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Conciliului de Miniștri 
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tive la efectuarea a- 
cestor lucrări zburînd 
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an cu 400 de
mult față de perioada 
corespunzătoare anului 
trecut.
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a 20 august, mecanizatorii noștri 
au terminat arăturile adinei de 
vară pe toate cele peste 10 000 de 
hectare planificate. A fost o 1*- 
crare căreia i-am acordat atenția 
cuvenită încă de la eliberarea 
primelor tarlale de mazăre, pă

roase, fasole și altele. Pe aproape ju
mătate din această suprafață om insămințat 
plante furajere în cultură dublă. In același 
timp, înainte de arături, colectiviștii au ap-«- 
cat îngrășăminte naturale ?i chimice in doze 
moderate pe aproape 4 000 de hectare. Sint 
tocmai terenurile pe care. în această toamnă, 
noi vom însămînța grîu. Firește că suprafața 
destinată acestei culturi, în cele 10 gospodării 
colective p& care le deservim, va fi cu mult 
mai mare : 8 700 de hectare. Asigurind o mte
ză zilnică sporită de lucru a tractoarelor, 
tnnă la data de 1 septembrie am pregătit 50 
la su i din terenul pe care rom semăna grîu. 
Restul de teren va fi pregătit îndată după re
coltarea celor 6 000 dc hectare cu porumb 
boabe, a sfeclei si a florii soarelui.

Pentru recoltarea rapidă a pcrumbn'.ui, lu
crare care a început in cea mai mere porta • 
gospodăriilor colective dtn raza noei n. co» 
pune in mișcare de ceasornic toate forțele- La 
o recentă plenară a Comitetul*! monel de 
partid Lehliu — la care au participat preșe
dinți de G.A.C., secretari at organ.uaț.Uor de 
partid, ingineri, mecanizatori e:c — am pri
mit indicații prețioase în acest sens. Pe baza 
Iot ne-am planificat ti noi mai chibzuit trebu
rile. In fiecare gospodărie colectivă s-au re
partizat deja terenurile pentru cuT.ura pâioa- 
selor de toamnă. Brigăzile noastre au fotț in
struite în legătură cu lucrările pe care 
buie să le facă pe fiecare ta*’, a fn 
rînd este vorba de efectuarea intr-un îtmp e.: 
mai scurt a arăturilor în miriștea de poT"-rr-- 
dar pentru aceasta trebuie asigurată stringe- 
rea operativă a recoltei. Pentru ca ritmul de 
lucru să fie cit mai intens, brigăzile de timp 
din gospodăriile, colective vor recolta în co
mun acele parcele ne care porumbul e bine 
copt. Unele echipe vor culege șțiuleții și-i 
vor încărca direct în căruțe, iar altele. în 
urma lor, vor tăia cocenii. Fiecărei gospodarii 
colective, stațiunea noastră i-a repartizat eit* 
două remorci si, la cîteva cu mai pu*î&e olt- 
laje (raportate la suta, de hectare) ate 
Acest lucru ne dă posibilitatea ca dm prime
le zile să deschidem mecanizatorilor cimp faxrg 
de lucru.

GHEORGHE ȘERB AN 
directorul S.M.T. Lehliu, 

regiunea Bucurețti

(Continuare în pag. a lll-a)

Pe baza studiilor făcute de spe
cialiștii Uzinei constructoare de 
niașini din Reșița se aplică în pro
ducție noi procedee tehnologice 
menite să asigure îmbunătățirea
calității produselor și sporirea pro
ductivității muncii. La turnătoria 
de oțel, de pildă, prin introducerea 
procedeului de turnare în vid s au 
obținut piese cu o rezistență me
canică mărită și cu un conținut de 
gaze redus față de cele turnate 
după vechiul procedeu. Ca urma
re, procentul de rebuturi la piesele 
din oțel tratat în vid a scăzut cu 
peste 50 la sută.

Cu bune rezultate se aplică și 
procedeul de turnare a fontei cu 
grafit nodular, tratarea cu azot, 
turnarea în cochile metalice etc 
care au contribuit la sporirea pro
ducției turnătoriei de fontă cij a- 
proape 130 tone de piese. în pre
zent în cadrul acestei uzine se fac 
pregătiri pentru extinderea pe sca
ră industrială și a altor procedee 
tehnice avansate, ca sudura în 
baie de zgură, forjarea în matrite 
etc.

(Agerpres)
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In plină activitate

Prin casele de cultura
ale tineretului din Capitală

I multe 
rinduri în ziarul 
nostru s-au făcut 
observații în legă
tură cu programul 
de activitate al 
caselor de cultură 

ale tineretului. Si-au spus pă
rerea tinerii, specialiștii: s-au 
relevat acele acțiuni reușite, 
care au plăcut part ici pan ți lor ; 
s-au dat nenumărate sugestii. 

Zilele trecute ne-am propus 
să vedem la ce forme intere
sante de activitate sînt invitați 
să participe tinerii la mijloc 
de săptămînă.

Mai întâi o convorbire tele
fonică :

— Vă rugăm să ne spuneți 
ce-aveți miercuri în 
gram ?

— ...Miercuri ?... Un 
ment, să mă uit in plan...

$i după o pauză :
— ...Mi se pare... o recen

zie la un roman... „Apostol", 
făcută la nivelul bibliotecii...;

pro

mo-

repetiții la formațiile artisti
ce-. știri, miercuri tinerii «u 
prea vin-, arem joi noutăți 
despre Cosmos... (ne răspunde 
tovarășul C- Pană, metodist la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul T. Vladimirescu).

Un alt telefon. De data a- 
ceasta, la Caia de cultură a 
tineretului din raionul „N. 
Bălcescu', ne răspunde tova
rășul director Boșoiu:

— Avem instruirea propa
gandiștilor.

— ... ? ’ Bine, dar aceasta o 
face comitetul raional U.T.M... 
Ce-ați programat dumnea
voastră pentru tinerii din ra
ion ?

— Noi... un moment !... A- 
vem în olan o seară de cal
cul... Foarte interesantă !... 
Pentru tinerii din construcții. 
E programată pentru orele 18. 
Dar dati telefon la 18,30 să 
vedem dacă se ține... nu sîntem 
siguri... Răspunsurile sînt sur
prinzătoare : directori de case

de cultură, activiști culturali 
cu cîteva ceasuri înainte de 
începerea activităților nu le 
cunosc detit după plan, nu 
sint siguri măcar de ținerea 
lor.

Cum era și firesc, raidul 
l-am început de dimineață. In

actorul sau scriitorul prefe
rat, cu omul de știință sau 
sportivul fruntaș ce locuiește 
în raionul lor — sint acțiuni 
pe care așteaptă să le găsească 
t'.nerii în programul de dimi
neață al caselor de cultură. 
In afară de duminică dimi
neața — tind copiii și amato
rii de sport sînt mai noro
coși găsind în program 
un ceas șt pentru ei — în 
restul dimineților, ctt e săp-

mente de destindere șt satis
facție.

Iatâ-ne, miercuri la Casa de 
cultură a tineretului din raio
nul T. Vladimirescu. E ora 19. 
Activitatea programată ar ii 
trebuit să înceapă de mult. Se 
face ora 20. Cele cîteva file de 
recenzie, pe care bibliotecara 
le-a pregătit în grabă, consul
tând prefața, rămîn pe birou, în 
bibliotecă. Vor prinde bine al
tădată — pare a spune cu un 
calm de invidiat tovarășa Ma-

In Aula Universității Bucu
rești au început luni dimineață 
lucrările Consiliului învăță
mîntului superior, la care par
ticipă academicieni, conducă
tori ai institutelor de învăță- 
m î superior, cadre didactice 
universitare, oameni de știință, 
cultură și artă, reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret și

invitați ai ministerelor și in
stituțiilor centrale de stat.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîn
tului.

Consiliul discută unele pro
bleme privind 
vățămîntului 
țara noastră.

Cea mai importantă si mai lru- 
noaiă rezervație o constituie ma- 
aivul fieiezal. In ceairul căruia se 
Întinde, pe uzai mult de 10 OOO ha 
p-.stul pare national de acest fel. 
Yeyelația deosebit de bogată a 
P.eieictului se întinde de la poalele 

vuJcj p.'-ă la piscurile -nalte 
»: jletuve. Xîbc’m ele orhidee de 

fi cz jis ! un mediu prielnic

pe locul lacurilor glaciare de odi
nioară. O serie de specii din vege
tația acestui masiv ]și au aria de 
răspîndlre in Balcani și în îndepăr
tatul Caucaz. iar allele cress exclu
siv numai aici. Tot In această re
zervație trăiesc aproape toate spe
ciile de animale sălbatice din Eu
ropa centrală.

sprijinii! 
agneuhurii
împotriva dăunătorilor 
pe a suprafață dublă 
teii de aceeași perioa
dă a anului trecut

Cale aproape 4C de 
anc-ise ale aerobaze- 
k* din tară au spriji

ni ir iile agri
și gospo- 

:ole colec-

școală nouă
noi ce vor permite efectuarea 
experiențelor de fizică și chi
mie in condiții bune.

La ridicarea noului local, în 
ajutorul constructorilor a ve
nit și un număr însemnat de 
elsvi, care în timpul vacanței 
de vară au efectuat numeroase 
ere de muncă patriotică.

TELEGRAMĂ
Tovarășului HO ȘI MIN 

P remediul ele Comitetului Centrai 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 
Irețedjnlele Republicii Democrate Vietnam

Tovaxă^aiai FAM VAN DONG 
Frimai miaislm al Republicii Democrate

ia nunsele Comitetului Central al Partidului
Rcmtn. al Co^siliulu: de Stat, al Consiliului de Miniștri al Re- 
pchLci Populare Romine, al poporului romin și al nostru per- 
rcil vă transmitem dumneavoastră, și prin dumneavoastră
Comitetulu. Central al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, 
Consiku'ui de Miniștri și întregului popor vietnamez un căl
duros salut și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 
18-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam.

Poporul romin se bucură sincer de succesele obținute de 
psporul frate vietnamez, sub conducerea Partidului celor ce 
M-r.cesc _in Vietnam, in opera de construire a socialismului, în 
ridicarea nivelai oi său de trai material și cultural și sprijină 
l_pta sa dreap'A pentru reunificarea pașnică și democratică a 
paîrfeL

In z_ua acestei mari sărbători, urăm din toată inima po
porul ui netnamez noi și importante succese în construirea so- 
c-âiismizlui, in lupta pentru întărirea unității și coeziunii marii 
c«r-r. ti'.. * U- t a pentru triumful principiilor
coexistenței pașnice și asigurarea unei păci trainice în lumea 
întreagă.

GHEORGHE
GHEORGHII-DEJ 

Prim-secretar
a! Co miletul ni Central 

al Partidului Muncitoresc
Romin,

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Așa că încă o seară fără ac
tivități interesante — comple
tăm ; o seară care ar fi putut 
fi plăcută, antrenantă. Dar 
pentru aceasta, tinerii ar fi 
trebuit să știe că au la ce să 
vină, ar fi trebuit să li se Ofe
re activități care să-i interese
ze, să răspundă preocupărilor 
Si dorințelor lor. In planul de 
activitate lunară sint trecute 
multe asemenea recenzii. Dacă 
n-au venit tinerii azi, nu de 
multe ori se întâmplă la fel ?

U MIJLOC DE MPMIM
mai toate întreprinderile din 
raioanele Capitalei tinerii lu
crează în schimburi. Cei care 
muncesc după-amiaza așteaptă 
ca a doua zi, măcar la mijlocul 
zilei, să găsească la Casa de 
cultură o acțiune interesantă. 
Un concurs sau o convorbire
despre un erou din viață sau ’ frumoase care să ofere în cea- 
din literatură, o întâlnire cu șurile de răgaz adevărate mo

tămîna de mare, la nici u- 
na din casele de cultură ale 
tineretului din Capitală n-am 
găsit programată nici o activi
tate.

Ne-am spus că măcar după 
amiaza vom găsi, împreună 
cu tinerii, activități bogate,

riana Stăncila, bibliotecara 
casei de cultură. A tot așteptat 
să vină tinerii dar... „nu eu 
mă ocup cu mobilizarea lor, ci 
conducerea"...

Ne adresăm tovarășului V. 
Baerov, directorul acestei case 
de cultură. Ni se răspunde:

— Miercuri nu prea vin ti
nerii... A fost și instruirea pro
pagandiștilor în sala mare așa 
că...

