
ANGAJAMENTEÎndeplinite
• La Trustul

de extracție
Ploiești

Petroliștii din schelele 
aparținînd Trustului de 
extracție Ploiești, desfă
șurând larg întrecerea 
socialistă, au obținut re
zultate deosebite în 
producție. în primul se
mestru din acest an, au 
obținut însemnate depă
șiri la planul de extrac
ție.

La producția globală, 
angajamentul luat pe în
tregul trust pînă la 23 
August a fost depășit cu 
peste 900 000 lei. Cele 
mai bune rezultate au 
fost obținute de colecti
vele din schelele Cîmpi- 
na, Urlați și Berea. La 
producția marfă sporul 
realizat este de peste 
150 000 lei.

Economiile realizate 
în primele 5 luni ale ri
nului prin reducerea pre
țului de cost se cifrează 
la 3 362 000 lei.

T. M.

• La Exploata 
rea minieră
Rovinari

Angajamentele 
în cinstea celei 
XX-a aniversări a 
rării patriei au fost înde
plinite și de către colec
tivul Exploatării miniere 
Rovinari.

Bilanțul realizărilor 
cuprinde printre altele o 
depășire de 9,1 la sută Ia 
producția globală și cu 
9,8 la sută la producția 
marfă. Pînă acum mine
rii de la Rovinari au li
vrat peste ț)lan 9 535 to
ne lignit, 103 tone an
tracit și 170 tone grafii 
concentrat.
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ACTUALITĂȚII
Noi tipuri
de ciment

O interesantă
Colectivul Fabricii de ciment 

„Temelia* din Brașov a în
ceput să producă pe scară in
dustrială noi tipuri de ciment 
pentru construcții hidrotehni
ce. Aceste cimenturi sînt ca
racterizate prin căldură re
dusă la reacția cu apă 
!r. timpul turnării și întă
ririi evitînd producerea de 
fisurări în masa de beton. De 
asemenea, ele au rezistențe 
bune Ia îngheț, desgheț, la a- 
pele sulfatice și la cele de in
jecții.

Dezvoltarea 
patrimoniului 

forestier
Cu cele peste 60000 ha plan

tate în acest an, suprafața împă
durită în anii puterii populare a 
ajuns la aproape 1300000 ha.

Pentru asigurarea materialului 
siditor necesar plantărilor, au fost 
create 18 pepiniere centrale dota
te cu instalații pentru udat, trac
toare. motoprâșitoare și alte uti
laje de mare randament care asi
guri mecanizarea lucrărilor de în
grijire a puieților. Pepinierele pun 
la dispoziție anual 8—10 milioa
ne de puiep, care se plantează în 
misivele forestiere. O deosebită 
atenție in munca de refacere a 
pădurilor a-a acordat extinderii în 
culturi a rușinoaselor care dau 
cea mai mare cantitate de lemn

excursie
De curînd studenții anului IV 

de la Facultatea de mecanică din 
Timișoara au făcut o excursie 
prin țară. Primul popas a fost în 
orașul Cluj. Aici au vizitat între
prinderea „Tehnofrig", unde au 
discutat îndeaproape cu ingineri, 
tehnicieni și muncitori de aci 
despre munca lor. Tot în orașul 
Cluj au vizitat și grădina botani
că. Bătrînul Iași, i-a primit cu un 
centru nou, blocuri turn moderne. 
Au petrecut cîteva ore în Copou. 
Tot în acest oraș au mai vizitat 
Universitatea „Alexandru loan 
Cuza", Fabrica de antibiotice. 
Muzeul regional de cultură și mî- 
năstirea „Trei Ierarhi". A urmat 
după aceea călătoria de-a lungul 
Văii Bistriței, cu popasuri la

Bicaz și în orașul Bacău. Timp da 
o zi și jumătate au vizitat orașul 
București. Parcul Herăstrău și 
grădina Cișmigiu, Uzinele „23 
August", noile blocuri de lo
cuințe sînt doar cîteva dii 
obiectivele vizitate. Ultimul po

pas al excursiei a fost orașul de 
Ia poalele Tîmpei, unde pe lîngă 
cunoașterea frumuseților naturale 
(Poiana Brașov, vîrful Cristianul 
Mare, precum și masivul Postă
varul, au vizitat și cele două 
mari uzine, ^Steagul roșu" și 
„Rulmentul". Această călătorie 
prin țară ne-a fost de real folos.

NICOLAE EBÎNCA
student

(Agerpres)

Pe marile trasee
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MOSCOVA

ale întrecerii socialiste CT

I • la planificare, prin 
tovarășul Ilie Avram, 
șeful serviciului, a- 
flasem realizările ob
ținute în primul se
mestru la Uzina de 
utilaj petrolier — 

Tîrgoviște. Planul producției glo
bale a fost depășit cu peste 
1 900 000 lei iar la producția mar
fa s-a obținut un spor de peste 
1 zoo 000 lei. In același timp, pro
ductivitatea muncii a crescut ac 
0,9 la sută, economiile realizate 
prin reducerea prețului de cost 
fiind, numai pe 5 luni, de peste 
8000000 lei.

Succeselor amintite li se adaugi 
drumul ascen
dent al calității 
produselor. |

Spunea tova
rășul inginer 
Șerban Muntea- I 
nu, șeful servi
ciului control 
tehnic de calita
te : „Orice depă
șire de plan a 
fost însoțită per
manent de mă
suri menite să 
contribuie la 
îmbunătățirea ca
lității produse
lor. Și dacă fie
care indicator 
de plan s-a si
tuat lună de lună 
granița 
deplinii",

si, fiecare reper, deși trece p-in 
controlul tehnic de cahiste din 
secția respectivi, nu ie drumul 
montajului pînă ând, întrunind 
condifiile bunei calități, nu trece 
și această „vamă". Exiști astfel 
condiții ca pe bancul de montaj să 
nu-și găsească locul decit produ
se de bună calitate. O expresie 

grăitoare a eficienței acestei mă
suri o constituie și faptul ci în 
acest an ramirsl reclxmztiilcr din 
partea beneficierilor s-a redus con
siderabil față de perioade cores
punzătoare a tnuhr. treat

De slifeL preocupam pem-u 
rmbmitățirea ccrăvaui ; txHitu 
utilxjuhu construit de

SPOREȘTE PRODUCȚIA
DE VAGOANE

SINAIA: Peisaj de vârî

dincolo de 
care marchează „în- 

„_r......  , măsurile preconiza
te la începutul anului pentru 
îmbunătățirea calității produselor 
au fost întregite pe parcurs cu noi 
și noi prevederi. La produsele de 
serie — vane, racorduri speciale, 
turboburi — s-a pus un accent 
deosebit pe interschimbabilitate, 
problemă deosebit de importantă 
in exploatarea utilajului. începînd 
din acest an, în secțiile de uzinaj 
se aplică cu deplin succes tehno
logia de control. Aceasta constă, 
în linii mari, în exercitarea con
trolului preventiv la fiecare opera
ție după o tehnologie bine stabi
lită. Așa se explică de fapt scăde
rea procentului de rebuturi sub cel 
admis în majoritatea secțiilor pre
lucrătoare. La mecanică grea, de 
pildă, pe 6 luni s-a înregistrat 0,16 
la sută rebuturi față de 0,35 ad
mis".

In timpul vizitei prin uzină a- 
veam să aflăm și alte măsuri, a- 
plicate sistematic, menite să con
tribuie la îmbunătățirea calității. 
S-au organizat puncte fixe de 
control între secțiile prelucrătoare 
și secțiile de montaj. Fiecare pie-

giștii tirgoviștesti re pecie 
ge și mai bine di» nrezOcrnl e- 
xempht. In uzzni a fost formați 
o grupă care se deplasează perio
dic la locurile de montaj, t—.i- 
rind funcționarea utilaj hâ aflat 
în exploatare. Condxxtile sini 
transmise apoi proiect xnînbti. care 
le analizează și, de la caz la caz. 
și le însușește. Ca rezultat al ane-, 
asemenea activități, se înscria ți 
îmbunătățirile aduse de curind fa 
instalația S.G.-650. Performanțele 
indicate în proiect nu mimai ci 
au fost atinse, dar ele au și fost 
cu mult depășite. Instalația este 
prevăzută să lucreze la 650 m a- 
dîncime. „Avem instalații care au 
depășit această cifră ajungînd la 
peste 800 m, depășind astfel pa
rametrii funcționali", spunea tî- 
nărul inginer Aurel Bălan, adjunc
tul șefului serviciului control teh
nic de calitate.

La secția mecanică, la vane sau 
racorduri speciale aveam să aflăm 
fapte care demonstrează că fiecare 
muncitor, fiecare maistru sau teh-

VASILE DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Amenajări de terenuri
în unitățile agricole socia

liste au fost executate în a- 
cest an lucrări de amenajare a 
terenurilor în pantă supuse e- 
roziunii solului pentru a fi 
plantate cu viță de vie și pomi 
pe 20 000 ha, aproape jumăta
te din suprafața prevăzută din 
planul anual. Acestea se adau
gă celor 146 350 ha terenuri în 
pantă puse în valoare prin 
plantații viti-pomicole făcute 
îndeosebi după anul 1958 cînd 
a fost inițiat planul de dez
voltare a viticulturii și pomi
cultura pe terenurile improprii 
altor culturi agricole.

Unitățile agricole socialiste 
au dobîndit o bună experiență 
în efectuarea lucrărilor de te- 
rasare. Această lucrare este

executată cu ajutorul pluguri
lor balansiere de desfundat, 
metodă prin care se asigură 
pregătirea terenului pe toată 
lățimea terasei și plantarea 
imediată a viței de vie sau a 
pomilor. începînd din anii tre- 
cuți s-a trecut la terasarea 
terenurilor pentru plantații in
tensive de pomi.

Unitățile agricole socialiste 
care au executat plantații de 
vii după această metodă au 
realizat recolte de peste 6 000 
kg struguri la hectar.

La sfîrșitul anului suprafața 
amenajată și plantată cu vită 
de vie și pomi fructiferi pe te
renurile în pantă va totaliza 
188 500 ha.

(Agerpres)

D. LAURENȚIU
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tii și mecanizatorii 
din z6 gospodării colective prin
de care: Uihei, Grabați și Variaș 
au și terminat, la începutul 

cei dm Biled, Beba Veche, Lovrin, Gelu

Î3

ZILELE ACESTEA

PE OGOARE
Sși depășeau planul pe combină

n raioanele Fetești și Sinnicolau Mare se recoltează griul
de pe ultimele suprafețe

JegăLz , ândărei recoltează. în momentul de față, griul de pe ultimele 

î't Ț.-i in seara zilei de 14 iulie, culturile păioase au fost
recoltat- ie pe wprafața de peste 26000 de hectare din totalul de 
33 2*9 hectare.

Viteza uFuci de lacra care se respectă în raionul Fetești, datorită 
falaaufi tetzcgp capaătiți a mașinilor, va permite ca în viitoarele două 
xrie să se inăee a. socres secerișul.

FnH m recoltatal grtelni te gospodăriile colective s-au executat 
aritua i: riri 7* _• ~to hectare și însămînțări în cultură dublă pe 
2 800 beotart.

La revedere și 
noua activitate! (Absolven
ții Institutului pedagogic 
din Bacău, colegi de-a lun
gul celor 3 ani de studen
ție, se despart acum, dar se 
vor mai întilni ca profesori 
la școlile din regiune, unde 

au fost repartizați)

Foto: AGERPRES

La G.A.C. Tuzla, regiunea 
Dobrogea, recoltarea griu
lui este în toi. în acest an 
colectiviștii de aici au cul
tivat cu grîu o suprafață de 

peste 1 000 hectare.

pansase * 
uza de 14 toise. Meriruzauxfi H 
iacrtoa ca eres te unități as 
strixs griede de pe intrezga 
scșrzfau de 15040 hectare gri
fă 2542 hectare orz.

Printre gospodăriile fruntașe 
la seceriș se numără G_AS. Bărâ- 
ganx unde s-a recoltat suprafața 
de 3 050 hectare cu 3 zile înainte 
de termen iar mecanizatorii Stroe 
Constantin, Mihalcea Dumitru, 
Axmtov.ci Mircea și Sima llie zilnic 
cu peste 50 la sută. Și G.A.S. Perișoru, care a recoltat 3 600 de hectare 
grîu. Jegălia cu 3 800 hectare, Frâtilești cu 2 800 hectare au terminat 
recoltatul culturilor păioase înainte de termenul stabilit.

