesc cu reprezen
tanți ai-tinerei generații. Mă re
fer la Th. Grigoriu, Tiberiu Olah 
și mai ales la Anatol Vieru, al 
cărui 'concert pentru violoncel îl 
găsesc excepțional. Am ascultat 
de asemenea muzica lui Enescu. 
Enescu este un gigant. Doresc 
deosebit de mult să ne cunoaș
tem cît mai bine. In acest scop 
intenționez ca la emisiunile noas
tre de radio să inițiez un ciclu 
închinat creației muzicale romî
nești, de la compozitorii înaintași 
pînă la cei contemporani.

Munca (12; 15; 17,45; 20,30). Doi colonei : 
Crînggși (16; 18,15; 20,30)'. Cei trei
mușchetari — cinemascop (ambele se
rii) ; Bucegi (10; 12,15; 45,30; 18; 20,15 — 
la grădină orele 19), Flamura (10; 15,30; 
19,30); Viață sportivă : Unirea (16; 18,15; 
20,30 — la grădină orele 19). Moral ’63 : 
Tomis (9,30; 11,45; 14; 16,Î5; 18,30; 20,45 — 
la grădină orele .19), Miorița (10,30; 12,45; 
15; 17,30; 20), Lira (15,30; 18; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Două duminici : Vi- 
tan (16; 18; 20). Galapagos : Popular (15; 
17; 19; 21), CotroCeni (16; 18,15; 20,30). 
Kozara : Moșilor (15,15; 18; 20,45 — la 
grădină orele 20). Bărbații: Cosmos (16; 
18; 20), Ferentari (16; 18,15; 20,30). îndră
gostitul : Viitorul (15; 17; 19; 21). Pagini 
de istorie — Romînia, orizont ’64 : Vol
ga :(10; 17; 20). Aripi negre — cinema
scop : Progresul (15,30; .18; 20,30). Seches
tratul din Altona : Drumul Sării (15,30; 
17,45; 20).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost umedă și 

rece, cu cerul acoperit, exceptînd Băna
tul unde în cursul după-amiezii a devenit 
variabil. Au căzut ploi intermitente în 
toate regiunile țării și mai abundente în 
sud-est. In munți a nins. Vîntul a suflat 
potrivit pînă la tare din sectorul nord- 
vestic. Temperatura la orele 14 era cu
prinsă între 15 grade la Sulina și 5 grade 
la Intorsura-Buzăului.

In București : Vremea a fost rece șl 
umedă cu cerul acoperit. A plouat in
termitent. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a aerului a fost de 18 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 septembrie. In țară: Vremea în 
ameliorare, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării. In regiunea de munte 
lapoviță și ninsoare. Vînt slab pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
în creștete treptată. Minimele vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade, iar maximele 
între 15 șl 25 de grade. în nordul țării 
îngheț slab. Local brUmă. In București 
și litoral : Vreme rece cu cer schimbător. 
La începutul . intervalului, temporar 
ploaie. Vînt moderat din vest și nord- 
vest. Temperatura va crește spre sfîrși- 
tul intervalului. Dimineața, local sa 
va produce brumă.
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Sosirea unei delegații
a Partidului Comunist Italian

O delegație a Partidului Comu
nist Italian compusă din tovarășii 
Mario Alicata, membru al conduce
rii, secretar al C.C. al P. C. Italian, 
și Arturo Colombi, membru al con
ducerii P.C. Italian, a sosit marți în 
Capitală.

La aeroportul Băneasa delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.M.R., ac
tiviști de partid.

(Agerpres)

Plecarea delegației guvernamentale
a U. R. S. $.

Marți dimineața a părăsit Capi
tala delegația guvernamentală a 
U.R.S.S., condusă de V. N. Novikov, 
ministru, președintele Comisiei pen
tru problemele economice externe 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., care, în drum spre patrie, 
venind de la Sofia, a făcut o scurtă 
vizită prietenească în R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost condusă de tovarășii Gogu

Poporul romîn a 
ritm de dezvoltare

RĂSFOIND PRESA STRĂINA
LUPTĂTORII DIN JUNGLĂ

sfsm

Rădulescu,- vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Nicolae Anghel, 
adjunct al . ministrului comerțului 
exterior, Gheorghe Cioară, secretar 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă, și membri ai ambasadei.

a economiei salen

lui V. N. Novikov, după vizitareaDeclarațiile
Expoziției realizărilor economiei naționale

ximativ 8 milioane mărci (două milioane 
dolari) sub formă de ajutor pentru Viet
namul de sud, a adus comuniștilor mai 
multe foloase decît neajunsuri. După 9 
ani ei controlează cel puțin trei pătrimi 
din tară. Ei guvernează de-a binelea, sub 
toate aspectele: reformă agrară, școli 
pentru analfabet, lucrări de folos public, 
percepere de impozite.

Un eșec militar și politic nu poate fi 
mai evident. S.U.A. nu vor însă să-l ac
cepte. Dimpotrivă : la Washington se nu
tresc planuri de extindere a războiului 
în fara vecină, Laos, în Vietnamul de 
nord. Motivarea : succesul Vietcong-ului 
se datoreșfe doar faptului că rebelii sînt 
ajutați' dinafară. • •• ■ ■

Intr-adevar, prin Laos trece o șosea 
strategică. Dar chiar și generalii ameri
cani știu că dominația Vietcong-ului,' de 
mult timp nu mai depinde de această 
posibilitaie de aprovizionare. Intre timp, 
rebelii au devenit capabili să se aprovi
zioneze singuri. Șeful forțelor militare a- 
mericane din Vietnamul de sud, genera
lul Harkins, luîndu-și de curînd rămas 
bun de la Saigon, a recunoscut că, îri 
proporție de 90 la sută, comuniștii își 
procură armele direct din tabăra ameri
cană...

în Asia de sud-est S.U.A. plătesc as
tăzi pentru greșeli făcute cu ani în ur
mă. Pentru greșeala lui John Foster Dul
les, care credea că alianțe militare și 
ajutoare de miliardar constituie oriunde 
mijlocul cel mai eficace pentru a res
pinge comunismul, precum și pentru 
greșeala de a crede că împotriva comu- 

■ nismului este binevenit orice aliat, fie el 
chiar pătat cu sînge, dictator sau corupt.

în acest fel, S.U.A. luptă astăzi cu 
arme și cu bani împotriva unor mișcări , 
revoluționare care nu pot fi combătute 
cu arme și bani.

de picioare și îi aduc în piața satului ca pe 
vite destinate tăierii. Comandantul deta
șamentului sud-vietnamez începe intero
gatoriul. El se interesează unde au fost 
ascunse armele. Cei întrebați tac. Co
mandantul începe să lovească. Cu un 
baston de bambus, el dă și dă mereu. 
Omul cade la pămînt, dar tace. Doi ofi
țeri îl lovesc în abdomen pe cel lipsit 
de apărare. El tace. Cu o sticlă din masă 
plastică, interogatului i se introduce apă 
în nas. O tortură îngrozitoare. Dar tînă- 
rul, care și-a pierdut aproape cunoștința, 
tace. Și următorul interogai tace. La fel 
și cel ce urmează. Toți. Femeile și copiii 
privesc cu ochi sticloși cum bărbații și 
tații lor sînt schingiuiți fără milă. Akihiko 
Okamura-, un fotoreporter japonez care 
a asistat la această scenă, protestează 
împotriva sălbăticiei lipsite de orice.sens. 
Locotenentul major sud-vietnamez răs
punde însă calm : „Nu ne facem decît 
datoria I”.

sub

Cu privire la situația din Vietnamul de 
sud revista vest-germană „DER STERN" 
publică o corespondență din care ex
tragem :

De la răsăritul și pînă la apusul soare
lui 'deasupra junglelor vietnameze hu
ruie motoarele elicopterelor. Ele trans
porta trupe guvernamentale echipate 
pentru a intra în luptă împotriva unui 
dușman invizibil. Atunci cînd i. 
aterizează, comuniștii din Vietcong 
făcut de mult nevăzuji în junglă, 
cînd se lasă noaptea ei devin din 
stăpîni pe situație.