Bibliotecara ne confirmă: e 
drept nu prea vin tinerii la re
cenzii... rămîn cei care sînt îri 
trecere să împrumute cărți... 
De ce-or mai fi programat-o ? 
Numai așa, ca să fie ceva în 
plan ?

Tot formal a fost trecută și 
„seara de calcul" a tinerilor 
din construcții la casa de cul- 
tui... din raionul „N. Bălces- 
cu". Cîțiva tineri au venit; al

ții s-au dus la clubul șantie
rului unde U se spusese că se 
va ține. Dar dacă însuși direc
torul casei de cultură n-avea 
siguranța încă la începutul 
săptămânii că se va desfășura 
activitatea programată era fi
resc ca acțiunea să nu se des
fășoare în bune condiții.

Nici tinerilor din celelalte 
raioane, casele de cultură nu 
le-au rezervat activități inte
resante. Cei din raionul 23 
August s-au oprit zadarnic in 
fața afișierului: Programul ti
părit nu le anunța nimic pen
tru această zi. îi invita însă a 
doua zi la „Joia tineretului" 
așa că pe mulți i-am auzit 
spunînd „poate miine..."

Ne-am urmat raidul nostru 
a doua zi. Casa de cultură a 
tineretului din raionul 16 Fe
bruarie. Ora 19,45. Ușile s-au 
închis și puținii tineri ds pe 
culoare au intrat în sala de 
spectacole, deja plină. S au

RAID REALIZAT DE :
FLORICA POPA, MARIANA 
FILIMON, LUCIA LONGIN 

VALENTIN HOSSU, ION 
NICULESCU

(Continuare în pag. Il-a)
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Florin Gheorghiu 
neînvins 

tn campionatul 
mondial de juniori
Cu toate că s-a epuizat și ulti

ma rundă a turneului iinal, cam
pionatul mondial de șah pentru 
juniori de la Vrnjacka Banja, nu 
s a terminat și nici învingăfortil 
nu este cunoscut dnpcamdatâ. CIș- 
tigînd partida întreruptă cu norve
gianul Zweig, șah is tul romin Florin 
Gheorghiu l-a egalat la isuniaa 
clasamentului pe cehoslovacul Mi
hail Janata. Cei doi protagoniști 
ai acestui pasionant turneu șahist 
ie vor întîlni într-un meci de ba
raj de patru partide, pentru de
semnarea campionului.

După cum se știe, partida deci
sivă Zweig-Gheorghiu s-a Întrerupt 
într-un final de turnuri care Ja 
prima vedere părea că va duce la 
remiză. Analiza amănunțită < po
ziției a demonstrat însă că Gheor
ghiu axe posibilități clare de cișfjg. 
ceea ce l-a determinat pe Zweig, 
luni dimineața, să se recunoască 
învins tără a mai relua jocul.

(Agerprei)
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ol patrolaa an de ciad practici 
a aaas x .xâ ae Mfj
ia letai «.xiapac, iar 

si acosta la cau, mod-
C*aîa de-sfăcara‘< “r.

coi atai comhatiT fi
TbcduI galben- rulează in pln- 

■-X1, răcpande oroapt «tacurilor, 
.eanot ewadXri coavms că avan- 
î da cîteva secunde au-i poate 
gura o zestre prea consistentă 

jrec’ni cucerire* titlului suprem al 
cursei. Tn nici aa maMenî nu se 
consideră invtaiffT.~r. sti« că tre- 
bo»* să lupte fi mp1! pină la ul- 

s -I Metru. Și lanni victoriei care 
f sx. sarla in tot timpul întrecerii. 
1 • 1 înmânat ca pe un merit os

tocitor pe stadionul ,,23 Au-
•*Tformania de a cîștiga a XVl-a 

a ..Cursei Scinteii- îl con
feri pe Constantin Ciocan printre 
fr=a£«tn cicltsmtiitii nostru oferind 
«.p^’t-vilor mai tineri o pildă a iz- 

unei munci perseverente, a 
pentru pasiune.

VASILE RANGA

Cursa Scînteii

D
I tînărul mo- 

căulat din 
modul ce

O faptă
S-a întîmplat, intr-a 

• rară pe o stradă din 
noul cartier reșițeau, 
Lunca Pomoslului. Tî
nărul modelor meca- 
uic, Ion Gruher, mer
gea spre casa. Pe tro
tuar a văzut un plic. 
Era cu hani. Pe el nu 
scria decît un nume 
Rusalin Regea, dar 
unde locuiește, unde 
lucrează, nimic. Păgu
bașul trebuia neapărat 
găsit, dar unde ? După 
îndelungi cântări 
evidența populației 
miliție și la secția < 
cadre a combinatului 
aflat că Rusalin Regea 
lucrează la turnătoriile 
din Mociur. In aceeași 
seară a mers acolo dar

frumoasă
<•1 căutat lucra îa 
schimbul de dimineața, 
A doua zi, 
delor l-a 
nou fi în 
tnai firesc i-a înmînai 
plicul. Abia după a- 
rera a aflat că acest 
plic conținea salariul 
muncitorului care pier
duse plicul și al unei 
muncitoare care il 
delegase pe Rusalin 
Kegea să ridice hanii 
pe luna respectivă.

Noi cei care lucrăm 
cu Ion Gruber l-ani 
felicitat sincer pentru 
fapta sa frumoasă.

O imagine lntîlnilă,
după orele de producție, la 
clubul Fabricii de rulmenți 

din Bîriad
Polo -. FLORIN TAGA
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In 10 ani
deunăzi cu 

tehnic de la

a II-a la fotbal

8 Pcute 2 de
•pectalari au asistat 

■atilaîrra de volei 
atre 
••caline 

L ngare fi
n tavinc 
agiuan
S—11. 13—8

9) Meeial a feat ar
bitrat dc ArMățeocn 
iR P R»aă>.

api_ Proba de 1UG 
■wtri Iiiwr bărbați a 
reveait ■■•tâterMlai 
(rrau Hana Kleia 
ia 36'1 18. El a faat 
armat dr japoarzol 
Fabai — 56^4. 10 fi 
Maa^iaral Debav — 
36-*» 18. La 200 m 
flatare pe primai lac 
■-a rlaaai Valent ia 
Kaaaia (L.R.S.S.) 
ri6~. ar«al d« Dr 
aerieia < Italia) 2'16" 
tll XakajiMi Ua- 
paaiai 2'18~6 10.
Prnh« de flafetă 
I1J89 m mixt fesei
1 feM CMtigată de c- 
riupa K. P. L nf are 
ia 4 32"* 18. Pe iacul
2 *-a clasat Franța

S*ZS*. Rezultate 
in larneal de palo : 
l JLS.Su — Japaaia

—2. Brazilia—Afri- 
■ d. aad 6—3.
S-aa dâapMtat iară 

itu îarikairi ia tar- 
wral auMcwlia de va- 
1*» l JLSJS.—Lru-
gMO» L_e (13—s, 
U < u—5); B. S.

Krzen-

Ljuhljsni. s-a înche
iat cu victoria oas
peților la scorul de 
124—87 puncte, lată 
cele Mai bune rezul
tate ale concursului : 
ciocan Malușek 
■ R.S.Cj 63,23 m: disc 
Danek ’R.S.C.) 38.68 
m; 3 000 iu obstacole 
Span (Iugoslavia) 
8'40"5 10.

• în cea de-a 4-a 
etapă a campionatu
lui mațhiar de fotbal 
•-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
Caepel—M.T.K. 
Gyor—\ asai 
Kami* 
1-4) ;

Dyosgyor
Tatahanya—

5 
T

în 
la 

de 
i a

P. DUMITRU 
F. CĂRUNTU 

lăcătuși

Ețapa a II-a a campionatu
lui categoriei A de jotbal a 
prilejuit echipei Rapid Bucu
rești să treacă in fruntea cla
samentului. In jocul de ia 
București, desfășurat pe sta
dionul „23 August*, fotbaliștii 
feroviari au tnrini en xeonti 
de 3—1 (1—0) pe U.T. Arad 
Ei aeumulea2ă acum 3 poete 
din 2 jocuri, echipele Diaamo 
București și Steaua pieniad 
meciurile desfășurate in de-

irajCi c ei» 
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tliiitneni con- 
LjipeM-B uda

ta 7 Dancta.

Sărbătoare
In dimineața aceea ________ r

în frunte cu directorul întreprinderii, secre
tarul organizației de partid, și alți tovarăși 
așteptau la poarta Întreprinderii IPROF1L 
Balta Sărată din Caransebeș. Mulți aveau 
brațele încărcate cu flori. Vine vreo delega
ție, am bănuit, șt cum. eram. în schimbul de 
după amiază m-am hotărît să aștept și eu. 
Am văzut apoi sosind un grup de tineri ve
seli, dar totuși emoționați. Erau cei mai tineri 
muncitori ai întreprinderii noastre, proaspeți 
absolvenți ai școlii profesionale. Ei erau cei 
așteptați. A fost o întîlnire emoționantă. 
Muncitorii mai bătrîni care îndrumaseră ani 
de zile in orele de practică, pașii acestor ti
neri, le propuneau noilor veniți să vină să 
lucreze alături de ei. A vorbit atunci și tova
rășul Alexandru Ganea, muncitor virstnic.

Apoi, noii muncitori au fost repartizați în 
secții, fiecare în specialitatea lui. l-am, vizitat 
pe cei mai tineri muncitori după vreo zece 
zile. Despre fiecare, maiștrii aveau numai 
cuvinte de laudă. Maria Păuliș, Milică lones- 
cu, Tănase Constantin, Păuna Eugenia, Eli- 
sabeta Nicola, ajutați de muncitorii cu mai 
- . .Ită exRfjrien^ă, lucrau acum la fel,sde 'bine 

•< lor. q -î
VASILE MOTRICI 

corespondent voluntar

in uzină
un grup de muncitori,

Discutam mai 
șeful cabinetului 
Fabrica de rulmenți din Bîr- 
lad despre inovații. Tot ce-mi 
putea însă pune la dispoziție 
erau doar niște cifre. De la 1 
ianuarie și pînă la 30 septem
brie s-au înregistrat 153 de 
propuneri de inovații, din care 
6-au aplicat deja 76. Econo
miile antecalcuLate sint echi
valate la 383.146 Iei. Apoi 
mi-a mai spus cîteva nume de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni care se numără printre 
cei mai pasionați căutători al 
noului în fabrică.

Ce-ar fi însă, ne-am zis noi, 
dacă am studia puțin situația 
inovațiilor pe ultimii 10 ani, a- 
dică exact de atunci cind fa
brica din Bîriad a produs ori- ; 
mul rulment. •

Am aflat tot niște cifre.
S-au înregistrat 1190 propu

neri de inovații din care s-au 
aplicat 646. Din numărul total 
al inovatorilor 218 sint mun
citori. Economiile antecaleu- 
late Sî-nt de 13 806.663 lei. Ul
tima cifră m-a impresionat în 
mod deosebit. Aproape 14 mi
lioane de <lei sint rodul căută
rilor neobosite ale constructo
rilor de rulmenți. Cifre simple, 
obișnuite, dar deosebit de sem
nificative. Ele oglindesc preo
cuparea muncitorilor de aici, 
ca 
fie 
un

i-JT. >

rulmenții produși de ei să 
de calitate superioară si la 
preț de cost cît mai scăzqt.

FLORIN TAGA 
aiustor

Fier vechi—oțelăriilor
Colectarea fierului acțiunile inițiate pen- 

1 echi constituie o 
preocupare permanent 
lă a tinerilor de 
pr epurația cărbune
lui din Petrila- Tineri 
ca Penu Ioan, Tomi 
Vaier, Iordan loan, 
Doboș E milion și 
mul ți alții, sint întot
deauna prezenți la

tm colectarea fierului 
D<-

la niiilte ori tinerii por
nesc la colectarea 
fierului vechi, pe e- 
clupe și brigăzi, așa 
cum sîut organizați 
în producție.

Rodul acestei preo-

cupări il constituit 
cele peste 400 tone 
metale vechi care au 
fost expediate ofe«S- 
riilor de la începutul 
anului și pină acum.

i/

ln fiecare după amiaza. grupuri 
de tineri se îndreaptă spre frumoasa 
bază sportivă din orașul Victoria. 
Sînt tineri muncitori șt tehnicieni 
de la marele Combinat chimic din 
localitate. Pe drum, discută despre 
activitatea sportivă sau fac pronos
ticuri...

