
La G. A. S. - Slobozia

Cu cîteva zile în urmă. gospodăria agricolă de stat Slo
bozia, din regiunea București, a primit 41 de oaspeți 
Sînt studenți bucureșteni organizați intr-o brigadă uie- 

mislă de muncă patriotică. Toți au venit cu dorința de a-i 
ajuta pe lucrătorii ogoarelor la ztrlngerea urgenta a recoltei 
de porumb. Vineri si sîmbătă — in primele lor zile de mined 
patriotică — studenții nu șî-aai dezmințit hotărirea: au recol
tai aproape 20 de hectare cu porumb.

l-am întîlnit, pe unii dintre ei, ieșind din lanuri către mar
ginea tarlalelor cu coșurile Încărcate cu știuleți mari, aurii 
(așa cum se vede Și in fotografia noastră}. Mai lîrziu, clnd s-a 
lăsat seara, după o zi de muncâ rodnică i-am relntilnit ia nn 
meci de volei sau antrenați In pasionante partide de șah.
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înalta prețuire 
a unei rodnice activități

->

Solemnitatea decorării unor oameni 
de știință, profesori și învățători
Caldă, impresionantă mani

festare ! Participant» — oa
meni de știință și cultură, pro
fesori și învățători din întrea
ga țară — își vor aminti cu 
emoție de această zi, în care 
înalte distincții au răsplătit ac
tivitatea rodnică depusă pen
tru înflorirea culturii noastre 
socialiste, pentru educarea ce
tățenilor de mîine ai patriei. O 
zi deosebită în viața fiecăruia 
dintre ei și totodată o nouă 
expresie a prețuirii de care se 
bucură în țara noastră slujito
rii științei, învățămîntului, 
culturii.

...In preajma orelor 12 se a- 
flau în marea sală a Palatului 
R. P. Romîne peste 300 de in

vitați. venitî din toate colțurile 
țării — din Capitală, din ora
șele de provincie, din satele 
din nordul Moldovei, din Ba
nat și din Dobrogea. din Valea 
Bistriței și din Munții Apu
seni. Faptul că, alături de 
figuri proeminente ale culturii 
noastre, academicieni ți profe
sori universitari, te aflau ti
neri învățători și profeaori — 
mulți dintre ei foști studenți 
ai celor dinții — exprima In
tr-O imagine vie unitatea 
strînsă în care toate generații
le Intelectualității noastre 
muncesc, umăr la umăr, pen-
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TELEGRAMĂ
Tovarășului TODOR JTVKOV 

prim-secretar al Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria
Tovarășului DIM1TĂR GANEV 

președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Sufin,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, în numele poporului romîn si al 
nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, ți prin dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar. 
Prezidiului Adunării Populare, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria și poporului frate bulgar cele mai cor
diale felicitări cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a eliberării 
Bulgariei de sub fascism.

Poporul romîn se bucură sincer de mărețele realizări obținute 
de Republica Populară Bulgaria în cei 19 ani care au trecut ae 
la eliberare, în măreața operă de construire a socialismului. 
Muncind cu abnegație, harnicul popor, bulgar, sub conducerea 
Partidului sau Comunist, în colaborare strînsă cu celelalte țări 
socialiste, repurtează noi succese in dezvoltarea economiei ți 
culturii, în înfăptuirea obiectivelor adoptate de cel de-al Mii
lea Congres al Partidului Comunist Bulgar.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta ți 
adinei continuu spre binele ambelor popoare în interesai 
coeziunii și întăririi sistemului mondial socialist, pentru triumful 
cauzei nobile a păcii și socialismului.

De ziua sărbătorii dv. naționale, vă urăm, dragi tovarăși, dum
neavoastră și poporului frate bulgar, noi succese în munca de de- 
săvîrșire a construirii socialismului în Republica Populară Bul
garia, în lupta pentru consolidarea păcii în Balcani și în lumea 
întreagă.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Repu

blicii ropulare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Romîne

Proletari din toate fările, unîțl-vX!

cînhia 
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Recoltarea porumbului trebuie să fie 

terminată in cit mai scurt timp pentru 
ca să se poată efectua la vreme arăturile 
și insămințările de toamnă. Dăruiri toate 
eforturile, toată capacitatea voastră de 
muncă pentru realizarea acestui obiectiv! 
Participați activ la culesul știuleților, 
tăiatul cocenilor și transportarea acestor 
produse! Sprijiniți transportul operativ 
al porumbului la silozuri și la bazele 

de recepție!
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Mai multă operativitate
la recoltatul porumbului!
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tat zilnic cu 5—Î3 nectare Bă
nuit decit celelalte. Așa că s-a 
tfabujt ca și celelalte 4 bngăzi 
de cimp din gospodărie să fo-

Grxndu *i Corbeanca din raio
nal Răcan, tinerii sint prezenți 
zilnic la toata lucrările actuala 
dio clasp.

Intr-un ritm încă nesatisflcă- 
tor s« desUsoară această acți
une la_GA-C din Ciolpani, ra- 

Letca Veche din 
Vlașca, Cio-

bonul Ucari. 
răcani Drăgănești
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lira. A riad drzchA tine
ri-. ce;»- • - • rri din brigada 
eo«m*’«*ulxu Ion Dobre de la 
S_M_T. Balicru au |i tras brazde

al se Ual xâzuc ta pas ca c*- 
legătoru. Aceasta se
faptului că DatiTj etxattetuta 
U.TJML și m ■,,~r ae
tiză din brigfcz *-« ocupat cu 
multă grijă de munca lor. i-an 
ajutat să cunoască de cu scară 
punctele de lucru, traseele, lo
cul de depozitare. In felul a* 
cesta, pînă acum s-a strins re
colta de pe aproape 
hectare din cele 842

china. dm raiaoaul 
aceste gospodării 
simțită, pe măsura
lor reale, contribuția tineretu
lui. Rezultă de aid ca sarcină 
urgentă pentru organizațiile 
U-TJA, mobilizarea zilnică a

la

400 de
cu po

Slobozia. In 
nu se facă 
posibilități*

tuturor tinerilor colectiviști 
culesul și transportul porum
bului, la eliberarea terenului 
de coceni. îndrumarea tinerilor 
conductori de atelaje să res
pecte itinerariile stabilite pe 
drumurile cele mai scurte și să 
manifeste mai multă operativi, 
tate Ia încărcatul și descărcatul 
căruțelor.

Zilele următoare sînt hotărî- 
toare pentru terminarea culesu
lui porumbului și pentru efec
tuarea arăturilor în timpul sta
bilit. Iată de ce este necesar ca 
organizațiile de bază U.T.M. să 
ce ocupe cu cea mal mare grijă 
de mobilizarea tuturor tinerilor 
la toate acțiunile întreprinse de 
organizațiile de partid și consi
liile de conducere ale gospodă
riilor colective în scopul urgen
tării lucrărilor agricole de 
toamnă.

N. BARBU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Tineretul participă activ

prin muncă patriotică
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fmbată și duminică, în cca mai 
mare parte a regiunilor țării, 
mii de tineri muncitori, elevi și 
studenți au răspuns cu entuziasm 
chemării organizațiilor U.T.M. și 
Asociațiilor studenților de a spri
jini prin muncă patriotică lucră

rile de recoltare a culturilor de toamnă, și 
In primul rînd ■ porumbului, In gospodăriile 
agricole de stat 454 de studenți din Centrul 
universitar București și numeroși elevi din 
diferite orașe ale țării au plecat, in urmă cu 
citeva zile, in aceste uni lăți, ude vor lucra 
• perioadă de 14—15 zile.

In dnpă amiaza zilei de sîmbătă și in cursul 
zilei de du»țuică, spre G-A_S. an plecat alte 
mii de tineri muncitodi din orașe, organizați 
in brigăjd niemfaue de muncă patriotică.

In Intrraga țară, iu aceste două zile, peste 
II.tot de tineri an sirius recolta de porumb 
te pe o oupralață de l_53t ha. șl an contri
buit la urgentarea a numeroase alte Intrări 
dtn eaxupaula agricolă de toamnă eu: trans
port. despănușat șl sortat porumb, cules fructe 
și legume ele.

RexsJtate dintre cele mal hune au obținut 
piuă im organizațiile de bană U TX. tinerii 
fin regiunile Bnegrești. Dobrngea, Oltesia și 
BanaL la Duh rugea, de exemplu, la această 
aeținne paîriatîeă an luai parte peste 1-5M de 
tineri munrUnii fiu totTfpriwirrile orapelnr

Culeg știuleții și

de tineridin regiune, 400 de elevi și peste 900 
colectiviști. Antrenați intr-o însuflețită între
cere pentru îndeplinirea șl depășirea proprii
lor angajamente, întrecere urmărită și stimu
lată de organizațiile de bază șl de comitetele 
raionale U.T.M., cel peste 2 804 de tineri do
brogeni an reușit să string! pină acum recolta 
de porumb în G.A.S. de pe o suprafață de 
581 ha_, ajutând totodată și la alte munci din 
actuala campanie agrieală.

Organizațiile U.T3L din regiunea Bucu
rești. manifestind aceeași preocupare față de 
sporirea contribuției tineretului la st ring ere a 
recoltelor de toamnă, au obținut, de aseme
nea, rezultate bune.

Un larg re au a găsit această acțiune in rin 
dai tinerilor muncitori, elevi șl studenți din 
regiunile Banal și Oltenia. Duminică, dta-de- 
dimineațl. ei au început eu însuflețire mun
ca pe ogoarele gospodăriilor agricole de a tai. 
•bținind realizări imtimiit Bilanțul zilei 
putea fi Insă mult mai bogat dacă ploaia care 
a căzut n-ar fi întrerupt desfășurarea lucră
rii cr.

In silele următoare acțiunile de muncă 
patriotică inițiate de orgamixațffle U-TJ4. tu 
sprijin ni urgentării ritmului de stringere a 
recoltei or de tos mei ți iu primul rtud a po
rumbul ni m var desfășura an șl mai multă 
intensitate.

însilozează cocenii
Îndată după culesul ștlule- 
Iilor, colectiviștii din Po
rumbei li. regiunea Maramu
reș. recoltează cocenii pe 
cqre-i însilozează In aznes- 
tec cu alte nutrețuri, asigu
rând astfel importante re
zerve de furaje pentru ani
malele proprietate obștească
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Productivitatea muncii
in centrul atenției

Sarcini pe deplin
realizabile

iiele trr—ate a a-rut 
Pitești, aub 

erei rumitc- 
rvgiunAl dc 

I partid, u șediați de 
' întru pe ramura e- 

eaaumîeî famtierc. 
consacrată deabateru «arcnuJar ce 
decurg din planai de stat pe 
ana] 1964L An luat parte eudrt 
de conducere ale întreprinderi
lor din această ramură, activiști 
de partid, sindicat â L'.TJML rt- 
preaeutau|i ai Ministerului Eco
nomiei Forestîerc-

în cuvinte! lor, pârtieipaatii la 
discuții an relevat remit alele 
bune «bținotc in acest au in di
recția îngrijirii și exploatării ra
tionale a fondului forestier, con
tinuării lucrărilor uriri.
în special cu specii de valoare 
economică mare, mecanizării lu
crărilor gTele din exploatări și 
valorificării superioare a lem
nului.

Iu șapte luni, întreprinderile 
din ramura economiei forestiere 
din această regiune, an obfioot 
rexaltate bune. Planul producției 
globale a foit îndeplinit In pro
porție de 105 la rată iar al pro
ducției marfă în proporție de 106

espre succesele ob
ținute de Între
prinderile de ex
ploatare și prelu
crare a lemnului 
din regiunea Cluj, 
despre măsurile în

vede rea îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor de plan pe peri-

îndeplruirea sarcinilor de plan pe 
1964, o-a pornit da la aaalixirea 
temeinică, minuțioasă a felului 
ia eare »c îndeplinește planul de 
stat pe 1963, aceasta constituind 
premiia obținerii «aer rezultate 
liane iaci din prima xi a anului 
viitor.

L BODEA

(Cor.’ ^’.cre în pag a HI-o)

oeda care a mai rămas din a- 
cest an. ca fi despre sarcinile 
ce revin In anul viitor unități
lor din ramura forestieră s-a 
discutat in cadrul unei ședințe 
ținută recent cu prilejul dez
batem cifrelor de plan pe anul 
1964. Din materialul prezentat 
ca li din discuțiile purtate a 
reieșit că în primele 8 luni ale 
anului unitățile forestiere din 
regiune au depășit planul pro-

ducției globale cu 3,6 la sulă, 
sporul obținut la producția 
marfă, în condițiile realizării 
tuturor sortimentelor, fiind de
4.4 la sută.

Reierindu-se la realizările ob
ținute de unitățile din Direcția 
regională a economiei forestie
re, tovarășul inginer Cor
nel Broșteanu. director, a 
arătat că planul la împăduriri 
pe anul In curs, a fost realizat 
în proporție de 102 ia sută, ac
țiune la care o contribuție de 
seamă au adus-o tineri] care au 
sprijinit întreprinderile fore
stiere la plantarea de noi pu- 
ieți. De asemenea, indicele de 
utilizare a masei lemnoase a 
ajuns în anul 1963 la 64,5 la 
sută, cifră care o depășește cu
6.5 la sulă pe cea din anul tre
cut.

Rezultate bune s-au înregis
trat și în privința creșterii pro
ductivității muncii, multe între
prinderi depășindu-și sarcinile 
planificate. Așa, de pildă, la 
Combinatul de industrializare a

lazAr bAciucu

(Continuare In pag. a 111-a)

Tovarășului KIM IR SEN 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene — eveniment important în 
istoria poporului coreean — în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat, al Con
siliului de Miniștri, al întregului popor romîn și al nostru per
sonal, vă transmitem dv., și prin dumneavoastră Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri și harnicului popor 
coreean, cele mai cordiale felicitări.