In gospodăriile de stat s-a trecut cu toate forțele la executarea ară
turilor adinei de vară care s-au efectuat, pînă în prezent, pe 2 800 hec
tare și la însămînțarea culturilor duble. S-a semănat porumb pentru 
siloz în cultură dublă pe suprafața de 1 300 hectare.

Rezultate bune au obținut în campanie și gospodăriile agricole co
lective. Un număr de 10 gospodării colective, din totalul de 31 cîte 
sînt în raion, au terminat campania de recoltare înainte de termenul 
stabilit. Printre acestea se numără : G.A.C. Cegani, cu 790 de hectare 
recoltate, Vlădeni cu 740 hectare, Ștefan cel Mare cu 830 hectare, Pla- 
tonești cu .1065 hectare, Hagieni cu 670 hectare și Făcăeni cu 1300 
hectare de grîu.

Colectiviștii și mecanizatorii din Bordușani, Cocargeaua, Socariciu,

olosind toate for
țele de lucru și 
întreaga capacitate 
a mașinilor și uti
lajelor la strînsul 
păioaselor, mem
brii celor 36 gos-

Ț:dârii agricole colective din 
raionul Sinnicolau Mare, regiu- 
-.fj Banat, au recoltat pini 
in seara zilei de 12 iulie 
griul de pe 24508 hectare, 
:eeu ce reprezintă 92 la sută din 
sap

săptăminii, recoltatul griului, iar <’ " ~~ \ F.l_ "/_
Igriș ș: Simticolau Mere, ieri rexaltau ultimele suprafețe.

Pentru hărnicia și a^iatea lucrărilor, mentă toată lauda mecaniza
torii fruntași Lipoven Vasile, Moț Dumitru, Brane loan, Gasenfeid Io
sif, Gerbel loan dm '--.eăz:'.e conduse de Vasile Călmățui și Gheorghe 
hetedu de la S.M.T. SiiaucoUu Mure cure lucrează cu combinele la 
G.A.C. „Drumul lui Lenin* din Sinnicolau Mare, și cei mai vrednici 
colectiviști de aici: Bobi Ecaîer.na, Oar.cea Elisabeta, Brădean Florica, 
Livia Farca și Florica Farca, Secoșan Cristina, utemistele Elisabeta și 
Emestina Piora, Matei Elena și multele altele care deservesc combinele.

Paralel cu recoltatul și treieratul orzului și griului, s-au eliberat de 
paie și snopi 8 197 hectare și s-a dezmiriștit o suprafață de 2 408 hec
tare, însămînțîndu-se totodată culturi duble pentru masă verde și silo
zuri pe 3 774 hectare. Gospodăriile colective din Șandra și Beba Veche 
fi-au realizat deja planul la această lucrare. SB1RCIOG

corespondent voluntar

r
1
1
1
1
1
1
9 artă
L

Literatură



SCRISOAREA

[♦ f't

de Haralamb Zincă

Mireasă din Avrig MARIA POPA-GEORGESCU

A c
?rei gtoaKXe orăjmoșe. Fumez și-m» a- 

că ieri sau alaltăieri, intr-o clipă 
nă, îmi apunea cu o voce tulbu- 
emoție: ^Ioane, mai avem puțin 

șt stingem hotarele țării?*. Apoi îmi ară
tase pe hartă granița: „Cînd o să ajun
gem aici — continuase el — o să ne așe
zăm pe ultima brazdă a țării, o să aprin
dem cite o țigară și o să ne bucurăm in 
tăcere ci am făcut o treabă bună... și de 
militari, și de gospodari...".

El insă nu mai e... A căzut. Iar eu mă 
odihnesc aici, pe ultima brazdă a țării; 
fumez, iar în urechi îmi răsună cuvintele 
lui. Fumez și privesc tăcut în juru-mi.

Comandantul meu! Plutonul de trans
misiuni! I-am fost agent de legătură și, 
împreună, am făcut toată campania din 
Transilvania. Poate că ar fi rămas în 
viață dacă... Ce spun'? Ce vreau să spun?! 
Nu, nu era el omul care să fugă de moar
te... Nu-l înspăimînta gîndul morții. Co
manda plutonul de transmisiuni cu pri
cepere, cu răbdare, cu calm. Zi și noapte 
îl găseai printre ostași. Neobosit, iar eu 
eram umbra lui. Trecea prin foc și pară, 
se tira cu abilitate dintr-o tranșee în alta. 
Eu îl urmam. îl îndrăgisem ca pe un fra
te mai mare, mai înțelept. Pe om îl cu-

atunci cînd ți-e 
bucata de ptne, cupele de 

tă și odihnă. A fosz tm ofițer energic, 
rd;neț, ban, cm o -nare dragoste de 
veni. Ș: nu numai eu U prețuiam. ei și 

ceilalți osiași din pluton. Area coman
dantul o vorbă: -Noi. trensmisioniștu. 
sintem inima unității. De noi depinde ca 
inima astj să bată cit mei bine!" ini- 
’na unității, pot si zic. a bătut bine- in 
momentele cele mai grele—

îmi amintesc ca în cupele rare de ră
gaz, el îmi vorbea simplu de-ai tai, de 
casa părinteascâ. Iar eu mă bucnmr'. as- 
cultîndu-l, căci mi se părea că părinții tai 
seamănă foarte bine cu ai mei.

O dată era s-o pățim. Descoperise, 
focul luptelor, pe coama unui deal, cițiva 
mesteceni firavi și singuratici. Voise să 
se ridice în picioare și să vadă mai bine 
clătinarea înceată a mestecenilor. Dar, ir? 
aceeași clipă, din direcția aceea sfîriiră 
gloanțele inamicului. După întîmplarea 
asta mi-a mărturisit: „Cînd s-o termina 
războiul — că s-o termina odată, nu-i 
așa, Ioane? — o să iau obiceiul să cutre
ier țara în lung și în lat!“. „O să mă luați 
și pe mine?" — l-am întrebat eu. „Păi 
cum să nu te iau, Ioane, nu ești tu agen
tul meu de legătură?" Izbucnise în rîs. 
Și eu am înțeles că așa va fi. Avea un 
rîs de om bun. îmi mai spunea: „Tu, 
Ioane, o să vezi... o să treacă anii și 
amintirile o să ne cheme din nou pe me
leagurile ardelene... O să privim Carpații, 
Mureșul, și o să spunem copiilor noștri:

in

• Clopotul mat
Ții uneori să te aduni în tine, 
sub clopot mat de sticlă să rămîi 
așa cum ești zărindu-te-n retine 
judecător în vidul tău dinții, 
să pui pe două talgere egale 
scăderi de care, simți, ești vinovat, 
în cumpănă cu meritele tale. 
Să dai verdictul. Singur.
Dar, .ciudat, 
pesemne cînd afară suflă vîntul, 
perdeaua gheții cade în fîșii 
pe zidul tău convex, despresurîndu-1, 
și astfel noi adîncuri, străvezii, 
dezvăluie, jur-împrejur, mulțimi
— prieteni, frați, tovarăși — ce-mpreună 
la început asemeni unor mimi 
fără cuvinte spun ce au să-ți spună, 
te laudă, te mustră cu un gest, 
nu poți să-ntorci privirea, nu vrei, poate, 
rămîi acolo și asculți, onest, 
mari adevăruri nearticulate, 
stai fascinat, înfășurat întreg 
în dragostea acestei mări de oameni 
veniți aici pentru că înțeleg 
că dai, în conștiința ta, examen.
Ei clopotul nu ți-1 ating, nu-1 sparg, 
ridicolul tău clopot — izolare, 
tu însuți îl arunci, pornind în larg, 
ieșind furtunii în întîmpinare, 
prea bucuros că valurile ei 
îți scot în drum mereu abisuri, creste, 
dar cu al rațiunii bun temei 
și te îndepărtează, fără veste, 
de locul unde-n joc, clap-clip, clip-clap. 
se leagănă, cu mici rotiri confuze, 
ciudată vietate fără cap, 
cristalul iarăși mat, între meduze.

ȘTEFAN HIKES

• Glorie adolescenților
Glorie, spun, în orașul oțelului, 
glorie adolescenților.
Glorie dragostei lor, 
prea fragilă și încă prea iute, 
plină de frigul ascuțit al zorilor. 
Priviți : mărșăluiesc 
soldați cu tunici albe, 
îndreptîndu-se 
direct 
spre inima fără blindaj 
a fanteziei.

Ați observat ? Chiar flăcările, vara, 
au un profil prelung, adolescent.

Glorie prinților moștenitori
ai negrelor castele de metal.
Glorie vouă, prieteni, le spun — 
și îmi răspund rîzînd și-mi desenează 
sub fereastră, pe zidul sever, de ciment, 
un unghi ascuțit,
niște iarbă,
o minge de fotbal

FLORIN MUGUR

CRONICA LITERARA
Hotărît lucru, George Bă

lăiță e un prozator adevărat. 
Fără a se fi risipit mult prin 
reviste literare (aproape tot ce 
a publicat pînă acum e cu
prins în volumul de debut) el 
a lăsat să se întregească pe 
îndelete și fără ostentație pro
filul unei originalități crea
toare certe, îndreptățind prin 
prima sa carte o anticipație 
pozitivă. Acuitatea observa
ției, precisă și expresivă, harul 
povestirii, cel mai adesea cal
mă, cu economie de întîmplări 
dar cu un adevărat ritual al 
relatării, prospețimea epitetu
lui și a metaforei, subtilitatea 
și finețea simbolurilor — sînt 
bunuri cîștigate pentru tînă- 
rul prozator. Dar lucrul cel 
mai relevabil, pilonul de sus
ținere al celor amintite mai 
sus, este siguranța cu care 
descifrează și transfigurează 
artistic psihologii, realizing 
veritabile portrete, profiluri 
umane. Căci, aproape toate 
povestirile sale, de mai mare 
sau mai mică întindere, sînt 
în fapt niște portrete consa
crate unui personaj definit, 
se înțelege, în contextul con
tactului cu oamenii din jur, 
creionați în fugă dar de multe 
ori și aceștia memorabili.

Prima povestire (cea mai 
bună) „Culesul dinții" por
nește de la o temă îndeobște 
abordată de prozatori, aceea 
că munca țăranului în noile 
condiții ale proprietății în co
mun (avantajoase nu numai 
din punct de vedere econo
mic) îi dă sentimentul deplinei 
demnități și împliniri umane 
Dar cu cîtă atenție și price-

pere, cu cîră intuiție a atitu
dinii semnificative, cu cîtă „ce
remonie* scriitoricească își 
studiază autorul eroul, pe Flo
rea Inu. Acesta este pe deplin 
viabil, autentic, îi putem re
compune cu precizie biogra
fia, el simbolizind generaliza
tor un destin și trăind ca erou 
literar printr-o originală per
sonalitate. Iată-1 mulțumit de 
a se bucura de roadele muncii 
sale, cu „ochii cățărați pe 
mormanul de rod", „odihniți 
sus, foarte aproape de cer' ;

literatură
ropia A gen da

si artă
poeziei

Povestirea cu titlul de mai sus 
publicată de Ștefan Bănulescu în 
„Gazeta literară" confirmă calită
țile prozei sale dovedite de cele
lalte apariții. Senzația de viață, 
de autenticitate, este din nou cer
tă. O neobișnuită tensiune psiho
logică susține interesul povestirii. 
Este o reușită proză de atmosferă 
în care autorul e stăpîn pe mij
loacele sale. El poăedă aici mai 
ales tehnica unei amînări a expli
cațiilor psihologice. Toată nara
țiunea are un ăer enigmatic bine 
dozat. Un sat întreg se deplasează 
pe cai sau în căruțe spre nu știu 
unde, autorul nu spune, $i fiecare 
rînd al acestei înaintări âdîncește 
enigma inițială. Scriitorul amînă 
printr-un dialog neistovit, aparent 
la întîmplare, limpezirea atmosfe
rei, în timp ce satul pribeag îna
intează foșnitor și surd. „Dropia" 
nu se poate povesti ci doar de
scrie, acesta fiind un semn al rea
lizării atmosferei. Se anunță însă 
în unele pasaje o tendință de în
frumusețare, de idilizare a oame
nilor și locurilor vechi, la care 
autorul trebuie să fie atent.