— Cred că astăzi echipa de fot
bal a secției noastre are șanse să 
treacă pe locul II, — spune aa ti
năr, despre care am aflat 
lucrează la secția precizie 
natului.

— Astăzi rom urmări 
jocuri atractive de volei, 
veni un altul. Sint programate me
ciurile decisive pentru primai iac ia 
campionatul felelor.^

In citeva minute ne aflăm la baza 
sportivă. Mai tatii cizitdM bamnai 
de înot, situat in apropierea stadia- 
nului, construit recent. Aid, ntm 
mulți tine fi, — fii ai muncit ari lor 
de la combinat — se pregăteau m m 
startul într-un concurs de natașie. 
organizat pe plan local. Arbitrul 
concursului, tînărul profesor da edu
cație fizică loan Slraza, ne in jar 
meazd că in acest an t-a creat aia 
un centru de învățarea înotului. Ia 
care s-au înscris aproape 100 de ti-

I

(Urmare din pag. l-a)

stins luminile și pe scenă a 
început dezbaterea procesului 
literar : „Scrisoare către Cris
tina' de Aurel Storin. In Mța 
tinerilor se desfășura viața u- 
nui tinăr muncitor fruntaș, 
care in relațiile de familie do
vedea o totală lipsă de răs
pundere. Tinerii interpreți — 
Liviu Brad. Ion Butcă, Gh. 
Cocîr. Elena Jomir, Maria Ci- 
serdărescu și Nicolale Foaie — 
au reușit să redea forța educa
tivă a lucrării printr-un joc 
viu, tineresc. După terminarea 
spectacolului artiștii amatori 
au năvălit in jurul instructo
rului lor — actorul Val Lefes- 
cu — cerindu-i părerea A ur- 
mat o scurtă ..ședință de lu
cru' ch-iar șt după primul 
spectacol nu-i râu să Se arate 
fiecăruia cum a jucat.

Băncile au fost evacuate re
pede și sala de spectacole s-a 
transformat in sală de dans. 
Printre cei mai buni dansatori 
iată-l exersind și pe membrii 
cercului de dans deschis la 
casa lor de cultură. Pe estradă 
urcă, ne rind soliștii casei de 
cultură : Florica lura. Stefan 
Ciorlian. Cornelia Bast, Gh. 
Roz no van. Toți dovedesc mul
tă căldură și naturalețe. Pauză 
activă. începe concursul „Cine

știe, răspunde' cm te»a JSă 
cunoaștem din muzica pe care 
dansăm'. Vă mai inaoiți că 
participarea a foit «nmeToa- 
să ?

...Din păcate alt exempta 
fel de frumos 
relata. Pentru 
lelalte case de 
tățile de joi au 
tele închistării
lipsindu-le conținutul și atrac- 
tivitgtea prin modul îngust i« 
care au fost concepute 
din

nu mai putem 
că la toate «- 
cultură aettDi- 
rămas in lim>-

51 jab lo«* Ini-

Ca • 11

chiar 
înscrierea lor in pian.

PRIN CASELE

8

•UAfl ăo/ăl urară 
asociația 1 poetica (se- 

#. Gaiiuj in colaborare cu 
f.T.M. (secretar V. 

1 luat a serie de Masuri 
S-au coastuait colective 

ramuri

BĂDUȚĂ 
CONSTANTIN 

corespondent voluntar
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— lastra 

rrrMr ~

Mim■J 1 
■fwi—fr.
mec •« «cupa da jieca/t 
•parură. O atenție deosebită s-a 
acordat și activității de popularizare 
a iatrrccrilor sportive. De asemenea. 
•-« aledfnic un program amănunțit 
care fast popularizat în fiecare 
secție de producție.

Caadncarea asociației noastră 
spanie a ra selecționa elenieaiala 
liiMpre care a-ou remarcat, in uiti- 
asml timp, ia competițiile de masă, 
ursnind sa le promoveze în forma
țiile cmre activează în campionatele 
reginele și raionale.

— . întrecerile sportive din 
ceasta după amiaza s-au încheiat pe 
inserat, ciad tinerii concurenți și su
porteri s-au îndreptat sora alta 
praoempări, cu satisfacția câ au pe
trecut ăteza are plăcuta in totiri- 
șia celor mxî interesante ramuri 
•porfire.

la concediu r «« se poate pre
găti de pe o zi pe alta.

— fio se poate. Ce nu se 
poate ehtw vrea omul...

..-SiaetRțeles că —ața cum 
a reieșit și din convorbirea te
lefonici relatată — in cîteva 
ceaiuri programul «-« putut fi 
realizat.

L* sfârșitul acestor două 
zile de la mijlocul săptăminii 
este și firesc ca tinerii cu care 
am discutat să-și fi arătat 'ne
mulțumirea. Observațiile lor 
critice, sugestiile nu s-au deo-

aceștora ejt« tărac si monoton 
iar la baza formelor de pre
zentare nu stă alegerea cu pri
cepere, paxtune ți fantezie — 
este firesc ca activitatea să fie 
neinteresantă, lipsita de efi
ciență. Aceste adevăruri tre
buie să Si le însușească condu
cerea Casei de cultură a tine
retului din raionul 23 Au
gust care adesea muncește 
birocratic, nu colaborează cu 
organizațiile U.T.M., sau co
laborează în cele mai multe 
cazuri ca „in pregătirea' serii

de știință,

DIE CULTURA ALE TINERETULUI DIN CAPITALA

La mijloc de săptămînă
Iată un exemplu. La Casa dc 
cultură a tineretului din raio
nul 23 August (director Gh. 
Lache) era trecută in plan o 
.Joie a tineretului' susținută 
de organizația U.T.M. de la U- 
zinele „Republica". Membrii 
comitetului U-T.M. de aici, fu
seseră consultați cu o lună în 
urmă cind s-a întocmit planul, 
dacă „ar vrea' să organizeze 
o astfel de manifestare. Primi
seră atunci bucurași.

sau mm muncitor 
fruifaș să rorbeasă tinerilor. 
Nai 3» programat un «simpo- 
;ioi . «4a că se poale-. Am 
ma trecut si formațiile artisti
ce ale uzinei să susțină un 
spectacol... Șt cițiva membri 
ai cercului literar de la dum
neavoastră-,

— Dar... formațiile sint pro- 
o ramate iâ înregistreze la ra
dio— Membrii cercului literar 
care au lucrări mai noi sint

sebit prea mult față de cele 
formulate prin ziarul nostru 
— într-un raid asemănător — 
publicat cu o lună în urmă. 
La» Tepetăm cu convingerea ca 
măcar de data aceasta vor li 
luate în seamă de conducerile 
caselor de cultură ale tinere
tului. Cind manifestările nu 
sint rodul unei largi consul
tări cu tinerii, al cunoașterii 
preocupărilor, dorințelor și 
cerințelor lor, cind conținutul

cultural-diatractiue amintite. 
Și trebuie să și le însușească 
și conducerile celorlalte case 
de cultură ai căror directori 
nu cunosc activitatea ce se va 
desfășura decît după... con
sultarea unui plan întocmit — 
de cele mai multe ori — for
mal. In loc de recenzii neinte
resante, tinerii așteaptă seri 
interesant* de poezie, îtitîlnvri

cu scriitori, oameni
sportivi, jurnale vorbite pe di
verse teme — politice, cultu
rale, științifice — la care oa
meni competenti, bine infor
mați în domeniile respective 
sa le vorbească, să-i ajute a-și 
spori si adînci cunoștințele. A- 
semenea activități — și multe 
altele — așteaptă tinerii și zia
rul s-a făcut ecoul dorințelor 
lor nu o dată.

Este timpul să se înțeleagă 
că munca de activist cultural, 
de director al casei de cultură 
incumbă mai mut£ pasiune și < 
resDonsabilitate manifes
tă vină in vreze. unii din a. 
ce$tM. De aceea din partea 
comitetelor U T M
«i a comitetul ora?cnes^ 
U.T.M. se irnvuny aten.

tă muncă dc ^drumare 
control asupra activității ce se 
desfășoară la caselie de cultură 
în fiecare zi, să (cunoască, să 
analizeze mai dezs munca ac
tiviștilor culturali și să ia mă
suri de îndreptare a neajunsu
rilor ce se manifestă încă, din 
păcate, astfel că în lăcașul de 
cultură tînărul să vină în fie
care zi cu convingerea că nu-și 
va. & ev de vremea.
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Invitație la expoziția
din Dresda

Galeria din Dresda, găzduită 
la Muzeu) de Artă al R.P.R., a- 
trage mereu alți și alți vizitatori. 
In sălile unde sint expuse ta
blourile se îniîlnesc oră de oră 
zeci de oameni.

hitr-uii fel, expoziția celebrei 
galerii de tablouri, care, înce- 
pind din secolul XVII, face fai
ma Dresdei artistice, are un în
țeles simbolic. O valoare cultu
rală imensă fusese condamnată 
de fascism la pietre: ostașii so
vietici au găsit tablourile într-un 
fel de peșteri umede, minate. 
Cei cure au deminat galeriile 
le-au salvat pentru prima oară. 
Cea de a doua salvare s-a săvîr- 
șit in atelierele de restaurare. 
Restaurate s-au întors la Dresda 
și o parte a colecției călătorește 
(publicul din țara 
prilejul să vadă a 
ție de acest fel).

Printre tablouri, 
neobservat, în descoperiri, 
comparații și concluzii. Expoziția 
nu e mare, dar reușește să cir
cumscrie mult din ceea ce a în
cercat, a realizat și a reușit pic
tura europeană timp de trei se
cole. Conturîiid cîteva realizări 
ale unor foarte mari pictori, ex
poziția realizează valoarea unui 
document întocmit cu rigoare 
științifică. Cele cîteva pînze ce
lebre — Rubens, Tizian, Rem
brandt, Van Dyck, Velasquez —

noastră are 
doua expozi-

timpul trece
în

se desprind pe porțiuni de cati
fea drapată. Sint prezente por
tretul, marele portret realist, su
biectul mitologic, încintarea în 
fața vieții liniștite a obiectelor 
la pictorii olandezi și flamanzi, 
peisajul, scena de gen. De la mă
iestria echilibrată a fui Tizian la 
explozia de vitalitate și culoare 
la Rubens, de la profunzimea în
fruntărilor și greutățile cunoaș
terii la Rembrandt, la maniera 
strălucită a portretisticii lui Van 
Dyck, de la reținerea și adînci- 
mea pătrunzătorului spaniol Ve
lasquez la știința lui Bello tio în 
a încălzi cu soare o arhitectură 
rece și a plasa într-un peisaj ci
tadin mulțimea de personaje 
care trăiesc în preocupări curen
te — totul se înscrie în aria 
preocupărilor realismului, acelor 
sentimente înalte care 
jlef.it în trecut creația 
artiști-

Galeria din Dre.sda a 
tot cursul existenței sale, mulți 
oameni de seamă. Există minu
nate mărturii scrise de mari ar
tiști, savanți și scriitori despre 
capodoperele păstrate la palatul 
Zwinger. Deschisă și la noi acea~ 
stă carte imensă de impresii sc 
lărgește. Sc adaugă, nescrise, 
ceasurile dc bucurie, pe care vi
zitatorii noștri le petrec în fața 
minunatelor opere artistice ale 
umanității.

MARIANA CELAC

au însu
mărilor

atras, in

(eaikovski
Care dintre acei 

au vizionat în 
Operei bucure^iene 
Lacul lebedelor sau 
Spărgătorul de nuci, 
nu a rămas profund e- 
moționat in fața vrajei 
muzicii lui Ceaikovski?

Prin Lacul lebede
lor, Frumoasa din pă
durea adormită și 
Spărgătorul de nuci, 
Ceaikovski a reușit, în 
ultimele decenii ale 
veacului trecut, să ri
dice muzica de balet 
la înălțimea creației 
simfonice, făurind o 
serie de lucrări cu un 
profund conținut dra
matic, au melodii de

care 
sala

mare frumusețe, 
accesibila.

în cadrul 
schimb de benzi
casa poloneză Polskie 
Nagranle. Electrecord-

larg
unui

CU

Ul

CRONICA 
DISCULUI

a pus la dispoziția 
iubitorilor muzicii din 
țara noastră un disc 
cuprinzi nd două suite 
de fragmente din ba
letele Lacul lebedelor 
și Frumoasa din pădu
rea adormită.