Cei 15 ani care au trecut de la proclamarea Republicii Popu
lare Democrate Coreene au constituit pentru poporul coreean 
o perioadă de luptă eroică încununată de importante succese 
în construirea unei vieți noi, socialiste. Munca creatoare, entu
ziastă, a oamenilor muncii din R.P.D. Coreeană, conduși de 
Partidul Muncii din Coreea, pentru realizarea cu succes a pla
nului de 7 ani, precum și lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru unificarea pașnică și democratică a patriei sale sînt ur
mărite cu deosebită atenție de oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă, care se bucură de fiecare succes al dv. ca de 
propriile lor succese.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească multilaterală, existente între țările noastre, se vor dez
volta și întări continuu în interesul ambelor popoare, în folo
sul unității și coeziunii țărilor lagărului socialist, în scopul apă
rării, consolidării și triumfului măreței cauze a păcii și socia
lismului.

în ziua aceste! mari sărbători a poporului frate coreean, vă 
dorim dumneavoastră și întregului popor coreean noi și impor
tante succese în desavîrșirea construirii socialismului în Repu
blica Populară Democrată Coreeană, pentru unificarea pașnică 
și democratică a patriei sale.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci- 
toreso Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Repu

blicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Romîne



r ... . .
■"”?1 in

Fază din meciul Universitatea Timișoara — Institutul pedago
gic Pitești cîștigat de timișoreni cu scorul de 3—0- 

Foto : EMIL COJOCARI)

rihcfpala competiție 
sportivă studențeas
că a anului — Cam
pionatele universi
tare, se află în pra
gul „ultimului act”. 
După 12 zile de în

treceri desfășurate la Predeal îiy 
tr-un cadru deosebit de pitoresc 
și în condiții dintre cela mai 
bune, astă Beată vor fi desemnate 
echipele ți sportivii final if ti 
care-ți vor disputa titlul de cam
pion republican universitar, la 
București, între 12 ți 15 septem
brie. Deți nu lînt cunoscute ah- 
lolut toate cele 4 echipe finaliste 
la volei, baschet, fotbal, handbal, 
de pe acum, înaintea ultimei iile 
a turneului de Ia Predeal, se țtie 
ca nu vor lipsi de la finale re
prezentativele masculine de volei 
ale Institutului politehnic Galați 
ți Universității din Timițoara 
(cuprinzind in formație pe cu- 
noacuții divizionari Alexandru 
Muțat, Kramer, Iordache. Bran
denburg), echipele de haachet 
ale Institululni politehnic Timi
șoara (eu Ionescu, Meia, Hoff
man) ți I.C.F. Bucurețti (echipa 
feminină alcătuită pe scheletul 
formației campioane, Știința 
Bucnrețti). Iubitorii aportului vor 
avea, ațadar, „ce să vadă” pe te
renurile de volei fi baschet ala 
bazei sportiva „Știința” din atr. 
Vasile Pirvan, pe terenul de 
handha] al Stadionului pe
Stadionul Tineretului (care va 
găzdui competiția de atletism), 
în sala Recolta (unde se vor în
trece gimuațti) ți, in afîrțit, pe 
terenul de fotbal al Institutului 
politehnic (foat C.A.M.).

Nn ne-am propus o avancro
nică a finalelor de la București, 
ci consemnarea citorva din eon* 
clnziile competiției desfațurata

Ia Predeal, competiție eare re
flectă mult mai concludent ni
velul sportului studențesc desfă
șurat în afara cluburilor de per
formanță, preocuparea comisiilor 
sportive ale asociațiilor din in
stitute ți centre universitare ca 
ți a catedrelor pentru marile 
competiții ce îmbină, prin struc
tura lor, sportul de masă eu cel 
de performanță. Din acest punrt 
de vedere, calificările ne-ati pri
lejuit cîteva constatări asupra 
cărora ne vom opri în rîndurile 
de mai joi.

menționați Universitatea din 
București, care va fi reprezentat! 
în finale de cîteva echipe valo
roase (cea de handbal masculin, 
de exemplu, a întrecut puternica 
formație a studenților din Petro
șani ,rodata în campionatul re
publican).

Ce se întîmplă însă în centre 
universitare ți institute Cu veche 
tradiție sportivi, care la Predeal 
i-au prezentat mult sub aștep
tări? Institutul politehnic Brațov, 
dcți situat „la doi păți” de locui 
competiției, n-a reușit sa alinieze

in preajma finalelor
Prima, ți cea mai îmbucură

toare, o constituie lista impresio
nantă de nume noi, de tineri 
sportivi rare se impun atenției 
cu prilejul acestei competiții. In 
absența unor sportivi consacratU 
reținuți in loturile republicane 
pentru competiții de mare anver
gură cum sînt campionatele eu
ropene de volei, campionatele 
balcanice de atletism etc„ -— nu
meroase formații a-au preaentat 
lotuți cn echipe puternice, bine 
puse la pnnet, în care aportul ti
nerilor a fost substanțial. Se cu
vine, apoi, menționată crețterea 
valorică a sportului practicat in 
cîteva mari institute care pini 
nu de mult, în ciuda numărului 
mare de studențL nu reușeau să 
■e impună în activitatea eompe- 
tițională de performanță. In 
fruntea acestor institute trebuie

dedt... 3 jucătoare de baschet; 
echipa de băieți a fost de aseme- 
nea eliminata din competiție 
deoarece majoritatea jucătorilor 
na înlruneiu condițiile regula
mentare în domeniul pregătirii 
profesionale. Nici Clujul n-a foit 
reprezentat iu mod corespunză
tor. La volei, de exemplu, unde 
activează două din cele mai va
loroase formații dio țară, ne aț- 
teptam ca clujenii să aibă un 
cuvint greu de spus; din păcate, 
felele (Universitate) n-au obti- 
nnt nici măcar calificarea, iar 
băieții n-an putut trece nici de 
echipe modeste, fără pretenții 
pentru turneul final. La fel stau ' 
lucrurile cu Tg. Măreț, alo că-1 
rui echipe au venit slab pregă
tite san incomplete.

Regulamentul finalelor de anul I 
acesta a dat drept de participare

— cot Ia cot cu centrele nnfver- | 
6Îtare mari — ți centrelor în care 
există un singur institut (Baia 
Mare, Constanța, Pitești). Avînd 
condiții similare (număr de stu- 
denți, cadre de specialitate etc), 
echipa de volei — băieți a Insti
tutului pedagogic din. Baia Mare 
a-a preaentat onorabil, în timp 
ce reprezentativele Pîtețtiului 
sau Constanței au făcut doar act 
de prezență... lnlîlnirea c'.i for
mațiile din celelalte centre, 
schimbul de experiență prilejuit 
de turneu au demonatrat. cre
dem, cadrelor de specialitate din 
aceste institute ca trebuie să lu
creze cu multă perseverentă, că 
exigențele sînt aceleași, indife-■ 
rent da numărul atudenților unui 
institut. De altfel, tuturor celor* 
prezenți la turneul de la Predeal 
credem ca le-a folosit din plin 
competiția auh acest aspect. Creț-I 
terea continuă a nivelului apor- " 
tului studențesc de performanță 
obligă institutele — care asigură 
baaa de masă, rezerva de cadre 
a cluburilor — Is o creștere co
respunzătoare ■ calității muncii 
în secțiile pe ramuri de sport. 
Deoarece, odată cu finalele se 
termină o ediție a campionatelor 
universitare dar în același timp 
începe alta, este de dorit ca atît' 
comisiile sportivi cit ți cat 
de educație Pitică aă tragă toate' 
eanclu ■iile pentru viitor, să des- ■ 
fățoare o activitate la înălțimea I 
cerințelor actuale ale aportului" 
universitar. ■

L BUJOREANU j

ca atîtl
itcdrele I

Examen de admitere la Grupul școlar al Uzinelor „Vulcan' 
din Capitală.

Foto : G. BUȘOIU

fPORT fPORT ^PORT
I
I

In pragul noului

• In zilele de 7 și 
18 septembrie s-a desfă
șurat la Brasov iaza 
interregională a cam- 

| pionatului republican 
de oină pe anul 1963 

i cu participarea echipe
lor campioane de re
giuni : Drum nou Bou
reni (Oltenia), Torpe
do (Brașov), Recolta 
Apoldul de Sus (Hu
nedoara) și Combinatul 
poligrafic București. 
După două zile de În
treceri clasamentul a- 
raiO astfel * C.P.B. i 
Torpedo i Drum nou i 
Recolta.

Pentru turneul final 
al campionatului re- 

i se califică 
■ C.P.B. șj Tor

pedo. Din echipa Com- 
I poli grafic
i s-au remar

cat maeștrii sportului 
Ciobanu Alexandru, 

t Coste!, 
nes cu Marin, 
Constantin

I 
I 
I
I 
I
I
I publican 

echipele <

bina tulul
București 
cat mae

ICioba.
Iancu 
nescu

I 
I
I« Ediți

liard a 

I canotaj
încheiat
L__' “L....

[Moscova, cu 
sportivelor 
clasate pe .

Iîn toate cele 5 
Reprezentanlele 
Ramlne au cîs

I
IIUUIC, 01 L

la 8 plus 
le din u

I

Crist t-
Dinu 

și zinco
graful Anton Ion care 
și de dala aceasta a 
dovedit o nregălire 
remarcabilă.

A. HAȘCU

[ia a X-a jubi- 
caBipionatalui 

feminin de 
academic s-a 
duminică, De

european 
canotaj 
încheiat 
lacul Himki de lingă 

succesul 
sovietice, 

clasate pe primul loc 
în toate cele 5 finale.

? R. P.
Romlne au cîșiigat o 
medalie de argint, cu 
echipajul de 4 plus 1 
rame, și una de bronz.

3 1. întreceri- 
uliima zi s au 

desfășura! pe ploaie,

dar rezultatele au fost 
bune îh mafarltatea 
probelor. Pe echipe, 
R. P. Romînă a ocupa! 
locul trei din 11 țări 
participante.

• Astăzi la ștrandul 
Tineretului din Capi
tală începe turneul 
internațional de polo 
pe apă. Programul pri
mei zile cuprinde ur
mătoarele meciuri :
R. D. Germană — R P. 
Romînă (tinerel) ;
U.R.S.S. — Suedia $i 
R. P. Romlnâ — Olan
da. Primul joc Începe 
la ora 18,00. Turneul 
se încheie duminică 
seara.

• Cu prilejul cam
pionatelor feroviare de

atletism caro se dea* 
fățoară la Louvain, 
belgianul Gaston Roe
lants, campion euro
pean, a făcut o tenta
tivă de a dobori re
cordul mondial la 3 000 
m obstacole. El a reu
șit să parcurgă distan
ta In 8,29"6/10 fi să 
corecteze astfel ve
chiul record al lumii 
deținut de polonezul 
Kxziskowiac cu timpul 
de 8’30'‘4/10. Roelants 
a fost cronometrat

după primul kilometru 
în 2'45 '9/10, iar la al 
doilea kilometru în 
5’37"6/î0.

(Agerpres)

• In urma desfășu
rării ultimelor probe 
de înot, duminică 
după amiază, la Ștran
dul Tineretului din 
Capitală, finalele cam
pionatului republican 
pentru seniori au luat 
sflrșit cu victoria ca
tegorică b echipei 
Steaua care a totalizat 
16.595 p,, urmată de 
Dinamo 15.375 p., și 
C.S.S.B. 15.110 p. Deși 
viu disputate, probele 
nu s-au soldat cu re
zultatele scontate. Sin
gura performanță mai 
valoroasă a fost noul 
record 
seniori 
100 m 
(1':14”.5). ,
obținută de Aurel Za- 
haa, jucător in echi
pa de palo Dinamo 1... 
(Vechiul record ®ra de 
f:14'*,8 oi aparținea 
Iui A. Scnmaltzer de 
le Sîee’j*). Rezultata
prcsr.:“î*£‘â-e a ofe- 
țjnut tlnirul Ar.aî^- 
Șopterian dc la Clubul 
sportiv școlar Bucu
rești, care a stabilit 
două noi recorduri de 
juniori categoria I fi 
a Il-a cu performanțele 
de 2 44“ 4 Ia proba de 
200 bras bărbați și 
respectiv 1 15", 7 la 
100 metri bras bărbați. 
Bine s-a comportat Ni
cole ta ȘtefSnescu (Ra
pid) care a cîștigat tit
lul de campioană a 
R.P.R. în proba de 100 
m. delfin femei, reah- 
zind 1 16". 9.

republican de 
la proba de 
bras bărbați 

ți aceasta,

| „Săptămîna preolimpică"

I Capitala 
între 11 $i

I„Săpi" 
petiții 
limpk

I
Iiiiceruaie a rurieiui 

cursul de atletism. 
46 de atleți și atlete

I
I
I

j Japoniei va găzdui 
____ __ și 16 octombrio 1963, 
„Săptămîna prcolimpică". o re- 

ie generală a jocurilor O- 
limpice de vară, care vor avea 
loc anul viitor in aceeași peri
oadă la Tokio. Punctul de a- 
tractie al acestei competiții de 
încercare a forțelor va fi con- 

. Printre cei 
____ _ __ _ atlete din 16 țări, 
invitați de Comitetul olimpic 
japonez, se află și atleta iomină 
loianda Balaș recordmană mon
dială la săritura în înălțime.

Au mai fost invitați atleți din 
U.R.S.S. — V. Brumei, Igor Ter 
Ovanesian, L. Ivahov, Elvira 
Ozolina, Tatiana Scelkanova ;

Franța — Michel Jazy, Robert 
Bogey ; Anglia — Brian Kilby, 
Bruce Tulloh. Dorothy Hyman; 
Noua Zeelandă — Peter Snell, 
R.P. Polonă — Josef Schmidt ;
R. P. Ungară — Gyula Zsivot- 
zky; Finlanda — Pauli Nevala;
S. U.A. — Henry Carr, John 
Pennel, Jim Dupree ; Etiopia — 
Btkila Abebe ; 
ton Roelants 
Persson ; R.F, 
ter Garuper.

In afară de 
mai desfășura 
mă, ciclism, gimnastică, 
haltere, tir, călărie, hochei pe 
iarbă si alte discipline cuprinse 
în programul olimpiadei.