...Colibele șubrede se cutremură 
presiunea pe care o provoacă elicele eli
copterelor. Cîteva salve scurte, trase la 
nimereală, se întretaie în văzduh. Apoi, 
aparatele aterizează lîngă piața satului. 
Din ele, în echipament de luptă, sar jos 
militarii detașamentului și se îndreaptă tor militar american, are sub' control doar 
spre sat. Misiunea lor este să desființeze 
acest punct de sprijin al rebelilor din 
Vietcong. La prima vedere, satul nu pare 
să fie un asemenea punct de sprijin. Ni
meni nu 
uniforme 
copii și 
vetrelor.
să caute.
scot, unul după altul, 43 de tineri, parti
zani ai Vietcong-ului. li leagă de mîini și

aparafele 
; s-au 

Dar 
nou

opune rezistență soldafilor în 
verzi, ei găsesc doar femei, 

bătrîni așezați liniștiți în jurul 
Soldații știu însă unde trebuie 
Din gropi și alte ascunzișuri ei

...Esfe imaginea cotidiană a războiulu: 
din Vietnamul de sud, un război careși-a 
pierdut orice sens. Vietnamezii vor l” 
niște și pace, iar. comuniștii promit a- 
ceasfa într-o formă mai verosimilă decît 
guvernul care, în pofida masivului aju-

un sfert din țară. Este un adevăr amar 
și frist : dacă în întregul Vietnam ar avea 
loc alegeri libere, secrete, care s-ar des
fășura sub controlul O.N.U., Ho Și Min, 
șeful' statului Vietnamul de nord, ar pu
tea fi sigur dé victorie și în partea de 
sud a' Vietnamului și această țară s-ar 
reunifica pe baza comunismului.

Războiul care se duce cu-16 000 sol
dați americani, un uriaș arsenal de ar
mament și care costă iilnic S.U.A. apro-

în timpul șederii în Capitală, citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
oaspeții au vizitat expoziția istorică săi în toate ramurile industriei ro- 
„20 de ani de la eliberarea patriei“, mînești. 
întreprinderi industriale din Capi
tală și Expoziția realizărilor econo- supra noastră — a spus în continu- 
miei naționale a R. P. Romîne. Aici are oaspetele — dezvoltarea indus
ei s-au oprit îndelung la diferite 
standuri și au cercetat amănunțit 
numeroase exponate. Conducătorul 
delegației a făcut o declarație unui 
redactor al Biroului de Presă al Ex
poziției. „Expoziția produce o pro
fundă impresie atît prin proporțiile 
sale grandioase, prin reușitele an
sambluri arhitectonice, cît și prin 
bogăția exponatelor — a spus prin
tre altele V. N, Novikov. Artiștii, 
arhitecții, inginerii și muncitorii ro- 
mîni au depus multă muncă și pri
cepere în crearea unui nou raion 
minunat al Bucureștiului. Pavilionul 
principal, îndeosebi, este o construc
ție măreață și perfectă.

Vizitînd această Expoziție, atenția 
îți este atrasă în primul rînd de 
realizările industriei romînești con
structoare de mașini, Varietatea 
noilor tipuri perfecționate de ma- 
șini-unelte, motoare Diesel, mașinile 
frigorifice, utilajul textil, mijloacele 
moderne de transport, tehnica agri
colă avansată și altele demonstrea
ză înaltul nivel de dezvoltare a con
strucției de mașini și progresul teh
nic al țării. Oricine vede toate a- 
cestea poate să ee convingă că 
harnicul și talentatul popor romîn 
a asigurat nu numai un ritm înalt 
de dezvoltare a economiei șale și un deosebite obținute și îi urăm 
înalt nivel de producție, dar a și succese.în construirea 
demonstrat înalta, calificare^ a mun-- lui". . '

O profundă impresie a produs a-

ANKARA-TEHERAN-CARÄGI deschis o politică neutralistă, cei trei 
semnatari ai tratatului de. la Istanbul. în- ■ 
țeleg să aibă o 
acțiune pe plan

mai mare libertate de 
internațional.
*

lucrările experfilor, a-

triei chimice și petroliere romînești, 
care asigură țării produse sintetice 
valoroase, fără de care progresul 
tehnic este de neconceput. Instalația 
de foraj pentru adîncimi mari, pre
zentată aici, dovedește în mod con
vingător marile succese obținute de 
constructorii de mașini și utilaje 
care au asigurat industriei petrolie
re — una din principalele ramuri 
ale economiei romînești — o serioa
să bază tehnică pentru valorificarea 
zăcămintelor de țiței. O sinceră sa
tisfacție îți provoacă și dezvoltarea 
agriculturii, industriei ușoare și ali
mentare și a altor ramuri ale eco
nomiei romînești.

Expoziția realizărilor < 
naționale a R. P. Romîne ■ 
în încheiere conducătorul 
sovietice — demonstrează 
că în prezent Romînia — 
al marii familii a țărilor 
— este o țară multilateral 
tă, cu o industrie puternică, o agri
cultură socialistă modernă, o cultu
ră în continuă dezvoltare“.

Notînd impresiile membrilor dele
gației în Cartea de onoare a expo
ziției, V. N. Novikov a scris printre 
altele : „Felicităm din suflet harni
cul popor, „romîn pentru realizările 

,i noi 
soçiàlismu- 
(Agerpres)

Triunghi dizident în cadrul C. E. N. T. O. î

economiel
— a spus 
delegației 

elocvent
■ membru 
socialiste 
dezvolta-

I

»

ministrtllui in- 
chimiei.

(Agerpres)

fost întîmpinați de. Victor Ionescu, 
ministrul comerțului exterior, și Va

I

Premiul III

FOTBAL

Marți, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în vizită protocolară pê am
basadorul extraordinar și plenipö-

tențiar al Republicii Populare Mon
gole la București, Togoociin Ghen- 
den.

B 1 ■ 11 1 ;
-Ö. ...

Nicolae ANGHELIDE
București

Azi la Ploiești: Petrold-Göztepe
Echipa Petrolul întîlnește astăzi la 

Ploiești, în meciul retur din cadrul 
„Cupei orașelor tîrguri", formația 
turcă Göztepe Izmir. In primul meci, 
disputat la Izmir, fotbaliștii ploieș-

Sosirea unei delegații economice din Iran
In Capitală a sosit marți seara o 

delegație economică din Iran, condu
să de dr. Manoutchehr Eghbal, pre- lentin Steriopoi, adjunct al minis- 
ședintele Societății naționale iranie- trului comerțului exterior, Nicolae 
ne de petrol, fost prim ministru al Ionescu, adjunct al 
Iranului. dustriei petrolului și

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au

INFORMAȚI
I

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
GHEORGHE GASTON MARIN, 

A AMBASADORULUI 
R. P. MONGOLE

teni au cîștigat cu scorul de 1—0. 
Repriza a Il-a va fi transmisă de 
posturile noastre de radio în jurul 
orei 17, pe programul I.

Tinerii fotbaliști romîni in turneu prin Africa
Selecționata de fotbal '(tineret) a 

R.P. Romîne, care a plecat ieri în 
Africa, va susține mai multe jocuri 
în Republica Arabă Unită, Algeria, 
Tunisia și Libia. Astăzi fotbaliștii 
noștri vor juca la Cairo cu echipa 
olimpică a Republicii Arabe Unite, 
iar vineri la Alexandria se va dis-

puta meciul revanșă. Lotul de tine
ret cuprinde următorii jucători: Ur- 
ziceanu, Premia, Lupescu, D. Nico
lae, Nunweiller IV, Ștefan, M. Geor
gescu, Motroc, Dinu, Jamaischi, Oct. 
Popescu, Crișan, Năsturescu, Frățilă,. 
Raksi, Fl. Voinea, Nunweiller VI, Co- 
dreanu.