Cele 6 fragmente din

suita din ..Lacul lebe
delor- (operă mai cu
noscută publicului nou 
Iru) cuprind o primă 
scenă în care cate re
dată trista poveste u 
Ielelor • lebede dni 
actul 1, valsul din ac- 
iul 1 ce răsună la ani
versarea lui Siegfried, 
celebrul dans al lebe
delor din actul if. due
lul dragostei dintre 
Siegfried și Odei Iu
(din actul II), Ciur dușul 
si în siirșii scena din 
aclul UI in care Odet- 
la povestește priete
nelor trădarea iubitu
lui.

JLS.Su
jlef.it
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Noi săli de cursuri 
și seminarii

în aceste sile din preajma 
noului an universitar, facultățile 
timișorene alcătuiesc laolaltă un 
vast țantier. La Institutul poli
tehnic, la agronomie, la medici" 
nă, pretutindeni te lucrează. Sa 
repară mobilierul, se zugrăvesc 
amfiteatrele ți sălile de seminar, 
ie revizuiesc instalațiile electrice 
ți de încălzire centrala...

La Facultatea de agricultură 
din cadrul Institutului agronomic 
a fost construit, de c urî nd, un 
amfiteatru cu o capacitate de 
180 locuri ; peste cîteva zile va 
fi gata un al doilea amfiteatru, 
cu o capacitate de 206 locuri, 
asigurîndu-se astfel spațiul ne
cesar predării cursurilor în vii
torul an universitar. Celelalte 
săli de cursuri și seminarii au 
fost zugrăvite (lucrările sînt de 
mult gata), mobilierul a fost re
parat. De asemenea, a fost zu

grăvit localul bibliotecii, s-an 
vopsit ușile și ferestrele. în sala 
de bibliotecă care este abonată 
la peste 70 d© publicații de spe
cialitate — romînești și străine 
— s-a schimbat întreg mobilie
rul ți s-au amenajat rafturi spe
ciale pentru reviste. Iar în curtea 
facultății se află în construcție 
o copertina din sticla.

La Facultatea de medicină 
s-au reamenajat clinicile veteri
nare, au fost construite noi săli 
de consultații.

în clădirea Institutului medi- 
co-farmaceutie a-a introdus lu
mină fluorescentă ți a fost asi
gurata întreaga cantitate de 
combustibil special pentru incăl- 
sirea centrală.

Așa stau lucrurile la Institu
tul agronomic ți la I.M.F. Con
ducerile celor două institute, 
personalul administrativ s-au în
grijit să înceapă din vreme pre
gătirile pentru nou! an univer
sitar ți acum — cu aproape o 
lună înainte de deschiderea 
cursurilor — ele sînt în cea mai 
mare parte terminate.

Care este însă situația la In

stitutul politehnic ? în facultă
țile Institutului politehnic înva
ță aproape 5 000 de studențt — 
mai mult de jumătate din numă
rul total al atudeuților din cen
trul universitar Timișoara. Ace
știa au la dibpoziție — pentru 
săli de cursuri, laboratoare, săli 
de seminarii — 19 clădiri. Pentru 
toate aceste clădiri a fost în
tocmit iui plan de reparații și 
curățenie. Planul prevede ca pre
gătirile să fie gala 1* dala de 1 
septembrie. Dar el nu a putut fi 
respectat în întregime. Așa, de 
exemplu, reparația c*P*tală de 
la Facultatea de chimie indu
strială — o lucrare grea pentru 
care Ministerul Învățămîntului a 
alocat suma de 110 000 Iei — 
avea termenul de predare la 31 
august. Dar întreprinderea oră
șenească de reparații Timișoara 
nu a respectat acest trxmeu. 
După ce timp îndelungat lucră
rile au fost tărăgănate (pe acest 
șantier lucrau zilnic numai cîte 
2—3 meșteri), de doua sâptămîni 
au fost întrerupte complet. Mo
tivul ?... S-au terminat materia
lele (? !). Realitatea, însă, este
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că I.O.R.T. fi-a asumat obliga
țiuni contractuale pe care nu le 
respectă.

I.O.R.T. sre obligația să de
pună eforturi ca să termine îti 
cel mai scurt timp lucrările de 
reparații în localul Facultății de 
chimie industrială (mai ales că 
materialele, care motivează că nu 
i-au foat repartizate — cablul 
electric, prize pe tencuială și sub 
tencuială — se găsesc în comerț).

Prin cîteva 
raiidne

Febra pregătirilor in vederea 
deschiderii noului an universitar 
a cuprins și cantinele. La cantina 
I.M.F., utilajele vechi al© blocului 
alimentar au fo6t înlocuite cu 
utilaje noi, moderne, asigurîn- 
du-se astfel condiții optime pen
tru pregătirea mesei studenților. 
La cantina Institutului agronomic 
(aici vor servi zilnic masa peste 
800 de etudenți) sala de mese a 
fost complet renovată : pereții 
zugrăviți, lemnăria (ușile ți fe
restrele) înlocuite, s-a procurat 
veselă nouă. Institutul politehnic 
are 4 cantine, — la care vor 
servi masa peste 3 170 de stu- 
denți. La cantinele nr. 1, 3 ți 4 

reparațiile au foit deja termi
nate. în ziua de 1 septembrie a 
intrat în reparație ți cantina 
nr. 2 (pînă la aceasta dată a 
funcționat fără întrerupere — 
toată vara). De asemenea, au fost 
terminate reparațiile ți curățenia 
la cantina universității (aici var 
servi masa 700 de studențij.

Dar cel mai important aspect 
al pregătirii cantinelor îl consti
tuie aprovizionarea pentru iarna, 
aceasta ținînd scama de faptul 
că sîntem în plin sezon al legu
melor. La LDiversitate, de pilda, 
s-au făcut 5 000 kg de bulieu. 
s-au conservai ardei pentru 
umplut, s-a procurat ceapă, fa
sole, au foit încheiate contracte 
cu cîteva gospodării colectiva 
pentru 15 000 kg vană ți 80 609 
kg de cartofi. L n lucru nu s-a 
avut insă în vedere : ca sorti
mentul să fie cîc mai variat. La 
cantina I.M.F. există a experien
ță hună. Aici i-m preparat, 
pînă acum. peate 3 000 kg de 
compoturi din prune, cireși, vi
șine, piersici, s-an conservat im
portante. cantitâli de dovlecei, 
fasole verde, ardei grași, s-a pre
parat bulion, vinete in bulina, 
ghiveci, s-au pus castraveți la 
murat. în rafturile din aeagaaie 
stau pregătite zeci de borcane 
în care se vor pune zarzavaturi, 
iar în beci butoaiele pentru 
râturi. In ziua cînd am vixital 
cantina se aflau „în lucra* 800 
kg de zacusca.

La Institutul politehnic a fost 
întocmit un plan de aprovizio
nare al cantinelor a cărui res
pectare este urmărită periodic 
de rectorat. Aici, ca ți la Insti
tutul agronomic, aprovizionarea 
pentru iarnă a fost terminată 
Icartofii doar vor fi procurați 
abia în luna octombrie).

(And se fac astfel de pregă
tiri, studenții pot avea siguranța 
ca vor servi în toi timpul inu
lui universitar, la cantinele lor, 
• maaă gustoasă ți consistentă.

Un dar pentru 
studenții de la 

Universitate
La Timișoara va fi gata, în 

enrrâd, ronvtracția Universității 
— ■■ minunat dar făcut de 
partid și guvern etndenților. 
Pantra această lucrare z-a in
vestit suma de 19 milioane lei. 
Noua construcție va avea șapte 
pavilioane. Pavilionul I (pavilio
nul amfiteatre!or) cuprinde 9 
amfiteatre ca cite 150 de locuri 
ți 31 săli de seminar. Lucrarea 
a fost terminala. mobilierul — 
executat ireproțabil de între
prinderea Eiectrometal-Timițoara

— a fost instalat. Pavilionul III 
(pentru Facultatea de arte pla
stice) a fost deja dat în folo
sință. Aici s-au amenajat săli de 
pictură, «aii de sculptură, cabi
nete pentru cadre didactice și 
săli de seminar. Pavilionul IV
— lucrarea cea mai importanta
— asie blocul turn (cu 7 etaje). 
Mîndria universității va fi pavi
lionul VI cu 700 de locuri. 
Pereții vor fi îmbrăcați în 
lambriuri din furnir de paltin, 
scaunele vor fi tapisate cu gutî- 
plast iar pardoseala va fi acope
rită cu mochetă de culoare ver
nil. Va fi amenajat aici și un 
cinemascop. In pavilionul nr. VII 
vor fi instalate laboratoarele Fa
cultății de fizică. Peste 20 de 
laboratoare. în vara aceasta au 
fost primite noi aparate, în va
loare de peste 1500 000 lei; un 
speelograf pentru ultraviolete, o 
pompă de difuziune pentru vid 
mult, o mașina electronică de 
calcul, și — aceasta va consti
tui o surpriză plăcută pentru 
■ tudenți — se amenajează un 
..observator astronomic” o sală 
mare, cil o boltă cerească artifi
cială, pe care vor fi proiectate 
toate constelațiile din cclc două 
emisfere.

Dar să vedem în ce rtadiii se 
află Inerările pe șantierul con- 
atracției Universității.

Pavilioanele I, III, V ți VII 
au fost terminate. Lucrările exe
cutate sînt de bună calitate — ți 

aceasta este o notă bună pentru 
trustul regional de construcții, 
care execută lucrarea. Nu la fel 
stau însă lucrurile în celelalte 
trei pavilioane — II, IV, și VI
— unde lucrările sînt mult ră
mase în urină.

în primul rînd, vinovat este 
T.R.C.B. care nu a acordat aten
ție obținerii nnei productivități 
sporite pe acest șantier, nu a 
știut să folosească rațional ți la 
întreaga lor capacitate utilajele 
de mecanizare ți de mică meca
nizate.

O vină o are și proiectantul
— D.S.A.P.C. Timișoara — care 
nu a asigurat la timp documen
tația. Toate proiectele aveau ter
men de predare Ia 20 mai 1962. 
în realitate însă, și acum se mai 
predau planșe.

Măsuri pentru urgentarea lu
crărilor se pot lua și acum. 
Trebuie urgentată, în primul 
rînd, construcția blocului turn. 
Apoi vor fi amenajate sălile de 
lectură ale bibliotecii pentru ca 
studenții să aibă unde studia. 
Dc aceea, se impune ca T.R.C.B. 
să folosească aici la maximum 
mijloacele mecanizate de care 
dispune, să execute un control 
sistematic asupra felului cum e 
respectat ritmul zilnic de lucru 
programat. Pe țantier acum, 
cînd sînt zile frumoase și căl
duroase. se lucrează puține ore 
pe zi. T.R.C.B. ar putea organiza 
aici chiar două schimburi pen
tru a fi folosite din plin zilele 
frumoase care au mai rămas.

ADRIAN VASILESCU

Cu prilejul celei de a 18-a aniversări 
a proclamării R. D. Vietnam

Mecanizatorii 
se pregătesc intens

Cu prilejul celei de-a 18-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam, 
amhasadorul R. D. Vietnam 
în R. P. Romînă, Dinh Van 
Duc a oferit luni seara un 
cocteil la restaurantul „Pes
căruș “.

Au luat parte Ștefan Voj- 
tec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, președintele Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, 
membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri. conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Luni seara, ambasadorul

INFORMAȚII
Duminică a părăsit Capitala 

delegația Asociației de priete
nie sovieto-romînă, condusă 
de Ivan Ivanovici Țvetkov, 
locțiitor al ministrului culturii 
al U.R.S.S., membru în con
ducerea Uniunii Asociațiilor 
sovietice de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea, care 
ne-a vizitat țara la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Luni au părăsit capitala ple- 
cînd în Elveția, acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea și conf. 
univ. Valentin Lipatti. direc
torul Secretariatului Comisiei 
naționale a R.P.R. pentru 
UNESCO, care vor participa, 
între 4 și 13 septembrie, la cea 
de a XVIIÎ-a sesiune a întâl
nirilor internaționale de la 
Geneva.

★

Luni la amiază. Haruji Ta- 
hara, membru al parlamentu
lui japonez din partea Parti
dului Socialist, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie Ja- 
ponia-Romînia, care se află în 
țara noastră, a făcut o vizita 
la Comitetul de Conducere al 
Grupului Național Romin al 
Uniunii interparlamentare.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

Luni, cu ocazia apropiatei 
sărbători naționale a poporu
lui bulgar, s-a deschis la Bi
blioteca centrală universitară 
din Capitală Expoziția cărții 
bulgare, organizată în cadrul 
acordului de colaborare știin
țifică Și culturală dintre R.P. 
Romînă și ItP. Bulgaria.