A1 doilea concurs și iești, 
val de muzică ușoară 

rominească
Joi, a treia zi a concursului și 

festivalului, a adus în fața juriului 
și a celor peste 1 200 spectatori, 
10 din melodiile selecționate în 
prima etapă a concursului într-o 
nouă execuție.

Orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii, dirijată de Sile Dini- 
cu, a interpretat piesele : „Sună 
clopotele vieții" de T. Popa, pe 
versuri de E. Mirea; „Oglinda 
dragostei" de E. Deda, pe versuri 
de N. Cassian ; „Te-am găsit și te 
voi păstra" de H. Mălineanu, pe 
versuri de J. Pulga și H. Negrin ; 
„Inima" de Florin Bogardo, pe 
versuri de A. Baranga ; „Copăcel, 
copăcel", de V. Veselovschi, pe 
versuri de G. Nicul eseu } „Clipa 
de atunci" de N. Demetriad, pe 
versuri de N. Cassian; „Nici o 
dragoste nu-i ca a noastră" de 
Mălineanu, pe versuri J. Pulga și 
H. Negrin -, „Ca-n primă zi" de E. 
Roman, pe versuri de E. Mirea ; 
„Prea tîrziu" de R. Șerban, pe 
versuri P. Maximilian ; „De la un 
timp" de R. Șerban, pe versuri de 
M. Maximilian.

Concertul s-a bucurat de succes.

la prima vedere, momente ex
presive și definitorii pentru 
psihologia personajelor. Și, cu 
calmul unui povestitor înzes
trat, care știe să nu se teamă 
de lucrurile aparent banale, 
ba mai mult, să le dea strălu
cirea cuvenită, îl însoțește pe 
Inu de-a lungul drumului, îm- 
bogățindu-i biografia spiritua
lă cu noi elemente. Ai senza
ția că autorul operează cu 
modalități ale desenului, pic
turale, adăugind mereu noi 
schițe, 
prima, 
deauna 
culoare 
pletarea 
Demnitatea pe 
certitudinea că

nu mult diferite de 
dar aducind întot- 
un argument de 

inedit pentru com- 
viziunii generale, 

care i-o dă 
munca e

O

T

E

Există orice s-ar zice, un 
farmec și un răsunet apar
te, ale poeziei tinere. Ală
turate unor creații valoroa
se aparținînd altor poeți, 
versurile poeților tineri 
nasc surprize. Urmărirea 
îndeaproape a activității 
duse în paginile publicații
lor de către asemenea per- 
sbnalități poetice, pe cale 
de maturizare sau în plina 
geneză, poate — sesizînd 
direcții de dezvoltare fer
tile sau punînd în discuție 
altele îndoielnice — să de
seneze linia unei cardio
grame emoționante.

E locul să fie pomenit 
un nume. Și întîmplarea ne 
ajută. Ultimul număr al 
„Luceafărului" publică în 
prima pagină „Tuiul", poe
zie inedită a celui mai ta
lentat dintre cei de care ne 
vom ocupa : Nitolae Labiș. 
Poezia vine, cu „fum de 
arbori', din ultima toamnă 
pe care a mai trăit-o tină- 
rul Doet : „Tuiul proaspă
tului vis / Înaintea ta în- 
chinu-1. / O aroma mi-a 
trimis i Cimbrul verde și 
pelinul". „Tuiul" se întîl-

nește în prima pagină a al
tei DUbiicatii („Gazeta lite
rară*) cu „Sentiment noc
turn", poezia nobilă a lui 
Cezar Baltag : Crinii de 
palidă flacără / ai miază
noapte se-aprind / Inima 
mea e castelul / prin care 
trece Hamlet citind". Ace
eași dorință de a înțelege 
în profunzime epoca pe 
care o trăim, aceeași inten
sitate pînă la ardere a sen
timentelor, mascată de astă 
dată de o aparentă liniște : 
„Nu lăsa[i sâ se-nece Ofe- 
lia / în verdele ochilor 
mei I".

Mai generoasă ca altă
dată, „Gazeta literară" pu
blică trei cicluri de versuri 
ale unor poeți încă puțin 
cunoscuți (Nicoleta Voines- 
cu, dovedind sensibilitate 
in „Invocație", Dumitru M. 
Ion, Dumitru Mureșan). 
Limbaj viu, neologistic, o- 
roare de sentimentalism, o 
anumită violență rectilinie 
a exnresiei le sînt comune. 
Dumitru M. Ion e încă pu
ternic influențat de Nichita 
Stănescu. Se detașează Du
mitru Mureșan, cu înclina-

ții atît spre pitoresc („In 
fundul curții, în coif, / în
tre acoperise joase de stuf 
i și urechile măgărușului / 
a înflorit un cais"), cît și 
spre o poezie a mișcărilor 
cosmice. Discuția despre 
lună și soare, constelații și 
nebuloase, dusă intr-un lim
baj fără artificii, direct, a- 
proape științific, sugerează 
într-un mod surprinzător 
sentimente puternice : „Cu
noașterea nu poate fi ne
gata. / Numai în vis sîntem 
îndepărtați / de noi / ca 
stelele și-acele galaxii f ce 
se resping cu brațele spira
lă... / Știu, uneori, iubito, 
despre line / atît cît astro
nomii despre stele / si-acele 
galaxii / ce se resping cu 
bratele-ntre ele". Sînt șî 
versuri neprecise și un fel 
de prozaism căutat cu tot 
dinadinsul. Poetul pare 
să-și îndrepte atenția în 
prea multe direcții. Senza
ția generală însă, rară la 
un nume care apare abia a 
doua oară, este totuși a- 
ceea de originalitate.

F. M.

„Vite, pe atei am luptat not împotriva co- ț- 
tropitorilor hitleriști... pentru fiecare J 
palmă de pămînt am luptat!". 1

Trag în piept fum de țigară și-mi a- 
mintesC totul. Poate c-ar fi rămas în 
viață... Ce spun?! Ce vreau să spun?! Cu 
ifei zile în urmă s-a petrecut un fapt de 
neuitat. începuseră luptele pentru Cărei. 
Lupte grele. Hitleriștii șl hortiștii con
traatacau fără întrerupere. încercau să 
ne oprească... să ne împiedice să ajun
gem la granițele țării. Inamicul presa. 
Deodată, pe fir, s-a auzit glasul telefo- , 
tistului de la Compania a 2-a. Raporta 

cu o voce răgușită:
. Comandantul a fost omorît!" Apoi le

gătura s-a întrerupt. Sublocotenentul Ne
ghină s-a uitat la mine întrebător: „Mer
gem intr-acolo?" Pozițiile companiei se 
găseau nu departe de ale noastre. Mi-a 
făcut un semn: „După mine, Ioane!". Am 
ieșit din bordei. Ploua cu obuze. Ne-am 
zîrit prin trimbele exploziilor. Am ajuns 
cu greu la compania a 2-a, dar la vreme. 
Acolo, moartea comandantului crease un 
moment critic. Presiunea inamicului era 
din ce in ce mai mare, și unii se gîndeau 
la retragere. Atunci, sublocotenentul Ne
ghină, din proprie inițiativă, a preluat 
comanda. Și nu numai că a preluat-o, ei 
i-a condus pe ostași la atac. Pe mine mă 
trimitea cu tot jelui de ordine. Alergam 
fără contenire prin tranșee... Gîndul îmi 
era inse Za el. Mă îngrijora fapta lui. în
grijorarea mea s-a risipit abia cînd, după 
ce l-am izgonit pe inamic, compania a 2-a 
a înaintat cu 150 de metri la nord-vest 
de satul Tirem. Acolo, compania s-a în
tărit pe poziții noi și bune. Obosit, dar 
și fericit, comandantul mi-a spus: „Pînă 
la hotare a mai rămas o azvîrlitură de 
băț !— Ar fi fost mare păcat să ne re
tragem!".

Da, o azdrlitură de băț! Azvîrlitură 
asta de băț am străbătut-o in lupte în
verșunate. Da, am să țin minte: 25 oc
tombrie 1944... în zorii zilei... a căzut sub
locotenentul Victor Neghină.

După întîmplarea de acum cîteva zile i 
s-a încredințat comanda companiei a 2-a. 
El a condus-o astăzi, in zori, la atac. Co

reii trebuia eliberat. Așa glă- 
suia ordinul. Compania noas
tră a atins foarte repede viile 
și livezile din sudul orașului. 
Aici, într-o livadă, în plin 
atac, a căzut comandantul 
nostru de pluton, răpus de trei 
gloanțe vrăjmașe. N-am avut 
cum să-i vin într-ajutor. 
Gloanțele îi ciuruiseră pieptul, 
inima. Avea o față albă, liniș
tită, de om care moare împă

cat cu gîndul că a trăit omenește.
Eu l-am îngropat.
Am poposit aici, pe ultima brazdă, aici 

unde grănicerii noștri încă astăzi o să 
înalțe din nou borna cîndva răsturnată. 
Fumez, privesc în juru-mi și-mi spun 
c-ar trebui să scriu părinților comandan
tului. Cu degetele tremurînde scot din 
raniță un creion. încep să scriu. Mîna îmi 
tremură, nu știu ce scriu, dar am încre
dere în gîndurile mele. Și vîrful creio- 
nului alunecă singur pe coala de hîrtie: 

„Veți ști și dumneavoastră că acest plic 
vi-l scrie Ion din Galicea Mare. Vă scrie 
cu o mare durere și cu multe lacrimi 
despre faptele cele bune ale domnului 
sublocotenent Neghină, pentru că am trăit 
o viață cu dînsul, dar acum am rămas 
fără dumnealui, că a căzut împușcat de 
dușmani.^ Fiind lîngă el, am vrut să-l 
salvez, dar nu s-a putut că a fost lovit de 
trei cartușe în piept... L-am luat singur 
în spate... și l-am dus la patru sute de 
metri... Vă rog să mă credeți că... pe dîn
sul, îl aveam... și ca tată... și ca frate...a.

Nota autorului: Scrisoarea n-a rămas 
neexpediată. Părinții sublocotenentului 
Victor Neghină au primit-o și au păs- 
trat-o ca pe un lucru sfînt. Iar nu de 
mult, ei au predat-o Muzeului Militar 
Central spre păstrare.

Octombrie 1963. ,
Din volumul „Zefirul".

a Mari spectacole
artistice
în cinstea
Eliberării

în cinstea aniversării 
de ani de la Eliberarea 
colectivele artistice din 
pregătesc în aceste zile 
spectacole festive la care își 

re_ 
din

mari

dau contribuția cele mai 
marcabile forțe artistice 
regiuni.

La Brașov toate secțiile Tea
trului muzical — operă și 
operetă, Teatrul de estradă, 
Filarmonica și orchestra de 
muzică populară, pregătesc 
spectacole speciale. Colectivul 
Operei pregătește, de pildă, o 
nouă montare a „Trandafiri
lor Doftanei" a lui Norbert 
Petri, Teatrul de estradă un 
concert-spectacol cuprinzînd 
unele din cele mai reprezen
tative lucrări muzicale și co
regrafice scrise în anii din 
urmă, iar orchestra simfonică 
o suită de concerte dedicate 
în exclusivitate unor lucrări 
romînești.

Cu totul deosebit va fi spec
tacolul pe care-1 pregătește 
Ansamblul de cîntece și dan
suri „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava. în prezent, in
structorii Ansamblului 
împînziți în toate satele 
giunii, unde pregătesc 
de artiști amatori care în zi
lele festivităților vor lua loc 
pe scena Ansamblului, pre- 
zentind o suită de lucrări co
rale și coregrafice pe car© le 
vor asambla cu piesele pe 
care le vor prezenta formațiile 
profesioniste, într-un amplu 
spectacol menit a fi un impu
nător tablou al artei sucevene.

• Festivalul

sînt 
re- 

1200

„George Enescu“
în provincie

Contmuînd să informăm pe 
cititorii noștri asupra mani
festărilor organizate în ca
drul marii sărbători a muzicii 
romînești — cel de-al Hl-lea 
Concurs și Festival Internațio
nal „George Enescu* — tre
buie să remarcăm faptul că în 
acest an, paralel cu festivalu-

MAMAIA: Al doilea concurs și festival de muzică ușoară rominească
Foto: MIHAI POPESCU

care 
de

des-

sinonim simbolic al amintiri
lor din trecut; fîntîna pur- 
tînd o poveste despre 
deja nu se mai vorbea 
mult.