EuropaIugoslavia
Astăzi la Belgrad se dispută me

ciul de fotbal dintre reprezentati
va Iugoslaviei și selecționata Eu
ropei. încasările realizate la acest 
tneci vor fi alocate fondului pentru 
ajutorarea orașului Skoplje, distrus 
anul trecut de cutremur. Din selecțio-

nata Europei fac parte printre alții : 
Iașin, Voronin (U.R.S.S.); Matrai, San
dor (R. P. Ungară), Masopoust, Lala, 
Pluskal (R. S. Cehoslovacă), Euse
bio, Simoes (Portugalia), Schnellin- 
ger, Seeler (R. F. Germană).

Carnet olimpic
• Delegația olimpică a Japoniei 

va participa la 20 de discipline. 
Este singura țară care participă 
la toate sporturile incluse în pro
gramul Jocurilor Olimpice.

• La 18 sporturi participă 
U.R.S.S., S.U.A., Italia Și echipa 
unită a Germaniei.

• Numărul țărilor participante 
s-a redus la 97, deoarece Ecuado
rul a anunțat că nu mai participă
pentru că atleții selecționați nu 
și-au îndeplinit normele cerute.

• Echipa unită a Germaniei va 
cuprinde 376 de sportivi, dintre 
care 194 sînt din R. D. Germană. 
Conducătorul delegației va fi. 
Manfred Ewald, președintele U- 
niunii de cultură fizică și sport 
din R. D. Germană.

• Comitetul olimpic italian, a 
anunțat oficial că la J.O. de la 
Tokio delegația Italiei va. cuprin
de 177 de sportivi, dintre care 8 
femei.

• La turneul preolimpic de 
baschet, programat la Yokohama, 
participă Cuba, Coreea de sud, 
Tailanda, Filipine, Canada, Aus
tralia, Indonezia, Mexicul, Ma
laya și Taivanul.

• La Vancouver, marea spe
ranță a sprintului canadian, Har
ry Jerome, a realizat la 100 m 
plat timpul de 10"2/10. Eddy Ro
berts (Trinidad) a fost cronome
trat în 10"4/10. (Agerpres)

★
Intre 17 și 22 septembrie, secreta

rul general al Uniunii Internațio
nale a Telecomunicațiilor, Gerald 
C. Gross, a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor. 
Oaspetele a fost primit de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gogu Rădulescu, precum și de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Grigore Marin, 
adjunct ăl ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor.

In cursul vizitei sale el a avut dis
cuții cu specialiști romîni în teleco
municații, a vizitat construcțiile noi 
din București, expoziția „Realizări
lor economiei naționale a R. P. 
Romîne“ și a făcut o călătorie pe li
toral și în Deltă.

Marți dimineața, secretarul gene
ral al U.I.T. a părăsit Capitala.

À
In Capitală a. sosit lordul Walde- 

grave, președintele Comisiei fores
tiere a Marii Britanii, care la invi
tația ministrului economiei fores
tiere va face o vizită de cîteva zile 
în țara noastră. Oaspetele englez a 
fost întîmpinat pe aeroport de Lu
dovic Negrea, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, precum și dé 
reprezentanți ai ambasădei Marii 
Britanii.

*

Marți la amiază a sosit în Capita
lă o delegație, de specialiști din De
partamentul- agriculturii al S.U.A. 
pentru a studia procesul de prelu
crare și distribuire- a uleiurilor ve
getale și de producere a semințelor 
de plante oleaginoase din țara noas
tră. ■ ■

★
O delegație a Uniunii societăților 

de științe medicale din R. P. Ro
mînă a plecat marți spre Paris pen
tru a participa la lucrările celui 
de-al Vl-leă Congres al Academiei 
internaționale de medicină legală și 
socială. (Agerpres)

ln legătură cu 
gențiile de presă au comunicat următoa
rele : Comitetul de planificare, de uniu
ne regională și de cooperare, care cu
prinde țările amintite, a propus cu acest 
prilej anumite schimbări în propria sa or
ganizare, și anume crearea la Teheran a 
unui secretariat permanent care să func
ționeze, pentru început, timp de 3 a.nț, 
și căruia să i se alăture un centru de in
formații privitor la dezvoltarea regională. 
Comitetul propune, de asemenea, înfiin
țarea unor linii comune de navigație ae
riană și maritimă. Grupuri de lucru au 
și fost constituite în acest scop. Altă in
tenție exprimată de comitet este stabili
rea, pînă în anul 1968, a unor legături 
rutiere între cele trei țări, suprimarea 
vizelor pentru turiștii care vizitează regi- 

., ... .. . .. . , , , unea, semnarea unui acord privind furiș
au acordat récent un ajutor economic-'și " mul, înființarea unui" institut regional de 

studii la Teheran și crearea uhuj nou co
mitet pentru examinarea proiectelor co
mune.

Se preconizează încheierea unor acor
duri pe termen lung care să asigure o 
piață certă, iar materia priiriă regională 
să fie utilizată cît-mai mult posibil. Co
mitetul mai recomandă crearea unei-Ca
mere de comerț comune,., studierea tari
felor regionale preferențiale și o coope
rare mai strînsă în domeniul bancar, in
dustrial și petrolier.

■fiilor, uneori furtunoase, din ultimele, șe
dințe ale Consiliului C.E.N.T.O.

După o fidelitate puternică, de ne
zdruncinat chiar după dizidența Iraku
lui **), cei trei stîlpi asiatici ai C.E.N.T.O. 
și ai politicii anglo-saxone în Asia occi
dentală- se simt,, de. Iß începutul anului 
1964 încoace, lezați și se întreabă dacă 
tactica neutralistă nu este mai „rentabilă".

Turcia consideră că nu este suficient 
sprijinită de Washington și Londra în con
flictul cipriot. Iranul, în baza acordului 
încheiat cu U.R.S.S. la 15. septembrie 
1962, beneficiază de un important aju
tor economic sovietic. Cît privește Pa
kistanul, el se simte părăsit de semna
tarii. occidentali, ai C.E.N.T.O., deoarece 
aceștia. în loc să sprijine aspirațiile 
și speranțele sale în privința Cașmiriilui,

Ziarul francez „COMBAT" publică sub 
semnătura lui Georges Andersen un ar
ticol consacrat întăririi legăturilor econo
mice între Turcia, Iran, Pakistan, fări 
care fac parte din pactul C.E.N.T.O.

Incepînd de la 29 august timp de 
aproape o săptămînă, peste-90 de experți 
furci, iranieni și pakistanezi s-au întru
nit la Teheran pentru a elabora proiecte 
comune, menite- să accelereze dezvolta
rea economică, tehnică și Gulturală a par
tenerilor. Această ședință .de lucr.u-pre-. 
văzută de conferința la nivel' înalt a ce
lor trei state ținută la Istanbul*) face un 
al doilea pas pe calea „alianței decep
ției asiatice", triunghi în centrul Penta
gonului format de C.E.N.T.O.