(Agerpres) 

R. D. Vietnam la București 
Dinh Van Duc a ținut o cu
vântare la posturile noastre de 
radio ți televiziune cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a 
proclamării Republicii Demo- 
erate Vietnam.

★
Luni la amiază în Parcul de 

cultură și odihnă „Herăstrău" 
s-a deschis expoziția de artă 
populară și afișe din Republi
ca Democrată Vietnam, orga
nizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La vernisajul expoziției au 
participat Virgil Florea. vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Alexandru Buican, vicepreșe
dinte al Institutului romin 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Erau de fața șefii unor mi-

Recent la Șantierul naval 
Oltenița au fost lansate hi 
apă înainte de termen o 
motonavă de 2000 tone 9l 
un vas pentru transportai 
minereu de 1 000 tone.

Pentru creșterea produc
tivității muncii, aici a 
construita, de asemenea, a 
macara de 10 tone, la into : 
lucrări de asamblat șj cu
pla/ pe cala unei motonave 
de 2 000 tone.

Foto: AGERPRES

O retrospectivă « jUatulid 
mut, organizată de cinemateca 
franceză ți preluată apoi, cu 
succes, în lumea întreaga, re
descoperă spectatorului valori 
de mult uitate. Dintre capodo
perele prezentate, una a stră
lucit cu o intensitate deosebi
tă, mai mare poate decit in 
urmă cu cîteva decerni rînd 
ți-a început cariera : comedia 
„Mecanicul Gene rale j-. (cuti 
sună titlul său adevărat, „Ge
neral1* fiind marea locomoti- 
vei-eroine) datorată lui Buster 
Keaton.

Numele celebrului cineast 
american. cur.c-si?Ht la noi mai 
mult în calitate de interpret al 
popularului personaj Malec, 
reapare cu Generalul in ipos
taza completei sale personali
tăți artistice : de scenarist, re
gizor, actor și, uneori, operator 
al originalelor sale povestiri : 
originale ca factură comică 
dar, mai ales, ca rubitanță fi
lozofica. Keaton e, pe Hngd un 
virtuos al „gagului" cinemato- 
grafic, un poet al tehnicii mo
derne. un entuziast susținător 
al ei într-o etapă in care, un 
alt geniu al comicului. Cha
plin, ii semnala cu Timpuri 
noi doar aspectele sale tragice.

Dacă eroul ehaplinian este 
un neadaptat al peisajului teh
nic, o victimă a mașinismului 
ce distruge individualitatea, 

siuni diplomatice în R.P. Ro
mînă.

Expoziția care s-a deschis 
cu ocazia celei de-a XVIII-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Vietnam, 
înfățișează dezvoltarea creației 
populare în această țară.

Au luat cuvin tul Dinh Van 
Duc, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu
blicii Democrate Vietnam în 
R.P. Romînă, și Tancred Bănă- 
țeanu, directorul Muzeului de 
arta populară.

(Aflerprea)

T alegra mă
Cu prilejul zilei de 2 sep

tembrie — cea de-a 18-a ani
versare a proclamării Repu
blicii Democrate Vietnam — 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romine, a 
transmis felicitări cordiale și 
urări de noi succese in activi
tate tovarășului Xuan Thuy. 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Viet
nam.

-----•

Vizita grupului 
de tineri ifricani

Luni dimineață, grupul de 
conducători ai unor organiza
ții de tineret din Africa, care 
se află într-o vizită de studii 
în țara noastră, a făcut o vlzl- 
•ta ia -GC.- al AJ.TsM■> unde au 
fost primiți de Ștefan Bîrlea 
5Î Octzvîan Nistcr. secretari ai 
C.C. al U.T.M. In du pa-amia
za acelee* ?i zile, grupul de 
tineri africani a făcut o vizi
tă Ia Comitetul de Stat «1 
Planificării unde au fost pri
miți de Roman Moldovan, 
prim vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

(Agerpres)

Ui tunai tren din Gan Hill: 
Patria fbd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6), Gh. 
Doja (CaL Griviței 80). Gra
dina cinematografului 13 Sep
tembrie (rtr. Doamnei 9). Sta- 
dNxrnl Giulețti. Stadionul Di
namo. Marele ăruM : rulează 
la cinematografele Republica 
(bd. Magheru 2). Elena Pavel 
(bd. 8 Martie 14). 1 Mai (bd. 
1 Mai 322). Grădina Progresul 
(str. ton Vidu nr. 5). Eaeoodi- 
da : rulează la cinematografe
le Magheru (bd. Mzgheru 28). 
L C. Frimu (bd. 8 Martie 18», 
înfrățirea totre popoare (bd. 
Bucurețtii-Noij. Ștefan cel 
Mare (șoc. Ștefan cei Mare — 
colț cu T.lzpanu). Neri &IM — 
cinemascop: V. Alecsandri
<str. Gri^ornacu 24). Victoria 
•bd. 6 Martie 7V Adorabile fi 
Mincinoase : Tineretului (cal 
Victoriei 4$i. Generalnl : Cen
tral (bd. f Martie 2), Giulețti 
(cabs Ghdești M), Alex. Sa
bia (caL Vfcărețti 21). Dintele 

GENERALUL"
mecanic o • - c c ? . ei „Gene
ral", dimpo:~r£, nu iți afirmă 
ca adevărat personalitatea, 
valoarea sa de /oad, decit a- 
colo, pe Mașina dragă pe care 
o mingtie en pe ■■ om, cu ta«- 
dre*,e. cu grație.

„Johnie Gray area două mari 
pasiuni : locomotiva ți iubita 
sa" nnă incertul — titlu scris 
pe peliculă, ca punct de pleca
re in acțiune ți ca ințelegere 
limpede a personajului. Toate 
peripețiile prin care trece me
canicul Gray ca să-ți salveze 
din mii ude duțmanilor loco
motiva țt iubita nu fac decit 
sa demonstreze constanța ți 
forța acestor sentimente. Răz
boiul dmtre cele două armate 
americane e doar pretextul, 
ritr.dalul afirmării pașnicelor 
pasiuni ale eroului nostru. Ca 
orice muncilor harnic. Gray e 
modest, lipsit de emfaze beli
coase fi patriotarde ca acelea 
ale tatălui ți fratelui fetei în
drăgite. Poate că dacă s-ar fi 
aflat dincolo, pe teritoriul nor- 
dițtilor ce porniseră împotriva 
sudului reacționar lupta pen
tru desfttnțarea sclaviei negri
lor (filmul se referi la războ

Construcții noi In orașul Cluj.

A 15-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria de petrol și gaze

Intre 2" și 31 august 1963 a 
avut loc la București ședința 
a 15-a a Comisiei permanente 
pentru industria de petrol și 
gaze a Consiliului de Ajutor 
Economic Recjpr-oc.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegațiile Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Repu- 
blftîiP- EterrtWfrfete- ’Germane, 
Republicii ’Pbptsl&te Polone, 
Republicii Populare Romînc, 
Republicii Populare Ungare, 
Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

La lucrările ședinței au par
ticipat. de asemenea, observa
tori din partea Republicii De
mocrate Vietnam, Republicii 

de aar ■ T-im.na (bd. 6 Martie 
12), Moților (Cal. Moșilor 2211. 
Program special pentru copii 
— dimineața la cinematogra
ful 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Gangsteri fi filantropi : 
13 Septembrie (după-amiază). 
Unirea (bd. 1 Mai 143), Hie 
Pmtilie (șos. Colentina 84). 
Meșter U toate : rulează la 
cinematograful Timpuri Noi 
(bd. ® Martie 18). Tăunul: ru
lează la cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5—7). Culisele varieteului : 
Cultural (Piața Tlie Pintilie 2). 
Lama de miere fără bărbat : 
rulează la cinematografele 
Alex. Popov (CaL Griviței 137), 
Aurel Vlaicu (șos. Co troc em 
9). Oameni de afaceri : 8 Mar
tie (<tx. Buzești 9—11) ; 23 

iul de secesiune din 1861—1865 
terminat cu victoria nordului 
ți abolirea — din păcate, nu
mai prin lege — a rușinosului 
sclavaj) muncitorul american 
s-ar fi alăturat de bună voie 
cauzei drepte. Așa, el e forțat 
să se prezinte „voluntar" ioar 
de ambiția romanțioasei fete 
care-i întoarce spatele cînd nu 
se înrolează.

Cronica 
cinematografică

Cu inteligentă ironie tratea
ză Keaton pseudo-patriotis- 
mul. demagogia militară a su
diștilor. Caricaturi ale infatu
ării belicoase, ea ale eelor ee se 
prezintă la oficiul de recruta
re, gestul emfatic ți ridicol cu 
care îți afirmă familia logod
nicei lui Gray disprețul pentru 
acest muncitor pirpiriu, nere- 
crutat, generalul rudist țanțoș 
ți înțepat care după ce a oiști-

Populare Chineze și Republicii 
Cuba.

La ședință s-a ascultat co
municarea președintelui Comi
siei cu privire la sarcinile ce 
decurg pentru Comisia de pe
trol și gaze din hotărîrile se
siunii a 18-a a Consiliului și 
ale ședințelor Comitetului 
Executiv al Consiliului.

Ședința Comisiei a..examl&at 
unele probleme legale de ba
lanța de energie fi combusti
bil a țărilor de democrație 
populară din Europa.

Afară de aceasta s-au anali
zat rezultatele lucrărilor de 
cercetări științifice efectuate în 
colaborare în anii 1962—1963 
și s-a pregătit planul de lucru 
al acestor lucrări pe anii 1964- 
1965. Au fost examinate, de a-

August (bd. Dimitrov 118), 
Olga Bancic (cal. 13 Septem
brie 196). O fi asta, dragoste? : 
Grivița (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab). Căpitanul 
Prancaaae — cinemascop — ru
lează la cinematograful C-tin 
David (șos. Cringași 42). Veniri 
miine : rulează la cinemato
grafele V. Roaită (bd. 1 Mai 
57), Libertății (fitr. 11 Iunie 
75). Războiul vesel: Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Po
vestea anei veri: Flacăra (Cal. 
Dudești 22). G. Coșbuc (Piața 
G. Coșbuc 1). Cumpără-ți ua 
baton : rulează la cinemato
graful T. Vladimirescu (Cal. 
Dudești 97). Moby Dick : Mio
rița (Cal. Moșilor 127). Regina 
stației de benzină: Munca 
(șos. Mihai Bravu 221), Lucea

gat o luptă exclusiv cu ajuto
rul anonimului mecanic, intră 
doar el, triumfător, cu surle și 
trîmbițe în oraș, în timp ce, cu 
delicatețe ți modestie extremă 
muncitorul se retrage pe loco
motiva sa — iată cîteva din o- 
biectiuele satirei lui Keaton. 
Tabloul istoric (deși doar fun
dal al demonstrației artistice) 
e zugrăvit complex, am putea 
spune, cu o justă viziune știin
țifică. Keaton era doar un om 
de vastă cultură, cunoscător al 
filozofiei lui Marx, al științelor 
pO2itive moderne (in special a 
geometriei, după legile căreia 
îți compunea, ca un arhiteet, 
cu iscusință, „gagurile').

Interesante, de asemenea, 
sint ți concepțiile sale estetice 
(evidente în film) legate de 
funcția „gagului", pe care ar
tistul îl ridică la valoarea sti
mulării gîndirii ți fanteziei, nu 
numai tisului mecanic al spec
tatorului. Reacțiile eroului lui 
Keaton se caracterizează prin 
naturalețe, firesc. .J^oanta" 
glumei sale specific cinemato
grafice surprinde nu prin ab
surd, ca tn comedia burlești 
ușoară, ei prin logică ți inge

semenea, materialele organe
lor de lucru ale Comisiei.

Pe baza examinării sarcini
lor au fost elaborate măsurile 
concrete pentru îndeplinirea 
lucrărilor prevăzute și s-au a- 
doptat recomandările și hotă
rîrile corespunzătoare.

De asemenea, a fost precizat 
planul de muncă al Comisiei 
pînă la sfîrșitul anului 1^63, 

elaborat proiectul de plan 
pe anul 1964 și s-au examinat 
o serie de probleme organiza
torice.