Belgia — Gas- 
Suedia — Bengt 
Germană — Pe-

atletism, se vor 
întreceri la scri- 

judo,

Expoziția
a Institutul de arhitectură ,J. Mtncu* este de*- 
chisă o interesanta expoziție în care tint pre
zentate proiectele de diplomă ale absolvenților 
din acest an ai institutului. Deschiderea acestei 
expoziții s-a făcut în zilele in care s-a desfășurat 
Reuniunea internațională a studenților in arhi
tectură organizată de U.A.S.R. Pentru a cunoaște

tematice ți caracteristicile expoziției ne-am adresat tov. 
arhitect CONSTANTIN ENACHE, lector la Institutul de ar
hitectură „I. Mincu".

— Prin ce se caracterizează 
expoziția din punct de vedere 
al tematicii lucrărilor?

— Desigur, cele două carac
teristici esențiale ale expoziției 
ca și ale lucrărilor de diplomă 
însesl sînt varietatea și actua
litatea tematicii lor.

Din 79 de proiecte 11 sînt 
consacrate locuințelor, 17 an
samblurilor și sistematizărilor 
urbane, 17 obiectivelor indus
triale și agricole, iar 34 unor 
diverse unicate de arhitectură: 
localuri pentru administrație, 
transporturi, comerț, școli, ho
teluri, baze turistice și con
strucții destinate desfășurării 
unor activități culturale și 
sportive.

Țin să subliniez, că, cu toată 
diversitatea tematică și a so
luțiilor — alese astfel încît să 
dezvolte personalitatea fiecărui 
6tudent — se desprinde unita
tea principiilor pe baza cărora 
studenții noștri sînt deprinși,

încă din facultate, să abordeze 
și să rezolve sarcinile de pro
iectare.

Multi dintre studenții noștri 
își aleg temele de diplomă din 
planurile institutelor de pro
iectare în care își fac practica 
la începutul anului VI. Intrați 
în producție imediat după ter
minarea facultății, uneori 
chiar la institutul în care și-au 
făcut practica, absolvenții au 
deseori prilejul să contribuie 
la proiectarea concretă a in
vestițiilor care au constituit 
temele lor de diplomă.

Realizînd diferite obiective 
arhitectonice în proiectele de 
școală ca și în practica de ar
hitectură, studenții părăsesc 
limitele înguste ale unei reali
zări arhitecturale izolate. De 
exemplu, preluînd cadrul 
complex al sistematizării în
tregului nostru litoral, studen
ta Toma Constantina rezolvă 
în diploma sa zona litoralului

Duminică, fotbaliștii biicureșteiii

. e-a lungul anilor, 
cuplajele inlerbucu- 
reștena au constituit 

i totdeauna un punct 
| de mare atracție 

pentru iubitorii fot
balului. Și duminica 

aceasta, indrăgottiții jocului cu 
balonul rotund nu și-au desmin- 
țit pasiunea și au umplut, ca la 
intîlniri de mare prestigiu, tri
bunele stadionului 23 August. Ei 
au venit să vadă la lucru patru 
echipe considerate fruntașe în 
care figurează aproape toți com
ponența loturilor noastre repre
zentative. Au venit să vadă fot
bal de calitate, modern. desfă
șurat in limittie sportivității. Dar 
mu plecat, după 190 minute da 
joc, mihniți de factura subme
diocri a fadMului practicat, 
supasrați și jigniți chiar, da iași- 
rila brutale, nespartira ale unor 
camgaaen|i •£ echipelor, da ma
nifestările lor, trebuie si spunem, 
penibile, înjositoare. Cum poți 
oare numi altfel, imbrîncelile și 
lovirile intenționate, injuriile la 
adresa arbitrului și adversarului ? 

Nu ne-am propus să facem o 
cronici ; pe această cale, vrem sâ 
atragem atenția forurilor de spe
cialitate (Federației da fotbal, 
Colegiului central de arbitri, 
cluburilor în cauză) că trebuia 
luate măsuri radirale, eficiente 
care să pună capăt, o dată pen
tru totdeauna, unor asemenea ma
nifestări care contrazic spiritul 
de întrecere sportivă, ținuta mo
rală a fotbalistului de tip nou. 

Fuga, fn exclusivitate, după 
cele două puncte care, de fie
care dată, a dus la coborîrea ni-

Margareta Teodoresca 
ciștigăloare 

a turneului zonal
• Maeitra romi ni Marga

reta Teodorescii a obținut o 
victorie remarcabilă in turneul 
zonal de șah de la Lodz. Deși 
au mai rama*, de jucat partide
le ultimei runde, reprezentanta 
noastră, a vi nd un avana de 1 
punct și jumătate față de a 
doua clasată nn mal poate fi 
ajunsă in fruntea clasamentu
lui.

In urma acestui succes Mar
gareta Teodorescu se califică 
pentru turneul candidatelor, 
penultima etapă a campiona
tului mondial.

an școlar

velului de joc, a fost și duminici 
rizibilă. Echipele au intrat pe 
teren hotărite fiecare «â obțină 
victoria prin orice mijloace. 
Subliniind tehnica, pregătirea 
condiția fizică, prin durități, vo
ciferări fi încercări de înșelare a 
arbitrului, mulți din jucători au 
imprimat întrecerii un caracter 
nesportiv. In primul meci al cu
plajului, Popa, tăzindu-se depă
șit mereu de către adversar, a 
făcut uz de intrări periculoase, 
loviri vădit intenționate, culmi- 
nind cu gestul, reprobabil |i 
inadmisibil, cind departe da 
cimpul unde se juca mingea, s-s 
repezit și l~a lovit pe Stoicescu. 
Depășit și el de joc, Ivan s-a 
dedat unui tpectoral car a nu-» 
face cinste: la fiecare intrare ia 
minge, se tăvălea, simu/ind faul
turi din partea adversarului. In- 
riHfălari», pr merit ci echipei 
Dinamo, au abuzai ia rindul Iar 
de durități. Mafteuță, in special, 
nu și-a desmințit faima, iar 
Stoicescu, introdus în formație 
către sfirșitul meciului, nu s-a 
sfiit, după marcarea celui de-al 
treilea gol, printr-o minge po
trivita cu mina, să-l „teugă la 
răspundere” pe arbitru pentru că 
acesta a anulat, just, golul res
pectiv.

Scene asemănătoare ne-a oferit 
ți meciul vedetă. Sorin Avram. 
Staicu, Lan ga, Dan Coe, Ilia 
Greavu, dar mai cu seamă Sorin

Avram, într-un meci tn care 1 
echipa Steaua, jucînd mai le- ■ 
gat și cu finalitate, iși asigurase ■ 
avantajul, au comis numeroase" 
infracțiuni.

Toate cele enumerate au dus ls| 
îngustarea jocului, facînd din& 
cele două meciuri atît de mu/t ■ 
așteptate de spectatori, un spec-l 
tacol lamentabil. La manifestă- ■ 
rile lipsite de sportivitate ale ■ 
multor jucători s-a mai adăugat ■ 
și arbitrajul foarte slab, depășit" 
al Lui Vasile Dumitrescu, dt ți ■ 
deciziile eronate (din ultimul I 
sfert de oră) ale lui Pop Ga
vrila, care a anulat Rapidului un ~ 
gol — după părerea tuturor 
— perfect talabiL lată de ce 
considerăm că echipele partid- ■ 
panta la cuplajul bucuseștean d» | 
ieri au romdi datoare 
spectatori.

AșteplÂm de ia toți 
de fotbal — fi cu atit 
do La cei fruntași — ca in i 
sportivă să nu-și uita îndatoririle _ 
cele mai elementare. Iar de la 
forurile de specialitate o analiză I 
judicioasă, temeinică, a jocuriTor 1 
de duminică și măsuri concrete, 
eficace, atit împotriva jucători
lor care au depășit limitele spor
tivității, cit și pentru a elimina 
în viitor asemenea arbitraje 
corespunzătoare.

I
miilor da

jvcătoru I 
mai mult 

lupta I 
iririle I

I 
ne- |

n aceste zile, în 
școlile profesiona
le din orașul Cluj, 
ia „Tehnofrig", la 
Grupul școlar de 
construcții, la cen
trul școlar M.I.U.

— se desfășoară concursul de
admitere. Concomitent, însă, în 
toate școlile se fac pregătiri 
intense pentru ca cei care vor 
reuși la concurs — devenind 
astfel elevii anului I — să fie 
întimpinați sărbătorește. La ini
țiativa Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj, elevii mai _____
mari de la Școala pro
fesională de construc
ții C.F.R., de la Școala 
profesională „Tehno- j
frig” pregătesc scurte 
pragramb artistice
pentru festivitatea —
devenită tradițională -
— de primire a „bobocilor".

De asemenea. în toate școlile 
profesionale din oraș grupuri 
de elevi, ajutați de profesori, 
confecționează panouri, foto
montaje, grafice care să înfăți
șeze celor din anul I aspectele 
cele mai semnificative din ac
tivitatea de zi cu zi a elevilor : 
aspecte de la cursuri, de la lu
crările practice, din activitatea 
cultural-artistfcă și sportivă.

Tn felul acesta proaspeții uce
nici vor face cunoștință cu 
școala în care vor învăța.

Pregătiri asemănătoare s-au 
făcut și la internatele și canti
nele Grupului școlar de cons
trucții, Centrului școlar M.LU» 
Școlii profesionale de cons
trucții C.F.R. Dormitoarele, os
pitaliere și confortabile, canti
nele, strălucind de curățenie și 
aprovizionate din belșug, îl aș
teaptă acum pe elevi. Acestea 
sînt, firește, efectele unei bune 
gospodăriri.

în anul școlar 1963—1964 la 
Școala profesională „Tehno-

Pregătiri intense 
in școlile profesionale 

din orașul Cluj

frig- șl la Centrul școlar M.I.U, 
numărul elevilor va crește con_ 
siderabil. Se impune ca secția 
de învătămînt a sfatului popu
lar orășenesc să sprijine cele 
două școli, repartizînd elevii 
care nu vor avea loc la inter, 
nat pe lîngă internatele altor 
școli — orofesionale sau medii.

★
Cadrele didactice din școlile 

profesionale 
în acnastă ] 
bit interes 
cabinetelor

atelierelor-școală șl a labora
toarelor, care înlesnesc preda
rea la un nivel ridicat a lecții
lor și efectuarea în cele mai 
bune condiții a instruirii.

La Școala profesională „Teh_ 
nofrig“, de pildă, toate cabine
tele tehnice au fost reorgani
zate — asigurîndu-se posibili
tăți de prezentară sistematică 
a materialului didactic și de e- 
fectuare rapidă a unor proiec
ții cu ajutorul epldiascopului.

Cu sprijinul Întreprinderii 
„Tehnofrig" — pe lîngă care 

funcționează școala — 
au fost amenajate în 
această vară patru noi 
ateliere de lăcătușerie, 
s-au achiziționat ma- 
șini-unelte de înaltă 
productivitate, prin
tre care trei strunguri 
noi, dezvoltîndu-se 

baza materială a școlii

î clujene manifestă 
perioadă un deose- 
pentru amenajarea 
tehnice școlare, a

astfel
Luînd exemplul întreprinde

rii „Tehnofrig", conducerile ce
lorlalte întreprinderi pe lîngă 
care funcționează școli profe
sionale să se îngrijească cu 
toată răspunderea de crearea 
unor condiții cît mai bune de 
desfășurare a procesului de în
vătămînt în școlile respective.

Internatele si cantinele sînt 
gata să-șl primească elevii. 
Toate pregătirile au fost ter
minate. La Școala profesională 
„Tehnofrig" au fost zugrăvite 
dormitoarele, în cantină au 
fost reparate scaunele și me
sele. Aprovizionarea cantinei 
Cu legume de sezon a fost În
cheiată, s-au făcut contracte cu 
cîteva 
lective 
cartofi,

gospodării agricole co- 
din apropiere pentru 
Varză etc.FANUȘ NEAGU 

VASILE CABULEA

Grămadă la rugby? Nu.! Una din scenele regretabile din cuplajul inlerbucureștean de fotbal.

proiectelor de diplomă
ale viitorilor arhitecti

cuprinsă Intre localitățile su
dice. Se detaliază, în limitele a- 
cestei zone, stațiunea care va 
asigura cazarea si deservirea 
comolexă a vizitatorilor, ame
najarea și dotarea plajei și a 
pădurii pentru vînătoare $i 
alte sporturi.

— Ce loc ocupă construcția, 
de locuințe și edificii social- 
culturale in ansamblul acestor 
preocupări ?

— Ansamblurile de locuințe 
și așezăminte eocial-culturale 
constituie din ce în ce mai 
mult componente importante 
ale arhitecturii romînești mo
derne.

De altfel, una din sarcinile 
principale ale arhitecturii mo
derne este aceea de a adinei 
6tudîul problemei locuinței, re- 
zolvînd în unitatea lor organi
că problemele clădirilor de lo
cuit concomitent cu proble
mele rețelelor de așezăminte 
sociale, culturale etc.

în expoziție se poate vedea 
cum acest obiectiv a fost ur
mărit coordonat, pe două teme,

de Ia nivelul unui microraion, 
la acela al unui oraș. în di
ploma cu tema ..Microraionul 
Peninsula din Constanța" al 
studentului Chiricuță Dumi
tru. s-au rezolvat funcțiunile 
de locuit ci de deservire com
plexă a eca. 7 200 de locuitori. 
Microraionul rezolvat ocupă o 
suprafață de 31 ha, din care 6 
ha dotările aferente. Abordînd 
problemele specifice orașului 
Constanta, centrul cultural- 
administrativ al întregului li
toral, diploma studentului 
Teodorov Antonio cu tema 
..Sistematizarea zonei centrale 
a orașului Constanța" soluțio
nează atît funcțiunile necesare 
vieții litoralului și desfășură
rii unor ample acțiuni cu ca
racter internațional, cît și de
servirea la nivelul orașului, a 
ansamblului recent construit 
al Gării noi și a microraionu- 
lui Peninsula.

— Rezultă așadar că multa 
dintre aceste probleme sînt re
zolvate și din punct de vedere 
urbanistic ?

— In concepția noastră, clă-

dirile de locuit și așezămîntele 
social-culturale nu pot fi re
zolvate in condiții optime, de- 
cît în conexiunea funcțională 
și plastic-arhitecturalâ a uni
tăților structurale ale orașelor, 
concepute ca organisme vii cu 
funcțiuni complexe.

