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• Convorbirea

11 700 cu viata

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului

Echipa de tinichigii condu
să de Anton Ghica, de la 
IS.C.M. Popești Leordeni, 
este evidențiată în între
cerea socialistă. Coloana 
502 A.B a Combinatului pe
trochimic Ploiești a fost pre
dată de această echipă cu 

11 zile mai devreme. I 
I

Cum pregătiți
recoltatul porumbului?
Se apropie recolta- 

tul porumbului. Deși 
atenția colectiviști
lor și mecanizatori
lor este îndreptată 
acum în principal 
spre grăbirea ritmu
lui de execuție a 
arăturilor de vară și 
pregătirii unui bun 
pat germinativ pen
tru insămînțarea cui 
turilor de toamnă, în 
ultima perioadă în 
toate unitățile agri
cole socialiste s-au 
intensificat lucrările 
pregătitoare pentru 
recoltatul porumbu 
lui. Va fi nevoie ca 
într-un timp scurt să 
se execute un volum 
mare de lucrări : 
strîngerea și depozi
tarea știuleților, 
transportul lor Ia 
bazele de recepție, 
tăierea cocenilor și 
eliberarea 
lor pentru 
rea rapidă 
lor mai

terenuri- 
efectua- 

a arături- 
ales 

parcelele ce 
semănate cu 
de toamnă, 
necesar un 
mare de forțe și mij
loace 
Pentru 
ra un 
maxim, 
trebui bine organi 
zată la toate punc
tele de lucru : recol
tat, transportat, eli
beratul terenului 
etc. iar forțele ju
dicios repartizate.

Aceasta cere o te
meinică pregătire. 
In scopul generali
zării experienței 
bune ziurul nostru a 
organizat o ancheta 
pe tema „Cum pre
gătiți recoltatul po 
rumbului ?“ Ia care 
azi ne răspund to
varășii :

pe 
fivor 

culturi 
Va fi 
volum

de muncă, 
a sc asigu- 

randament 
munca va

LOCUINȚE
In mai multe orașe din țară 

au lost terminate și predate 
locatarilor noi apartamente.

CONSTANȚA

Zilele acestea în noul com
plex de locuințe Tomis 1 din 
orașul Constanța, constructorii 
aparținînd trustului de con
strucții edilitare și hidrotehni
ce au dat în folosință alte 787 
apartamente. în cursul acestui 
an s-a prevăzut să se constru
iască în regiune peste 1 800 de 
apartamente.

în această parte a țării, fon
dul de locuințe al orașelor s-a 
îmbogățit în anii de după Eli
berare cu aproape 10000 de 
apartamente.

IAȘI

De la începutul anului în 
orașele regiunii Iași au fost 
date în folosință aproape 1 700 
de apartamente noi cu circa 
600 mai multe decît anul tre
cut. Alte aproape 700 vor mai 
fi terminate pînă la sfîrșitul 
anului.

Numai în orașul Iași au fost 
construite aproximativ 1300 
de apartamente, ceea ce repre_ 
zintă circa 75 la sută din nu
mărul total de apartamente 
care urmează să fie date în 
folosință la Iași în acest an.

în anii puterii populare, la 
Iași, Bîrlad, Pașcani, Vaslui și 
Huși s-au construit peste 9 000 
de apartamente, în ansambluri 
arhitectonice armonioase, pre
văzute cu unități social-cultu- 
rale, magazine moderne și uni_ 
tați de prestări de serviciu.