Sensurile povestirii se
prind parțial din elementul de 
antiteză cu prezentul deplină
tății spirituale a lui Inu, ter
menul de confruntare fiind 
fîntîna: „puse mîna pe lemnul 
ghizdului. Era putred, se mă- 
cina sub degete, mirosea greu, 
în neștire el începu să rupă 
bucăți din lemnul acela. Pe 
măsură ce făcea asta povestea 
fîntînii în care se amestecau 
toate neamurile lui și pămîn- 
tul, se deslușea întreagă. O 
lăsă să curgă în voie, poveste 
cu multe ocoluri care era toa-

ce direct („Taci omule, taci, 
bine că avem, bine că e podul 
plin, și carul ăsta, dar taci") 
și care știe să nu-i ia bărba
tului vorba din gură, fiindcă 
„bărbatul trebuie lăsat să 
creadă că e în voia lui, dar tu, 
femeie, o întorci, răsucești lu
crurile, le potrivești cum nu 
se poate mai bine: altfel n-ai 
fi ce ești". Și, firește, ar tre
bui amintit acel Fănică Alistir, 
care știe să pună întrebări în
cărcate de ironie („Unde stai 
tu, acolo sus, tot 
e vremea? Ce 
plouă sau nu?") 
nează cînd Inu 
nai" să-i răspundă. (întreaga 
scenă, străbătută de un umor 
de bună factură, sugerează ci-

ca pe la noi 
spune: mai 
și se minu- 
„vine perso-

sentimentul că parcurge pa
gini de autentică literatură.

Deocamdată, personajele din 
povestirile lui Bălăiță fac par
te distinct din două categorii 
de vîrstă — aceea a țăranilor 
maturi și a copiilor aflați la 
vînsta „marilor descoperiri", 
care trec de la atitudinile in
fantile la adolescența plină de 
poezie și gravitate.

Descoperirea dragostei de 
către o adolescentă („Pra
gul") — generalized dragostea 
ca stare sufletească a vîrstei 
respective — și de aici nu
mele comune ale perso
najelor : Fata, Mama, mo- 

în care copilăria 
spre adolescență 

tristețea

mentul 
alunecă
(„Călătoria"), câ

CĂLĂTORIA"
U

rile din Capitală vor avea loc 
în principalele centre muzi
cale ale țării — Cluj, Iași, Ti
mișoara, spectacole la care își 
vor da concursul o serie de 
oaspeți de frunte ai Festiva
lului ca — Ansamblul de Balet 
al Teatrului Mare din Mosco
va, (la Cluj și Iași), precum și 
dirijori, pianiști, violoniști, 
cîntăreți ca Navarra, Prit
chard, Odgon. Cassado. Pale- 
nicek, Haas, Bahran, P. 
Johnson s.a.m.d

I. SAVA

• La încheierea
stagiunii
de educație
muzicală
prin radio

satisfăcut de recoltă, ca semn 
al vredniciei recunoscute. De 
aceea și zăbovește pe lîngă so
cotitor, întrebîndu-1 încă oda
tă „cît am luat eu la avansul 
ăsta, că uite, nu știu, am uitat, 
crede-mă, tovarășu Torică; de 
aceea, își strigă pe rînd fami
lia - pe Țilică, pe Clementina, 
și la urmă nevasta — ajutîn- 
du-le să urce deasupra sacilor 
cu grîu, timp în care întîrzie 
cu mîna pc 6acii plini, iar 
„țesătura aspră se îndulcește 
sub palma lui". Scena (în care 
își ajută soția să urce în ca
rul plin de roade) e de o mare 
forță artistică. Aici, scriitorul 
condensează în secvențe lapi
dare, ce-și ascund implicațiile

prețuită cunoaște o primă con
fruntare în duelul cu colțosul 
și purtătorul de multe vorbe. 
Alistir. obligat să descopere 
acum, un alt Florea Inu, pu
ternic, și sigur pe el; după 
cum întilnirea cu Axinte Sava 
Cuculeț — personaj pitoresc 
— căruia chiar el. Florea Inu. 
e dispus să-i asculte cintecul. 
nu e lipsită de sensuri. Și, în 
sfîrșit, după ce, ajuns acasă, 
întîrzie să discute despre apro
piata căsătorie a fetei, amî- 
nîndu-și bucuriile, după ce 
„noaptea rămasă doar jumă
tate, subțiată, călătorea cu 
toate semnele eî“ — iese în 
grădină și acoperă gura nea
gră a fîntînii vechi și părăsite.

ta a lui. Lemnul însă putred, 
se desfăcea numai la atinge
rea miinii. Era de mirare cum 
se păstrase întreg pînă acum. 
Mîna omului îl căuta mereu 
deși știa că n-are ce căuta... 
Apoi, deodată, își încreți frun
tea, se miră ca de un cal cu 
coame, fără noimă: — „Parcă 
nici n-a fost, tu-i nuca mă-si!“

In aceeași povestire autorul, 
cu economic de mijloace ar
tistice, creionează, dîndu-le 
viabilitate, și alte personaje : 
Torică, Clementina, fata lui 
Inu, — dar mai ales Maria — 
cu o matură înțelepciune — 
care se bucură și ea, deslușind 
în vorba multă a soțului ace
eași bucurie, pe care o tradu-

titorului asociații cu proza lui 
Marin Preda căruia, in sens 
pozitiv, aici și în alte pagini, 
mai ales in „Un om și lucru
rile sale", Bălăiță îi este dator).

Am insistat în prezentarea 
acestei povestiri pentru că ea 
este definitorie pentru proza 
lui George Bălăiță, dovedin- 
du-i nu numai priceperea de 
a investiga stările sufletești 
ale personajelor dar și de a 
organiza unitar și ascendent 
elementele povestirii, nespec- 
taculoase, simple și aproape 
de locurile comune, de aceea 
cu atît mai greu de înfățișat, 
în așa fel îneît să capteze in
teresul cititorului și să-i dea

unor lu- 
fanxczia 

implaca- 
realității.

patina de basm a 
cruri acceptate de 
vîrstei se șterge sub 
bilele argumente ale 
de fapt tot un început de ma
turizare dureroasă și prema
tură a copilăriei (excelenta 
schiță „Tatăl, băiatul și o zînă 
de lut:i), sentimentul solidari
tății precoce cu durerea ma
mei care-și aștepta soțul Ple
cat în război (prezent în cîte- 
va pagini de o splendidă pic
tură psihologică din „în aștep
tare"), poemul în proză („Ploa
ia") de o delicateța relevabilă 
întregesc, în general, cu re
zultate notabile universul te
matic al tînărului prozator. în 
volum se află incluse și alte

două povestiri. Una, „într-o 
vară gîndurile“, conține un 
desen fin și amănunțit al unei 
situații dificile și un final în 
care detașarea bărbatului de 
situația de fapt este, psiholo
gic vorbind, posibilă, iar îm
plinirea artistică a acestei 
stări se» realizează printr-o 
imagine dură și concentrată, 
intuindu-se cu justețe stări de 
spirit noi. Alta, „Zăpezile ră- 
mîn curate", cu o premiză in
teresantă. depășește deocam
dată posibilitățile de investi
gație și înțelegere a psiholo
giei personajelor, intuiția ana
listului fiind aici, cu toate vir
tuțile stilistice, confuză. După 
cum, cea mai întinsă nuvelă 
„Un om și lucrurile sale", 
înscrisă, în general, pe linia 
izbinzilor lui Bălăiță, uti- 
lizînd, ca și altele, situații 
simbolice, este pe alocuri, mai 
ales în final (și această rezer
vă am exprimat-o și cu alt 
prilej) neverosimilă, scornind 
prea mult pe efectele suges
tiei care aici nu iranspar sufi
cient, rămînînd în limitele 
unor simboluri echivoce.

Meritoriu la Bălăiță rămîne 
in primul rînd darul său de a 
intui personajelor stări sufle
tești dintre cele mai diferite, 
de a le înțelege și de a nu se 
pripi în recompunerea lor. 
Universul tematic, încă limi
tat, investigarea unor restrîn- 
se zone ale realității, și epica 
sumară nu deschid limpede 
perspectiva asupra prozei de 
amploare a autorului. Dar 
avem sentimentul, citind pa
ginile cărții, că asistăm la 
pregătirea uneltelor scriitori
cești pentru lucrări mai am
ple, mai bogate în viață. Și 
pe acestea le așteptăm cu în
credere.

NICOLAE DRAGOȘ

S-a încheiat zilele acestea 
cel de-al cincilea an de Ia 
introducerea în programele 
Radioteleviziunii a ciclurilor 
de emisiuni speciale de edu
cație muzicală.

Temele abordate în emisiu
nile de educație muzicală aii 
fost diverse, începînd cu ex
plicarea formelor și a genu
rilor de creație și terminînd 
cu prezentarea marilor peri
oade ale istoriei muzicii romî- 
nești și universale.

Cu totul remarcabile au 
fost ciclurile de emisiuni di
fuzate în stagiunea 1963—1964. 
Organizate în două cicluri de 
bază ..20 de ani de succese ale 
culturii muzicale romînești" și 
„Ghid muzical" aceste emi
siuni au reușit să sintetizeze 
aspecte și laturi caracteristi
ce ale dezvoltării artei sunete
lor.

Temele abordate în ciclul 
„20 de ani de succese ale cul
turii muzicale romînești" — 
s-au referit la cele mai diver
se aspecte ale vieții noastre 
muzicale contemporane. De la 
prezentarea activităților com
plexe desfășurate în instituții
le muzicale, de concerte și 
spectacole, a rolului acestor 
instituții pentru dezvoltarea 
muzicii romînești, la analiza 
activității muzicale de amatori 
și a învățămîntului muzical 
și apoi la prezentarea succe
selor muzicii romînești peste 
hotare, emisiunile acestui ci
clu au urmărit sa înfățișeze 
auditorilor importantele cuce
riri dobîndite în anii puterii 
populare, pe tărîmul artei su
netelor.

Prin conținutul lor și prin 
forma de prezentare — scena
riu radiofonic — aceste emi
siuni au constituit o prețioasă 
contribuție la opera de edu
care estetică a maselor, la a- 
tragerea acestora către înțele
gerea valorilor muzicii.

V. DONOSE



Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Japoniei 

în R. P. Romînă

' Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Regatului Laos

în R. P.
Președintele Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi 
după-amiază pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Japoniei la București, Ta
keso Shimoda, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

în cuvîntarea rostită cu a- 
ceasta ocazie, ambasadorul Ja
poniei, Takeso Shimoda, a a- 
rătat vă guvernul japonez con
sideră schimbul de ambasa
dori între Japonia și Romînia 
ca o etapă nouă în dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
țări. Guvernul japonez — a 
spus în continuare ambasado
rul T. Shimoda — urmărește 
cu simpatie și interes activi
tatea desfășurată de guvernul 
romîn, datorită căreia au fost 
obținute succese remarcabile 
atît în domeniul economic cit 
și politic. Japonia și Romînia, 
atît de îndepărtate una de 
alta, dar atît de strîns unite 
prin preocupările lor comune 
de a dezvolta colaborarea in
ternațională și de a consolida 
pacea, pot contribui, prin efor
turile lor, nu numai la pro
movarea intereselor reciproce 
ci și la dezvoltarea prosperi
tății mondiale.

în încheiere, ambasadorul 
japonez a relevat marea cinste 
pe care o are de a reprezenta 
pentru prima dată țara sa în 
calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Ja
poniei în R. P. Romînă și și-a 
exprimat convingerea că bu
nele relații existente deja în
tre R. P. Romînă și Japonia se 
vor întări în interesul și avan
tajul reciproc al ambelor țări 
și al întregii omeniri.

în răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, după ce a mulțumit pen
tru sentimentele de nrietenie 
exprimate la adresa țării și

poporului romîn, a declarat că 
ridicarea misiunilor diploma
tice ale celor două țări la ran
gul de ambasadă marchează 
un moment important în evo
luția relațiilor romîno-japone
ze. Hotărîrea celor două gu
verne de a ridica nivelul re
prezentanțelor lor diplomati
ce, a spus în continuare pre
ședintele Consiliului de Stat, 
constituie o confirmare a bu
nelor relații care s-au stat ir- 
nicit între R. P. Romînă și Ja
ponia și o dovadă a voinței lor 
de a le dezvolta continuu. Re
lațiile dintre R.P. Romînă și 
Japonia îndeosebi în domeniul 
economic și al colaborării teh- 
nico-științificc, au cunoscut 
deja o creștere apreciabilă ; 
există încă posibilități multi
ple care pot fi valorificate, 
prin eforturile comune ale gu
vernelor celor două state, în 
interesul ambeior țări, al păcii 
și colaborării internaționale, 
în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romî
ne a asigurat pe ambasadorul 
japonez că în îndeplinirea mi
siunii sale va primi în conti
nuare tot sprijinul din partea 
autorităților romîne și al său 
personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și ambasadorul Japoniei, 
Takeso Shimoda, a avut loc o 
convorbire care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială.