Discreția extremă care a înconjurat a- . .
dunareă experților, ca și întîlhirea dintre dată cînd U.R.Ș.S, și Turcia se an-
șahul Iranului, președintele Ayub Khan gajeazăi.-în-lucrări de mare anvergură în
și generalul Gürsel, asistat deU- Ismeț * bazaF sjsfșnipîqî;'-„țijfyrfifty” și această
Inönü, se explică prin surpriza, chiàr-stm- prirria: '■^përïértjl'^dèschide calea altor
jeneala pe care au provocât-o pregăti- ■ proiecte de colaborare economică și
rile și semnarea pactului de la Istanbul. tehnică...
Cei doi membri occidentali ai îfdsfUlW'-- Cu toate că pactul de la Istanbul, și 
pact de la Bagdad, devenit tratatul'-'deci întrunirea experfilor de la Teheran, 
C.E.N.T.O., — Anglia care face parte din' și-a fixat ca sarcină principală apărarea 

intereselor comune ale „celor trei țări 
apropiate din punct de vedere geogra
fic” în materie economică și tehnică (co
merț, exploatare petrolieră, finanțe, trans
porturi și turism), primele obiective ale 
triunghiului vesf-asiatic sînt totuși funda
mental politice. Fără să afișeze în mod

el în mod’ oficial și S.U.A. care, deși nu 
aderă decît în mod oficios, furnizează 
bazele militare și strategice ale coaliției 
— suspectează, nu fără motive, o mani
festare de dizidénfâ, un 'fel de exclu
sivism, în crearea noului triunghi cu care 
au fost amenințați deja în cursul discù-

strategic considerabil Indiei.
De menționat și că- Ankara a semnat 

recent un acord cu Moscova pentru con
struirea în comun a unui înalt baraj pe 
fluviul Barley, care marchează frontiera 
între cèle două țări. Este pentru prima

*) Conferința a avut loc la Istanbul 
în cursul lunii iulie 1964 și a oglindit 
tendința unor cercuri influente din 
aceste țări de a pune accent pe co- , 
laborarea economică și culturală și' 
mai puțin pe cea militară.

**) Irakul a ieșit din pactul de la- 
Bagdad la 24 martie 1959, la cîteva 
luni după răsturnarea monarhiei.

CORESPONDENȚĂ DIN VARȘOVIA

La Institutul minier din Katowice
Din nou am revăzut Katowice — 

capitala Sileziei superioare. Simpla 
asociere q acestor două nume, Si- 
lezia-Katowice, sugerează o imagi
ne mai complexă decît a Unui oraș 
ori a unei regiuni oarecare ; ea în
seamnă cărbune, fontă, oțel. Inglo- 
bînd o suprafață relativ mică, aceas
tă parte a Poloniei reprezintă regiu
nea ei cea mai industrializată, cu 
cea mai mare densitate a populației. 
In Silezia sînt sute de mari în
treprinderi industriale, se realizează 
90 la sută din extracția de cărbune, 
57 la sută din oțelul și 55 la sută 
din materia primă feroasă produse 
în întreaga țară.

E ora amiezei. In preajma uzine
lor e forfotă ; ies și intră schimburi
le. Străzile sînt animate. Circulația 
rutieră e îngreunată de lucrările ce 
se fac pentru lărgirea șl moderni
zarea unor artere -de mare circula
ție. .

In anii puterii populare, orașul 
cărbunelui și al cuptoarelor încinse 
a devenit și un important centru

lui aflat sub vatra unor orașe sile- 
ziene. încă cu patru ani în urmă au 
fost puse în aplicare-planurile ela- ,.â______ ________ T_________
borate în comun de o serie de in- cipali ducem lupta — subliniază in-.- 
stituții științifice, care au demonstrat ginerul L_ ______
că se pot extrage însemnate canti- prafului de cărbune, care în contact 
tăți de cărbune din aceste zăcă- cu aerul se transformă în materie 
minte, prin introducerea, cu o mare

. presiune, a unor cantități corespun
zătoare de nisip umed. Centrul 
acestor îndrăznețe exploatări este 
orașul Bytom, de lîngă Katowice. 
Firește, asemenea încercări s.-au 
extins și asupra altor localități. De 
remarcat că pentru nevoile de um
plere cu nisip a golurilor s-a con
struit o cale ferată electrică spe
cială, pe care se transportă, zilnic 
peste 100 000 mc nisip. De unde 
atîta nisip ? Din localitatea Blen- 
dowski, nu departe de Bytom, unde 
capriciile naturii au creat pe întin
deri însemnate un adevărat deșert. 

Dar problema care-i stă cei mai 
mult la inimă secretarului științific 
al institutului este hidromecanizarea

x uu .... Ulluul „uuu știtațiffcși de învâțămînt.1 Aci se°afîă -PHveșje^.îhidipme'canizare.q,’ resped- 
șapte școli superioare și tot atîtea - sfan.mqrea cărbunelui'cu .ajuto-

- - rul apei, se lucrează de mai multa
. vreme, experimentările ce se fac în 
acest sens fiind în ..curs. Cît- pri
vește hidrotransportul (scoaterea 
cărbunelui ‘ din jfriină la supra
față, cu ajutorul apei), rezultatele 
dobîndite sînt îmbucurătoare, a- 
ceastă inetodă apiicîndu-se acum 
pe scară largă. Ini minele noi aliate 

XXXXXWXXXX«, „X* X,«XX>XXX-1XX« X- 0 16 P IO VÖd -^faS t Ol OțH
sporirea producției de cărbune, la Penhu ^transportul cărbunelui la

■■■ - suprafața și de açolb, niai. de
parte, spre, uzinele electrice, nu
mai pe calea hidrotrănsportului. Se 
preconizează, de asemenea, con
ducte hidrotransportoare între mi
nele apropiate și, apoi, printr-o con
ductăspecială, dirijarea cărbunelui 
spre termocentrală sau spre stația 
de cale ferată mai apropiată.

...La cîțivă kilometri de Kătowice 
se află o mină foarte interesantă ; 
nu é zi în care aci să nu se produ
că ~ ---- 1—'* • ---- ' ’ • ’
cărbune.

institute științifice, legate direct de ' 
activitatea economică a regiunii. 

. Unul din aceste așezăminte este și 
Institutul central minier — creierul 
industriei miniere, cum i se mai 
spune. înființat acum 19 ani, el are 
un rol deosebit, în dezvoltarea in
dustriei miniere, în conce’perea de 
noi metode de muncă, de mașini 
și aparate menite să contribuie la 

securitatea muncii în mine. Aci lu
crează peste i 000 de cercetători ști
ințifici, laborănți și tehnicieni.

Ne întîmpină inginerul Jan Kuntz, 
secretar științific al institutului. A-. 
flăm de la el că printre numeroa
sele probleme ce figurează în planul 
institutului pe acest an cele măi 
importante sînt: exploatarea- căr
bunelui din zonele aflate sub 
orașe, rezolvarea problemei hidro- 
transportului, găsirea de noi metode 
de exploatare, cercetări asup/a re
zistenței cărbunelui, instituirea unei 
securități maxime în mine etc.

Ne oprim puțin asupra interesan
tei probleme a exploatării cărbune-

o... explozie : ori a prafului de 
'------, ori a gazului metan.

Cîteodată exploziile sînt atît de pu
ternice că zguduie casele din îm
prejurimi. Dar localnicii nu manifestă 
teamă ; ei știu că e vorba de „Bar-

bara’, mina experimentală a insti--- 
tutului central minier.

— împotriva a doi dușmani prin-

Boleslaw Kozlowski —.-a-

explozivă, șl a gazului metan, care 
de asemenea, prezintă pericolul ex
ploziei. In ambele cazuri avem însă 
leacurile necesare.