Ședința Comisiei a decurs 
într-un spirit de înțelegere re
ciprocă, într-o atmosferă de 
prietenie și muncă construc
tivă.

(Agerpres)

fărul (Cal. Rahovei 118). Doi 
din alte lumi : 16 Februarie 
(bd. 30 Decembrie 89), B. Dela- 
vrancea (bd. Libertății 70—72). 
Cel mad mare spectacol î Arta 
(Cal. Călărași 153). Misterele 
Parisului — cinemascop : ru
lează la cinematograful M. 
Em in eseu (str. M. Eminescu 
127). Elena din Troia — cine
mascop : Floreasea (str. I. S. 
Bach 2). Podul rupt — cine
mascop : Drumul serii (str. 
Drumul serii 30).

TELEVIZIUNE
19.00 Jurnalul televiziunii. 

19.15 Pentru copii : BĂIATUL 
DE PE STRADA MEA. Pove
stire de Octav Pancu-Iași. De
senează Iurie Darie. 19.30 Emi
siune de teatru : DOI TINERI 
DIN VERONA de William 
Shakespeare. în pauze : Șah — 
întrecerea talentelor. In în
cheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

niozitate. Gray e unul dintre 
cei mai interesanți eroi de co
medie care suportă ți azi cu 
succes compania spiritualelor 
personaje ale genului (Tați, 
Zazie ți altele). Firavul tînăr 
se face simpatic publicului nu 
prin stângăcie, neadaptare (ca 
în clasica clovnerie) ci tocmai 
prin inventivitatea, fantezia 
soluțiilor practice găsite. Gray 
rămîne, în ciuda anilor, un e- 
rou tipic de comedie modernă: 
spirit complex, entuziast ți în- 
demînatic, totodată, care supu
ne universul haotic din jur a- 
tit prin gîndirea sa disciplina
tă științific cit ți prin fantezia 
sa naturală. Seninătatea pro
verbială a eroului ți a inter
pretului denumit „omul cu fa
ța de piatră" (pentru că sub 
masca impasibilă a actorului 
subtil descifrezi o micrafizio- 
nomie complexă, specifică ar
tei cinematografice contempo
rane) — pornește din această 
îmbinare armonioasă a legilor 
realității ți ale artei. Gray a- 
junge la victorie prin inteli
gența ți pasiunea cu care iese 
din cele mai dificile htcuTcă- 
turi; Keaton ajunge la victo
rie prin talent umt ea știința 
compunerii comicului.

ALICE MAXOIL

(Urmare din pag. I)

Mașinile noastre se află — 
incă de la 15 august — toate 
gaia de intrat în brazdă. A m 
pregătit 86 de semănători S.U.- 
29, 40 de discuri, 10 tăvălugi, 
24 de sape rotative și 40 de 
grape stelate. Pe 71 de trac
toare am asigurat schimbul 
doi cu tractoriști din noua 
promoție. Dar pregătirile noas
tre nu s-au mărginit numai 
la atit. Toți specialiștii au 
fost repartizați la brigăzi. A- 
ceștia vor asigura asistența 
tehnică $t vor face zilnic un 
control riguros. Obiectiv prin
cipal — calitatea : arături la 
28—30 centimetri, tăvălugit, 
arăpat. mă rog, o „toaletă' 
ca la carte, fiecărui petec 
de teren. Trei rutiere și două 
cisterne vor alimenta brigăzile 
cu carburanți ți lubrifianți. 
Pentru a scurta deplasările, 
la fiecare brigadă vom avea 
subdepozite de combustibil. 
Cu participarea activă a tine
rilor mecanici de la ateliere, 
am creat un stoc tampon de 
piese de schimb și materiale, 
în sfirșit, pentru a înlătura 
pe loc orice defecțiune, la fie
care'dintre ceie 12 brigăzi am 
repartizat cite un mecanic de 
atelier.

Prin toate aceste măsuri 
vom asigura recoltarea rapidă 
a porumbului, pregătirea pînă 
la, 15 septembrie a întregii su
prafețe destinate culturii griu
lui, realizarea unei viteze de 
lucru de 800 de hectare pe zi,

Cu contribuția tinerilor
(Urmare din pag. I)

primit de Ia gospodăria agricolă 
colectivă Tîrgșoru-Nou spre «fîr- 
șitul lunii octombrie, cînd le-am 
și însăniînțat. Diferența de re
coltă a fo»t evidentă. Pe cele 600 
de hectare îusămînțate în epoca 
optimă, am realizat o producție 

, cu aproximativ 40 de kilograme 
la hectar mai mare decît cea 
planificată, în timp ce de pe tar
lalele primite mai tîrziu gi Snaă- 
mînțate la afîrșilul lui octombrie 
— deși terenul era mai bun — am 
recoltat cn 300 kg mai puțin la

Flori pe iMItitnl /La Cbșite Bicmlul).

Miting
Duminică la Bacău a avut 

loc un miting aviatic al cărui 
program deosebit de intere
sant a atras pe aeroportul din 
localitate peste 30 000 de spec
tatori. O demonstrație a înal
tei măiestrii aviatice au făcut 

o calitate superioară a fiecărei 
lucrări, încadrarea însămînță- 
rilor în timp optim. Cînd mă 
refer la calitate nu mă gîndesc 
numai la adîncimea arăturii 
și a celei de însămînțat, ci și 
la celelalte lucrări. Fiecare 
hectar pe care semănăm grîu 
trebuie să fie arat cu cel pu
țin 10 zile înainte și discuit 
cu o zi mai devreme sau in a- 
ceeași zi cu semănatul. Numai 
așa morgi la sigur că pămân
tul se așează și sămînța are 
un bun pat germinativ.

Timpul optim de însămînța- 
re a griului în raza noastră 
de activitate — după nu
meroase experiențe — este 
1—10 octombrie. O zi după a- 
ceastă dată înseamnă pierdere 
de recoltă. Iată un exemplu. 
In toamna trecută la G.A.C. 
Dor Mărunt semănatul griului 
s-a făcut între 1—16 octom
brie. Pentru fiecare zi întâr
ziată peste 10 octombrie, re
colta din același soi de grîu 
a fost cu 100 kg mai mică la 
hectar. Același lucru s-a în
tâmplat și la G.A.C. Răzvani. 
Din cauză că 80 de hectare 
n-au fost eliberate la vreme 
de "bețele de floarea soarelui, 
s-a itttirziat și semănatul. Pe 
această suprafață s-au pierdut 
cîte 500 de kg de grîu la hec
tar, adică în total circa 40 de 
tone.

Iată de ce noi vom depune 
toate eforturile ca epoca opti
mă să fie cit mai riguros res
pectată. Avem toate condițiile 
asigurate.

hectar decît prevederile planului 
de producție. Iată nn fapt care 
demonstrează necesitatea partici
pării zi de zi la lucra a tutu
ror colectiviștilor, numai pe a- 
ceaată cale asigurîndu-ae înca
drarea lucrărilor în timpul op
tim. Iată an fapt care ne-a obli
gat să stabilim măsuri ți sarcini 
concrete pentru fiecare tînăr co
lectivist, în scopul contribuției 
noastre ]a respectarea acestei im
portante regali agrotehnice, la 
■aigurarea unor producții sporite 
de grîu în anul viitor.

aviatic
la probele la care și-au dat 
concursul maeștrii sportului 
Ștefan Calota și Ilie Crîșmaru, 
Mircea Finescu, Gheorghe 
Gîlcă și alții.

C. NANCU



la Tîrgul de la Izmir
IZMIR 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul organizării la Tîrgul 
internațional de mostre de la 
Izmir ■ Zilei Republicii 
Populare Romîne, directorul 
Pavilionului R. P. Romîne, 
Dan Barbu, a oferit o recep
ție la care au participat peste 
250 de invitați, printre care: 
Enver Saatcigil, guvernatorul 
regiunii Izmir, Rebi Basol, 
primarul orașului Izmir, ge
neralul Emin Yasan, Ahmet 
Donmez, directorul Târgului 
internațional de la Izmir, di
rectorii pavilioanelor celor
lalte țări participante Ia Tîr
gul internațional, reprezen
tanți ai cercurilor economice 
ți comerciale din Turcia, zia
riști turci, precum ți membri 
ai corpului diplomatic. Re
cepția tf~a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

înainte de plecare, repre
zentanți ai autorităților turce 
ți-au scrii impresiile în car
tea de aur a pavilionului ro
mânesc.

„Vizitînd Pavilionul romîn 
la Tîrgul internațional de Ia 

' Izmir ediția 1963 — a acria 
Enver Saatcigil, guvernato
rul regiunii Izmir — consta
tăm cu plăcere progresul po
porului romîn realizat atît în 
industria constructoare de 
mașini, cit și în celelalte ra
muri ale economiei.

Felicit delegația romînă la 
tîrg, care, prin organizarea 
pavilionului a reușit să aducă 
Tîrgului internațional de 
Izmir culoare, dinamism 
varietate”.

Cu acest prilej, postul
radio al Tîrgului a transmis 
un program de muzică popu
lară romînească, precara și 
reportaje și informații despre 
realizările economiei romî- 
nețti.

Publicația „Fuar Gazetaii 
Izmir”, apreciind sortimentul 
deosebit de bogat de expo
nate, aubliniaza perspectivele 
dezvoltării relațiilor econo
mice romîno-turce.

la

de

Prezențe
peste

KIEV. — La Kiev a luat 
sfîrșit Festivalul filmului ro- 
mînesc consacrat celei de-a 
19-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, 
în cele opt zile ale festivalu
lui. peste 80 000 de spectatori 
din capitala Ucrainei au vi
zionat filmele „Lupeni 29", 
„Codin”, „Poveste sentimen
tală- și „Cerul n-are gratii” 
care s-au bucurat de un fru
mos succes.

CAIRO. — In seara zilei 
septembrie, »-a deschis la 
xandria cel de-al doilea Festival 
internațional al filmului de tele
viziune

Fiecare participant la festi
val va putea să prezinte cel mult 
4 filme. La 10 leptembrie va 
avea loc decernarea premiilor. 
R. P. Romînă participă cu un 
film documentar intitulat „Dia
log despre bătrînețe”.

de 1 
Ale

LENINGRAD. — La 1 sep
tembrie, în Galeriile Uniunii 
Artiștilor Plastici din Lenin
grad a avut loc deschiderea 
festivă a Expoziției graficieni
lor romîni Eugen Taru și Va- 
sile Dobrian. La deschidere au 
luat cuvîntul Leonid Karateev, 
secretar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Leningrad, și prof. 
Valentin Brovski, critic de 
artă. Eugen Taru a vorbit des
pre dezvoltarea artei plastice 
în R.P. Romînă. în cadrul a- 
cestei expoziții, Eugen Taru 
prezintă 77 ilustrții de carte și 
25 caricaturi, iar Vasile Do
brian 50 de gravuri colorate. 
Lucrările expuse au stârnit un 
deosebit interes în rindul vizi
tatorilor. Deschiderea expozi
ției a fost televizată. După Le
ningrad, expoziția graficienilor 
romini va fi prezentată la 
Kiev.

•ir
în prezent, peste hotare, tint 

deschise mai multe expoziții 
de artă plastică rominească. 
La Varșovia este vizitată cu 
interes expoziția de lucrări de 
pictură, sculptură și grafică, 
semnate de Alexandru Ciucu-

Noi incidente rasiale în S.U.A.
NEW YORK 2 (Agerpres).— 

Făcînd un bilanț al manifes
tațiilor care au avut loc în 
S.U.A. în cursul ultimelor două 
luni și jumătate în sprijinul 
luptei pentru drepturile cetă
țenești ale populației de cu
loare, ministrul justiției al 
Statelor Unite, Robert Ken
nedy, a subliniat că în toate 
statele au avut loc în această 
perioadă 1 200 de demonstra
ții. După părerea ministrului 
justiției, situația se va agrava 
tot mai mult dacă nu se va 
obține aprobarea neîntârziată 
a legislației cu privire Ia a- 
cordarea drepturilor civile 
centru populația de culoare. 
Acest proiect de lege, califi
cat de liderii organizațiilor de 
culoare drept insuficient pen
tru a rezolva problemele ra
siale în S.U.A. sau ca un pro
iect minimal, se găsește în mo
mentul de față în discuția 
Congresului, unde mai mulți 
reprezentanți ai cercurilor 
rasiste din sud și-au manifes
tat intenția de a tergiversa 
dezbaterile. De altfel, însuși 
ministrul justiției a recunoscut 
că actuala legislație nu repre
zintă o rezolvare satisfăcă
toare.