La ancheta noastrâ răspund:

M u n c i t 8 r
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Plecarea delegației de partid și de stat
a R. P. Ungare

Primirea de către tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer 

a conducătorului delegației 
de partid și de stat a R. D. Germane
Marți la amiază tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C 
al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mine, a primit pe tovarășul 
Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., locțiitor al președin
telui Camerei Populare, con
ducătorul delegației de partid

și de stat a R. D. Germane 
care a participat la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

La primire a luat parte to
varășul Petre Borilă, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

(Agerpres)

Plecarea delegației de partid și de stat
a R. S. Cehoslovace

Anul acesta în 
gospodăria noa
stră secerișul 

s-a terminat in nu
mai 7 zile, iar cele 
1600 de hectare sînt 
acum arate și pregă
tite în vederea însă- 
mînțărilor de toamnă. 
Paralel cu arăturile 
s-au efectuat și lucră
rile dc fertilizare a 
terenului. Pe 700 de 
hectare s-au încorpo
rat cite 200 de kg 
superfosfat, iar pe alte 
150 dc hectare s-au 
împrăștiat cîtc-2o de 
tone de gunoi de 
grajd. FaptuJ că meca
nizatorii noștri — în 
cea mai mare parte ti
neri — printr-o folosi
re rațională a mașini
lor și a timpului dc 
lucru au terminat mai 
devreme arăturile ne-a 
dat posibilitatea să ne 
pregătim din 
pentru lucrările
toamnă și în special 
pentru recoltatul po
rumbului boabe. A- 
ceastă cultură ocupă 
o suprafață de 925 
de hectare. Lucrările 
de pregătire a recol
tatului sînt în toi. Mai 
întîi ne-am ocupat de 
asigurarea unui nu
măr suficient de brațe 
de muncă și a mijloa
celor de transport. 
Pentru aceasta am luat 
legătura cu mai multe 
gospodării colective 
din împrejurimi, cu 
care noi avem o strin- 
să colaborare. Astfel, 
cu gospodăriile colec
tive Fulga de Jos, 
Cioceni, Parepa și al-

tele am încheiat con
tracte prin care ne-am 
asigurat în întregime 
necesarul forței 
muncă manuală, 
încheiat apoi un 
tract cu l.R.T.A.
ne va pune la dispozi
ție 20 de autocamioa
ne cu remorci. Am 
pregătit totodată 1 ooo

de 
Am 
con- 
care

Gheorghe 
St.

Gheorghe
directorul G.A.S. Al
bești, regiunea Ploiești

de coșuri care au fost 
repartizate la secții, 
în raport cu suprafe
țele pe care le au de 
recoltat. Cele trei 
autocamioane ale gos
podăriei le vom folosi 
la transportul porum
bului dc pe Iotul de 
150 de hectare desti
nat producerii 
minței.

Recoltatul îl 
începe în jurul 
de 5 septembrie,
fășurarea acestei lu
crări într-un ritm 
rapid deprinde, firește, 
de modul in care este 
organizată munca. 
Vom intra mai intn în 
lanurile cu porumb 
tunporiu ce se fanînd 
pe 250 de hectare, lu
crarea executrix 2-se
apoi treptat pe c£e-

se-

vom 
datei 
Des-

Ialte tarlale. Știuleții 
vor fi recoltați de pe 
tulpini, direct depănu- 
șați. Ei vor fi trans
portați mai întii la 
marginile drumurilor 
și așezați în grămezi 
la distanțe egale, de 
15 metri, de unde, 
pînă seara vor fi duși 
la baza de recepție. La 
fiecare autocamion 
prevăzut cu remorcă 
vor fi repartizați 4—6 
încărcători, în funcție 
de capacitatea mașinii, 
asigurînd o staționare 
minimă la punctele de 
încărcare și descăr
care.

Evaluările făcute în 
lan arată că produc
țiile vor fi mai mari 
decît cele planificate. 
Tocmai de aceea am 
chibzuit bine cum va 
decurge fiecare opera
ție. După calculele 
noastre viteza zilnică 
trebuie să fie de 55-40 
de hectare. Aceasta 
înseamnă ca recolta 
va fi ț.usă la adăpost 
în maximum 20—22 
de zile. Pentru execu
tarea la timp a arătu
rilor, terenul va fi 
imediat eliberat de 
coceni care vor fi de
pozitați temporar la 
marginea tarlalelor, 
iar pentru sporirea vi
tezei de lucru la arat 
pe toate tractoarele or
ganizăm munca în 
două schimburi. în fe
lul acesta recoltatul 
porumbului se va face 
la timp și fără pier
deri, iar pentru semă
năturile ce toamnă se 
va pute» arigura ua 
bc* pat gemrratrr.