Pe această linie, unele diplo
me prezente au ca temă chiar 
rezolvarea unei unități struc
turale în cadrul orașului, cum 
este diploma studentei Popescu 
Georgeta cu tema, „Sistemati
zarea unui cartier de locuințe 
la Galați", corelată cu diploma 
prezentată anterior, a studen
tului ' "
tema 
lăți".
culturale, sportive etc. sînt tra
tate de asemenea în cadrul 
structural al întregului oraș, 
fie că este vorba de o rețea, 
cum este diploma studentului 
Derer Peter cu tema : „Rețea 
comercială în București", fie că 
este vorba de așezăminte cu 
caracter de unicat, cum sînt: 
„Muzeul de istorie naturală" 
— diplomă a studentului Dra
gan Nicolae; „Sala de sport cu 
20 000 de locuri", diplomă ■

Dobre Constantin cu 
„Centrul orașului Ga- 
Așezămin tele sociale,

studentei Borden ache Maria ; 
„Institut de teatru din Bucu
rești" diplomă a studentei 
Stoican Ioana; „Sală de con
cert" — diplomă a studentei 
Marinescu Ruxandra.

— Ce se poate observa fn 
expoziție în privința dezvoltă
rii personalității creatoare și a 
originalității viitorilor arhi- 
tecți ?

— Străduința noastră este 
ca atît în orașele cît și în sa
tele noastre, aceste ansambluri 
să contribuie prin rezolvările 
p las tic-a rhitec tur ale, la reali
zarea acelui „frumoa în ac
țiune" prin care arhitectura 
emoționează profund, trans
formă și educă oamenii. Ca
drul construit, urmează să răs
pundă, prin frumusețe și di
versitate, la noua sensibilitate 
estetică a maselor, izvorîtă din 
permanenta asimilare a cultu
rii, contribuind totodată Ia ri
dicarea ei pe o treaptă supe
rioară. Tocmai în acest scop, 
învățămîntul de arhitectură 
dezvoltă personalitatea crea
toare a studenților.

M. RADU

ADRIAN VASILESCU

Ultimul tren din Gun Hili : 
Patria (bd. Magheru 12—14), 
București (bd. 6 Martie 6) 1 
Mai (bd. 1 Mai 322), Gh. Doja 
(Cal. Gri viței 80), Grădina ci
nematografului 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9j, Stadionul Di
namo (șos. Ștefan cel Mare). 
Babette pleacă la război : Re
publica (bd. Magheru 2), Elena 
Pavel (bd. 6 Martie 14). Infra- ’ 
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi), Grivița (calea Gri- 
viței — lîngă podul Basarab), 
Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu 5). Stadionul Giulești. 
Tutunul: rulează la cinemato
grafele Magheru (bd. Magheru 
29), I. C. Frimu (bd. 6 Martie 
16). Culisele varieteului: ru
lează la cinematograful V. A- 
lecsandri (str. Grigorescu 24). 
Povestea unei veri: Tineretu
lui (cal. Victoriei 48), Moșilor 
(cal. Moșilor 221). Cel mai 
mare spectacol : rulează la ci
nematograful Victoria (bd. 8 
Martie 7), Oameni de afaceri : 
Central (bd. 6 Martie 2), Volga 
(șos. Iiie Pintilie 61). Misterele 
Parisului — cinemascop : Lu
mina (bd. 6 Martie 12). Pro
gram special pentru copii — 
dimineața la cinematograful 
13 Septembrie (str. Doamnei 
8) Moby Dick : Calea 13 Sepr 
tembrie — după-amiază (str. 
Doamnei fl), Munca (Șos. Mi
hai Bravu 221), Program de 
filme documentare: Timpuri 
noi (bd. 6 Martie 18). O moște
nire cu bucluc : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki 
(str. 13 Decembrie 5—7). Elena 
din Troia — cinemascop : 
Giulești (Calea Giulești 56). 
Numai statuile tac : Cultural 
(Piața Ilie Pintilie 2), T. Vladi- 
mirescu (cal. Dudești 97). Doi 
din alte lumi : rulează la ci
nematograful Alex. Popov 
(Cal. Griviței 137). Clubul Ca
valerilor — cinemascop : — 8 
Martie (str. Buzești 9—11). 
Vacanță ia mare — cinema
scop : rulează la cinematogra
ful C-tin David (Șos. Crîngași 
42], Escondida rulează la ci
nematografele V. Roaită (bd. 
1 Mai 37). 23 August (bd. Di
mitrov 118), G. Coșbuc (piața 
G. Coșbuc 1), Dracul șl cele 10

porunci — cinemascop :
rea (bd. 1 Mai 143). Marele 
drum : rulează la cinemato
grafele Alex. Sahia (cal. Vă
cărești 21), Ștefan cel Mare 
(șos. Ștefan cel Mare _  colț
Lizeanu). Veniți mîine : Fla
căra (cal. Dudești 22). O fi asta 
dragoste ? — cinemascop:
Miorița (caL Moșilor 127), F10- 
reasca (stf. I. S. Bach 2). 
Luna de miere fără bărbat: 
Popula? (str. Mătăsari 31). 
Viață fără chitară : Arta (cal. 
Călărași 153). Dintele de aur: 
16 Februarie (bd. 30 Decem
brie 89), 30 Decembrie (cal. 
Ferentari 86). Fortăreața pe 
Rin — cinemascop : rulează la 
cinematograful M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). Regina 
stației de benzină : rulează la 
cinematografele Ilie Pintilie

(?os. Colentina 84). G. Bacovia 
(șos. Giurgiului 3). Generalul: 
Libertății (str. 11 Iunie 75), 
Drumul serii (str. Drumul 
Serii 30). Camelia: Luceafărul 
(cal. Rahovei 116). Tu ești mi
nunată : rulează la cinemato
graful Olga Bancic (cal. 13 
Septembrie 196). Gangsteri și 
filantropi : rulează la cinema
tograful Aurel Vlaicu (șos Co- 
troceni 9). Nori albi — cine
mascop : B. Delavrancea (bd. 
Libertății 70—72), Războiul 
vesel : rulează la Grădina ci
nematografului Alex. Sahia 
(calea Văcărești 21).

Televiziune
MARȚI 10 SEPTEMBRIE
19.00 : Jurnalul televiziunii; 

1H.15 : Știți să desenați copii?; 
19.35 : Cum circulăm . 19.50 :
Șah ; 20.05 t Muzică populară 
romînească ; 20,40 : Rapsodii 
de toamnă ; 21.00 : 1___
umbră — film ; în încheiere : 
Buletin de știri.

Soare și

Noi modele de confecții
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Mereu cu 
gindul la cumpărători, la prefe
rințele și gusturile acestora, co
lectivul de muncă al Fabricii 
„Mondiala" din orașul Satu 
Mare se străduiește să fie la 
Înălțimea celor mai exigente 
cerințe ale bunei calități.

Pînă la sfirșitul lunii august 
In această întreprindere, a că
rei marcă este bine cunoscută,

au fost introduse în. producție 
peste 450 modele noi de con
fecții, Se remarcă, 12
lor simplă și elegantă cele 
modele sacouri bărbătești, 
modele impermeabile pentru fe
mei și aproape 170 modele 
rochițe. Dintre creatorii noilor 
modele s-au evidențiat Elisa- 
beta Marian, Juliana Tomori, 
loan Bartoș și alții.

prin linia
15
50

de



Telegrama

Dragă tovarășe Davis, 
Cu prilejul celei de-a 

aniversări a zilei dv. de naște
re, Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Rom în vă 
adresează dv., militant de 
Crunte al mișcării muncitorești 
americane, dîrz apărător al 
drepturilor și libertăților popu
lației de culoare, al interese
lor vitale ale clasei muncitoa
re din S.U.A., un cald salut 
frățesc și sincere felicitări.

Vă urăm viață lungă, sănă
tate și mulți ani de activitate 
rodnică pentru triumful cauzei 
nobile a democrației, socialis
mului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

de ambasadorul
Recepție oferită

R. P. D. Coreene
Recepție oferită 

de ambasadorul R. P. Bulgaria
Luni după-amiază ambasa

dorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă, Giăn Du Hoan, 
a oferit o recepție la restau
rantul „Pescăruș" cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Leontin Sălaj an, Ștefan 
Voitec, Corneliu Mănescii, mi
nistrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obșjaști, oameni de știință,

Telegramă
Cu prilejul zilei de 9 septem. 

brie — cea de-a 15-a aniver
sare a proclamării Republicii 
Populare Democrate Coreene 
— tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare 
tovarășului Pak Sen Cer, mini
strul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Democrate 
Coreene.

Cuvintarea 
ambasadorului R.P.D. 
Coreene Ia posturile 

noastre de radio 
șl televiziune

Cu Drilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, ambasadorul extraordi
nar si plenipotențiar al R.P.D. 
Coreene la București. Giăn Du 
Hoan, a rostit duminică seara o 
cuvîntare la posturile noastre 
de radio si televiziune.

(Agerpres)

Noi u 
sanitare

în întreaga țară se constru
iesc noi unități sanitare. In 
Constanța se construiește un 
spital care va avea o capaci
tate de 900 paturi. Lucrările 
spitalului de la Hunedoara, cu 
700 de paturi, au ajuns la ul
timul etaj, iar în finisare se 
află o maternitate la Bacău și 
un spital la Brăila.

La Suceava, Slobozia și 
Medgidia sînt în curs de rea
lizare spitale care însumează 
peste 950 de paturi. Policlinici 
moderne se construiesc în di
ferite localități din țară, prin
tre care Buzău, Cîmpulung — 
Argeș, Galați, Pașcani etc.

Proiectele noilor construcții 
urmăresc crearea celor mai 
bune condiții de spitalizare și 
tratament, 
capacitate 
turi.

camerele avînd o 
maximă de 4 pa-

i
(Agerpres)

in

Productivitatea 
muncii — 

centrul atenției
întreprinderea noastră. a
ing. Gh. Conatantineicu di-8pU8

rectorul I. F. Jihlea, și-a înde
plinit sarcinile de plan ee-i re
veneau pini în prezent, cn ex
cepția a p«tru lortimente Ta 
care prețul de cort a fost depă
șit. Acest neajuns va fi eliminat 
în cursul lunii septembrie avînd 
toate condițiile ca planai pe 1963 
să fie îndeplinit la toți indica
torii pînă la 1 decembrie. Ce tre
buie să facem? Să dăm în primul 
rînd o atenție mai mare folosirii 
la întreaga capacitate a utilajelor 
de acoa-apropiat ți a parcului auto 
de transport, unde în prezent 
sînt deficiențe. Vom crea apoi, la 
toate parchetele, brigăzi com
plexe cu plata în acord global.

Sarcinile din planul de stat 
pentru anul 1964 sînt mobiliza
toare, pe măsura forțelor colecti
vului întreprinderii noastre. Con
dițiile pentru îndeplinirea lor 
trebuie create însă de pe arum. 
Pînă la afîrțitul acestui trimes
tru, de pildă, vom pregăti par
chetele ce vor fi exploatate în 
1964. avînd grijă să asigurăm 
stocurile necesare activității în 
perioada de iarna.

Și alți vorbitori s-au referit 
în amănunt la măsurile ce ee vor 
lua în întreprinderi pentru în
deplinirea planului de produc
ție pe acest an și la crearea 
condițiilor pentru înfăptuirea 
planului pe 1964.

O problema la care s-au refe
rit toți participauții la discuții a 
fost productivitatea muncii. Pe 
cele 7 luni, care au trecut de la 
începutul anului, acest indicator 
important al planului n-a foit 
îndeplinit decît de 4 întreprin
deri aparținînd D-R.E.F.-Argeg.

Tovarășului 
BENJAMIN J. DAV1S

O cale a sporirii productivității muncii și a reducerii prețului de cost, la Fabrica „Steaua ro
șie" din Piatra Neam}, o constituie și mecanizarea încărcării cherestelei In vagoane. 

Foto : AGERPPRES

artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției ambasa
dorul Giăn Du Hoan și tova
rășul Gheorghe Apostol au 
rostit toasturi

Recepția e-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

INFORMAȚII
In sala clubului „Petrolul* 

din Tîrgoviște a avut loc dumi. 
nică dimineața conferința „Din 
realizările R.P.D. Coreene în 
construirea socialismului*. ți
nută de Nicolae Corbu, inginer, 
șef al Uzinei constructoare de 
mașini „1 Mai* din Ploiești, cu 
prilejul celei de-a XV.a aniver
sări a proclamării R.P.D. Co
reene. Au luat parte numeroși 
petroliști și alți oameni ai mun
cii din localitate. In continuare 
a fost prezentat filmul .„Prolo
gul rezistenței".

La clubul Uzinelor „Grivița 
Rosie” a avut loc o manife
stare consacrată sărbătorii na
ționale a poporului bulgar — 
9 Septembrie — la care au 
participat muncitori, ingineri și 
tehnicieni din uzină. Scriitorul 
Victor Tulbure a vorbit despre 
realizările Republicii Popu
lar® Bulgaria în construcții 
•ocini istă.

Ambasadorul R. P Bulgaria 
la București. Ivan Kinov, a fă
cut o scurtă expunere asupra 
însemnătății zilei de 9 Sep
tembrie.

A rulat apoi filmul artistic 
bulgar „Tutunul”.

Luni a părăsit Capitala, îna- 
Doindu-se în patrie, de
legația Uniunii Tineretului Să
tesc Polonez, condusă de Jan 
Marzec secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Sătesc din 
R. P Polonă, care la invi
tația C.C. al U.T.M. a făcut o 
vizită în țara noastră pentru 
a studia din experiența Uniu
nii Tineretului Muncitor în 
rindurile tineretului de la sate.

La sfârșitul vizitei delegația 
a fost primită 
U.T.M.

Luni au început la București 
crările celei de-a 19-a se&iuni or
dinare a adunării generale a Orga- 
uixațjei Internaționale de Radio |i 
Televiziune.