La solemnitate și la convor
bire au luat parte Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ambasadorul japonez a fost 
însoțit de membri ai Ambasa
dei,

(Agerpres)

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit joi pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
regatului Laos la București, 
Khamphan Panya, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, ambasadorul Laosului, 
Khamphan Panya, și-a expri
mat bucuria pentru numirea 
sa în această înaltă misiune, 
fiind primul reprezentant di
plomatic al țării sale în Repu
blica Populară Romînă.

„Poporul Laosului nutrește 
o mare admirație față de po
porul Republicii Populare 
Romîne, pentru realizările 
sale, înaltul său nivel cultural 
și social. El speră că în întă
rirea legăturilor, al căror în
ceput îl concretizează cere
monia de astăzi, va avea posi
bilitatea să beneficieze de în
delungata experiență a po
porului romîn".

în continuare, ambasadorul 
Laosului a arătat că își va 
consacra toate eforturile pen
tru strîngerea prieteniei și co
laborării între popoarele Ro- 
mîniei și Laosului, exprimîn- 
du-și speranța că se va bucura 
de tot sprijinul din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat și a guvernului romîn.

în răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
mulțumit pentru aprecierile 
Ia adresa poporului romîn, 
care, la rîndul său, nutrește 
sentimente de stimă și respect 
față de poporul laoțian.

„împărtășesc speranța câ 
prin acreditarea dv. în Repu
blica Populară Romînă, legă
turile dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu, ceea ce 
va permite o mai bună cu
noaștere reciprocă a celor 
două popoare.

Republica Populară Romînă 
militează cu consecvență și își 
aduce contribuția la slăbirea 
încordării internaționale, se 
pronunță pentru rezolvarea 
problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor, pentru dez
voltarea colaborării între sta
te, indiferent de orînduirea 
lor social-politică. pe baza a- 
vantajului reciproc și a egali
tății în drepturi*.

Tn încheiere, președintele 
Consiliului de Stat al R. P- 
Romîne a urat ambasadorului 
Laosului succes în îndeplini
rea misiunii sale și l-a asigu
rat de tot sprijinul din partea 
Consiliului de Stat, a guver
nului Republicii Populare Ro
mîne și a sa personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. a avut o con
vorbire cu ambasadorul Lao
sului, Khamphan Panya.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au 
participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Amba
sadorul laoțian a fost însoțit 
de membri ai Ambasadei Lao
sului la București.

(Agerpres)

Brăila 1964.

ÎN DRUMEȚIE
Numeroși oamem ai muncii 

din Vzlea Jiului au îndrăgit 
tnnsnruL

In orele libere vizitează locuri 
pitorești dt și noile obiective 
industriale apărute pe harta țării.

Astfel de la începutul acestui 
an și piuă in prezent prin inter
mediul filială O-N.T. „Carpați* 
din orașul Petroșani au fost or-

De asemenea, la sfîrșitul fie
cărei săptămîni pot fi întîlniți 
numeroși mineri împreună cu 
familiile lor la cabanele turistice 
din Munții Retezat unde își pe
trec timpul liber în mod plăcut și 
recreativ. Anul acesta cabanele 
din jurul orașului Petroșani au 
găzduit peste 5 000 turiști.

I. CHIRAȘ 
corespondent

ambasadorului 
,____ de către minis

trul afacerilor externe 
al R. P. Romîne

Primirea 
Japoniei

Primirea ambasadorului 
Laosului de către minis

trul alacerilor externe 
al R.P. Romîne

r

1 Primirea de către președintele
Consiliului de Stat al R.P. Romîno

a ambasadorului Greciei
Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit joi 
după amiază în audiență pe 
ambasadorul Greciei în R. P.

Romînă, Alexandre Cimol 
Argyropoulo.

A participat Corneliu Mă. 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

(Agerpres) 4

Schimbul instrumentelor de ratificare 
a Acordului intre R. P. Romină 

și R. S. F. Iugoslavia 
privind realizarea și exploatarea Sistemului 

hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, pe fluviul Dunărea

La 16 iulie 1964, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Corne
liu Mănescu, a primit în au
diență pe Takeso Shimoda, 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Japoniei la 
București, în legătură cu pre
zentarea scrisorilor sale de 
acreditare.

La 16 iulie 1964, ministrul 
afacerilor externe al RJ’. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a 
primit în audiență pe Khamp
han Panya, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Laosului la București, în legă
tură cu prezentarea scrisorilor 
sale de acreditare.

POȘTA REDACȚIEI
Necșulescu Vasile Cluj

(Agerprec) (Agerpres)

MÂȚI I
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gh. Gaston Marin, a primit 
joi, delegația firmei „Radio 
Corporation of America" con
dusă de Alexandre Straus, 
vicepreședinte al acesteia, care 
a făcut o vizită în țara noa
stră.

La întrevedere au luat parte 
Nicolae Ghiță, adjunct al mi
nistrului Industriei Construc
țiilor de Mașini, și Emil Mi- 
tescu, membru în Comitetul 
de Stat al Planificării.

reprezentanți

★

La invitația Uniunii Ziari
știlor din R. P. Ungară, joi 
dimineața a plecat la Buda
pesta o delegație de ziariști 
din R.P. Romînă.

Delegația este compusă din 
Constantin Florea, redactor 
șef adjunct la revista „Lu
mea", Alexandru Popescu, re
dactor la Scînteia și Nicolae 
Popescu-Bogdănești, redactor 
la revista „Contemporanul".

Au participat
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerului 
Afacerilor Externe și O.S.T.A , 
oameni de cultură și artă, zia
riști.

Au fost prezenti șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Ansamblul de violoniști, sub 
conducerea dirijorului Iuli 
Reentovici, artist emerit al 
R.S.F.S. Ruse, a dat cu acest 
prilej un concert.

Seara, Ansamblul de violo
niști sovietici a prezentat în 
fata publicului bucureștean, în 
sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne, primul concert din ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în tara noastră.

Pregătirea de specialiști cu 
înaltă calificare în probleme 
de comerț exterior se realizea
ză de către secția de economia 
comerțului exterior a Facultă
ții de comerț din cadrul Insti
tutului de științe economice 
V. I. Lenin — București.

Concursul de admitere se 
ține în cursul lunii septembrie 
și constă din probe la :

— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică, 

algebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

— Geografia R.P.R. — oral.
— Limbă străină (una din 

limbile : rusă, franceză, ger
mană, engleză) — scris și oral.

Pentru relații suplimentare 
vă rugăm a consulta broșura 
Admiterea în învățămîntul 
superior care a apărut de cu- 
rînd.

— Istoria Romirdei — scris 
și oral

La această facultate sînt 
mai multe secții, iar obiectele 
de studiu sînt in funcție de 
secția pe care doriți s-o ur
mați. Secțiile existente sînt: 
filozofie, psihologie, pedago
gie — secundar limba și lite
ratura romînă.

tutele de proiectare, de cerce
tare și de învățămînt superior.

Deoarece dumneavoastră nu 
îndepliniți această condiție 
(anii de școală tehnică nu se 
consideră ca vechime în spe
cialitate) nu puteți participa 
la concursul de admitere în 
învățămîntul superior, cursuri 
serale.

literatura romînă. Probele 
practice sînt eliminatorii iar 
admiterea se face în limita 
locurilor stabilite anual pen
tru fiecare secție în parte.

Joi 16 iulie 1964 a avut loc 
la Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne 
schimbul instrumentelor de 
ratificare a Acordului între 
Republica Populară Romînă 

1 și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia privind 

I realizarea și exploatarea 
I Sistemului hidroenergetic și 
I de navigație Porțile de Fier, 

pe fluviul Dunărea, semnat la 
: 30 noiembrie 1963, la Belgrad.

Schimbul a fost efectuat din 
partea romînă de Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei • electrice și din par
tea iugoslavă de Filip Bajko- 
vici, secretar federal pentru 
industrie.

Tot cu această ocazie a avuț 
loc și schimbul de note refe
ritor la aprobarea de către or
ganele competente ale R. P. 
Romîne și R.S.F. Iugoslavia a 
celorlalte documente privind 
realizarea și exploatarea Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier.

Schimbul de note a fost 
efectuat din partea romînă de 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
din partea iugoslavă de Arso 

. Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
î Iugoslavia în R. P. Romînă.

La festivitate au fost de față 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Simulescu,

ministrul transporturilor șl 
telecomunicațiilor, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului 
exterior, Nicolae Gheor- 
ghiu, ion Mineu și Ion 
Lăzărescu, adjuncți ai mi
nistrului minelor și ener-* 
giei electrice, Ion Craiiț, stf* 
junct al ministrului finanțe
lor, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice, precum și 
membrii ai Ambasadei Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București.

Conform prevederilor, A* 
cordul va intra în vigoare la' 
data schimbului instrumente
lor de ratificare. La aceeași 
dată vor intra în vigoare și 
celelalte documente.

★
In aceeași zi, Filip Bajkovici,' 

secretar federal pentru indus
trie al R.S.F. Iugoslavia, a 
fost primit de vicepreședintela 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Gh. Gaston Marin.

La întrevedere, care s-a des- 
fășuraț într-o atmosferă prie
tenească, a luat parte Bujor 
Almășan, ministrul minelor și 
energiei electrice.

A fost de față Arso Milato
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo« 
slavia în R.P, Romînă.

(Agerpres)

Manea Nicolae Ploiești

★

★

Cu prilejul prezenței în Ca
pitală a Ansamblului de vio
loniști al Teatrului Mare Aca
demic de stat al U.R.S.S., în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București, I. I. Iliuhin, a ofe
rit joi după-amiază un cocteil 
în saloanele ambasadei.

Uzinele „Electronica" din Ca

pitală. Aspect de ansamblu al 

halei de montaj a televizoarelor 

„Cosmos 2“.

In cadrul vizitei pe care o 
face în țara noastră, dl. Karl 
Maramorosch, vicepreședinte 
al Academiei de Științe din 
New York, directorul Planului 
științific la Institutul „Boyce 
Thompson", a ținut joi, la Mu
zeul de istorie naturală „Gri
gore Antipa", în prezența a 
numeroși cercetători din do
meniul biologiei, conferința 
„Metode noi pentru studiul vi
rusurilor fitopatogene trans
misibile prin insecte".

Zilele tredute, oaspetele a 
mai conferențiat, în sala ace
luiași muzeu, despre „Agenții 
fitopatogeni și vectorii lor" 
și a vizitat Institutul de biolo
gie al Academiei R. P. Ro
mîne.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Foghiș Gh. — Oradea

Vă informăm, în legătură 
cu întrebările puse de dv a- 
supra reluării studiilor de că
tre un student ce a întrerupt 
un institut pedagogic de 3 ani.

Dispozițiile Ministerului în- 
vățămîntului în această pri
vință stabilesc că toate pro
blemele de genul celor ridica
te de dv sînt de competența 
instituțiilor de învățămînt su
perior.

Transferarea studenților de 
la institutele pedagogice de 3 
ani se poate face numai la in
stitutele de același fel, deci 
tot la institute pedagogice de 
3 ani. Nu se pot transfera la 
facultăți ale institutelor poli
tehnice și nici la facultăți din 
cadrul universităților.

Golovan Ion — Timișoara.

Concursul de admitere la 
Facultatea de filozofie de la 
Universitatea din București 
constă din următoarele probe:

— Elemente de filozofie și 
socialism științific — oral

— Limba și literatura romî
nă — scris și oral.

Pepiniera din Dornișoara, 
raionul V. Dornei, regiunea 
Suceava. Acum se execută 
lucrări de întreținere, e o 
pădure în miniatură. Dar 
peste ani ea va împodobi 

Carpații din nordul țării.