Mircea Gardin,
președintele G.A.C. Agigea

— Constanța

Anotimpul de toamnă aduce 
cu sine un volum mare de lu
crări : culesul viilor, al grădi
nilor, arături, însămînțări etc. 
Dintre acestea, pentru recolta
tul porumbului va fi nevoie de 
cel mai mare volum de muncă. 
Pentru ca lucrările să nu fie 
mult aglomerate, gospodăria 
noastră a executat,încă de 
acum arăturile de vară pe în
treaga suprafață cultivată cu 
grîu, din care o parte am în- 
sămînțat-o cu porumb-siloz. 
Ne-am îngrijit apoi de pregă-

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația de partid și 
de stat a R. P. Ungare, care, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R- P. 
Romîne a participat la sărbă
torirea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Kallai Gyula, membru al Bi
roului Politic al
P.M.S.U., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri, gene- 
ral-maior Borbandi Janos, ad
junct al ministrului apărării 
naționale și Jeno Kuty, amba
sadorul R. P. Ungare la Bucu-. 
rești.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. R&mîne și R. P. Ungare.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Leonte

C.C. al 
al

Răutu, Mihai Dalea, Constan
tin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Isac 
Martin, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor, Si- 
mion Bughici și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., An.- 
drei Păcuraru, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
general-maior Ion Dincă, se
cretarul Consiliului politic su
perior al forțelor armate.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă, precum și 
membri ai ambasadei R. P. 
Ungare în R. P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un jșrup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala delegația de partid 
și dc stat a R. S. Cehoslovace, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, a participat 
la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Ceho
slovace, conducătorul delega
ției, Frantisek Dvorsky, mem
bru al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, general maior Mar
tin Korbela, membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și 
Jaroslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace în R. P. 
Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat al 
R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovară

șii Petre Borilă, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Petre 
Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R., Isac Martin, membru 
al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Mihail Levente, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., ministrul comerțului 
interior, Constantin Lăzăres- 
cu, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, general locotenent 
Marin Nicolescu.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acredi
tați în R. P. Romînă, precum 
și membri ai ambasadei R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros-., ^delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
flori membrilor delegației.

(Agerpres)

Acțiuni de ridicare a calificării
In întreprinderile industriale din 

regiunea Banat și-au ridicat cali
ficarea, prin cursuri de scurtă du
rată, peste 3 000 de muncitori si- 
derurgiști, mineri, constructori de 
mașini etc.Totodată, peste 1 300 de 
tehnicieni, maiștri și șefi de echi
pă au urmat cursuri de speciali
zare. pentru însușirea de noi teh
nologii de lucru și utilizarea cu 
randament sporit a unor agregate 
și mașini moderne, cu care au

fost înzestrate în vltâcc! 
serie de întreprinderi d_r regr^ze 
La acțiunea de ridicare a critică
rii profesionale a muncitorilor 
în specializarea tehnicienii 
maiștrilor, un aport preț 
adus cercetătorii și cadrele 
tice de la baza de cercetări știin
țifice din Timișoara a 
R. P. Romine 
politehnic din

și de la 
localitate.

(Agerpres)

(Agerpres)(Continuare în pag. a 111-a)

In marea vitrină a tării
Sîntem în a cincea zi a ex

poziției printre miile ei de vi
zitatori. Și azi ca și ieri, ca în 
toate celelalte zile de pînă a- 
cum, o privire dă ansamblu a- 
supra priveliștii pe care ți-o 
oferă expoziția, te introduce 
dintr-odată într-un impresio
nant spectacol. Un fluviu de oa
meni. Fiecare absorbit, medi
tativ, atr.s în același timp îr 
zeci de locuri — o masă de oa 
meni, vizibil emoționată. In
teresul și bucuria tuturor și : 
fiecăruia în parte au un pune 
comun de intersecție : oameni: 
caută și găsesc în această ex 
poziție confirmarea -forței pc 
care a căpătat-o astăzi patria 
noastră socialistă. Ei caută ș’ 
găsesc aici rodul propriei loi 
munci, materializarea proprii
lor visuri. Ne-am apropiat dc 
cîțiva dintre acești vizitatori 
și transcriind vă oferim cîteva 
din gîndurile lor.