Vizităm mina. Intr-o sală, la su
prafață, este expusă macheta „ba
rajelor’ create de profesorul Wa- 
claw Cybulski, directorul minei ex
perimentale, care printr-o Concepție 
originală folosind praful de piatră 
(45 kilograme pe metrul liniar), a 
reușit- să realizeze baraje- -capabile 
să împiedice' izbucnirea de incen
dii în mină din pricina prafului de 
cărbune. în minele unde au fost In
stalate asemenea baraje, rezultatele 
sînt dintre cele mai bune. In altă 
parte se află un aparat de pro
ducție engleză, Care poate mă
sura grănulațiile prafului de. la 
un micron la 20 microni și care s-a 
dovedit a fi foarte uțil î’n cercetările 
întreprinse. Interesant este și apa
ratul polonez numit metănometru, 
foarte eficient în lupta împotriva ga
zelor. El înregistrează prezența ga
zelor și întrerupe- curentul electric 
pentru a împiedica izbucnirea'incen- 
diului, atunci cînd concentrarea țor 
a trecut de limita admisă

La suprafață, ca și în subteran, 
mina este un adevărat laborator 
științific. Unii dintre lucrătorii ei 
stau aplecați asupra microscopului 
electronic, alții măsoară granulațiile 
prafului, creează instalații electrice 
fără scîntei, ori încearcă diferite fe
luri de explozive. Deodată sîntem 
avertizați că . se va produce o nouă 
explozie — bineînțeles artificială. 
Peste cîteva clipe în aer se -ridică 
o trîmbă de fum și flăcări.

— Lucrează „Barbara" — spun 
localnicii.

— Muncește întreaga Silezie — a- 
dăugăm noi — iar roadele acestei 
munci sînt vizibile pentru orice vi
zitator al acestei regiuni.

Gh. GHEORGHITĂ
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PARIS Sosirea delegației

La invitația președintelui Adunării 
Naționale franceze,. Chaban-Delmas, 
marți a sosit la Paris delegația Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Romi
ne, condusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec. 
Pe aeroportul Orly, delegația a fost 
întîmpinată de Achille Peretti, vice
președinte al Adunării Naționale 
franceze, Guillaumme Widemer, di
rectorul Cabinetului lui Chaban- 
Delmas, Jean Comte-Offenbach, 
președintele grupului parlamentar 
de prietenie franco-romîn al Adu
nării Naționale. A fost de față am
basadorul R. P. Romîne la Paris, dr. 
V. Dimitriu.

In salonul de onoare al aeropor
tului, Achille Peretti, adresîndu-se 
oaspeților romîni, a spus : „Dl. Cha
ban-Delmas mi-a încredințat marea 
cinste de a vă întîmpina și de a vă 
ura bun venit. Vă dorim o vizită plă
cută în Franța. Noi ne vom strădui 
să o facem agreabilă și utilă. Consi
derăm că asemenea schimburi de ve
deri între reprezentanții celor două 
țări vor permite o strîngere și mai 
mare a relațiilor noastre“.

In răspunsul său, Ștefan Voitec, 
după ce a mulțumit pentru primirea 
călduroasă, a adresat poporului 
francez un mesaj de prietenie și de 
pace din partea poporului romîn. 
„Vom avea un excelent prilej de a vă 
exprima considerația pe care po
porul nostru o acordă prieteniei tra
diționale romîno-franceze și dorința 
sa de a dezvolta și întări această 
prietenie — a spus președintele 
M. A. N. Voința guvernelor și po
poarelor noastre de a lărgi și de a 
adînci bunele relații dintre Romînia 
și Franța, posibilitățile reale care 
există ' în această privință, au fost 
subliniate în mod elocvent cu prile
jul vizitei în Franța a delegației gu
vernamentale romîne condusă de

președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer. Rezultatele 
rodnice ale acestei vizite, .primite cu 
satisfacție în cele două țări ale noas
tre, demonstrează o dată mai mult 
că politica de colaborare pașnică în
tre state, indiferent de orînduirea 
lor socială și politică, corespunde 
intereselor lor fundamentale, ca și 
intereselor securității generale . și 
păcii.

Ne exprimăm convingerea, • a spus 
în încheiere Ștefan Voitec, că actua
la noastră vizită va contribui din 
plin la dezvoltarea colaborării între 
parlamentele celor două ță,ri și va 
însemna o nouă contribuție la .pro
gresul colaborării romîno-franceze“.

Marți seara, delegația M.A.N. a 
depus o jerbă de flori la Mormîntul 
soldatului necunoscut de la Arcul 
de Triumf, după care conducătorul 
delegației a semnat în Cartea de. aur.

în seara aceleiași zile, delegația a 
fost primită în salonul de onoare al 
Adunării Naționale . franceze de 
către Chaban-Delmas, președintele 
Adunării Naționale franceze. In 
cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Chaban-Delmas, după ce a urat bun 
venit delegației, a subliniat că Franța 
a nutrit totdeauna o simpatie și o 
deosebită prietenie față de Romînia, 
a cărei cultură și simț artistic sînt 
apreciate de francezi. Ștefan Voitec, 
mulțumind pentru cuvintele de bun 
sosit, a spus : „Sîntem convinși că 
vizita noastră va fi interesantă și 
va ajuta la mai buna cunoaștere re
ciprocă, ca și la întărirea vechii 
prietenii dintre Franța și Romînia“. 
După o convorbire amicală, Chaban- 
Delmas a remis conducătorului și 
membrilor delegației medalia legis
lativă — simbolul Adunării Națio
nale franceze.

Georges DASCAL

La Mormîntul soldatului necunoscut

Călătoria președintelui Franței în țările Americii Latine

DE GAULLE: Fiecare stat are dreptul
de a-și călăuzi poporul după legile saie proprii

CARACAS 22 (Agerpres). — Vizita 
oficială de două zile pe care pre
ședintele Franței, Charles de Gaulle, 
a făcut-o în Venezuela a luat efîr- 
șit. Luni, în prima zi a vizitei, de 
Gaulle a rostit o cuvîntare în parla
mentul venezuelean. „Credem că — 
a spus el — pentru a pune în miș
care marile transformări interne 
care se petrec în multe locuri, fie
care stat — în conformitate cu le
ghe sale proprii — are dreptul și 
îndatorirea de a-și călăuzi poporul". 
El a declarat totodată că „nu putem 
permite'ca vreun stat să statorni

cească, în afara teritoriului său, pro
pria sa conducere politică sau eco
nomică“.

In după-amiaza aceleiași zile, de 
Gaulle a avut o întrevedere cu pre
ședintele Venezuelei, Raul Leoni. La 
sfîrșitul vizitei a fost dat publicității 
un comunicat comun în care 6e a- 
rată că țelul comun al celor două 
țări, „este pacea prin echilibrul 
mondial și înțelegerea între po
poare“. Intre Franța și Venezuela 
s-a încheiat un acord cultural și de 
cooperare tehnică, precum și un a- 
cord comercial.

După descoperirea complotului antiguvernamental

Măsuri excepționale 
în Bolivia
© Congresul convocat în sesiune extraordinară 
© Autorii complotului vor fi exilați ® Greva 
minerilor continuă în ciuda interdicției

LA PAZ 22 (Agerpres). — Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
în întreaga Bolivie au fost luate 
măsuri severe de siguranță, după ce 
s-a anunțat descoperirea unui com
plot antiguvernamental. Luni noap
tea la cererea președintelui țării, 
Victor Paz Estenssoro, Congresul a 
aprobat instituirea stării de asediu. 
Autoritățile au ordonat instituirea 
unor restricții de circulație în cursul 
nopții și au fost interzise toate mi
tingurile și demonstrațiile pe o pe
rioadă nedefinită, atît în capitala 
țării — La Paz, cît și în principa
lele orașe ale țării. Ministrul boli
vian de interne a anunțat că, după

ce va fi încheiată aneheta, condu
cătorii complotului vor fi exilați în 
Paraguay. Printre cei arestați se află 
fostul președinte al Boliviei, Hernan 
Siles Suazo, adversar. politic al ac
tualului președinte Estenssoro, și un 
grup de aproximativ 80 de membri 
ai unor partide de opoziție. Potrivit 
agenției Associated Press, ca urma
re a instituirii stării de asediu, gre
vele au fost interzise. Cu toate a- 
cestea, 2 000 de mineri de la minele 
de cositor din Huanuni au hotărît să 
continue greva pînă ce le vor fi 
satisfăcute revendicările privind ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

LA SAIGO

ALGERIA

Rezultatele
definitive ale alegerilor 
CANDIDAȚI! F.L.N. AU ÎNTRUNIT 
MAJORITATEA COVÎRȘITOARE 
A VOTURILOR

La Alger au fost comunicate rezul
tatele definitive ale alegerilor pen
tru noua Adunare Națională alge
riană. în cele 15 departamente ale 
Algeriei au fost înscriși 6 091 991 ce
tățeni din care au votat 5 177 631 a- 
legători, 12 785 de buletine de vot au 
fost anulate. Candidații F.L.N. au 
întrunit 5 164 864 voturi. Procentajul 
general al votanților pe întreg an
samblul teritorial al țării este de 85 
la sută.