In tlmn ce ministrul justi
ției recunoștea în declarațiile 
sale gravitatea situației și jus
tețea revendicărilor populației 
de culoare, agențiile de presă 
americane transmit știri cu 
privire la noi incidente pro
vocate în statele din sudul 
S.U.A. de către huliganii ra
siști. într-una din suburbiile 
orașului Philadelphia continuă 
atacurile grupurilor de rasiști 
împotriva unei familii de 
negri care a încercat să se 
stabilească într-un cartier de 
locuințe „rezervat exclusiv 
pentru albi“. în localitatea 
Plaquemine, în statul Loui
siana, o demonstrație a popu
lației de culoare împotriva se
gregației în școli și in localu
rile publice a fost atacată de 
un grup de rasiști Cind orga
nizațiile de culoare au încer
cat să organizeze o contrade- 
monstrație de protest, poliția a 
intervenit cu brutalitate îm- 
prăștiindu-i pe manifestanfi Și 
arestînd zece dintre ei. în mai 
puțin de două săptămîm nu
mărul 
ceastă 
trivit.
Press,

negrilor arestați în a- 
localitate se ridică, po- 

agenției Associated 
Ia 272.

romînești 
hotare

rencu, Ion Irimescu, Vida Geza 
și Mariana Petrașcu, iar la 
Dresda o expoziție de artă 
plastică contemporană romi- 
nească. Leningrad și Havana 
găzduiesc expoziții de grafică 
rominească contemporană.

Nu de mult s-a închis la 
Viena expoziția de pictură și 
sculptură cuprinzînd lucrări 
de C. Brincuși, Boris Caragea 
și Al. Ciucurencu. Creații ale 
graficienilor romini au figurat 
in cadrul bienalei de grafică 
de la Ljubljana.

Pină la sfirșitul 
Budapesta va cunoaște 
proape opera lui Jiquidi, prin 
intermediul unei expoziții 
consacrate acestui artist. La 
cea de-a 7-a bienală de artă 
plastică de la Sao Paolo (sep
tembrie 1963). R.P. Romînă va 
participa cu lucrări de grafică, 
iar la bienala tinerilor , 
de la Paris (septembrie 
cu lucrări de pictură, 
și sculptură.

Din anul 1959 au fost 
peste hotare, in 26 de 
pe toate continentele, 
expoziții de pictură, sculptură, 
grafică, fotografii artistice, 
scenografie, afișe.

(Agerpres)

Supă semnarea 
Trataîukri 

de la Moscova

artiști 
1963) 

grafică

trimise 
fări de 
10 de
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Demonstrație antnmperiaJista a studenților am Karaci (Pakistan)

UE PESTE HOTARE

BONN 2 (Agerpres). — în 8 
uWimile 2ile. in diferite orașe ■ 
din Germania occidentală a a- | 
vut loc un val de demonstra- | 
ții și mitinguri antimilitarts- ■ 
te. la care au luat parte ce- ■ 
tățeni de cele mai diferite eon- ■ 
vingeri politice. Inițiatorii a- ■ 
cestor demonstrații, care s-du ■ 
desfășurat în legătură cu co- I 
memorarea atacării Polemist - 
de către Germania hitleristă, ■ 
au fost organizațiile de tineret I 
ale Uniunii sindicatelor din ■ 
Germania occidentală, Uniu- " 
nea „Prietenii naturii", „Inter, 
naționala adversarilor servi
ciului militar" etc.

Luînd cuvîntul la un t.. 
care a avut loc în orașul So
lingen, W. Bewing, secretarul 
organizației de tineret din a- 
cest oraș, a Uniunii sindicate- 
lor din Germania occidentală I 
a chemat tineretul vest-ger- 
man la înțelegerea reciprocă | 
cu tineretul din țările socia- | 
liste. El a cerut să se conți- 
nue lupta împotriva activității ■ 
cercurilor militariste. |

La xăptimiaii tre- .
rxie sute rfc locuUart dm Dull- I 
burp au crpanUat un marș a! ■ 
tăcerii care s-a desfășurat sub 
lozincile „Cerem un tratat de

Dcclara(la liderului

Partidului african

al independentei

dm Guineea Portugheza

RABAT 2 (Agerpres). La 
- septembrie, Amilcar Cabrai, 
liderul Partidului african al 
independenței din Guineea 
portugheză fi insulele Capului 
verde, care se află intr-o vi
zită la Rabat, a declarat cd 
forței* de eliberare națională 
din Guineea Portugheză vor 
continua lupta pină la alun
garea ultimului soldat portu
ghez de pe acest teritoriu afri
can dacă guvernul Iui Salazar 
nu va consimți să-i acorde in
dependenta deplină.

Faptul că numai între 4 
iunie si 27 iulie autoritățile 
portugheze au trimis în acest 
teritoriu încă 4 500 soldați, 250 
camioane. 20 de avioane și 
3 000 tone armament și echi
pament dovedește că colonia
liștii portughezi nu numai ca 
nu vor să ducă tratative cu 
autoritățile Guineei Portughe
ze ci stnt hotăriți sâ continue 
ostilitățile. In prezent, numă
rul trupelor portugheze din a- 
ceastă țara se cifrează la 20 000 
Suldâtt r 
rin., fi S’< 
patriotici 
îi6i lovituri
te.

Patriotii 
regiunile de nord și centrală 
și înaintează spre localitatea 
Boula situată în cestul țării $» 
Niagara situată la 20 mile de 
Bissau, capitala țârii.

i

tiuia acestor tntă-
•♦-rie

glii-
n: precărtîe « 
forțelor cot**

controlează deja

Dispute interoccidentale ca urmare

a evenimentelor din Vietnamul de sud
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Aprecierile făcute de preșe
dintele de Gaulle săptdmîna 
trecută asupra situației din 
Vietnamul de sud au sporit 
tensiunea care domină relațiile 
dintre Franța și S.U.A. In
tr-o telegramă din Washing
ton, agenția France Presse re
marcă „iritarea" pentru pozi
ția adoptată de generalul de 
Gaulle „chiar în momentul în 
care guvernul american pro
cedează la o revizuire dure
roasă a politicii sale față de 
Diem“, iar din Saigon agenția 
Reuter transmite: „Prima 
reacție a americanilor din Sai
gon a fost de a considera 
oferta președintelui de Gaulle 
drept o lovitură de pumnal 
dată de la spate cu intenția 
de a redobîndi influența fran
ceză".

Dacă în timpul războiului 
colonial francez politicienii a- 
mericani dădeau „sfaturi" pen
tru o politica rațională, aram 
ei « araîâ iritați ed alții rind 
xd - ri •"f tzi iZ?- • 1

-r’ co-
TTienteazâ luarea de ponri» * 
gem ralului de Gaulle îr. ter
meni foarte acri, considerin- 
d-o ca o dezavuare a politicii 
americane". Agravarea relații
lor franco-americane este sub
liniată și de presa franceză. 
Ziarul oficios guvernamental

„La Nation" scrie 
țiile lui de Gaulle 
pretate ca „o palmă la adresa 
America", iar ziarul „Le Fi
garo- consideră că însăși „so
lidaritatea franco-americană 
pare din nou pusă sub semnul 
întrebării".

Declarațiile lui de Gaulle 
sînt interpretate la Washing
ton ca o încercare de a afirma 
direct intenția Franței de a-și 
reintroduce influența în regiu-

că declara- 
sînt inter-

Comentariile
agențiilor de presă

apusene

nea Vietnamului de sud în
tr-un moment cind Statele 
Urile întîmpind aici dificul
tăți- Departe de a îr.rmina 
atmosfera, întrevederea dint-e 
lecrefcrei ce stas al S-U.A, 

fi x—i*z-.rez 
la WaAtnțtzm. r.- a

— perririf pd-rr.i obser- 
rrtorJor — decît să consem
neze divergențele.

După declarațiile generalu
lui de Gaulle au fost luate și 
inițiative concrete din partea 
diplomației franceze care nu 
cu avut evident darul să tre-

NEW YORK. 'Aspect de la o mare demonstrare antirasislă organizată de Asociația națională pentru propășirea populației de culoare.
.......... 1..................................... ..

zească un sentiment de mul
țumire în S.U.A. Apreciind că 
este „iminentă și în cele din 
urmă inevitabilă" încercarea 
de răsturnare a lui Ngo Dinh 
Diem, corespondentul din Sai
gon al ziarului englez „Sunday 
Telegraph", Denis Wamer, re
lata luni dimineața că repre
zentantul diplomatic al Fran
ței, împreună cu cel al Italiei 
și al Vaticanului s-au adresat 
reprezentantului diplomatic al 
S.U.A. pentru a-și face cunos
cută părerea asupra soluțiilor 
pe care le preconizează.

Neizbutind să facă față si
tuației și sesiztnd că represiu
nile dezlănțuite de clica lui 
Diem au dus practic la ridica
rea majorității absolute a 
populației vietnameze împo
triva ei, autoritățile americane 
pun accent pe căutarea unui 
înlocuitor al lui Diem din rîn- 
durile militarilor.

Tocmai în perspectiva inevi
tabilității unei schimbări la 
Scigon. acționează și diploma
ția fr«sWftriL Așa res', ameri- 
î:'.-'; iaXceuit pe împăra
te-. odinioară
Parisului, Bao Dai, cu actualul 
dictator Ngo Dinh Diem, di
plomația franceză vrea ca la 
căderea lui Diem conducerea 
să revină unui personaj ce-și 
amintește cu nostalgie de do
minația franceză.

Dar, în Vietnamul de sud, 
poporul luptă nu pentru 
schimbarea unei marionete a- 
mericane cu alta care să fie 
devotată Washingtonului sau 
Parisului, ci pentru o schim
bare reală. Referindu-se la si
tuația din Vietnamul de sud, 
săptămînalul parizian „L’Ez- 
press- scria: „La fel ca și în 
1953 în timpul războiului dus 
de francezi, armata sud-viet- 
nameză nu controlează acum 
decît marile orașe, principa
lele șosele doar în timpul zi
lei, plantațiile de cauciuc, por
turile și aerodroamele. Dar 
chiar Saigonul, îndărătul sîr- 
mei ghimpate și al posturilor 
de control cu care este împîn- 
zit se cufundă din ce în ce mai 
mult într-o atmosferă depri
mantă". Lupta populației din 
Vietnamul de sud este dusă 
împotriva dominației străine 
și a marionetelor locale care 
vor x-o perpetueze, iar această 
luptă a obținut succese remar
cabile.

I 
I 
I
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LEIPZIG. La 1 septembrie 
s-a deschis la Leipzig tradițio
nalul Tîrg de toamnă de bu
nuri de larg consum. Actualul 
tîrg la care participa 55 de țări 
și 6 500 de firme șt îșt prezintă 
mărfurile pe o suprafață de 
114 000 mp este cel mai mare 
dintre tîrgurile de toamnă de 
la Leipzig.

La festivitatea de deschidere 
a tîrgului au fost prezenți 
Julius Balkow, ministrul co
merțului exterior și interger- 
man al R.D. Germane, și șefii 
delegațiilor țărilor participan
te, printre care șeful delega
ției R.P. Romine, Ion Pățan, 
secretar general al Ministeru
lui Industriei Ușoare. Republica 
Populară Romînă expune pro
duse alimentare, produse din 
lemn, confecții, textile, covoa
re, tricotaje, încălțăminte, 
cărți, artizanat, ceramică.

In primele ore, zeci de mii 
de persoane au vizitat cele 
șase standuri ale R.P. Romine, 
apreciind calitatea și varieta
tea produselor expuse.

arii din opere. Ea a fost acom
paniata la pian de cunoscutul 
pianist Uruguayan Hugo Balzo. 
Recitalul cîniăreței romine s-a 
bucurat de un mare succes. 
Publicul a aplaudat îndelung 
pe artistă, solicitind insistent 
reapariția ei de mai multe ori 
pe scena. La cererea publicu
lui, Zenaida Pally a interpre
tat, in afara programului, mai 
multe arii din opere.