La sesiune iau parte delegațiile 
radiodifuziunilor ii televizinsîior 
din R. P. Bulgara. R S Ceho- 
•lovacă, R. P. Chineză. R.PJJ. Co-

Aspecl al unuia din noile 
blocuri date recent în folo

sință In orașul Ploiești
Foto: N. STELOR1AN

URMĂRI DIN PAG
Caascle unei aiemaaM flitaitii ie 
găacflc în nefolMirca întregii ca
pacități a utilajelor da acoi-i- 
propiat |i ■«executarea uni 
transport into ritmic, ia ■■rea
lizarea planului de aacaaizire a 
operațiunilor de încărcai Meca
nic premm fi în lipsa de 4iaci- 
plină în producție ia unele 
loturi- Pentru înlăturarea atei
lor came l-au făcut propuneri. 
Bugeitii i-iu elabarat mâluri 
tehnica-organiza te rice din care 
redăm mai joi riteva, pe acari:

STELIAA' MATEI- director al 
I. F. — Pitești :

— Vein trece la extinderea in- 
cărcatulni mecanic ia ipecial în 
depozitele C.F.R. gi vata angara 
«tocurile neceiare în toate faaele 
de lucru pentru deifăgurarea rit
mici a actîrititîi de producție. 
De aiemeuea, pe baia extinderii 
mecanizării la majoritatea par
chetelor, vom crea mai multe 
brigăzi permanente de lucru.

ALEXANDRU R1MBU. direc
torul C. I. L. — Rm. Vîlcea :

— 0 atenție deoiebită va tre
bui a-o acordăm creșterii produc
tivității muncii, prin mai buna 
utilizare a mecauiimelor. Eile 
neceiar iă efectuăm reparațiile 
fi întreținerea aceatora in con
diții mai bune decît pini acum 
(i ]a timp- O atenție mare trebuie 
dată executării instalațiilor pen
tru icos-apropia t în parchete 
(drumuri, fuuicnlare, linii deco- 
vil etc.) cu aiemenea caracteris
tici tehnice care >ă permită ex
ploatarea cu randament ridicat a 
mccaniimelor. Se ver construi 
apoi șoproane de tip ușor pentru 
conservarea cherestelei în condi
ții mai bune.

DAVID MOCULESCU. inginer 
șef I. *F. — Curtea de Argeș :

— întreprinderea noastră și-a

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Populare 
Bulgaria — 9 septembrie — 
Ivan Kinov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, a ofe
rit luni seara o recepție.

Au luat parte tovarășii A- 
lexandru Drăghici, Alexandru 
Bîrlădeanu, Mihai Dalea, Gh. 
Gaston Marin, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne. membri ai C.C. al 
P.M.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai or-

reeană. Republica Cuba. Finlanda, 
R. D. Germană, Republica Mali, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P.
Sovietică.

Ungară $i Unjimea

a părăsit Capitala 
spre Belgrad, dele-

Luni seara 
lndreptindu-se 
aația Grupului national romîn al 
Uniunii Interparlamentare, care va 
participa la lucrările celei de-a 
52-a conferințe interparlamentare.

Din delegație fac parte Mihail 
Ralea, președintele Comitetului de 
conducere a] grupului, Barbu Solo
mon, Stanciu Stoian, Zoe Rigani și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu.

La plecare, In Gara de Nord, 
delegația a fost salutată de un grup 
de deputati ai Marii Adunări Na
ționale, de Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

A fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
R. P. Romînă.

CAeerprea)(Agerprea)

recuperat unele râ mineri în 
irmi. Avem totuși rezultate ne- 
■atiifăcâtoare in ceea ce privește 
productivitatea muncii și planul 
de beneficii. Sin tem hotăriți ca 
pini la ffirgital lui 1963 aă în
deplinim planat la toți indica
torii. Ce vom face? Vom acorda 
o mai mare atenție folosirii par
cului de autoirolii pentru trans
pari. la întreaga capacitate, in
tensificării ritmului Ia operațiile 
de icoi-apropiat etc.

Pentru îndeplinirea în hune 
condiții a planului pe 1961, soli
citam însă iprijin ți din partea 
miniitcrului nostru în rezolvarea 
problemei efectuării reparațiilor 
capitale a motoarelor de fum- 
culare Wiesien, precum și dota
rea întreprinderii cu încă 6 gar
nituri fnniculare de acest tip.

Unele din deficiențele care au 
dus la neîndeplinirea sarcinilor 
privind productivitatea muncii 
se referă și Ia activitatea între
prinderii de mecanizare a tran
sporturilor forestiere. 1n dis
cuții s-a insistat de aceea că 
I.M.T.F. să se preocupe mai mult 
pentru introducerea în producție, 
la întreaga lor capacitate, a tu
turor autoremorcilor cu trolii 
creind în acest scop condițiile ne
cesare în ceea ce privește dru
murile de acces la parchete ți 
menținînd utilajele în stare teh
nică bună.

în cuvintul său, inginerul Ale
xandru Moș, directorul D.R.E.F.- 
Argeț s-a referit printre altele la 
necesitatea îmbunătățirii asisten
tei tehnice din partea organelor 
Direcției regionale a economiei 
forestiere, în icopul urmăririi 
mai atente a felului în ears se 
desfășoară în întreprinderi acti
vitatea pentru creșterea produc- 

ganizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Telegramă
Cu prilejul zilei de 9 septem

brie — cea de a-19-a aniver
sare a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist — tovarășul 
Comeliu M An eseu, ministrul A- 
facerilor Externe al Republicii 
Populare Romine, a adresat 
o telegramă de felicitare tova
rășului Ivan Bașev, ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cuvîntarea 
ambasadorului B. P. 
Bulgaria la posturile 

noastre de radio 
și televiziune

Cu prilejul zilei de 9 sep
tembrie cea de-a I9-a aniver
sare a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist — ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Bulgaria la 
București. Ivan Kinov. a rostit 
luni seara o cuvîntare la pos
turile noastre de radio și tele
viziune.

îndeplinit.
care i-au purtat in 
sarcinile pe care le 
întreprinderile din 

forestiere a 
■cos în evi- 

obținula

tivității muncii gi reducerea pre
țuirii de coit.

— Cunoaștem de pe acum, a 
iubliniat directorul D.R.E.F., ce 
plan avem pe 1964. Creșteri im
portante vor fi la producția de 
bușteni de fag, la celuloză, che
restea fag și altele. Datorită a- 
ceator creșteri, valoarea produc
ției globale sporește în anul vii
tor (comparativ cu 1963) cu 19 
la sută, a producției marfă cu 
12,5 la iută, iar productivitatea 
muncii Va trebui să crească cu 
13,7 la iută. Sîntem în măsură să 
apreciem că planul pe 1964 este 
pe măsura puterilor întreprinde
rilor aparținînd D.R.E.F. și ca el 
va putea fi

Discuțiile 
legătură cu 
au în 1964 
ramura economiei 
regiunii Argeș au 
dență experiența bună 
în acest au. S-a insistat totodată 
pe stahilirea unor măsuri pre
cise care să înlăture unele nea
junsuri existente, care prejudi
ciază în deosebi realizarea sarci
nilor privind creșterea producti
vității muncii, în așa fel ca la 
sfîrșitul Hnului 1963 planul să fie 
îndeplinit la toți indicii- Aceasta, 
au subliniat cei care a»i luat cu- 
vîntul, va constitui o garanție si
gură a succeselor din anul viitor.

Sarcini
pe 
realizabile

lemnului Gherla, In primele 7
luni din acesi an, sarcina eres-

Solemnitatea decorării unor oameni de știință, profesori și învățători
(Urmare din pag. l-a)

ce

cu 
în

tru înfăptuirea politicii parti
dului de necontenită dezvolta
re culturală a țării.

în sală se înfiripă discuții ; 
despre munca fiecăruia, despre 
probleme de dezvoltare a ști
inței, despre apropiata deschi
dere a noului an școlar. Cînd 
treci de la un grup la altut 
urechea surprinde crîmpeie de 
fraze — despre metode și ex
periențe în munca de instruire, 
despre școlile noi, cu linia lor 
arhitectonică luminoasă, ca- 
re-și vor deschide porțile, des
pre înzestrarea laboratoarelor, 
despre manualele școlare gra
tuite. Profesori și învățători 
mai vîrstnici evocă între ei a- 
mintiri din anii de odinioară, 
despre condițiile grele în care 
trebuiau să-și desfășoare acti
vitatea în timpul regimului 
burghezo-moșieresc, cînd învă
țătorii erau — așa cum sena 
Mihail Sadoveanu — „niște a- 
postoli care au indurat sărăcia 
și batjocura, care au trecut 
printr-un vifor de nemulțu
miri și vorbe grele'-.

în anii noștri profesiunea de 
învățător a dobîndit un presti
giu și condiții materiale de 
nevisat pentru dascălul de o- 
dinioară. Astăzi, învățătorul, 
profesorul, animați de un pro
fund patriotism, de conștiința 
nobilei meniri pe care le-a hă
răzit-o poporul plămădesc un 
lucru viu, de o rară frumusețe, 
călăuzesc un proces in conti
nuă înnoire, ca viața însăși — 
procesul formării omului nou, 
constructor conștient și entu
ziast al socialismului. „Statul 
și partidul — arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul învățătorilor — în
credințează învățătorilor mili
oanele de cetățeni de mi ine ; îe 
încredințează misiunea de a 
forma, începi nd cu școala ele
mentară, cetățeni de tip nou, 
oameni noi ai societății socia
liste. Ce răspundere mare pen
tru învățători și totodată 
cinste înaltă !“

...Este ora 12. Intim piuați 
aplauze îndelungate intră 
sală tovarășii Ian Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnăraș, Le on te 
Răutu, Stefan Voitec, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, Stefan Bălan, mini
strul învățămîntului.

Se dă citire decretelor de 
decorare. Se apropie spre a 
primi înaltele distincții oameni 
de cultură care au în urma lor 
decenii de bogată și prodigioasă 
activitate științifică. care și-au 
adus dm plin contribuția la 
dezvoltarea unor ramuri file 
științei și tehnicii în țara noa
stră, au crescut generații de 
specialiști ai economiei și cul
turii.

Pentru merite deosebite în 
domeniul științific și didactic, 
cu prilejul împlinirii Q 90 de 
ani, a fost decorat cu Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne” clasa I acad. Petre 
Antonescu.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii” clasa I, prof. univ. Mâ
ți u Alexandru Ionescu, pentru 
activitate îndelungată și me
rite deosebite în domeniul în
vățământului superior cu pri
lejul împlinirii a 80 de ani, 
prof. univ. Alexandru Domșa. 
pentru merite deosebite în do
meniul învățămîntului supe
rior cu prilejul împlinirii a 60 
de ani, George Macovescu. 
pentru merite in opera de con
struire a socialismului cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani.

Nu de mult a fost sărbăto
rită a 15-a aniversare a Aca
demiei R. P. Romîne, cel mai 
înalt for științific al țării. Cu 
acest prilej, ce prețuire pentru 
merite deosebite în muncă și 
rodnică activitate a fost confe
rit ..Ordinul Muncii” unor 
membri si membri corespon
denți ai Academiei R. P. Ro- 

I

înzestrată

terii productivității muncii a 
fost realizată în proporție de 
104,9 la sută.

„Realizările colectivului nos
tru — sublinia tovarășul Ale
xandru Istoc, directorul combi
natului — puteau fi și mai mari 
dacă se terminau la vreme noi
le construcții ce se efectuează 
în cadrul combinatului. Sarci
nile de plan pe anul 1964 sînt 
mobilizatoare. Noi ne angajăm 
să depășim planul la producția 
globală cu 14 la sulă, iar la 
producția-marfă cu 1 la sută. 
In privința productivității mun
cii, aceasta va crește și mai 
mult ca urmare a dotării com
binatului cu utilaj de înaltă 
tehnicitate (fabrica de placaj 
spre exemplu va fi 
cu mașini noi, produse în țară).

Spre a se asigura realizarea 
planului la toți indicii, vorbito
rii au arătat că e necesară mai 
multă perseverență pentru in
troducerea micii mecanizări în 
sectoarele exploatării, precum 
și în alte sectoare de produc
ție. In acest scop s-a făcut pro
punerea ca la nivelul direcției 
regionale să se formeze o co
misie alcătuită din specialiști 
care să analizeze la fiecare în
treprindere posibilitatea intro
ducerii micii mecanizări. S-a 
propus, de asemenea, ca la a- 
coperirea stivelor de cherestea 
să nu se mai folosească scin
dară bună si traverse. Făcînd 
un calcul, specialiștii prezenți 
la ședință au arătat că prin fo
losirea de panouri din carton 
asfaltai, se pot realiza anual e- 
conomii în valoare de circa 
340 000 lei.

In vederea refacerii patri
moniului silvic s-a făcut pro
punerea de a se organiza pepi- 

mine, precum și unor lucrători 
din cadrul acestei instituții.

Au fost decorați cu „Ordinul 
Muncii”, clasa I, academicienii 
Alexandru Graur, Gh. Mihoc, 
Grigore Moisil, și Andrei Oțe
tea ; cu „Ordinul Muncii”, cla
sa II, academicienii Gheorghe 
Atanasiu, Aurel Avramescu, 
Teodor Bordeianu, Iacob Ca- 
ius, Gherasim Constantinescu, 
Coriolan Drăgulescu. Dumitru 
Dumitrescu, Alexandru Ghica, 
Constantin Gulian-Ionescu, 
Nicolae Petrulian, Eugen Ra
dulescu. Amilcar Vasiliu, Ghe- 
orghe Vrînceanu ; membrii co
respondenți : Ilie Ardeleanu, 
Ion Afiîrbiceanu, Tudor Bug- 
nariu, Theodor Bușniță, Eugen 
Barasch. Mihai Bacescu, Dan 
Bădărău, Ioan Bruckner, Gri
gore Eliescu, Vasile Gheție, 
Lucian Grigoregcu. Ion Ne
stor. Valerip No va cu. Ion Pa
vel. Dumitru Roșea, Alexan
dru Roșea, Ion Racfrmuth, 
Constantin Murgescu, Ștefan 
Birsănescu.

Au mai fost decorați cu „Or
dinul Muncii” clasa a II-a, 
prof. Dimitrie Macrea, Con
stantin Motaș. Octav Onicescu 
și Vasile Rauser.