CORESPONDENȚII

DIN STRĂINĂTATE TRANSMIT-,

BERLIN

ZILE

Autoritățile sud-vietnameze 
principalele revendicări ale

SAIGON 22 (Agerpres). — După 
ce greva generală din Saigon a pa
ralizat pentru două zile întreaga ac
tivitate a orașului, autoritățile gu
vernamentale sud-vietnameze au 
fost nevoite să satisfacă principalele 
revendicări ale greviștilor. Repre-

nevoite să satisfacă 
greviștilor
zentantul guvernului, Nguyen Xuan 
Oanh, prim-locțiitor al primului mi
nistru, a promis că va fi garantat 
drpptul muncitorilor de grevă, iar 
cei 500 de muncitori concediați de 
întreprinderea textilă „Vimytex“ vor 
fi reprimiți la lucru.

ACORDURI
de colaborare economică și tehnică
U.R.S.S.- R.A.U.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Kremlin au fost semnate marți două 
acorduri între guvernele U.R.S.S. și 
R.A.U.: unul cu privire la colabo
rarea economică și tehnică în con
struirea unor întreprinderi și obiec
tive industriale din cele prevăzute 
de cel de-al doilea plan cincinal de 
dezvoltare socială și economică a 
R.A.U. și altul cu privire la acor
darea de asistență tehnică de către 
Uniunea Sovietică în valorificarea 
unor noi pămînturi pentru culturi 
agricole. Acordurile au fost sem
nate de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
de Ali Sabri, primul ministru ăl 
R.A.U.

Moartea tovarășului Otto Grotewohl a 
îndurerat profund pe oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană. Încă de 
luni, cînd radioul și televiziunea au răs- 
pîndit trista veste, în fabrici, uzine, insti
tuai, la sate, muncitori, țărani, intelec
tuali s-au adunat pentru a păstra un mi
nut de reculegere.

In dimineața zilei de marți, am par
curs drumul de la Leipzig la Berlin. Pesle 
tot, în orașe și sate erau arborate stea
guri roșii și drapelul național în bernă. 
Oamenii puneau la ferestre, alături de 
flori, stegulețe îndoliate.

In capitala Republicii Democrate Ger
mane, mii și mii de cetățeni au venit 
încă cu mult înainte de ora anunțată să 
aștepte deschiderea porților clădirii în 
care a fost depus sicriul cu corpul neîn
suflețit al tovarășului Grotewohl. Din fața 
clădirii Comitetului Central al P.S.U.G., 
șirul trecea prin Piața Karl Marx, conti- 
nuînd pînă departe spre Opera de 
Stat, pe aleea Unter den Linden. Vîrstnic' 
și tineri, cu buchete sau coroane de 
flori în mînă, au trecut în tăcere prin 
fața sicriului. In primele rînduri ale ce
lor ce au adus omagiul lor la catafalcul 
tovarășului Grotewohl se aflau Walter 
Ulbricht, Willi Stoph, Friedrich Ebert, 
Hermann Matern și alți conducători de 
partid și de stat.

Ziarele apărute marți, cu primele pa
gini în chenare de doliu, reproduc foto
grafii ilustrînd momente importante din

viața și activitatea tovarășului Grote
wohl : Wilhelm Pieck și Otto Grotewohl 
în aprilie 1946 cînd, prin unificarea ce
lor două partide ale clasei muncitoare, 
s-a născut P.S.U.G. ; întîlniri cu muncitori 
din diferite mari uzine, cu intelectuali și 
pionieri ; imagini din timpul vizitelor fă
cute în străinătate. Împreună cu ele sint 
redate amintirile celor ce l-au cunoscut. 
In rîndurile celor ce frec prin fața cata
falcului se afla marți și tovarășa Hell, 
veche luptătoare antifascistă. „Este o da
torie a inimii mele, spune ea, să-mi iau 
rămas bun de la Otto Grotewohl care a 
contribuit la realizarea unui partid unit al 
clasei muncitoare și a făcut mult pentru 
o Germanie nouă”.

Pe aleea Karl Marx este deschisă, de 
cîteva zile, expoziția succeselor oameni
lor muncii din R.D.G. în cei 15 
ani de existență a Republicii. Și 
aici oamenii s-au oprit în fața tablou
lui îndoliat al tovarășului Grotewohl. în
durerați pentru pierderea suferită, ei își 
exprimă, ca și ceilalți oameni ai muncii 
de pe întreg cuprinsul țării, hotărîrea de 
a adăuga noi realizări celor obținute pînă 
acum, ca cel mai de preț omagiu adus 
vieții și activității celui dispărut.

Funeraliile vor avea loc miercur 23 
septembrie. Consiliul de Stat al R.D.G. a 
hotărît declararea doliului național timp 
de trei zile..

P. STĂNCESCU

BRUXELLES : Consiliul ministerial C. E. E.

După incidentul din golful Tonkin

Declarațiile lui L. Johnson•>

si D. Rusk
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a ținut luni la Casa Albă o con
ferință de presă în legătură cu in
cidentul recent din golful Tonkin. 
Răspunzînd la întrebările ziariști
lor dacă a primit informații precise 
asupra acestui incident, el a decla
rat că toate faptele, în măsura în 
care elê sînt cunoscute în Statele 
Unite, au fost prezentate imediat 
după incident și că nu deține infor
mații suplimentare.

La Los Angeles, secretarul Depar- 
tanaentului de Stat, Dean Rusk, a 
declarat la o conferință de presa că 
consideră incidentul din golful Ton
kin ca „limitat în momentul de 
față“. El a spus, de asemenea, că na
vele militare americane vor continua 
să navigheze în golful Tonkin. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, surse informate din Washing
ton au anunțat luni seara că cele 
două distrugătoare de patrulare a- 
mericane implicate în incidentul din 
golful Tonkin au fost retrase din a- 
ceastă regiune.

NEW YORK TIMES: De ce slnt 
necesare navele americane 
in golful Tonkin?

Comentînd recentele incidente din 
golful Tonkin, ziarul „NEW YORK 
TIMES’ subliniază „îngrijorarea care 
a străbătut lumea vineri, la aflarea 
știrilor în legătură cu un alt inci
dent armat în golful Tonkin’ șl ara
tă că asemenea fapte, petrecute în

această regiune, „ar putea constitui 
scînteia unui larg și catastrofal con
flict". Ziarul relevă că încetineala cu 
care s-a dat publicității la Washing
ton interpretarea oficială a inciden
tului „sugerează puternic confuzia 
și nesiguranța care au domnit atît la 
Washington cît și pe navele ame
ricane implicate în acest incident".

Referitor la știrile din sursă ofi
cială, privitoare la incident, „New 
York Times" menționează că, „în 
ciuda explicației date, majoritatea 
lumii rămîne nedumerită în legătură 
cu faptul dacă avioanele S.U.A. au 
avut motive valide pentru a deschi
de focul. Rămîne suspiciunea că mo
tivul real pentru deschiderea- focu
lui, scrie ziarul, a fost starea exce
sivă de nervozitate provocată de in
cidentele din luna trecută".