Lingă mașinile electronice 
de calcul CIFA 102 și varianta 
ei mai nouă CET-500 l-am în
tâlnit pe tehnicianul Vasile

Haldan de la Institutul meteo
rologic.

„La institutul nostru — ne-a 
spus dînsul — se folosesc în 
prezent numeroase aparate e- 
lectronice de mare precizie, 
produse în țară. Ele sînt 
de foarte bună calitate. 
Vreau să remarc faptul că 
aparatele au un gabarit 
redus, de pildă numărăto
rul de particule și sînt con
struite astfel îneît să asigure 
condiții de muncă optime teh
nicienilor operatori. îmi ex
prim satisfacția și mîndria de 
z vedea că tehnica și știința 
'omînească în acest domeniu 
se află astăzi la un înalt nivel. 
De altfel, pretutindeni în ex
poziție este oglindit acest a- 
ievăr îmbucurător".

Priviți imaginea de sus. In 
clipa în care am fotografiat, în 
acest grup s-a petrecut urmă
torul episod. Pentru că ghi
dul era ocupat cu alți vizita
tori, bătrînul cu ochelari l-a 
rugat pe vecinul «ău din dreap

ta să-i explice la ce folosește 
această mașină elegantă.

— Eu sînt mecanic a răs
puns tînărul, lucrez într-o fa
brică și avem și noi acolo ast
fel de mașini. Pot da explica
ții. Iată... Și timarul s-a dove
dit a fi un ghid competent.

O părere despre mașinile și 
utilajele expuse la parterul 
pavilionului central a expri
mat-o C. Alexandru, strungar 
la FMUAB :

„Am rămas impresionat de 
gradul înalt de tehnicitate al 
acestor mașini. Dar vreau să 
subliniez alt lucru. Sînt con
struite cu gust, au o estetică a- 
parte — o arhitectură a lor. 
Muncitorul de astăzi lucrează 
la o mașină curată și frumoasă 
și asta nu face decît să-i spo
rească capacitatea de muncă".

Tovarășul Dumitru Budget, 
ajustor mecanic la fabrica Vis- 
cofil, a fost și ieri la expoziție. 
Ieri era însă singur. A privit 
mult timp, a văzut o parte din 
expoziție *1 a hotărît iâ aducă 
aici, netntîrziat, *1 pe tovarășii

lui din echipă. Așa. se face că 
l-am găsit în mijlocul a 18 oa
meni dînd explicații, înflăcă
rat, cerindu-îe celorlalți — 
chiar și reporterului — sâ con
firme că sînt Ia fel de înfiin
țați pentru tot ce văd. (Foto 2).

„Cîteva dintre aceste noi și 
moderne mașini le avem și noi. 
Altele le vom primi curind. 
întreprinderea noastră se dez
voltă și o să aibă mereu ne
voie de mașini din ce în ce 
mai perfecționate'.

Uneori, depinde de momen
tul în care le-ai cerut declara
ția, oamenii nu se referă nu
mai la domeniul profesiunii 
lor.

Anca Miroiu. salariată a 
MIPC nu ne-a vorbit despre 
chimie ci despre produsele in
dustriei ușoare.

„Sînt îneîntată de linia nouă 
care oferă confecțiilor de damă 
eleganță și suplețe".