Au fost de asemenea, deco
rați, cu «Ordinul Muncii” cL 
x Ul-r, numeroși membri co
respondenți ai Academiei R. P. 
Romîne, profesori și învăță
tori, cadre didactice de la Ins
titutul de mine din Petnoșeni. 
Unor profesori și învățători 
li s-a decernat „Medalia Mun
cii”.

-Sînt acum invitați să pri
mească titlurile de „Profesor 
Emerit și ..învățător Emerit” 
cadre didactice care s-au dis
tins prin priceperea și devota
ment”' cu care lucrează în in- 
vățămiatul de cultură genera
lă, profesional și tehnic din 
țara n<»t<țră...

Titlul de „Profesor Emerit 
Republicii Populare Robu- 

ne” a fost acordat următorilor 
profesori : Margareta Aiiinrăi* 
prof, de fizico-chimie la școala 
medie ^OÎa KosmodeTTManx- 
kaia’- dte București; Gteor- 
ghe A. Achiței. prof, de ma
tematică la școala medie or. 2 
din Deva ; Irina Boâdlșor, 
praf, de știința naturale la 
școala medie „Unirea ’ din Tg. 
Mureș; Maria Bordea, prof, 
de limba romină la Centrul 
școlar de cooperație din Bu
zău ; Teodor Chindea, prof, de 
istorie din Cluj ; Dumitru Cră
ciun. prof, de limba romînă ia 
școala medie nr. 1 din Rm. 
Sărat ; Petre Drăgoesou, prof, 
de limba latină din București ; 
Olimpia Gheorghiu, prof, de 
matematică la școala medie 
nr. 5 din București ; Octavian 
Halunga, praf, de matematică 
din București, Smaranda Hor- 
topan, profesor de matematică 
la Grupul școlar ..Iosif Ran- 
gheț” din București ; Andrei 
Kloss, prof, -de limba germana 
la școala medie nr. 1 din Me
diaș ; Viorica Iteicca. prof, de 
limba franceză la școala medie 
„I. L. Caragiale” din București; 
Lucian Mănescu, prof, de ma
tematică la școala medie „Ni
colae Bălcescu" din Rm. Vîl
cea ; Margareta Moșneaga, 
prof, de științe naturale Ia 
școala medie nr. 2 din Plo
iești ; Silvia Negreanu, prof, 
de educație fizică la școala 
medie nr. 20 din București ; 
Alexandru Obadă. prof, de 
limba romînă la școala medie 
nr. 1 „Ștefan cel Mare” din 
Suceava ; Panait Oprea, prof, 
de geografie la școala medie 
nr. 1 din Bacăuj Constantin 
Pa pa cos tea (Pajură}, prof, de 
geografie din București ; A- 
vram I. Popa. prof. ing. ia Cen
trul școlar agricol din Turda ; 
Dezideriu Rafain, prof, de ma
te ma tic ă-f iz ică la școala medie 
..Dr. Petru Groza’’ din Odor- 
hei; Ion Sbierea. prof, de fi- 
zico-chimice la școala 
nr. 1
Suceava;
prof, de geografie la școala 
medie „Dragoș Vodă' din 
Câmpul un g-Moldovenesc ; Du- 

medie 
„Ștefan cel Mare ’ din 

Ortensia Suhan,

niere centrale care pot ti mai 
bine întreținute și gospodărite. 
S a subliniat apoi necesitatea 
de a se lua măsuri încă de pe 
acum pentru a se asigura spe
ciile care corespund cel mai 
bine acestei zone.

Un loc important în cadrul 
discuțiilor a fost rezervat pro
blemelor calificării muncitorilor. 
Participanții ta discuții au cri
ticat faptul câ la Întreprinde
rea forestieră Bistrița și în alte 
întreprinderi la lucrările de 
sortare au fost folosiți munci
tori care nu posedă o calificare 
corespunzătoare, ceea ce a dus 
la nerealizarea indicelui de u- 
tilizare a masei lemnoase. S-a 
stabilit ca încă din acest on 
conducerile întreprinderilor să 
ia măsuri pentru a organiza 
cursuri de ridicare a calificării, 
la care să fie încadrați toii 
muncitorii din sectoarele cheie 
ale producției.

Vorbitorii au ridicat și alte 
probleme : necesitatea de a se 
extinde organizarea brigăzilor 
cu plata în acord global la toa
te parchetele, respectarea nor
melor de protecție a muncii, 
folosirea mai rațională a dra
murilor forestiere, lichidarea 
stocurilor supranormotive, pla
nificarea mai judicioasă a in
vestițiilor etc.

Tovarășul St. Anghel de la 
I.F. Rodna s-a referit la unele 
aspecte ale calității produselor, 
ia rezervele importante care 
există în acest domeniu.

Toți vorbitorii au subliniat 
că sarcinile stabilite prin pla
nul de stat pe 1964 sînt pe de
plin realizabile și că toate uni
tățile forestiere din regiune vor 
lupta cu hotărîre pentru crește
rea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost și va
lorificarea superioară a masei 
lemnoase. 

mitru Săvoiu, prof, de istorie- 
geografiie la școala medie nr. 3 
din Tr. Severin ; Mihai Te- 
mian, prof. ing. la Grupul 
șoolar „Steagul Roșu” din 
Brașov ; Eugenia Ta rangul, 
prof, de fizico-chimice din 
Cluj ; Margareta Vartic, prof, 
de istorie la școala de 8 ani 
nr. 152 din București.

Titlul de „învățător Emerit 
al Republicii Populare Ro
mine” a fost acordat următo
rilor învățător! : Constantin 
Arsene, învățător la școala de 
8 ani nr. 3 din Pitești ; Du
mitru Bălan, învățător la 
școala de 8 ani din Tudora- 
Fălticeni ; Matilda Butnărea- 
nu, învățătoare la școala pe
dagogică din Constanța ; Con
stantin Cristescu, învățător la 
școala medie din Curtea de 
Argeș ; Grigore Chirilă, învă
țător la școala de 8 ani din 
Cărei; Ion Curelaru, învăță
tor la școala din Berești-Ol- 
tețu ; Marin Dobre, învățător 
la școala de 8 ani din Șelim- 
băr-Sibiu ; Nicolae Firu, învă
țător din Timișoara ; Constan
tin Ignat, învățător La școala 
de 8 ani din Șerbești-Bacău ; 
Zoe Ionescu, învățătoare la 
școala medie nr. 3 din Ploiești; 
Florica Jelescu, învățătoare la 
școala de 8 ani nr. 5 din Con
stanța ; Victor Lupu, învăță
tor la școala de 8 ani nr. S 
din Galați; Ion Maftei, în
vățător la școala de 8 ani din 
Brițcani-Roman ; Traian Moi
se, învățător la școala medie 
din Rupea; Ecaterina Pace, 
învățătoare la școala de 8 ani 
nr. 166 din București ; Teodor 
Petrilă, învățător, inspector la 
Secțiunea de învățămînt a 
Sfatului popular al regiunii 
Crișana ; Ștefan Popescu, în
vățător, inspector la Ministe
rul învățămîntului ; Elisabeta 
C. Preoțescu, învățătoare la 
școala de 8 ani din Moșteni- 
Gilort ; Gheorghe Păuna, în
vățător la școala de 8 ani din 
Vîlsănești-Argeș ; Ion Roșia- 
du, învățător, inspector la 
Ministerul învățămîntului-

Decorațiile și celelalte dis
tincții au fost decernate. Ia cu
vintul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer care transmite celor 
decorați calde felicitări din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mi n, a Consiliului de Stat și 
a guvernului Republicii Popu
lare Romîne, a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal.

Referindu-se la decorarea 
unui mare număr de profe
sori și învățători vorbitorul a 
subliniat că partidul și guver
nul, întregul popor dau o 
înaltă prețuire muncii pline 
de abnegație și devotament 
desfășurate de cadrele didac
tice — detașamentul cel mai 
numeros al intelectualității 
noastre rezultatelor îmbu
curătoare pe care le obține 
școala noastră în formarea ti
nerei generații, în însușirea 
de către tineretul nostru a 
comorilor științei și culturii și 
în educarea lor in spiritul 
dragostei și devotamentului 
fată de patrie, față de cauza 
socialismului.

In încheiere, tovarășul I. 
Gh. Maure? a urat celor pre- 
zenți multă sănătate și noi 
succese în muncă, exprimîn- 
du-și convingerea că oamenii 
de știință, profesorii și învă
țătorii decorați vor munci cu 
elan sporit, înmulțind rezul
tatele hune. îndreptățind înalta 
încredere de care se bucură.

Adunare consacrată „Zilei solidarității

internaționale a ziariștilor"

Loni « avut loc o adunare a 
ziariștilor din Capitali consacrată 
,-Zilei solidarității internaționale a 
ziariștilor".. Despre semnificația a- 
ceslei zile a vorbit tov. Mircea 
RAdolescu. redactor-sef al ziarului 
„Rominia Liberă".

A intrat In tradiția tuturor zia
riștilor progresiști din Întreaga 
lume — a sublimat vorbitorul ■— 
de a sărbători In fiecare an. Ia 0 
■eptembrie ,,Zina solidarității in
ternaționale a ziariștilor". Această 
u este strfns legată de numele 
eminentului ziarist și scriitor ceh, 
Julius Faclk, de la a cărui asasi
nare de către hitlengtl, se împli
nesc 20 de ani.

Ziariștii romi ni. cărora le sint 
tcumpe drepturile omului — a 
spus vorbitorul -— iși expnmă so
lidaritatea și simpatia cu toți cei 
care și-au pus scrisul în slujba 
dreptății, progresului și păcii. Ei

1

IK

Pe ecranele Capitalei
O nouă producție a studiourilor bulgare

TUTUNUl

Scenariul : DEMITE DIMOV, NIKOLAI KOK ABO V. după 
romanul cu același titlu de Dimitr Dimov

Regia: NIKOLAI KORABOV
Cu : NEVENA KOKANOVA, IORDAN MATEV, MIROS

LAVA STOIANOVA, IVAN KASABOV, NIKOLA POPOV B

Din rîndul membrilor Aca
demiei R. P, Romîne decorați 
a luat cuvîntul acad. Gh. 
Mihoc, care a subliniat că 
oamenii de știință apreciază 
ca o îndatorire de frunte a 
lor să contribuie în mod efi
cient la progresul științei din 
țara noastră, la progresul 
științei mondiale, folosind la 
maximum condițiile excepțio
nale create de partid și gu
vern pentru cercetarea știin
țifică. Vă asigurăm — a spus 
vorbitorul — că vom munci 
în așa fel îneît să dovedim că 
merităm această prețuire.

Mulțumind pentru răsplăti
rea anilor mulți puși în slujba 
școlii și pentru dragostea cu 
care partidul și guvernul în
conjoară munca celor ce lu
crează în învățămînt, profe
sorul Alexandru Obadă a ex
primat angajamentul profeso
rilor cărora li s-a conferit 
„Ordinul Muncii", sau titlul 
de „Profesor Emerit” — de a 
depune și pe viitor toate efor
turile pentru a da tinerilor 
cunoștințe temeinice, pentru 
a-i educa în spiritul dragostei 
de patrie, de partid, spre a fi 
demni constructori ai socia
lismului și ai comunismului 
în patria noastră.

In dese rânduri au fost subli
niate cu aplauze cuvintele ini
moase ale învățătorului Con
stantin Arscne, care a vorbit 
în numele învățătorilor distinși 
cu ^Ordinul Muncii” sau titlul 
de „învățător Emerit”.

Condițiile minunate de mun
că si de viată create de regi
mul nostru democrat-popular, 
flacăra veșnic vie și deschiză
toare de drumuri noi a cu
vântului nartidului, exemplul 
eroicei noastre clase munci
toare — iată izvorul din care 
ne-am tras seva și ne-am călit 
— a spus vorbitorul. Nu uităm 
51 nu Dutem să uităm că dacă 
astăzi ne bucurăm de această 
mare cinstire — aceasta se da
tor este faptului că soarta noa
stră, a patriei, a întregului po
por, se află în mîna sigură a 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Sîntem ferm convinși că ace
ste distincții au o semnificație 
mult mai largă. Ele dovedesc 
prețuirea de care se bucură în 
țara noastră munca tuturor 
învățătorilor din Republica 
Populară Romînă, care, ca șl 
noi, si-au închinat toate for
țele si capacitatea lor pentru 
a face din copiii patriei socia
liste de astăzi oamenii de nă
dejde ai societății comunista 
de mîine. Vă asigurăm că $i în 
viitor, ca și pînă acum, ne vom 
consacra toate forțele pentru 
educarea comunistă a tinerel 
generații din patria noastră 
scumpă, pentru răspândirea în 
mase a științei si culturii, pen
tru victoria cauzei partidului, 
cauza socialismului și comu
nismului.

...Solemnitatea s-a încheiat. 
Dar căldura, emoția dăinuie în 
sufletul pârtieipanților. întor- 
cîndu-se la locurile lor de 
muncă, răspîndindu-se în toate 
colturile țării, ei vor duce 
bucuria acestui moment sărbă
toresc pentru întreaga noastră 
intelectualitate, care, cu noi 
puteri, cu o nouă însuflețire, 
va munci pentru ca știința, 
cultura, învățămîntul din Re
publica Populară Romînă să 
urce noi trepte de înflorire.

fși nnesc alasul cu toți cei cărora 
le sînt scumpe idealurile democra
tice, protestînd cu hotărîre împo
triva cazurilor de persecutare a 
confraților lor din diferite țări ca
pitaliste ți eerînd cu tărie punerea 
in libertate a tuturor cotarilor 
închiși

După ce a subliniat însemnăta
tea cooperării ziariștilor progre
siști din lumea Întreagă, vorbito- 
rul a relevat răspunderea ce revi
ne lucrătorilor din presă, radio și 
televiziune In actuala situație in
ternațională de a milita pentru 
menținerea și consolidarea păcii, 
împotriva uneltirilor războinice ale 
cercurilor imperialiste agresive, 
pentru lichidarea definitivă a ră
mășițelor colonialismului, triumful 
principiilor coexistenței pașnice, 
prietenie si colaborare între po
poare.