Foto: O. ARCADIE

Răspundem tinerilor care doresc 
să urmeze cursurile unui institut 

de învățămînt superior

I. Silviu — București Kenez Feren — Lugoj

Vă informăm asupra condi
țiilor de admitere la cursurile 
serale ale institutelor de învă- 
țămînt superior tehnic.

Candidații la concursul de 
admitere trebuie să aibă un 
stagiu de cel puțin 3 ani în 
specialitatea facultății pe care 
doresc s-o urmeze, ca munci
tori calificați, maiștri sau teh
nicieni, proiectanți, tehnologi 
sau lăboranți din industrie, 
agricultură, silvicultură, trans
porturi, construcții, din insti-

La Institutul de artă tea
trală și cinematografică ,,I. L. 
Caragiale". — București, sin
gurul institut de învățămînt 
superior cu secții de regie ci
nematografică și regie teatra
lă, cu durata de studii 5 ani, 
concursul de admitere în anul 
I are loc anual în cursul lunii 
septembrie. Data exactă se co
munică prin presă. Concursul 
constă din probe de aptitudini, 
probe de interpretare și exa
men scris și oral la limba și

La facultățile economice 
cursuri fără frecvență sînt 
admise cadrele care lucrează 
în probleme de contabilitate, 
preț de cost, finanțe și credit, 
planificare, muncă și salarii, 
statistică, organizare tehnico- 
materială și organizarea acti
vității economice, merceologi- 
ce, circulația mărfurilor, cu o 
vechime de cel puțin 3 ani în 
muncă și care au recomanda
rea unității la care lucrează. 
Ca atare, atît dv cît și soția dv 
puteți lua parte la concursul 
de admitere în anul I la Insti
tutul de științe economice 
București la o facultate (sec
ție) corespunzătoare cu munca 
dv. Nu vă puteți înscrie la fa
cultatea de filologie sau isto- 
rie-geografie deoarece la a- 
ceste facultăți au dreptul să 
urmeze numai cadrele didac-

Fiecare produs la un înalt nivel tehnic
(Urmare din pag. I)

nician au fost preocupați deopotri
vă de îmbunătățirea calității pro
duselor. La vane, tînărul inginer 
David Vasile, adjunctul șefului de 
secție, ne-a descris cu lux de amă
nunte asemenea preocupări. Con
tribuția colectivului la îmbunătăți
rea calității s-a concretizat în nu
meroase dispozitive, concepute și 
realizate în secție. La instalația 
S.G.-650 sînt cîteva poziții de lu
cru extrem de dificile. Fusul prin
cipal are exagon la partea exteri
oară pe o lungime de 1 500 mili
metri. Piesa conjugată lui, bucșa 
de ghidaj, cu exagon exterior, s-a 
putut prelucra numai după ce s-a 
realizat un dispozitiv care, adap
tat la o mașină de mortezat, a fa
cilitat o prelucrare corespunzătoa
re. Aproape că nu există instalație 
sau utilaj fabricat în uzină la 
care contribuția creatoare a colec
tivului să nu-și fi arătat roadele 
și în privința calității.

„Există la noi — spunea mai
strul principal la secția vane, Mi-

hai Ștefan — o emulație perma
nentă în introducerea noului în 
producție. Tehnica nouă își pune 
pecetea de fiecare dată și pe cali
tatea produselor, care se află în 
continuă ascensiune. Dovadă — 
numărul tot mai mic de rebuturi, 
numărul tot mai redus de ore 
care se consumau cu remanierile".

Ca o caracterizare generală a 
activității desfășurate pentru îm
bunătățirea calității trebuie con
semnat și faptul că în uzină s-a 
acordat o deosebită atenție gene
ralizării rezultatelor bune. După 
ce dispozitivul pentru strunjirea 
lăcașului corpului la vanele de 6 
țoliXi4o atmosfere a fost expe
rimentat cu bune rezultate, el și-a 
găsit aplicabilitatea și la alte ti
puri din aceeași familie de piese. 
In prezent se fac toate pregătirile 
pentru 
tipurile 
tor este 
pentru 
calității, __  „ . .
fiecare dată și mulți tineri. Dacă 
consemnăm aici numai pe cîțiva

extinderea lui la toate 
de vane mici. îmbucură- 
faptul că în această luptă 
continua îmbunătățire a 

s-au găsit antrenați de

dintre aceștia (Teodor Dumitru, 
Gheorghe Paraschiv, Ion Bără
gan, Ion Pricop, strungari din sec
ția vane, sau Constantin Nedelcti, 
Vasile Nicolae, Savu Grigore 
strungari din atelierul de mecani
că grea) o facem pentru a evi
denția în mod deosebit meritele 
acestora.

Ceea ce caracterizează astăzi 
activitatea metalurgiștilor tîrgo- 
vișteni este preocuparea tot mai 
asiduă pentru stabilirea unor noi 
măsuri, care să asigure îndeplini
rea planului de producție la toți 
indicatorii, a angajamentelor lua
te în cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.

De mai mult timp, obiectul 
linei intense preocupări a comite
tului de partid, a conducerii uzi
nei, a tuturor factorilor de răs
pundere îl constituie asigurarea 
unei calități cît mai corespunză
toare a pieselor turnate. Măsurile 
luate la începutul anului, marcate 
prin asigurarea asistenței tehnice 
în toate cele trei schimburi, întoc
mirea tehnologiei de fabricație în

funcție de gradul 'de înzestrare 
tehnică a turnătoriei, cursuri de 
îmbogățire a cunoștințelor profe
sionale specifice fiecărei meserii, 
acum după apariția recentei Hotă- 
rîri a partidului și guvernului, 
sînt întregite cu noi prevederi.

Cităm un exemplu. După un 
studiu amănunțit al cauzelor care 
generează rebuturi în turnătorie, 
au fost create comisii mixte care 
se ocupă de soluționarea defecțiu
nilor ivite în circuitul de fabrica
ție. Rebuturile ce apar se anali
zează sistematic de comisia res
pectivă, luîndu-se tot odată mă
suri imediate pentru înlăturarea 
lor. Colectivele și-au adîncit stu
diul pînă în miezul problemelor pe 
care le ridică organizarea produc
ției. O seamă de concluzii au fost 
susținute cu exemple concrete, 
care demonstrau că nu în toate 
situațiile tehnologia stabilită era 
cea mai adecvată. Propunerile au 
mers și ele „la concret", soldîn- 
du-se de fiecare dată cu măsuri 
practice. Așa se face că numai

după cîteva săptămîni de activita
te, cu ajutorul acestor comisii au 
fost remediate o seamă de defec
țiuni care apăreau în procesul de 
turnare a turboburului de 6 5I8 
țoii și a vanelor de 6 țoli^sio 
atmosfere.

Ni se relata că asemenea acțiuni 
se pregătesc acum și în secțiile 
racorduri speciale, la montaj și la 
mecanică ușoară. Se aprecia fap
tul că tinerii se simt și ei tot mai 
mult mobilizați la acțiunile ce se 
întreprind în uzină, acțiuni care 
să asigure îndeplinirea exemplară 
a planului de producție la toți in
dicii, a angajamentelor stabilite 
în întrecerea socialistă.

Colectivul uzinei se bucură de 
un binemeritat prestigiu, a acu
mulat o valoroasă experiență în 
descoperirea rezervelor producției. 
Realizările semestrului 1 vor fi 
consolidate cu altele ntiî. Iată de 
ce întreaga atenție se concentrea
ză acum pentru a valorifica din 
plin fiecare rezervă de care mai 
dispune producția.

SPORT. SPORT
Ieri, cicliștii parti- 

cipanți la „Cursa Scân
teii" au petrecut o 
meritată zi de odihnă 

-Iți- Țg. Mureș. Astăzi 
ei vor relua întrecerea 
care programează cea 
de a V-a etapă: Tg. 

Mureș — Tîrnăveni ~ 
Mediaș Sibiu (150 
km.) In fruntea cla
samentului se află tî
nărul ciclist de la 
Steaua, Ion Ardelea- 
nu, urmat la 12'* de 
Gabriel Moiceanu 
(Dinttmo) și la 27** de 
Constantin Dumitres
cu (Olimpia). Sîmbă- 
tă, cicliștii vor par
curge etapa a 6-a; Si
biu — Rm. Vîlcea
Pitești (165 km), iar 
duminică, ultima eta

pă; Pitești—București 
(120 km), cu sosirea 

pe stadionul „23 Au
gust'*, în jurul orei 
36,45.

In orașul polonez 
Cracovia încep sîm- 
sîmbătă întrecerile

celei de-a 11-a ediție 
a campionatului mon
dial studențesc de șah, 
pe echipe la care par
ticipă 23 de țări. Se
lecționata țării noas
tre cuprinde pe cam

pionul mondial de ju* 
niori, Florin Gheor* 
ghiu, Mircea Pavlov^ 
Miron Nacu, Vasile 
Qțffrgescu, fyul jpjța, 

) Ervin Mazes.

Pînă acum -19 țări 
și-au anunțat partici
parea la cea de-a 28-ct 
ediție a campionate
lor mondiale de tenis 
de masă, care vor. 
avea loc anul viitor, 
în cursul lunii apri
lie, în orașul iugoslav. 
Ljubliana. Printre ță
rile înscrise se afla 
R.P. Romînă, Fin
landa, Franța, R.
Ungară, S.U.A^ An- 
glia, R.P. Chineză etc.

'(Agerpres)

S-au încheiat lucrările 
Federației internaționale de baschet

In localitatea Bad Kreuz- 
nach (R.F.G.) au luat sfîrșit 
lucrările Federației internațio
nale de baschet (F.I.B.A.). S-a 
stabilit ca viitorul campionat 
european masculin să se des
fășoare în cursul lunii mai 
1965 la Moscova, cu participa
rea a 16 echipe. Sînt calificate 
de drept, în baza ultimei edi
ții a campionatului de la 
Wroclaw, echipele U.R.S.S., 
R.P. Polone, Iugoslaviei, R.P. 
Ungare, R.P. Bulgaria și R.D. 
Germane. Cea de-a 7-a echipă 
calificată este cea a Finlandei; 
câștigătoarea „Cupei Polard‘. 
Celelalte echipe vor fi desem
nate în urma unor jocuri pre
liminarii care vor avea loc 
între 27 ianuarie și 7 februa
rie 1965 în Izraei, Luxemburg 
și R.F. Germană. De aseme
nea, două echipe vor fi cunos
cute în urma turneului balca
nic programat anul acesta în-

tre 16 și 20 septembrie la 
București.

Ediția din acest an a cam
pionatului european feminin 
de baschet va avea loc între 
6 și 13 septembrie la Buda
pesta. Cele 10 echipe partici
pante au fost împărțite în 
două serii, după cum urmează: 
SERIA A: U.R.S.S., R.P. Ro
mînă, Iugoslavia, R.P. Unga
ră, Franța: SERIA B.: R.S. 
Cehoslovacă, R.P. Bulgaria, 
R.P. Polonă, Italia, R.D. Ger
mană.

Primul turneu european re
zervat echipelor de junioare 
se va disputa între 5 și 10 
noiembrie 1965 la Sofia. La 
acest turneu și-au anunțat 
participarea 15 echipe. Viito
rul congres se va desfășura 
în august 1965 la Varna, iar 
lucrările seminarului interna
țional de arbitri vor avea loc 
în iunie 1965 la Frankfurt pe 
Main.