Cei mai mulți însă se des
prind treu de profesia lor, de 
domeniul oare-1 pasionează-

In sectorul rezervat realiză
rilor agriculturii noastre socia
liste am întîlnit-o pe tovarășa 
inginer agronom Speranța 
Berbecaru :

„Așa, despre toată expoziția 
este foarte greu — ne-a spus 
dînsa — să-mi adun acum în 

cîteva cuvinte impresiile. Des
pre asta s-au vorbești foarte 
mult s-au exprimi totul într-un 
cuvînt. Am văzut o parte din 
expoziție și m-am oprit acum 
in sectorul care vorbește de
spre munca și despre pasiu
nile mele : agricultura. Tocmai 
priveam un lucru mic în apa
rență, un soi de roșii — roșiile 
„Aurora 100". Ei bine, observ 
acum cu admirație că soiul a 
fost mult îmbunătățit și asta 
îmi vorbește despre stăruința 
și priceperea cercetătorilor 
care desigur au depus o muncă

MIHAI CARANFIL
V. CONSTANTINESCU 
Fotognrfii: ION CUCU

fContMuare In paf. « JII-®)

sub conducerea înțeleaptă
a Partidului

In telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne, to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, de participant la sesiunea 
festivă a Sfatului popular regional 
Iași, organizată cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a zilei de 23 
August, se spune :

Alături de toți oamenii muncii 
din regiunea noastră ne îndreptăm 
gîndurile, dragostea și recunoștința 
noastră fierbinte către gloriosul 
nostru partid, către conducerea sa 
înțeleaptă, în frunte cu dum
neavoastră, scumpe tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dep

In istoria poporului romîn vor 
rămîne nepieritoare meritele glo
riosului nostru partid, al cadrelor 
sale de bază, al dumneavoastră 
personal, în organizarea și înfăp
tuirea insurecției armate victo
rioase din august 1944, care a 
deschis drumul spre făurirea Ro
mîniei noi, socialiste.

Martori ai uriașelor ralizări, ob
ținute de poporul nostru sub con
ducerea partidului, sîntem profund 
recunoscători conducerii partidului 
și statului pentru grija deosebită, 

părintească, acordată dezvoltării 
multilaterale a orașului și regiunii 
Iași, pentru îndrumările perma
nente pe care le primim în activi
tatea noastră. Oamenii muncii din 
regiunea Iași îndeplinesc cu succes 
planul de dezvoltare economică și 
social-culturală a regiunii, sarci
nile stabilite cu prilejul vizitei fă
cute de conducerea de partid și 
de stat, în frunte cu dumnea
voastră în orașul și regiunea 
noastră.

Prețioasele îndrumări și sarcini 
cuprinse în expunerea făcută în 
fața activului de partid în septem
brie 1961, ne-au fost și ne sînt 
călăuze permanente în întreaga 
noastră activitate.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii întreprinderilor industriale 
din regiunea Iași, raportează con
ducerii partidului și statului în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări « Eliberării pa
triei. De la începutul anului șl 
ptnă în prezent, s-ao obținut pro

duse peste plan' în valoare de 65 
milioane lei, economii suplimen
tare în valoare de 17 289 000 lei 
și beneficii peste plan de 
20 144 000 lei.

Alături de industria socialistă 
— rod al politicii partidului de 
industrializare a țării — se dez
voltă continuu agricultura re
giunii noastre, are Ioc întărirea 
permanentă economică și organi
zatorică a unităților agricole so
cialiste.

Intelectualitatea ieșeană mun
cește cu abnegație, îmbogățind 
tradițiile științifice și culturale 
ale lașului cu noi valori, demne 
de epoca în care trăim.

Recenta hotărîre a C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului ‘ de Miniștri al 
R.P.R. cu privire la majorarea sa
lariilor la toate categoriile de sa- 
lariați — expresie a politicii con
secvente a partidului și guvernu
lui de ridicare a nivelului de trai 
al celor ce muncesc — a fost pri
mită cu deosebită însuflețire și 
recunoștință de toți oamenii mun
cii, fiind conștienți că traducerea 
în viață a prevederilor hotărîrii 
cere obținerea de noi succese în 
creșterea producției, productivită
ții muncii și reducerea prețului de 
cost.

Rezultatele obținute în dezvol
tarea economiei, culturii și a creș
terii nivelului de trai al oameni
lor muncii, ilustrează clarviziunea 
.politicii Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, forța creatoare a poporului 
nostru, talentul și hărnicia sa. 
Fiecare om al muncii este convins 
că Partidul Muncitoresc Romîn 
este trup din trupul poporului, că 
politica partidului se contopește cu 
interesele maselor celor ce mun
cesc.