(Agerpres)



Puternice

ale elevilor din Saigon

demonstrații antidiemiste

r»*? * txpntze solidarita
tea CB ercăcă a poporului

-~rz ,-=c trri-a ac ți- 
z.‘e regimului

Noi demonstrații au avut 
loc luni dimineața la 
Saiqon și în alte locali

tăți din Vietnamul de sud. In 
ciuda măsurilor excepționale 
luate de autoritățile diemiste 
și a represiunilor organizate 
împotriva elevilor școlilor 
medii care au participat sîm- 
bătă la demonstrațiile antidie- 
miste, elevii principalelor școli 
din Saigon și-au reluat luni 
lupta, baricadîndu-se în clădi
rile școlilor și refuzînd să par
ticipe la cursuri. Unități ale 
poliției și infanteriei diemiste 
s-au năpustit asupra elevilor, 
scoțînd cu forța afară din clă
diri și arestînd peste 750 dintre 
ei. Corespondentul agenției As
sociated Press precizează că 
pînă Ia prînz cel puțin 25 de 
camioane ale armatei, încăr
cate cu elevi, au fost transpor
tate spre locurile de detenți
une. In afară de aceștia in în
chisori continuă să se afle ma
joritatea celor 800 de elevi, >- 
restați simbătă.

In același timp, agențiile de 
presă semnalează organizarea 
unor demonstrații ale elevilor 
din Obolon. Poliția a intervenit 
și aici cu brutalitate, o perind 
un mare număr de arestări. 
Pentru a intimida pe elevii si 
studenții care luptă împotriva 
regimului diemist, autor.:*r:e 
au anunțat că toți elevi- care 
nu vor participa la cursuri rcr 
fi eliminați definitiv am școl- 
Elevii și studenții care vc; per- 
ticipa la demonstrați: vxr fi fie 
mobilizați in armată, fie trxai *4 
în „centre speciale do reer » 
care".

Agenția France Presse
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admiterea

cadrul Universității Centrale din Las Villas funcționează o facultate de agronomie

cu laboratoare și ufi laț modern. In fotografie : Can didații care se pregătesc pentru 

la Facultatea de agronomie, urmează In prealabil unele cursuri de cultură ge-

ne rolă

Foto : PRENSA LATINA

RE PESTE HOTARE
R. P. BULGARIA: Sărbătorirea

Zilei eliberării
Sărbătorirea aniversării

I
I

MipfuiniiKi ?: 
internai ioiiahi I 

I

omnul Verwoerd are pretenții teritoriale. Nu-i o 
ambiție mărturisită în șoapte, nu-i un plan al 
viitorului purtînd încă indicativul „secret", ci o 
cerință prezentă rostită cu glas tare, cu ostenta
tivă siguranță de sine, la o tonalitate imperti
nentă. Verwoerd pretinde Bechuanalandul, Ba- 
sutolandul și Swazilandul. Argumentele au o 

valoare minimă: teritoriile acestea ar fi legate din punct 
de vedere economic de Republica 
soarta lor viitoare nu ar putea 
domnia sălbaticului „apartheid".

Unora, discursul lui Verwoerd 
drept o simplă tentativă de a sonda reacțiile la o eventuală 
încercare de a pune pe ordinea de zi acapararea celor trei 
teritorii. Un balon de încercare și atîta tot. Dar chiar dacă 
ar fi așa, dacă am admite că lucrurile se limitează la o ase
menea intenție, faptele au totuși o extremă gravitate. Pen
tru că manifestarea de expansionism a lui Verwoerd sur
vine după condamnarea internațională a regimului sud-afri- 
can, după ce politica acestuia a fost calificată drept incom- 

‘ x cu Carta O.N.U. și contrară obligațiilor pe care Re- 
______ ; Sud-Africană și le-a asumat ca membru al O.N.U. 
Discursul lui Verwoerd devine astfel o sfidare adresată su
telor de milioane de oameni de pe toate continentele în nu
mele cărora rasismul sud-african a fost înfierat la O.N.U. 
Verwoerd încearcă să demonstreze că — deși izolat și 1 
cotat pe un plan tot mai larg — nu intenționează să l 
in retragere, avertizează că va continua să ignoreze reac
țiile opiniei publice mondiale. Este oare guvernul de la Pre
toria atît de sigur de viitorul său precum se afișează ?

Ziarul „JEUNE AFRIQUE" afirma că există trei mijloace 
pentru a face Republica Sud-Africană vulnerabilă la sanc- 

i economice : 1
a o lipsi de noi investiții și a opera retragerea capita-
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Chemarea Federației 
studenților chilieni

Zn Chile an:ir.ii pro
testele optniei 
ce împotrira ;r.:er.ni- 

lor Franței de a efectua 
experiențe nucleare ia re
giunea Ocen-,-’.-.i Pacific. 
Intr-o declarație s 
chîlier.c pace se
aubHniazd al chi
lian nu adT.'.y? cxța îj 
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semenea expert
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periențe d--:

la riața a milioane de oa
meni". rjbZiniind că ele 
^sint contrare spiritului 
existent tn lume după sem
narea Tratatului de la Mos
cova. prin care sint inter
zise experiențele nucleare 
ia trei medii". Federația a 
chemat toate organizațiile 
studențești de pe continen
te’ și din lumea
inrrecgă să organizeze o 

intemațicnală de 
împotnra acestor

Ieri la Sofia, în Piața „9 
Septembrie” s-a desfășurat 
tradiționala paradă militară și 
demonstrația oamenilor mun
cii cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului bulgar, cea 
de-a 19-a aniversare a elibe
rării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

La tribuna mauzoleului lui 
Gheorghi Dimitrov se aflau 
conducători de partid și de 
stat în frunte cu Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Dimităr Ganev, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, generali, ofițeri, oa
meni de 
fruntași _ .
de peste hotare. Au luat loc 
de asemenea în tribuna ofi
cială cosmonauții sovietici Va
lentina Tereșkova și Valeri 
Bîkovskj care se află în vizită 
în R. P. Bulgaria-

După cuvîntul ministrului 
Apărării Naționale, generalul 
Dobri Djurov, salve de tun au 
anunțat începerea paradei mi
litare. A urmat apoi manifes
tația oamenilor muncii. Pe

panourile purtate de aceștia 
erau consemnate succesele ob
ținute în îndeplinirea sarcini
lor de plan, a angajamentelor 
luate în cinstea marii sărbă
tori.

Cu prilejul Zilei eliberării 
au avut loc de asemenea mari 
demonstrații și mitinguri în 
întreaga țară.

Seara, pe estrade, în piețe 
și parcuri, au avut loc serbări 
populare, jocuri de artificii.

NICOLAE DRAGOȘ

Sofia, 9 septembrie 1963.

I

cultură și știință, 
în muncă, oaspeți

In Guatemala, numeroși oameni ai muncii sini nevoiu ioc. 
tiuchipaie a unei năzerZ de r<e.

proclamării R. P. D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
centrală telegrafică coreeană, 
la 9 septembrie, la Phenian a 
avut loc parada militară și de
monstrația oamenilor muncii 
cu prilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

în tribuna oficială erau pre- 
zenți conducătorii de partid și 
de stat în frunte cu Kim Ir

Sen, președinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
președintele cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene, mi
niștri, activiști pe tărîm ob
ștesc, generali, fruntași în pro
ducție, membri ai corpului di
plomatic, oaspeți de peste ho
tare.

Kim Than Bon, ministrul a- 
părării naționale, a rostit o 
cuvîntare.
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Sud-Africană și, ca atare, 
fi de conceput decît sub
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Prezente romînești peste hotare
Participarea

R. P. Romine la ticurile
de Ia Zagreb și Viena
BELGRAD — După deschi

derea oficială a Tîrgului inter
national de mostre de la Za
greb, pavilionul R. P. Romine 
a fost vizitat de Iosip Broz 
Tîto. președintele R.S.F. Iugo
slavia, însoțit de Petar Stam- 
bolici, președintele Vecei Exe
cutive Federative a R.S.F. Iu
goslavia șl de alte persoane 
oficiale.

Oaspeții au fost primiți și 
conduși prin standurile pavili
onului de Constantin Tuzu, 
ministrul Metalurgiei și Con
strucțiilor de mașini, conducă
torul delegației guvernamen
tale a R. P. Romine la Tîrgul 
Internațional de mostre de la 
Zagreb. A fost prezent, de ase
menea. Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Romine la 
Belgrad.

ioane oficiale, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Viena, oameni d® afaceri $1 re
prezentanți ai celor 24 de țări 
participante la tîrg. R. P. Ro- 
mînă participă la actuala edi
ție a Tirgului internațional de 
toamnă de la Viena cu un pa
vilion propriu. Un loc impor
tant este rezervat produselor 
industriei constructoare de 
mașini, industriei chimice și 
petroliere, materialelor de con
strucție, industriei alimentare 
fi ușoare. Chiar din prima zi a 
tîrgului pavilionul R. P. Ro
mîne a fost vizitat de un nu
meros public și de reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri 
din Austria și din alte țări 
care au manifestat un deose
bit interes pentru produsele 
romînești, expuse la tîrg. O 
impresie deosebită au produs 
atît asupra publicului vizitator 
cit și a specialiștilor, expo
natele industriei constructoa
re de mașini prezentate pen
tru prima oară la acest tîrg.

soliștilor vocali. Juriul festiva
lului a decernat cîntărețului 
romîn Dan Iordăchescu, solist 
al Teatrului de Operă și Balet 
din București, „Marele Pre
miu" al Festivalului. Solistu
lui romîn i-au mai fost acor
date alte trei premii. Premiul 
I al Operei olandeze : Premiul 
special al juriului pentru cel 
mai bun cintăreț și premiul I 
pentru bași și baritoni. Publi
cul spectator și juriul au ova
ționat îndelung pe cintărețul 
romin. După terminarea festi
valului, primarul orașului a 
inmînat lui Dan Iordăchescu 
,,Marele premiu" al Festivalu
lui și celelalte trei premii.

rominești in India

VIENA — La 8 septembrie s-a 
deschis cea de-a 78-a ediție a 
tradiționalului Tîrg interna
țional de toamnă de la Viena 
la care sint prezentate 2 700 de 
firme austriece și aproximativ 
2 000 firme străine din 24 de 
țări. La deschiderea oficială a 
tîrgului au participat dr. A- 
dolf Scharf, președintele fede
ral al Republicii Austria, Bru
no Pittermann, vicecancelarul 
Austriei. Franz Jonas primarul 
orașului Viena, si alte per-

Dan Iordăchescu
a cucerit

„Marele Premiu"
al Festivalului din Olanda

HAGA 9 (Agerpres). — In 
localitatea Hertogenbosch din 
Olanda s-a încheiat cel de-al 
X-lea Festival internațional al

NEW DELHI. La Kanpur, 
statul Utar Pradesh-India a a- 
vut loc inaugurarea unei expo
ziții de fotografii reprezentînd 
realizări din R. P. Romînă. La 
inaugurarea expoziției au fost 
de față Syed Aii Zaheer, mi
nistrul Justiției și Finanțelor 
din statul Utar Pradesh, și 
prof. N. H. Misra, președinte
le Centrului internațional din 
Kanpur. Ambasadorul R. P. 
Romîne- în India, Iancu Hora- 
țiu, a vorbit celor prezenți 
despre realizările R. P. Ro
mîne în cei 19 ani de Ia eli
berare. Expoziția s-a bucurat 
de aprecierea publicului pre
zent Ia deschidere.

c) a închide
câni.

In legătură_ ________ „______ ___________ _______  __
lucrarea lui Peter Cavalcoressi: „South Africa and World | 

S Opinion" („Africa de sud șt opinia publică mondială"). Lu- | 
I crarea aceasta, pe baza unei vaste documentări, relevă un 

fapt esențial .■ economia sud-africană supraviețuiește 
genul capitalului străin. Uriașa sumă C 
reprezintă totalul investițiilor străine. „Republica Sud-Afri- 
cană — constată „JEUNE AFRIQUE" — n-a atins încă punc
tul în care numai capitalurile sale ar fi suficiente să-i asi
gure un procentaj de creștere economică satisfăcător". In 
fruntea investițiilor se situează capitalul englez cu 903

' . I care urmează S.U.A. Practic, bogățiile sud- 
în mîinile a 7 trusturi „coloși". Profiturile ating pro

cente uimitoare. „Este neîndoielnic — spunea un cunoscut 
om de afaceri britanic — că pentru noi Africa de sud ră- 
mîne cîmpul cel mai profitabil al Investițiilor de capital". 
Nu-i oare ușot de înțeles de ce reprezentantul Angliei nu 
s-a alăturat în Consiliul de Securitate rezoluției ce condamna 
„apartheidul" ?

Dar să revenim la mijloacele pe care le socotea „JEUNE
1 a sili guvernul sud-afri- 

___ __r. ____ _______________ „Un embargou eficace n-ar 
putea fi decît opera unui grup de puteri care să ( .

1 și Statele Unite — scria ziarul. înțelegem așadar
... acest domeniu, atitudinea Londrei și Washingtonului este 
de o importanță hotărîtoare".

Numai că... „In tot cursul dezbaterilor (la O.N.U., n.n.) 
strategia occidentală a constat în a împiedica ca sancțiunile 
economice să fie obligatorii în baza unei hotărîrii a O.N.U." 

i „NEW YORK HERALD TRIBUNE".
Refuzul puterilor occidentale (doar opt-zece țări întrețin 

relații economice active cu guvernul de la Pretoria) de a 
I economice rasiștilor sud-africani înseamnă, 

____ numai tolerarea unei politici inumane, ci și apro
barea ei. Atîta timp cît poziția puterilor apusene nu se 

* \ . „Verwoerd va avea mijloacele de a continua să 
practice politica de discriminare rasială" — opiniază „JEUNE 
AFRIQUE". Dacă, bineînțeles, aceste mijloace nu-i vor fi g 
smulse din miini chiar de către sud-africanii oprimați, ajunși | 
la limita răbdării...