CINEMATOGRAFE
MADAME SăNS-GENE : rulează 

la Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 20,15); OCOLUL PĂMÎNTULUI 
IN 80 DE ZILE : rulează la Repu
blica (9,30; 13; 16,30; 20,15); Bucu
rești (8,30; 12; 15,30; 19.15); Au
rora (8,45; 12; 15,30; 19); Melodia 
(9,30; 13; 16,30; 20); DOMNUL
TOPAZE : rulează la Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20; 22), Excelsior 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
COMISARUL : rulează la Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15); 
Flacăra (14; 16,30; 18,30; 20,30); 
Modem (9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21); ȘEHERAZADA: rulează la 
Festival (8; 10,15; 13,30; 15; 17,30; 
20); CEI TREI MUȘCHETARI: rulea
ză la Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15) • 
CERUL Șl MOCIRLA : rulează la 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30); Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30); KOZARA : rulează 
la Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
20,15); Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30); Adesgo (15,30; 18- 
20,30 — de joi); CEI PATRU CĂ
LUGĂRI : rulează la Union (16; 
18,15; 20,30); Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30); PROGRAM PENTRU 
COPII: rulează la Doina (10); KA- 
LOIAN : rulează la Doina .(11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); LUMEA 
MARE A CELOR MICI : rulează 
la Giulești (10; 12,15; 15,30; 18;
20,30) ; GALINA ULANOVA — 
FABRICA „FARUL" — ORAȘUL 
N'FUMA -r SPORT Nr. 3/1964: ru

lează la Timpuri Noi (10—21) j 
ASASINUL DIN CARTEA DE TE
LEFON : rulează la înfrățirea între! 
popoare (10; 16,30; 18,30; 20,30); 
Tomis (10; 12; 14; 16,30; 18,30)
CUBA 58: rulează la Cultural (15; 
17; 19; 21); ANACONDA: rulează 
la Dacia (10; 12; 14,30; 16,30 18,30; 
21); PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MI^ 
NIE: rulează la Buzești (15,15; 
17,15; 19,; 20,30); LUMEA COMICĂ

A LUI HAROLD LLOYD : rulează 
la Crîngași (16; 18,15; 20,30); Pa
cea (16; 18,15; 20,30); SLUJNICA : 
rulează la Grivița (10; 12: 16; 18; 
20); DEZRĂDĂCINAȚII: rulează la 
Bucegi (10- 12; 15,15; 20,30 (grădi
nă) ; GOLFUL ELENA : rulează la 
Unirea (16; 18,15; 20,30); TOTUL 
DESPRE EV A: rulează la Vitan (16—< 
19); FRAȚII CORSICANI: rulează Ia 
Miorița (10; 12; 14. 16; 18,15;
20,30); Viitorul (15,30; 18; 20,30); 
DOUĂSPREZECE SCAUNE : rulea
ză la Munca (16; 18,15; 20,30);
FOTO HABER : rulează la Popu
lar (16; 18,15; 20,30); DOI COLO
NEI : rulează Ia Arta (16; 18; 20)< 
Lira (15; 17; 19).



In Comitetul celor 18 încheierea lucrărilor

Examinarea problemelor colaterale 
dezarmării Executiv al F.M.T.D,

Cuvîntarea reprezentantului R.P. Romine

GLxJEVA 16 (Agerpres). — 
Lucrările ședinței din 16 iulie 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare, consacrate exami
nării problemelor colaterale 
dezarmării, au fost prezidate 
de Vasile Dumitrescu, condu
cătorul delegației R.P. Romine, 
în această calitate el a sa
lutat prezența la ședință a se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, exprimînd dorința 
de a se folosi orice posibilitate 
pentru progresul tratativelor. 
„Știm, a spus vorbitorul, că 
sarcina care ne stă în fată nu 
este deloc ușoară dar, pătrunși 
ca și dv. de spiritul negocie
rilor duse cu răbdare și per
severență, nu se poate să nu 
ajungem la rezultatele dorite".

înaintea începerii dezbate
rilor, a luat cuvîntul U Thant, 
secretar general al Organiza
ției Națiunilor Unite, care a 
subliniat necesitatea imperioa
să a dezarmării generale și to
tale. El a relevat, de aseme
nea, importanța înfăptuirii 
măsurilor care să contribuie la 
destinderea încordării interna
ționale și la consolidarea în
crederii între state.

Reprezentantul URS.S^ S.K. 
Țarapkin, luînd cuvîntul a de
clarat că lichidarea bombar
dierelor va constitui începutul 
unei dezarmări reale și că a- 
cesstă măsură ar îngrădi po
sibilitatea declanșării unui 
război mondial.

în cuvîntarea sa, reprezen
tantul S.U.A., Timberlake, fără 
a obiecta împotriva a însăși 
ideii de lichidare a bombar
dierelor, s-a pronunțat numai 

. pentru lichidarea bombardie
relor de tip învechit. Poziția 
americană a fost sprijinită de 
delegații Canadei și Angliei.

Luînd cuvîntul la dezbate
rile ședinței, reprezentantul 
R.P. Romine, Vasile Dumitres
cu, a declarat că distrugerea 
bombardierelor ca unul din 
mijloacele de transport la țin
tă a armei nucleare, ar avea 
o importanță incontestabilă- Ei 
a arătat că bombardierele care 
se află în prezent la dispoziția 
marilor puteri nucleare, deși 
nu reprezintă mijlocul cel mai 
puternic și mai eficace de 
transportare la țintă a armei 
nucleare, reprezintă totuși o 
armă puternică a cărei folos. - 
re poate pricinui numeroase 
distrugeri de vieți și de bu
nuri. Șeful delegației romlne 
a subliniat că realizarea pro
punerii de distrugere a bom
bardierelor ar deschide per
spective pentru a aborda cu 
mai multă eficiență $i cele
lalte mijloace care alcătuiesc 
în prezent arsenalul rachetz- 
nuclear al marilor puteri.

V. Dumitrescu a spus că o 
soluție care să ducă 13 lichi
darea tuturor bombardierelor 
ar constitui un pas important 
spre reducerea pericolului nu
clear, ea implicînd cele mai 
simple forme de control, ceea 
ce constituie un argument In

plus în favoarea realizării cit 
mai curînd posibil a aceste; 
măsuri. El a relevat că în pri
vința controlului aplicării a- 
cestei măsuri, poziția celor 
două mari puteri — UJLS^. 
și S.UA. — pare a fi identi
că, și anume supravegherea la 
fața locului a felului cum se 
desfășoară în practică distru
gerea fizică a bombardiere’or 
declarate.

Reprezentantul R- P. Romi
ne a sugerat ca aplicarea a- 
cestei măsuri să fie însoțită și 
de alte măsuri. cum ar fi li
chidam bazelor militare de 
pe teritorii străine pe care 
sint staționate bombard.ere 
aparținir.d altor state- Vorbi
torul a arătat că bazele exis
tente în Europa, cit și in alte 
regiuni ale lumii reprezint a 
sursă de încordare care peri
clitează securitatea internațio
nală, inclusiv securitatea sta
telor pe teritoriul cărora se 
află asemenea baze. „După 
părerea noastră, a spus eL și 
în acest domeniu există pre
mise reale de natură sâ pro
moveze cauza dezarmării*.

Miercuri dimineață s-a în
cheiat la Budapesta ședința 
Comitetului Executiv al 
F.M.T.D.

In ultima ședință. Comitetul 
Executiv a aprobat rezoluții 
de sprijin și solidaritate cu 
lupta tineretului din diferite 
țări ale lumii pentru pace, in
dependență națională, împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru democrație și progres 
sociaL

Comitetul Executiv a adop
tat, de asenenea. o rezoluție 
generală care cheamă organi
zațiile de tineret membre ale 
F.T.M D. și cele cu care coope
rează în vederea realizării 
planttiui de activități CahTi* 
cu acest prilej.

Cceniteml Executiv a apro
bat afilierea U FJLTD. a 9 
organizații prevestind cin țâri 
sie Europen Asâei. Africii șâ 
Americti latine.

. Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Rodolfo Xf orbiei, 
președinte al FJLTD, care a 
făcut apel la' organizațiile 
membre să depună in comun 
eforturi sporii pentru înde
plinirea activităților ce stau 
In fața F3LTJX
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Măsuri pentru lărgirea

al 
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WASHINGTON 16 (Ager
pres). — Agenția americană de 

presă United Press Internațio
nal transmite :

Ministerul Comerțului 
S.U.A. a anunțat miercuri 

a adăugat mii de produse 
lista mărfurilor care pot
exportate fără licență în Ro- 
mînia. Această măsură situea
ză Romînia in aceeași catego
rie cu Polonia, în ce privește 
comerțul cu Statele Unite.

Statele Unite au consimțit 

să elibereze licențe pentru 
un număr de instalații indus
triale americane de care este 
interesată Romînia.

Aceasta este o urmare a a- 
cordurilor încheiate între 
S.U.A. și R.P. Romînă cu pri

vire la lărgirea comerțului 
dintre cele două țări.

Funeraliile lui Maurice Thorez

întrevederile lui U. Thant

cu S. Tuomioja

reprvae
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Goldwater — candidat

al partidului republican
SAN FRANCISCO 16 (Ager

pres;, — Senatorul Barry 
G-rirârater din Arizona a fost 
i-semnat miercuri seara can- 
riri*. prezidențial republican 
la congresul național al parti- 
dchri. El a obținut 883 de vo
tări față de 214 voturi întru- 
mte de rivalul său, guverna- 
taral WiHiam Scranton, din 
Pemjyîvania.

GcLimzer, a cărui desem- 
stze era prevăzută, reprezintă 
tr.za conservatoare a parti- 
: — Scranton. reprezentînd 
rioMririe moderate din par- 
- ~ republican. și-a început 

a prea tirziu pentru 
> mat putea răsturna tendin
ța rpr» Goldrater manifesta
ți ri rirxLrile partxnpanțil2r 
M eacagex T-riată râpă Inchi-

»-a -«rene M trbrg-J âodarizd

New York, de a reveni asupra 
votului lor, moțiunea a fost 
adoptată în unanimitate, prin 
ridicare de mîini.

Desemnarea lui Goldwater 
a fost imediat urmată de o 
manifestație antisegregațio- 
nistă în jurul lui „Cow Pa
lace*, unde are loc congresul 
și la care au participat tineri 
albi și negri.

Congresul care urmează 
să-și încheie lucrările tîrziu 
in cursul nopții, mai trebuie 
In prealabil să desemneze un 
candidat la vicepreședenție. 
William Miller, reprezentant 
în Congresul S.UA.. din par
tea statului New York a fost 
ales pentru acest post de se
natorul Goldwater, care îl va 
recomanda congresului

Unul din primele ecouri la 
ocerr. narea senatorului Goid- 

pmtM im pMflh M 
Jcen Bailey, președintele co- 
mrieriihn națmnai al partidu
lui democrat, care a declarat 
că partidul republican „a tre
cut in miinile unei minorități. 
Otoectivul candidatului de
semnat este de a diviza mai 
curind decit de a uni țara, și 
filozofia sa a fost descrisă de 
membrii propriului său partid 
ca o amenințare la adresa pă
cii și a progresului Statelor 
Unite".

PARIS 16 (Corespondentul 
Agerpres T. Vomicu transmite:

Joi după-amiază au avut loc 
la Paris funeraliile lui Mau
rice Thorez, președintele Par
tidului Comunist Francez, mi
litant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

O mulțime imensă de oa
meni s-a adunat pe strada 
Chateaudun în fața sediului 
C.C. al P. C. Francez și în 
cartierele învecinate. Circula
ția a fost oprită. Din Paris, 
din suburbiile lui proletare, 
din toate colțurile Franței, 
aici au sosit reprezentanți ai 
oamenilor muncii.

In sala acoperită cu crep ne
gru a sediului C.C. al P.C. 
Francez, prin fața sicriului lui 
Maurice Thorez, oamenii mun
cii au continuat să treacă în 
tăcere. Reprezentanții partide
lor comuniste frățești au dat 
ultimele onoruri eminentului 
activist al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

Partidul Muncitoresc Romîn 
a fost reprezentat la funera
liile lui Maurice Thorez de o 
delegația compusă din tovară
șii Dumitru Coliu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., și Marin Rădoi, 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. București. Joi di
mineața, tovarășii Dumitru Co
liu și Marin Rădoi au prezen
tat condoleanțe membrilor Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Francez, au depus o coroană 
de flori și au făcut de gardă 
la catafalc.

Ultima gardă de onoare a 
fost formată de conducătorii 
P. C. Francez.

Ora 15 (ora Parisului). Si
criul cu corpul neînsuflețit al 
lui Maurice Thorez, drapat în 
roșu, peste care se află eșarfa 
de deputat a președintelui P.C. 
Francez este scos de la sediul 
C.C. al P. C. Francez și depus 
pe un car funebru. Carul este 
urmat de membrii familiei de
functului, conducători ai par
tidului, deputați și senatori, 
reprezentanții partidelor co-

muniste și muncitorești fră
țești, de o mare mulțime. Cor
tegiul funerar s-a îndreptat 
încet spre cimitirul Le Pere 
Lachaise. Cortegiul a ocupat 
întreaga lățime a străzilor pe 
care le-a urmat — Lafayette, 
bulevardul Magenta, strada 
Republicii, bulevardul Menil- 
montânt. Toate aceste străzi, 
lungi de mai mulți kilometri, 
erau ticsite de lume.