Privind cu mîndrie patriotică, 
mărețele înfăptuiri care au ridi
cat țara și poporul pe treptele lu
minoase ale socialismului, munci
torii, țăranii colectiviști1 și inte
lectualii din regiunea Iași, se an
gajează în fața conducerii de 
partid și de stat, a dumneavoastră 
personal, tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, să-și sporească per
manent eforturile, pentru a traduca 
în viață sarcinile desăvârșirii con
strucției sorialismului,' -pentru a 
face patriafru-

*



meniul tehnicii reactorilor, 
domeniu in care Romînia își 
manifestă prezența activă, 

semnificativ în această 
privință este și faptul, că 
Agenția internațională pentru 
energia atomică a încheiat cu 
IF A un contract care prevede 
aplicarea unor metode noi de 
.lucru cu reactorul și cu an
samblul nostiu subcritic, me
tode introduse pentru prima 
oară de cercetătorii, noștri. 
Trebuie să subliniem faptiil că 
descoperirea și aplicarea țtaor 
metode noi de lucru cu reac
torul reprezintă rezultatul unor 
fructuoase lucrări experidien- 
tale efectuate cu această ma
șină nucleară, lucrări care au 
dus, nu numai la rezultatele 
obținute îndeobște cu ajutorul 
acestor mașini, ci și la îmbu
nătățirea însușirilor reactoru
lui însuși.

împreună cu acestea, pregă
tirea de cadre de specialitate, 
— pentru unitățile nucleare 
din țară — făcută tot sub a- 
uspiciile institutului reprezin
tă o contribuție ia extinderea 
tot mai largă în producții a 
metodelor nucleare, contribu
ție la modernizarea continuă 
a tehnicii Romîniei socialiste 
în plină dezvoltare.

Cercetătorii institutului no
stru își intensifică tot mai 
mult eforturile pentru re
zolvarea 
cercetare , . ___ __
avînt al științei romînești, 
care a cunoscut — datorită 
grijii și atenției de care se 
bucură din partea partidului 
și guvernului, oamenii de ști
ință, datorită condițiilor op
time de cercetare create în 
anii libertății și socialismului 
— O dezvoltare armonioasă, 
Obținînd rezultate remarcabi- 

, le puse în slujba progresului 
social, al înfloririi și îmbogă
țirii patriei noastre.

Evident că în această fază 
putem spera cu mai mare in
tensitate ca portul insti.jtu- 
iui la dezvoltarea in țara 
noastră a aplicațiilor energiei 
nucleare să sporească cantita
tiv și calitativ în primul rind, 
pregătirea metodologiei și a 
bazei tehnice necesare aplica
țiilor noi ale izotopilor radio
activi unde am șl acumulat o 
bogată experiență, va suferi 
în acest an un salt remarcabil 
prin cuprinderea de domenii 
noi cum este cel stufi.col, de 
lărgire a tematicii în. sectoare
le cele mai importante ale in
dustriei și definitivare a so

fizice și chimice care își au 
obirșia in nucleul atomic.

Studiem fenomene specifice 
așa-ziselor energii înalte prin 
efectele nucleare provocate de 
radiația cosmică sau de parti
culele accelerate sau generate 
<k cîteva dintre marile acce
leratoare existente azi în lume. 
Cu ajutorul reactorului, ciclo- 
trcnului și betatronului insti- 
:u:ului. cercetăm o seamă de 
procese provocate în nuclee 
sau de nuclee la interacțiunea 
acestora cu neutronii lenți sau 
rapizi, cu protonii, deutronii 
sau helionii accelerați la ener
gii mijlocii precum și fotoni de

Interesant roman
de aventuri

FLORIEdespre0 carte
creația muzicala

rominească

din ultimele
două decenii

autorii se o- 
continuare pe

t da 120 hectare
Foto. AGERPRES

Studenta de la institutul agronomic Ji.
ma didacL-co-exper^e:

CĂRȚI NOI

In efervescența edite- 
rială din ultimele zile, 
în rafturile librăriilor a 
poposit și o nouă sene 
de valoroase lucrări de 
popularizare a muzicii, 
printre care un loc cu 
totul remarcabil îl oeupă 
desigur o carte de sin
teză intitulată Muzica 
în Romînia după 23 Au
gust 1944".