„Această nouă dovadă a confu
ziei în dirijarea campaniei din Viet
nam, scrie „New York Times", vine 
într-o perioadă de considerabilă 
neliniște (la Washington) în legătură 
cu stabilitatea regimului de la Sai
gon... Se ridică cu mult mai puter
nic decît înainte chestiunea de ce 
navele americane sînt necesare în 
golful Tonkin, care este aproape o 
mare internă a lumii comuniste".

★
Comentînd la rîndul său eveni

mentul, corespondentul din Pekin al 
agenției FRANCE PRESSE scrie: 
„Versiunea oficială americană des
pre ultimul incident naval din gol
ful Tonkin a fost primită cu scepti
cism de observatorii străini din ca
pitala chineză. Aceștia, subliniază 
pe de o parte atitudinea strîmtorată 
a Washingtonului, iar pe de altă 
parte faptul că pînă în prezent, în 
comunicatele americane nu a fost 
dezmințit punctul de vedere susținut 
de R. D. Vietnam, potrivit căruia nu 
ar fi avut loc un incident, ci un atac 
deliberat din partea navelor ameri
cane împotriva navelor nord-vietna- 
meze*.

După cum transmite coresponden
tul din Madrid al ziarului francez 
„Le Monde“, aproximativ 1 500 de 
muncitori metalurgiști s-au adunat 
săptămîna aceasta la sediul sindi
catelor (este vorba de sindicatele 
legale) pentru a cere majorarea cu 
20 la sută a salariilor’ ce le-a fost 
promisă de patroni. 100 de repre
zentanți ai muncitorilor au pătruns 
în edificiu și au expus revendică
rile lor funcționarilor sindicali.

Federația metalurgiei din Madrid, 
organizație clandestină, a difuzat 
manifeste în care se arată că „ma
jorarea de 20 la sută promisă de pa
troni în cursul ultimelor negocieri 
cu privire la revizuirea acordului 
colectiv" a fost refuzată. în mani
fest șe arată că patronii au hotărît 
între ei să înghețe salariile actuale 
pînă în 1967 avînd în vedere Piața 
comună și pentru a realiza „planul 
lor de dezvoltare“. Planul acesta 
„va provoca concedierea muncitori
lor și creșterea emigrației“. Funcțio
narii sindicali au arătat că majo
rarea salariilor n-a fost autorizată 
întrucît patronii cer ca ea să fie 
repercutată asupra prețurilor. Un 
funcționar sindicalist a adăugat că 
6 000 de reprezentanți aleși de cei 
125 000 de metalurgiști din Madrid 
în semn de protest urmează să re
nunțe în bloc la postul lor în cazul 
cînd majorarea promisă nu va fi 
acordată.

Dezbaterile privitoare la fuziunea 
celor trei organisme vest-europene 
— Piața comună (C.E.E.), Uniunea 
europeană a cărbunelui și oțelului 
și Euratomul — care au loc în ca
drul Consiliului ministerial al 
C.E.E. continuă să meargă anevoios. 
Dacă în iulie existau optimiști care 
credeau că au temei să presupună 
că miniștrii „celor șase“ țări ale 
C.E.E. se vor putea înțelege în pro
blemele litigioase în cursul lunii 
septembrie, de cîtva timp a deve
nit clar că divergențele în proble
mele importante sînt încă prea mari 
pentru a putea fi rapid înlăturate. 
Este fără îndoială că termenul sta
bilit inițial pentru adoptarea fuziu
nii — 1 ianuarie — va fi depășit.

Discuțiile între miniștri, care s-au 
purtat în dosul ușilor capitonate, au 
început sub auguri nefavorabili. 
Timp de două ore s-a discutat dacă 
noua comisie unificată să aibă 9 sau 
14 membri. In cele din urmă, 5 sta
te, cu excepția Olandei, au căzut de 
acord ca comisia să aibă. 14 membri 
numai pentru o perioadă de tran
ziție — adică pînă la contopirea to
tală a celor trei organisme vest-eu
ropene — iar apoi numărul lor să 
fie redus la 9. Rămîne deschisă pro
blema dacă va putea fi înfrîntă 
rezistența olandeză care, în primul 
rind are un substrat intern.

La reuniunea miniștrilor agricul
turii ai celor șase state membre ale 
Pieței comune, care a luat sfîrșit 
marți seara, a fost discutată din nou 
problema unificării prețurilor la

produsele agricole. Și de data acea
sta, scrie agenția France Presse, nu 
s-a ajuns la nici un acord. Ministrul 
francez al agriculturii, Edgar Pisani, 
a. cerut Comisiei Pieței comune ca 
pînă la 19 octombrie, data viitoarei 
reuniuni a miniștrilor agriculturii ai 
celor șase, să întocmească un memo
randum complet asupra planului 
Mansholt de aliniere a prețurilor la 
cereale și carne de vită. Pisani a fă
cut cunoscut că guvernul francez ar 
dori să se ia o hotărîre în această 
problemă pînă la 15 decembrie.

Șs un conflict 

ai strugurilor...

Producătorii belgieni de struguri de 
seră se consideră amenințați de concu
rența strugurilor de masă de prove
niență franceză și italiană — scrie „Les 
Echos".

Strugurii produși în Belgia, copți la 
căldură artificială, au un preț de cost 
mult mai ridicat și au un gust mai puțin 
plăcut decît cei copți la soare, pe coli
nele italiene și franceze. Protesfînd îm
potriva importului de struguri, și cerînd 
guvernului să-l interzică, producătorii 
belgieni intenționează totodată să în
ceapă o campanie publicitară care să 
convingă consumatorii despre excelenta 
calitate a strugurilor belgieni.

Daniel POIROT

LONDRA

BELGRAD. La 22 septembrie au 
început, în clădirea Vecei Executive 
Federative, convorbirile oficiale în
tre delegațiile R. S. F. Iugoslavia și 
R. S. Cehoslovace. Participă Iosip 
Broz Tito și Antonin Novotny, pre
cum și colaboratorii lor. (Taniug).

MEXICO. La teatrul „Lirico“ din 
capitala Mexicului a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist din 
Mexic. La adunare au luat cuvîntul 
Arnoldo Martinez Verdugo, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Mexic, și 
alți conducători ai partidului.

PRETORIA. Curtea Supremă din 
Pretoria a început procesul lui John 
Harris, fostul președinte al Comitetu
lui olimpic antirasist din Africa de 
Sud, acuzat de „sabotaj“. Conform 
legilor rasiste în vigoare în Republica 
Sud-Africană, Harris este pasibil de 
pedeapsa cu moartea.

VIENA. Conducerea Tîrgului In
ternațional de la Viena, făcînd bi
lanțul la ediția din toamna aceasta a' 
tîrgului, arată Că s-au înregistrat re
zultate deosebite atît în încheierea de 
tranzacții cît și în luări de contacte 
în vederea unor contracte ulterioare. 
Tîrgul a fost vizitat de 645 000 de 
persoane din Austria și de peste ho
tare.

BAGDAD. Ziarul „Al Saoura al A- 
rabia" relatează că printr-un decret al

președintelui Aref au fost demiși din 
funcțiile pe care le ocupau o serie 
de personalități din timpul regimului 
baasist. Printre aceștia figurează fos
tul prim-ministru Ahmed Hassan el 
Bakr, care ulterior a deținut funcția 
de ambasador în ministerul de exter
ne, fostul general Hardan Takriti, 
ambasador în Suedia, fostul ministru

Locuitorii din Carignano (Italia) 
comemorează împlinirea a 20 de 
ani de la uciderea de către naziști 
a unul grup de 8 concetățeni ai lor.

al comunicațiilor, Abdel Sattar Abdel 
Latif, ambasador în Belgia și fostul 
director general al căilor ferate din 
Irak, Diab Akkawni, însărcinat cu 
afaceri în Afganistan.