La mitingul de doliu care a 
avut loc la cimitirul Pâre La
chaise, a luat cuvîntul Wal
deck Rochet, secretar general 
al Partidului Comunist Fran
cez, care a evocat activitatea 
lui Maurice Thorez, arătînd că 
„durerea încercată astăzi de 
comuniști este prea mare pen
tru a putea fi exprimată în 
cuvinte. Toți comuniștii, toți 
oamenii muncii, toți republi
canii sînt cuprinși de durere".

Scumpe Maurice, a spus 
Waldeck Rochet, cu durere în 
inimă îmi iau rămas bun de 
la tine îtn numele Comitetului 
Central al partidului. Ai în
truchipat cele mai bune tra
diții revoluționare și cele mai 
înălțătoare aspirații ale miș
cării muncitorești franceze. 
Vom urma gloriosul tău exem
plu, luptînd pentru cauza pă
cii și libertății, cauza Franței 
și comunismului, căreia i-ai 
slujit cu atîta abnegație.

La mitingul de doliu au mai 
luat cuvîntul Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., și 
Benoit Frachon, secretar ge
neral al Confederației Gene
rale a Muncii din Franța.

Mitingul de doliu a luat 
sfîrșit. Corpul neînsuflețit al 
lui Maurice Thorez a fost, 
apoi, înmormîntat lingă Zidul 
comunarzilor, unde au căzui 
ultimii apărători ai Comunei 
din Paris, unde se află înmor- 
mîntați Henri Barbusse, Mar
cel Cachin și alți luptători e- 
mineinți pentru cauza clasei 
muncitoare din Franța.

întrunire a Consiliului de Miniștri

vest-german

Zile de caniculă în Europa
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REPUBLICA MAU: Elevi de la o școală tndastnajă Ia 
orelor de practică

MA11LXILE UNITE. — Guver- 
$; Norvegiei au in- 

rimat prin reprezentanții lor Ia 
OJCUL, pe seoetaxul general al 
05 U Thant, că sprijină cel 
de-al doilea maudat al forțelor

Berea. mijlocul tradițional al 
belg:er_.o.- de c lupta împotri
va deshidratării, se consumă 
Jntr-an ritm cu 30 la sută mai 
ridica decit în aceeași perioa
dă a csu.' ji trecut în Olanda 
petru uoUați s-cu îmbolnăvit 
de itmofOie în timpul unui 
zserj. Otaol dintre ei a murit.

Ccaficr așteptărilor, căldura 
=a esîe aUl de mare în țările 
seditemaeeze. In Grecia și I- 
tzlsa mercurul nu a atins decit 
33 crsde. far la munte zăpada 
nj'.exi a permis iui Luigi di 
-*fcrce fd stabilească un nou 
record mondial la probele de 
sli viteză cu 173 kilometri la

BONN 16 (Agerpres). >— 
Miercuri, a avut loc la Bonn 
o întrunire a Consiliului de 
Miniștri vest-german. După 
cum a declarat purtătorul de 
cuvînt oficial al guvernului, 
„Consiliul a aprobat în unani
mitate participarea R.F.G. la 
forțele nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O.". Purtătorul de 
cuvînt a subliniat că Bonn-ul 
consideră forțele nucleare 
multilaterale ca un factor me
nit a duce la așa-zisa „uniune 
politică" vest-europeană. El a 
precizat că această forță ar 
exclude construirea de către 
țările vest-europene a unor 
forțe nucleare naționale și ar 
corespunde principiului nedi- 
siminării armelor atomice.

Observatorii remarcă că în 
afară de R.F.G., nici un gu
vern din țările membre ale 
N.A.T.O. nu și-a exprimat 
pînă în prezent în mod clar 
adeziunea la planul privind 
crearea forțelor nucleare mul
tilaterale. Se precizează că 
guvernul Franței a refuzat să 
subscrie la acest plan.

In același timp, purtătorul 
de cuvînt a arătat că cabine
tul vest-german a autorizat 
în unanimitate pe cancelarul 
Ludwig Erhard să întreprin
dă noi inițiative în vederea 
începerii de negocieri menite 
a duce la așa-zisa „unificare 
politică" vest-europeană. A-

nunțînd această știre, Karl 
Giinther von Hase, a precizat 
că miniștrii au fost de acord 
că „reanimarea" problemei 
uniunii politice vest-europene 
și punerea la punct a unor 
propuneri „acceptabile pentru 
cei șase" ar putea să aibă loc 
cu ocazia întrunirii intermi
nisteriale a C.E.E. El a subli
niat că Franța și R.F.G. au 
convenit în timpul recentei 
întrevederi dintre conducăto
rii celor două țări că nu este 
necesară crearea unor noi in
stituții franco-vest-germane 
pentru a ajuta „evoluția" eu
ropeană.

-------- •---------

A. Gizcnga a sosit
la

LEOPOLDVILLE - Agenția 
France Presse anunță că An
toine Gizenga, continuatorul 
cauzei lui Lumumba și condu
cătorul Partidului solidarității 
africane, a sosit joi după- 
amiază la Leopodville.

Gizenga a fost eliberat în 
dimineața zilei de 15 iulie din 
închisoarea de pe insula Bola- 
bemba unde a fost deținut 
timp de doi ani.

Săptăniîna tineretului din Mali
BAMAKO 16 (Agerpres). — 

Cu prilejul încheierii Săptă- 
mînii tineretului din Mali, la 
Bamako a avut loc în prezen-. 
ța unui numeros public, a 
oaspeților de peste hotare, 
precum și a președintelui țării, 
Modibo Keyta, o pitorească 
serbare populară.

Luînd cuvîntul cu ăcest pri
lej, Modibo Keyta a subliniat 
că tineretul țării crede în vii
torul luminos al patriei sale.

colonialiștilor nu 
voința poporului

Oprimarea 
a înfrînt 
spre un viitor mai luminos 
spre independență, a subliniat 
președintele.

In încheierea cuvîntării sale. 
Modibo Keyta a arătat că Re
publica Mali și-a ales o cale 
nouă de dezvoltare. Alegerea 
aceasta este definitivă, a spus 
el, și nici o acțiune subversi
vă a colonialiștilor nu va pu
tea abate țara din calea ei.

BRAZZAVILLE. — La Braz
zaville s-a anunțat câ guver
nele Republicii Congo (Braz
zaville) și al Republicii Demo
crate Vietnam au hotărît sâ 
stabilească relații diplomatice 
între cele două țări și să facă 
schimb de reprezentanți diplo-

DAKAR. — Partidul afri- 
i. miepermmy. o.r Gni- 

neea portugheză și Insulele 
Capotai Verde a dat publici- 
tătu o dedzrație in care se 
arată că in umpul acțiunilor 
~ imțiate de forțele pa-
trietxe luna trecută în regiu- 
nfle din nordul Guineei por
tugheze trupele colonialiste 
au pierdut 56 de militari, iar 
35 au fost răniți.

ale perturbărilor ce se produc în 
straturile superioare ale atmosfe
rei. Cu ajutorul injectoarelor in
stalate la bordul rachetelor s-au 
pulverizai nori de sodium, care 
au patul fi iotograiiați și studia ți 
de pe pămlnL Rachetele de tipul 
~Nike-.Apache", cu care s-au efec
tuat experiențele, au atins înăl
țimi de 51—130 km.

Mijlociu și regiunii Mării Me- 
diterane.

Participanții la conferință 
vor discuta problema bolilor 
sîngelui, ale organelor endo
crine, ale maladiilor infecțioa- 
se la copii și altele.

Londra s-a 
la 27 iulie

LONDRA. — La 
anunțat oficial că 
Richard Butler, ministrul afa
cerilor externe al Marii Bri
tanii. va pleca într-o vizita 
oficială de cinci zile în Uniu
nea Sovietică.

LONDRA. — Doi indivizi, care 
au săvîrșit atentatul împotriva lui 
Jomo Kenyatta, primul ministru al 
Kenyei, care participa Ia Londra 
la conferința Commonwealthului, 
au fost arestați și apoi eliberați pe 
o cauțiune de 50 lire sterline fie
care. Ei vor ii traduși în fața jus
tiției. Unul dintre ei — pe nume 
John Tyndall, a fost locotenent ql

LONDRA. — Agenția Bet
ter anunță că la 20 iulie primul 
ministru grec. Gherrgh;os Pa- 
pandreu va face o vizttă ofi
cială de două zile Ia Londra 
la invitația guvernului Marii 
Britanii. Premierul grec va 
avea întrevederi cu Imul 
ministru englez Douglas Home 
și .cu ministrul afarergor ex
terne, Richard Butler, eu care 
va discuta problema cipriotă 
și situația politico-militarâ din 
regiunea Mării Mediterane.

NICOSIA. — Miercuri, pen
tru a 3-a zi consecutiv. în re
giunea din jurul castelului for
tificat Saint Hilarion s-au pro
dus incidente intre ciprioții 
turci și greci.

Un purtător de cuvînt al 
forțelor O.N.U. din insulă a 
declarat că elemente arma
te ale ciprioților greci au îna
intat cu aproximativ 800 me
tri spre fortăreața Saint Hi
larion, ocupînd poziții întări
te în fața acestuia. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că în a- 
ceastă regiune s-a produs în 
cursul ultimelor zile o înrău
tățire considerabilă a situa
ției.

Agenția France Presse in
formează că ciprioții turci din

N1W YORK. — Adsmwfnzs 
napoacli pentru prcblevxle aero
nauticii și cercetcrea spațiuhii 
cosmic a S.U-A. (NJtXAJ a aaun- 
țal cd miercuri a fost lansete de 
la baze din Wallops Island (Statul 
Virginia) șapte rachete meteorolo
gice pentru studierea straturilor 
superioare ale atmosferei și ionos- 
ferei. Dintre acestea trei au urmă
rit efectuarea unor studii privind 
diferențele dintre zi și noapte în 
ionosferă. Celelalte patru rachete 
au continuat programul de măsu
rători ale intensității viatului și

După convorbirile dintre 
delegațiile P.C.U.S. 
și P.S. din Japonia

MOSCOVA. — TASS transmite 
ci a fost sexu-îtă declarația co- 
runi cu privire Ia convorbirile 
dintre o delegație a P.C.U.S. in 
frunte ca A. L Mikoîan și o dele
gație a Partidului Socialist din 
Japocxa. ia frunte cu secretarul 
general al partidului. Tomomi Na- 
r.ta caro s-a aflat in U.R.S.S. la 
nrrrtaria C.C. al P.C.U.S. între 29 
iunie și 15 iulie. Membrii delega
ției P.S. din Japonia au fost pri
miți si de către N. S. Hrușciov.

Coie dooâ părți se arată în de
clarația comună și-au exprimat 
cocvingerea câ pe viitor, în pro
cesai dezvoltării coexistentei paș
nice. relațiilor prietenești și de 
bani vecinătate dintre cele două 
Uri. vor fi create condițiile care 
să asigure apropierea continuă 
dintre Japonia și UJLS5.

HAVANA. — Recent, corul 
feminin și orchestra națională 
de cameră din Havana au 
prezentat în primă audiție 
sub conducerea dirijorului 
Manuel Duchesne Cuzan, 
„Cinci cîntece populare din 
Ardeal" de compozitorul Du
mitru Capoianu.

Conlerințd pentru 
bunăstarea copiilor

ATENA. — Intre 27 și 
septembrie va avea loc la 
tena cea do-a 4-a conferință 
regională pentru 
copiilor din țările Orientului
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bunăstarea

ATENA. — în procesul în legă
tură cu manifestațiile din Parla
ment intentat împotriva a 32 de 
persoane, Tribunalul corecțional 
din Atena, a condamnat 23 de per
soane la închisoare pe termene 
între o lună și 30 de luni. Nouă 
acuzați au fost achitați. Se știe, 
că la 3 iulie, un grup de membri 
ai partidului (E.R.E.), după ce au 
participat la o întrunire electorală 
s-au îndreptat spre Parlament în- 
cercînd să pătrundă cu forța în 
sala de ședințe. Ei au fost acu
zați de tulburarea ordinei publice 
și de a fi adus insulte autorități
lor. în acest proces martorii, 
în rîndul cărora s-au aflat nu
meroși deputați și miniștri, au de
clarat că incidentele de Ia 3 iulie 
au făcut parte dintr-un plan al 
organizațiilor extremiste de dreap
ta care au încercat să provoace 
tulburări menite să ducă la instau
rarea unui regim dictatorial în 
Grecia.
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