De-a lungul a aproape 
300 de pagini, P. Brineuș 
și N. Călinoiu reușesc 
să dea cititorilor o pri
vire de ansamblu asupra 
drumului străbătut de 
creația muzicală romi
nească în două decenii 
de impetuoasă dezvo.- 

. tare a artei romînești.
Subliniind dintr-un 

început faptul că dezvol
tarea creației muzicale 
romînești în anii puterii 
populare este o conti
nuare firească pe un 
plan artistic superior a 
patrimoniului culturii 
noastre naționale, creio- 
nînd marile momente ale 
evoluției muzicii romî
nești de la începutul 
veacului, 
cupă în 
larg, în cele 9 capitole 
ale cărții, de cele mai 
reprezentative lucrări e- 
laborate în domeniul 
creației simfonice, mu
zicii de cameră, creației 
vocal-simfonice, operei, 
baletului și operetei, cîn- 
tecului de masă, muzicii 
ușoare, muzicologiei și 
folcloristicii.

Un amplu capitol fi
nal, subliniind succesele 
cu totul remarcabile ob
ținute de arta interpre
tativă romînească vine 
să întregească tabloul de 
ansamblu al vieții muzi
cale din țara noastră.

Un index al creației 
muzicale și muzicologiei 
romînești contemporane, 
o bogată ilustrație, com
pletează lucrarea ce con
stituie, în ansamblul ei, 
o merituorie contribuție 
la o viitoare istorie a 
muzicii romînești.

L SA VA

PATRIEI

cest timp frenetic 
din jurul zilei 
care, prin măreția 
și luminozitatea 
ei, s-a impus ca 
adevărat solstițiu

vocabularul kosztx se pie-de 
tn — cum m ’numi

edificxsor, pesem « ia

determinate și de factori spe
cifici. Și anume specialiștii de 
_*are dispunem la un moment 
dat și țelurile imediate pe care 
le urmărim. Un timp amin- 
două aceste elemente se con
fundau, țelul imediat constînd 
în formarea specialiștilor de 
care duceam mare lipsă. în 
ultima vreme lucrurile s-au 
schimba:, deoarece dispunem 
de un număr de cercetători 
formați, ale căror cunoștințe 
concrete în specialități de 
mare interes au fost atestate 
prin rezultate de valoare ne
îndoielnică obținute. De aceea, 
multe dintre țelurile noastre

ACTIVITATEA
ȘTIINȚIFICĂ NUCLEARĂ

er.ergu pma ia cîteva zeci de 
milioane de electron-volți. Stu- 
diem, apoi, anumite proprie- 
:â:i nucleare din modul în 
- ire acestea se reflectă în 
spectrele radiațiilor nucleare 

atomice. Acordăm atenție 
. r: clemelor structurii substan
ței în diversele ei stări de a- 
greșare.

în fond, cele spuse repre- 
in linii mari tematica 

.'•n_r;ifică a oricărui institut 
de cercetări nucleare, echipat 
in mod analog cu Institutul de 
Fizică Atomică de la Bucu
rești In detaliu însă, temele 
care se studiază la noi sînt

Prof. univ. Fl.Ciorescu,
membru corespondent al Aca

demiei R.P.R.

imediate se axează pe proble
me care se situează, în adevăr, 
dincolo de limita a ceea ce se 
cunoaște astăzi. Cercetările 
teoreticienilor noștri, în primul 
rînd, apoi ale experimentato
rilor în domeniile fizicii parti
culelor elementare, ale reac
țiilor nucleare, ale fizicii neu
tronilor, ale chimiei sub ra
diații și ale radiochimiei etc., 
îndeplinesc acum în mod cert 
această condiție.

luțiilor încercate și perfecțio
nate în ultimii doi, trei ani. în 
plus, producția unor instalații, 
printre care și aceea a gama- 
defectoscoapelor a fost prelua
tă de industrie, ceea ce per
mite ca atelierele institutului 
să treacă la însușirea unor pro
duse noi pregătite între timp 
în laboratoare și în secțiile de 
proiectare.