- Verwoerd își permite încă luxul de a sfida (Mărturisea g I public .* „Statele Unite și Anglia au îndreptat atacuri ver- g 
bale împotriva Republicii Sud-Africane însă cînd a venit

I vorba de politica practică cele două țări și-au dat seama cît I 
valorează pentru ele Africa de sud". Aluzii directe...). Terito- I

I 
I 

de B 
rea | 

uu uavutu. ț>* myeu Tr*u< j.*uiu irisiuui utt; ut; ute- — 
miști pentru reprimarea puternicelor mișcări ale I 
budiștilor și studenților au rămas în vigoare. ■ 

' it închise. In jurul palaiuiui pre- ■
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șadar că. j

bale împotriva Republicii Sud-Africane însă a .v....
' 1 de politica practică cele două țări și-au dat seama cît 

valorează pentru ele Africa de sud". Aluzii directe...). Terito
riul sud-african nu-1 mai este suficient pentru cumplitele 

, • rasiste. încurajat în culise, premierul de la Pre- 
revendică acum și alte teritorii. Se pare că, de astă 

dată, chiar și protectorii lui sînt uimiți de îndrăzneală. Dar 
nu par dispuși să-l tempereze...

inul sua-aj 
experiențe 
toria revei

I
O falsă dilemă

n cursul ultimelor zile situația din Vietnamul < 
sud a continuat să se mențină încordată. Starea 
de asediu și legea marțială instaurate de die-

Universitățile sînt închise. In jurul palatului pre
zidențial de la C

I tancuri.
r~. r—

I...........
IDiem.

Agravarea situației
J J* M MA rt . 7 f —

Ijorare la Was
agenția U.P.I.

I Multe ziare americane, dintre cele mai influente,
blicat critici vehemente la adresa iiemiștilor. Știri

circulație de oficialitățile sud-vietnameze și dezmințite la _
- ■ . " Investigații aB

l răstoarne pe I

în lumina situației create după represiunile brutale împo
triva budiștilor, criza regimului diemist a devenit și mai evi
dentă. S-a vădit cu claritate că majoritatea absolută a popu
lației sud-vietnameze se ridică împotriva clicii lui Ngo Dinh

__________  , I din Vietnamul de sud și izolarea cres
cândă a regimului diemist au provocat, cum e și firesc, îngri- 

Washington. „Autoritățile americane — releva 
— caută cu febrilitate o soluție pentru criza 

sud-vietnameză“.
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MOSCOVA'. La 9 septembrie 

Maigori Kallon, lider al Ca
merei Reprezentanților a Sta
tului Sierra-Leone, a semnat 
la Moscova din împuternicirea 
guvernului său Tratatul cu 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, în 
atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă. Astfel numărul ță
rilor care au semnat la Mosco
va Tratatul se ridică la 76.

Cuvintarca președintelui 
Braziliei

RIO DE JANEIRO 9 (Ager
pres). — Cu prilejul sărbătorii 
naționale — Ziua proclamării 
independenței Braziliei — Joao 
Goulart, președintele republi
cii, a rostit o amplă cuvîntare 
radiotelevizată.,, Acum doi ani, 
a spus el, poporul a repurtat o 
victorie hotărîtoare în lupta 
împotriva forțelor minorității 
care se năpustise asupra orîn- 
duirii democratice din țară. 
Dar minoritatea înfrîntă con
tinuă să ridice obstacole în ca
lea prefacerilor democratice. 
Ea se pronunță împotriva prin
cipalelor reforme atît de nece
sare și atît de urgente pentru 
dezvoltarea Braziliei".

Goulart a subliniat că, în 
pofida tuturor dificultăților, 
guvernul a reușit să stabilea

scă controlul asupri infiaț.eî. 
să desfășoare construirea de 
șosele și căi ferate, centrale e- 
Jectrice, întreprinderi metalur
gice, să dezvolte societatea 
petrolieră ^Petrobras".

Președintele a «coc in evi
dență importanța înfăptuiri, 
cît mai grabnice a principale
lor reforme în țară și, in pr.- 
mul rind, a reformei agrare. 
Guvernul, a declarat el, nu 
numai că vorbește mereu des
pre necesitatea reformei agra
re, dar și va depune toate 
eforturile pentru traducerea ei 
în viață".

SINGAPORE 9 (Agerprei). 
— Ministrul de externe ad
junct al Indoneziei, Suwito, a 
declarat la 8 septembrie cd ac
tivitatea muiunii O.N.U. însăr
cinată eu consultarea popu
lației din Sarawak ți Borneo 
de nord asupra dorinței ei de 
a adera sau nu la Federcțic 
Malayeză a fost „departe de 
cerințele acordului de la Ma
nila". După cum se știe, mi
siunea a fost trimisă în cele 
două teritorii la cererea gu
vernelor Indoneziei, Filipinelor 
și Malayei în baza acordului 
intervenit între ele la confe
rința de la Manila.

Susciti a sabliniai că obicr- 
vax&ru zudor.ec’ei și Filîpine- 
lor nu au jietat fi prezenți 

OĂ.U. de- 
rit in decursul unei anumite 
pe-xoade a artivității sale. El a 

Ar.qlia pentru îm- 
c^ci -.cc.fea te oratorilor de a
«cri în r“!e âouâ teritorii la 
’ ~ p j; a-#i desfășura actici- 
îster riărixri de misiunea 
O-N.U. Din această cauză, a 

activitatea misru- 
”a font satisfăcătoare ți 
-.j ț-a desfășurat potrivit în
țelegerii realizate de Indone
zia, Fihpme fi ifalaya la Ma- 
nfia.

Ședinfd o anei comisii 
C.A.E.R.

BRATISLAVA 9 (Agerpres). 
La Bratislava a avut loc șe
dința Comisiei permanente a 
C_A.E.R. de colaborare econo
mica și tehnico-științifică în 
dc.mcr.iul construcțiilor de ma
șini, Ia care au participat de
legații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

La ședință s-au discutat pro
punerile cu privire la asigura
rea necesarului de linii tehno
logice și diferite utilaje pentru

industria radiotehnîcă a țărilor 
membre ale C.A.E.R., avîn- 
du-se în vedere dezvoltarea în 
perspectivă a acestei ramuri.

PARIS. — „Specula cu imo
bilele a devenit o afacere din 
cele mai rentabile" în Franța, 
scrie cotidianul „Les Echos”, 
care dă ca exemplu un aparta
ment cumpărat la Paris cu 
280 000 franci și revîndut ime
diat la prețul de 350 000 franci, 
deci cu un beneficiu de 30 la 
sută. Și aceasta, subliniază zia
rul, este departe de a fi unicul 
caz. In Franța, anumiți oameni 
se ocupă în mod obișnuit cu 
cumpărarea și revinderea a- 
partamentelor în scopuri de 
speculă. Anul acesta din 1700 
apartamente puse în vînzare 
de o’societate imobiliară, 1200 
au fost cumpărate pentru a fi 
revîndute. Prof ițind de ' lipsa 
de locuințe, cei care revînd 
apartamente își permit să cea
ră prețuri enorme, care uneori 
ating dublul valorii inițiale.

O altă formă a speculei, 
arată în continuare„Le-s Echos" 
este închirierea apartamente
lor. în orașele mari.se plătesc 
chirii fabuloase. La Paris, de 
exemplu, pentru un . aparta
ment în cartierele centrale se 
plătește o chirie de 1000—2000 
franci pe lună. Se obțin, de

asemenea, mari profituri și 
din vînzarea terenurilor de 
construcție.

Mitinguri antifasciste 
în Italia

ROMA 9 (Agerpres). — La 9 
septembrie, Italia a sărbătorit, 
prin ceremonii festive care au 
avut loc în toate regiunile 
țării, cea de-a 20-a aniversare 
a ieșirii din războiul pe care l-a 
purtai ‘alături de Germania hit- 
leristă și a aderării la coaliția 
statelor antifasciste. Luni, la 
Roma a avut loc o ședință fes
tivă a consiliului municipal.

în istoricul „Palazzo Vec
chio" din Florența, în prezența 
unor reprezentanți ai autorități
lor municipale și militare, a 
avut loc o întîlnire a partici- 
panților la luptele de partizani 
împotriva cotropitorilor germa
no-fasciști. La întîlnire, depu
tatul Boldrini, președintele _ A- 
saciației naționale a partizani
lor italieni, a rostit o cuvîn
tare, în care a subliniat că 
idealurile luptei antifasciste 
sînt și astă2! vii. El a drătat 
că toți antifasciștii sinceri din 
Italia cer să se pună capăt ac
tivității huliganilor neofasciști 
si să fie interzis partidul neo
fascist „Mișcarea socială ita
liană-.

Mitinguri antifasciste de masă 
au avut loc, de asemenea, la 
Milano. Torino, Bari, Neapole 
Si în ofta orașe ale țării.

rALGER. — După cum s-a mai 
anunțat, la 8 septembrie, în Alge
ria s-a desfășurat referendumul 
pentru aprobarea primei constiiuții 
a Republicii Algeriene. Primele re
zultate ale referendumului, date pu
blicității de Ministerul Informații
lor duminică seara indică o parti
cipare masivă Ia vot. Totodată, 
marea majoritate a alegătorilor s-a 
pronunțat în favoarea noii consti
tuții. Comuniaatul Ministerului In
formațiilor relevă că In numeroase 
regiuni întregul corp electoral a 
aprobat constituția. Astfel, în re
giunea . Batna din Algeria răsări
teană sl în localitatea Hanoteau 
din Algeria apuseană toți alegă
torii au votat cu „Da". Rezultatele 
oficiale definitive ale referendumu
lui vor li cunoscute marți.

CARACAS. — Agenția Prensa 
Latina, relatează că un grun de 
membri ai Forțelor armate de eli
berare națională din Venezuela au 
ocupat un post de radia situat în 
plin centrul Caracasului, de unde 
au adresat un apel poporului ve- 
nezuelian de a se 1 alătura luptei 
împotriva regimului Betancourt. 
Grupul s-a retras după ce a înscris 
inițialele F.A.L.N. pe zidurile clă
dirii postului de radio. Potrivit 
agenției, un mare număr de locui
tori ai capitalei venezueliene au 
ascultat cuvintele patrioților.
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I Washington arătau că, Agenția Centrală de 1
S.U.A. ar fi finanțat un complot care urma să-l răstoarne pe 
Ngo Dinh Diem pentru a-t înlocui cu o persoană pro-ame- 
ricana mai puțin compromisa, din rîndurile militarilor, 
locul să remarcăm aci efortul pe care l-au făcut în ultima 
vreme unele ziare americane de a demonstra că majoritatea 
conducătorilor militari sud-vietnamezi n-ar purta nici o ras-

■ ricana mai puțin compromisa, din rîndurile militarilor. E | 
locul să remarcăm aci efortul pe care l-au făcut în ultima H 
vreme unele ziare americane de a demonstra că majoritatea « 

«conducătorilor militari sud-vietnamezi n-ar purta nici o râs- | 
pundere pentru represiunile anti-budiste.

Către sfîrșitul săptămînH trecute, agențiile occidentale de " 
I presă semnalau „o neașteptată modificare a poziției ameri- fi 

cane". Astfel, agenția REUTER releva că „guvernul ameri- B 
can pare să se fi resemnat". Agenția cita declarațiile unor . 

(oficialități americane, potrivit cărora „Statele Unite nu in- I 
tenționează să întreprindă nici o acțiune directă sau să in- i 
siste asupra unei ciocniri cu actualul regim din Vietnamul n 

Ide sud cu scopul de a aduce schimbări". Ambasada ameri- I 
cană din Saigon, care dăduse azil unui număr de trei preoți S 
budiști amenințați de a fi arestați, a refuzat în ultimele' zile n 

(să mai primească în incinta sa alți preoți budiști care au g 
încercat să se salveze de represiunile diemiștilar. Toate aces- □ 
tea au îndemnat 2iaral britanic „TIMES" să facă, nu fără » 

■ temei, observația că „deocamdată, se pare că Washingtonul g 
nu se gîndește cu seriozitate la încetarea actualei politici ■ 
promovate în Vietnamul de sud". ■

IComentînd actuala situație din Vietnamul de sud, cunos- | 
cutul ziarist american Walter Lippmann caută să acrediteze

I
I

Către sfîrșitul săptămînH trecute, agențiile occidentale de 
presă semnalau „o neașteptată modificare a 
cane". Astfel, agenția REUTER releva că „g---------------------
can pare să se fi resemnat". Agenția cita declarațiile unor 

potrivit cărora „Statele Unite nu i 
’ i nici o acțiune directă sau să in

siste asupra unei ciocniri cu actualul regim din Vietnamul 
de sud cu scopul de a aduce schimbări". Ambasada ameri
cană din Saigon, care dăduse azil unui număr de trei preoți 
budiști amenințați de a fi arestați, a refuzat în ultimele' zile 
să mai primească în incinta sa alți preoți budiști care au 
încercat să se salveze de represiunile diemiștilar. Toate aces
tea au îndemnat ziarul britanic „TIMES" să facă, nu fără 
temei, observația că „deocamdată, se pare că Washingtonul 
nu se gîndește cu seriozitate la încetarea actualei politici 
promovate în Vietnamul de sud".

I actuala situație din Vietnamul de sud, cunos- 
____ ____ ... american Walter Lippmann caută să acrediteze 

Iideea că autoritățile americane s-ar afla în fața unei dileme : 
fie să sprijine mai departe regimul lui Diem, fie să mane
vreze aducerea la putere a unei junte militare care ar fi 
„și mai nepopulară decît Diem". Aceasta este o falsă dilemă. 
O dilemă care-și are izvorul în politica nerațională a unor 
cercuri influente din Statele Unite obișnuite să rezolve la 
Washington treburi care privesc poporul Vietnamului de sud. e 

In Vietnamul de sud poporul luptă nu pentru schimbarea | 
unei marionete americane cu alta, ci pentru o schimbare 
reală a întregii situații, pentru libertate, drepturi democra' 
tice și o viață mai bună. înfruntînd teroarea, masele l 
ale populației sud-vietnameze acționează mereu mai puter
nic pentru înlăturarea clicii dictatoriale de la Saigon, împo
triva dominației străine și a marionetelor locale care vor s-o 
perpetueze. Această luptă a obținut și obține succese remar
cabile.

Evenimentele ce se petrec în aceste zile în Vietnamul de 
sud atestă din nou că politica de sprijinire a regimului anti
popular, politica ce nu ține seama de voința unui întreg 
popor, nu poate avea decît un singur rezultat: eșecul.

EUGENIU OBREA ■ 
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