DELHI. Agenția Reuter relatează 
că un purtător de cuvînt al Ministe
rului Apărării al Indiei a anunțat că 
la granița Kașmirului cu Pakistanul au 
avut loc sîmbătă incidente între tru
pele indiene și pakistaneze, care s-au 
soldat cu morți și răniți de ambele 
părți. Autoritățile pakistaneze au con
firmat această știre, anunțînd că ob
servatorii O.N.U. au fost informați 
despre noile incidente.

MÜNCHEN. La München s-a des
chis tradiționalul Tîrg alimentar Ikofa, 
la care participă și R. P. Romînă cu 
un bogat stand de produse agro-ali- 
mentare. Cu ocazia deschiderii ofi
ciale a Tîrgului, standul romînesc a 
fost vizitat de dr. Alfons Goppel, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Landului Bavaria, W. Schwarz, minis
trul federal vest-gérman al economiei 
alimentare și forestiere, dr. H. I. 
Vogel, primarul orașului München, 
precum și de alte oficialități munici
pale și din conducerea Tîrgului.

PEKIN. După cum anunță Agenția 
China Nouă, la 21 septembrie Mao 
Țze-dun a primit pe B. Boumaza, 
ministrul economiei și membru al Bi

roului politic al Frontului de Elibera
re Națională din Algeria, și pe mem
brii delegației guvernamentale econo
mice algeriene care vizitează R. P. 
Chineză.

VIENA. Președintele Indoneziei, 
Sukarno, care se află într-o vizită ne
oficială la Viena, a avut o întrevede
re cu președintele Austriei, A. Schärf.

LONDRA. Potrivit unui acord, o 
firmă engleză va furniza Institutului 
de cercetări nucleare de la Chinon 
(Franța) camere de televiziune specia
le pentru urmărirea proceselor ce se 
produc în „inima" reactorului. Firma 
„Pye Electronics Group of Cambrid
ge“, care a încheiat contractul, a fur
nizat anterior instalații similare Ja
poniei, Italiei și Danemarcei.

AMAN. A început cea de-a doua 
sesiune a Biroului permanent al ță
rilor arabe, producătoare de fosfați 
(Iordania, Maroc și Tunisia).

LONDRA. La 22 septembrie cabi
netul britanic s-a întrunit pentru ul
tima oară înaintea alegerilor generale 
care vor avea loc la 15 octombrie. 
Incepînd de miercuri Camera Comu
nelor va fi dizolvată conform preve
derilor constituționale. Miniștrii cabi
netului britanic vor rămîne însă la 
posturile lor pentru a expedia pro
blemele curente pînă la formarea 
noului guvern britanic.

Centrală atomoelectrică
in Scoția

In sudul Scoției, la Hunterston, 
s-a deschis o centrală atomoelectrică, 
considerată ca fiind una din cele 
mai mari din lume. In ultima fază 
ea va genera 380 de MW, aproape cu 
un sfert mai mult decît cantitatea 
de energie pentru care a fost pro
iectată inițial.

Corespondenții de presă scriu că 
Scoția va avea mai multă electrici
tate produsă din energia nucleară pe 
cap de locuitor decît orice altă țară 
din lume.

O hotărîre constructivă
T.U.C. se pronunță pentru
dm țările socialiste

Hotărîrea luată de centrala sin
dicatelor britanice (T.U.C.) la re
centul ei congres de la Blackpool 
în favoarea schimbului de delega
ții sindicale cu toate țările* inclusiv 
cu țările socialiste, poate avea efec
te importante. Rezoluția a fost vo
tată cu o mare majoritate și a avut 
sprijinul lui George Woodcock, se
cretarul general al T.U.C.

în Senatul italian Dezbaterea măsurilor 
pentru îmbunătățirea situației economice 
Se vor ține la termen alegerile administrative?

Săptămîna politică italiană a debutat cu 
deschiderea,’ luni, în Senat, a dezbateri
lor asupra măsurilor anticonjuncturale 
adoptate de guvern la sfîrșitul lunii au
gust. Aceste măsuri care prevăd, după 
cum am arătat într-o corespondență an
terioară, o serie de sporuri de taxe fis
cale prin care guvernul și-a propus să 
combată unele dificultăți ale economiei 
italiene, se situează pe primul plan al 
actualității ..politice. In prima .jumătate a 
lunii septembrie, pînă cînd activitatea par
lamentară . s-a întrerupt pentru perioada 
Congresului Partidului Democraf-Creștin, 
ele au dominat lucrările Camerei deputa
tion Presa ■ italiană apreciază că exami
narea lor în Senat va ocupa ședințele din 
întreaga săptămînă și va continua dispu
tele din Cameră.

Grupul parlamentar comunist a elaborat 
o serie de propuneri concrete pentru 
remedierea actualei situații economice a 
țării, cuprinse într-o moțiune prezentată 
Senatului și Camerei Deputation In mo-

țiune se propun, printre altele, controlul 
public asupra marilor întreprinderi, in
terzicerea concedierilor abuzive și iniție
rea unor acțiuni împotriva creșterii pre
țurilor.

Atenția comentatorilor vieții politice 
din capitala Italiei este reținută de ase
menea de discuțiile privind fixarea date, 
alegerilor administrative, care potrivit 
normelor stabilite ar trebui să aibe loc la 
jumătatea lunii noiembrie. In cadrul coa
liției guvernamentale au fost formulate 
opinii după care aceste alegeri ar trebui 
să sufere o amînare datorită faptului că 
Parlamentul ar urma să discute situația 
creată in legătură cu exercitarea atribu
țiilor șefului statului prin boala președin
telui Segni. Printr-o interpelare, Parfidui. 
Comunist Italian a cerut în mod oficia! 
guvernului să pună în dezbatere stabili
rea datei alegerilor administrative la ter
menul prevăzut de lege.

Octavian PÂLER

contacte cu sindicatele

Amintim că, după scindarea in
tervenită în Federația Sindicală 
Mondială în 1948, cînd membrii en'- 
glezi și americani ai F.S.M. au pă
răsit această organizație sindicală 
internațională, conducerea T.U.C. a 
făcut încercări de a ține izolate sin
dicatele engleze de sindicatele 
membre ale F.S.M. Ele au înființat, 
împreună cu sindicatele din S.U.A. 
și din alte țări occidentale, o altă 
organizație sindicală internațională 
(C.I.S.L.). Aceasta a fost de fapt « 
tentativă de a împiedica contactele 
și schimburile între sindicaliștii en
glezi și cei din țările socialiste. La 
un moment dat, se cerea chiar ca 
sindicatele engleze să obțină per
misiunea T.U.C. înainte de a 
intra în legătură cu sindicatele din 
țările socialiste. Acest embargo nu 
a fost niciodată aplicat în întregime 
așa că, chiar în anii precedenți, au 
avut loc unele schimburi de delega
ții sindicale cu țările socialiste. Dar 
faptul că T.U.C. nu încuraja în mod 
oficial aceste contacte a stînjenit 
schimbul pe scară mai largă pe care 
îl cereau mulți. Mai mult, atitudi
nea T.U.C.-ului încuraja elementele 
cele mai reacționare din C.I.S.L., 
în special pe unii lideri ai sindicate
lor americane, să încerce a trans
forma C.I.S.L. dintr-o organizație 
sindicală internațională, într-o or
ganizație a războiului rece. Acum 
putem spera că hotărîrea adoptată în 
favoarea legăturilor cu sindicatele 
din țările socialiste va aduce o con
tribuție constructivă la restabilirea 
contactelor și colaborării între sindi
catele din lumea întreagă.

Gordon SCHAFFER
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