ședințele Bundes fagului R. F. Ger
mane. Thomas Dehler, caic se află 
In Uniunea Sovietică, la invitația 
președintelui Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Ivan Spiridonov:

MONTEVIDEO. — Zenaida 
Pally, artistă a poporului din 
R.P. Romînă, a dat la Monte
video un recital de liduri și

HANOI. — La 2 septembrie, 
cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări de la proclamarea Re
publicii Democrate Vietnam, 
în Piața Ba Din din Hanoi a 
avut loc un miting la care au 
luat parte peste 200 000 de 
persoane. Au participat pre
ședintele R.D. Vietnam, Ho Și 
Min, și alte persoane oficiale 
din capitala țării, precum și 
șefii misiunilor diplomatice. 
Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, a ros
tit o cuvîntare. In seara zilei 
de 1 septembrie, Fam Van 
Dong, a oferit o recepție.

BELGRAD. — In dimineața zilei 
d« 2 septembrie, N. S. Hrușciov, 
I. Broz-Tito și persoanele care ii 
îzsoțesc au sosit la Belgrad cu un 
tren special, venind din Zagreb. 
In cursul zilei ei au vizitat pavili
oanele Expoziției de Ia Belgrad, 
construite acum cițiva ani pe ma
lul riului Sa va.

Seara, L Broz-Tito și soția au 
oferit nu dineu în cinstea lui 
N. S. Hrușciov și soției sale. în 
timpul dineului I. Broz Tito și 
N. S. Hrușciov au rostit toasturi.

siliului de solidaritate al țări
lor afro-asiatice a dat publi
cității la 1 septembrie o de
clarație in care sprijină lupta 
poporului japonez împotriva 
staționării submarinelor ato
mice și a bombardierelor a- 
mericane in porturile și bazele 
aeriene japoneze. In declara
ție, secretariatul permanent 
cheamă popoarele afro-asia- 
tice, precum și toate popoare
le iubitoare de pace din în
treaga lume la acțiuni de pro
test împotriva bazelor milita
re străine, la luptă unită îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului și împotriva 
armei atomice.

Iar și radiodifuziunii și ministru 
pentru problemele parlamentare, 
ministrul de stat Raj Bahadur a 
fost numit ministrul transportă
rilor, iar ministrul La! Hathi — 
șef al departamentului aprovi
zionării și dezvoltării tehnice.

cart, demaiutrantilor 11 s-au ală
turat numeroși cetățeni americani. 
După demonstrație, vietnamezii au 
postat pichete in fața Casei Albe.

MOSCOVA. — ’Andrei Gromlko. 
ministrul afacerilor 
U.R.S.S., a primii

DELHI. — Postul de radio Delhi, 
a anun/at că In dimineața silei de 
2 septembrie. Jn valea Bag dam 
Tehsil din Cașmir t-a produs un 
puternic cutremur de pdmlnt, care 
s-a soldat cu numeroase victime 
omenești. Agenția France Presse 
transmite că, potrivit știrilor pre
liminare, numărul marților esle de 
peste 100. iar acela al răniților de 
peste 500. Numai Intr-un singur 
sat au lost scoase de sub dărâmă
turile caselor 32 de cadavre. In 
același timp au lost distruse un 
mare număr de locuințe și au pie
rit mii de vite.

externe al 
pe vicepie-

CAIRO 2 (Agerpres). — Se
cretariatul permanent al Con-

DELHI. — După cum relatea
ză agenția Reuter, la Delhi a 
fost dat publicității nu comu
nicat al președintelui Indiei, S. 
Radhakrishnan, în care sînt a- 
nunțate noi numiri provizorii în 
guvernul țării. Astfel, ministrul 
alimentației și agriculturii, Sar
dar Swaran Singh, va îndeplini 
funcția de ministru al transpor
tului feroviar, dezvoltării comu
nale, energeticii și irigațiilor ; 
ministrul do interne, Gulzarilal 
Na nd a, va îndeplini funcția de 
ministru al muncii și planifică
rii. De asemenea, Satya Sinha a 
fost numit ministrul informații*

HANOI. — Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație In care 
condamnă represiunile deilănțuiie 
In Vietnamul de Sud de clica die- 
mistd. După cum relatează agenția 
vietnameză de informații. Comite
tul a cerut In declarația sa sâ înce
teze războiul agresiv dus de S.U.A. 
și clica diemistă In Vietnamul de 
Sud, sd lie retrase de pe teritoriul 
oceslel țări toate trupele america
ne și să se respecte acordul cu 
privire la Încetarea acțiunilor mili
tare In Vietnam semnat la Geneva 
In 1954.

CAIRO. — La Cairo s-a dat pu
blicității comunicatul cu privire la 
stabilirea de legături 
Intre R_A.U. și R. D. 
nivelul Inslrcinaților 
Pină acum R.A.U. și 
nam au avut numai 
sulare.

diplomatice 
Vietnam la 
cu afaceri. 

R. D. Viet- 
relații con-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
rniniiiMiuni»imiiiiiiiimi»iiiiii!iinii"u«iniiiiinim

LONDRA. — Reprezentantul 
Nigeriei a semnat la 2 sep
tembrie, la Londra, în nume
le guvernului său, Tratatul de 
la Moscova privitor la interzi
cerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

MEXICO. — Luînd cuvîntul în 
lata celor doud camere ale Con
gresului mexican, Adolfo Lopez 
Mateos, președintele Mexicanii. a 
lansat din nou un apel țărilor din 
America Latină, chemi ndu-le să 
adere la declara/la referitoare la 
crearea unei zone denuclearizale 
în această parte a lumii.

Subliniind importanta Trata
tului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare In cele trei medii și a 
aderării imediate a Mexicului Ia 
acest tratat, după cum relatează 
agenfia France Presse. președintele 
Lopez Mateos și-a exprimat spe
ranța că puterile nucleare rși vor 
dubla eforturile „pentru a ajunge 
la acorduri mal largi care să res- 
stabilească Încrederea internațio
nală".

i
pace r, „După interzicerea 
experiențelor nucleare trebuie I 
să fie semnat un pact de nea- “ 
presiune', „Împotriva armei 
atomice pe pămîntul german".

La un miting care a avut - 
loc la Koln, s-a cerut renunța- I 
Tea Za orice manifestare de re- 
vanșism și tratative cu repre
zentanții R.D. Germane.

I

I

Congresul internațional 
de istorie a rezistenței 

antihitleriste
PRAGA. — Luni dimineața 

au început la Karlovy Vary lu
crările celui de-al III-lea Con* 
greș internațional de istorie a 
rezistenței europene. Tema 
principală a lucrărilor congre
sului o constituie analiza știin
țifică a istoriei ocupației hitle- 
riste șî mișcării de rezistență 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

La congres participă aproxi
mativ 300 de oameni de știință 
din 18 țări. Din partea R. P. Ro
mine participă o delegație con
dusă de Ian Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de istorie 
a partidului de pe lîngă C. C. 
al P.M.R.

Evenimentele din Sarawak

WASHINGTON. — 'Agenția U- 
nited Press International anunță 
că un grup de vietnamezi care lo
cuiesc la Washington a organizat 
o demonstrație de protest In fața 
Casei Albe împotriva, persecuțiilor 
și represiunilor Ia care sînt supuși 
credincioșii budiști din Vietnamul 
de sud dc către guvernul reacțio
nar al lui Ngo Dinh Diem sprijinit 
de S.U.A. Demonstranții purtau 
pancarte șl au scandat lozinci 
prin care cereau destituirea guver
nului reacționar diemist. Pe par-

CAIRO. — Greva celor 3 000 de 
docheri din central administrativ al 
Mozambiculnl — Lorenco Marques 
— începută Ia șfirșitul lunii august 
continuă. Intr-o declarație a repre
zentanței Uniunii naționale demo
cratice din Mozambic In Asociația 
africană (care își are zediul Ia 
Cairo), se arată că detașamentele 
de pedepsire portugheze s-au răfuit 
cu cruzime împotriva greviștilor. 
Potrivit primelor date primita co
lonialiștii au omorît 53 de persoa
ne, iar sute de docheri au fost 
arestați. Cu toată teroarea «înge- 
roasă, se subliniază în declarație, 
mișcarea da eliberare națională 
din Mozambic, a cărei expresie 
cea mai recentă o reprezintă ac
țiunea greviștilor, îa amploare cu 
fiecare zi. Poporul Mozambicului 
este ferm hatărlt să rupă lanțul 
robiei și să obțină libertatea.
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KUCHING 2 (Agerpres). — 
'Agențiile de presă anunță că 
la 1 septembrie, la Kuching, 
capitala teritoriului Sarawak, 
au sosit grupurile de observa
tori ai Indoneziei s* Filipine- 
lor ce urmează să însoțească 
misiunea O.N.U. însărcinată 
cu consultarea populației din 
Borneo de nord și Sarawak a- 
supra planului de creare a 
Federației Malayeze. După 
cum se știe, misiunea O.N.U. 
și-a început activitatea încă 
la începutul săptămînii trecute 
dar datorită manevrelor șt 
piedicilor ridicate de guvernul 
englez, observatorii indone
zieni și filipinezi nu s-au putut 
alătura misiunii O.N.U, Nu
mai după intervențiile Și Pro
testele guvernelor indonezian 
fi filipinez care au cerut res
pectarea acordului de la Ma
nila încheiat recent de șefii de 
Stat ai Indoneziei, Malayei și 
Filipinelor, autoritățile engleze 
au acordat vize de intrare ob
servatorilor acestora.

Împreună cu membrii misiu
nii O.N.U., observatorii filipi
nezi și indonezieni vor avea 
întrevederi cu reprezentanți 
ai populației din teritoriile 
vizitate pentru a constata dacă 
aceștia vor sau nu să facă par
te din Federația Malayeză.

Sub pretextul prevenirii u- 
nor incidente ca cele care au 
avut loc în localitățile Miri 
și Sibu (Sarawak), unde la so
sirea misiunii O.N.U. s-au or
ganizat demonstrații anticolo-

nialiste, autoritățile engleze au 
luat, „măsuri de securitate'. 
Intr-un comunicat oficial pu
blicat la 1 septembrie se anun
ța că trupele engleze de pc 
teritoriul Sarawakului au fost 
puse în stare de alarmă. Con
cediile ofițerilor au fost sus
pendate si întregul efectiv mi- 
litar a fost, mobilizat la baze. 
Au fost dizlocate unități mi
litare în regiunea de nord a 
țării, unde în timpul răscoa
lei din Brunei au avut loc ac
țiuni de protest ale populației.

BAU (SARAWAK) 2 (Ager
pres). — La sosirea în locali
tatea Bau de pe teritoriul Sa
rawak, membrii misiunii 
O.N.U. — observatori indone
zieni, filipinezi, malayezi și 
englezi — au fost întîmpinațî 
de sute de locuitori ai orașu
lui care scandau lozinci anti
colonialiste șî purtau pancarte 
pe care scria : , Jiu recunoaș
tem acordul semnat la Londra 
cu privire la crearea Federa
ției Malayeze", „Vrem inde
pendență". Demonstranții i-au 
condus pe membrii misiunii 
pînă la sediul în care urma să 
înceapă consultarea reprezen
tanților populației. El au pre
zentat un memorandum în 
care se arată că populația din 
Sarawak se pronunță împo
triva includerii acestui terito
riu în viitoarea Federație 
Malayeză. Pentru a-i împrăș
tia pe demonstranți poliția a 
folosit gaze lacrimogene.

100 de ani de la constituirea
Crucii Roșii internaționale

GENEVA 2 (Agerpres). — 
La 1 septembrie s-a sărbătorit 
la Geneva 100 de ani de la 
constituirea Crucii Roșii in
ternaționale. Cu această ocazie 
a avut loc o ședință festivă la 
care au luat parte delegații la 
„Congresul centenarului Cru
cii Roșii internaționale".

La ședința festivă au luat 
cuvîntul președintele Elveției, 
W. Spuhler, președintele aso
ciației de Cruce Roșie din El
veția, von Albertini, precum și 
alte personalități care au vor
bit despre principiile și sarci
nile acestei organizații a cărei

deviză este „prin umanism — 
spre pace", despre importanța 
luptei împotriva primejdiei de 
război, pentru pace între po
poare. Vorbitorii au subliniat 
totodată importanța rezoluției 
adoptate la 31 august de 
„Congresul centenarului Crucii 
Roșii internaționale" care cere 
interzicerea tuturor experien
țelor nucleare.

In aceeași zl a avut loc ce
remonia depunerii de coroane 
de flori la monumentul lui 
Henry Du.na.nt, fondatorul or
ganizației de Cruce Roșie 
(1863).

U.R.S.S. Liniștea de veacuri din taigaua Kamciatkăi a lost 
tulburată de tractoarele și perforatoarele căutătorilor de aur.