Dacă ținem seama de faptul 
că în următoarele decenii, 
omenirea va beneficia de o 
cantitate tot mai mare de e- 
nergie obținută cu ajutorul 
veactorilor, va apare mai clar 
caracterul de actualitate al lu
crărilor experimentale în do-

sarcinilor lor de 
pentru continuul

Cineclubul Smnicolau Mare vă prezintă;

Biografia orașului

apoi revramd is

Ia I7S1

mor- de *>acr&e es Iiur«f« H

al verilor pe me
leagurile romînești, oferă în
registrării cotidiene o multi
tudine de fapte fi idei uni
ce prin forța lor de mate
rializare, in imagini de o rară 
plasticitate, a tuturor fenome
nelor esențiale derivate de în
scrierea vieții noastre pe or* 
bita libertății, a socialismului. 

Ne surprindem astfel desco
perind pe generoasa agendă a 
acestui timp un eveniment 
purtînd pregnant pecetea for
ței de sugestie și care, deși li
mitat la soarta unui grup de 
tineri, are, aidoma tuturor ce
lorlalte compunînd calendarul 
actualității, implicații infinite 
în peisajul material și moral 
al întregii patrii.

Ne referim la splendidul 
start al noii promoții de inte
lectuali, „promoția anului 
XX", al celor peste 11700 de 
ingineri, chimiști, fizicieni, 
profesori, geologi, medici, ar
tiști, absolvenți ai instituțiilor 
de învățămînt superior in '64, 
care au pornit, pornesc sau aș
teaptă cu înfrigurare apropia
ta clipă a pornirii spre ceea 
ce ei numesc atît de simplu — 
viață — locurile de muncă 
unde sînt repartizați.

-ntoCMfântariul unui asemenea 
• «mwien^^cere el însuși 
<pTeCtet de WWMlnttl ca cu- 

J86O1D

peniță sd n refuzi^ o ex
presie tocită — vrt-
miiu. tdâtunm m to Mtotod- 
rile meritau de kx txxtr ia 
absolvirea muri de to-
vățămint superior exu cne 
legată de prezent, de vrii noș
tri. Accepția sa m acecrc pest- 
tură au determinat-o bua& 
principiile fundamentale «te 
învățământului nostru supe
rior, principii ce se distzr.g uz. 
numai prin asigurarea unor 
condiții optime de ștudru și de 
viață, ei și prin garantarea 
fiecărui absolvent a unei re
partizări intr-un loc de munca 
ți intr-un post pe măsura ca
lificării sale.

O atare garanție era eu to
tul exclusă pină și din cele 
mai roze perspective ale stu
denției de altâ dată Și. deși 
știm că e cel puțin neobișnuit 
gestul de a lăsa din mină, fie 
și numai pentru o clipă, cupa 
de cristal cu care toastăm in 
cinstea evenimentului in dis
cuție ți de a o înlocui cu un 
pahar ciobit, nu ne simțim in 
stare sd expediem intr-o fu
gară formulare de genul 
„soarta absolvenților din tre
cut vă este cunoscută^, o si
tuație care, decenii tn țir, a 
generat o iremediabilă Și ire-

>1 l to- ~ Sexlătfea

pestr* ei «enmularea canti
tativă a documentelor, chiar 
daci ar spori puterea de de- 
-iscare a fiecărui act in par
te, n-zr influența concluziile. 
tU rimfai atrieați, adueîn- 
du-ue tu aut acorduri capa
bile să recompună cintecul 
dur, ueomenesc, in cadența că
ruia au pățit spre deziluzii 
generați și generații de tineri 
.rtelectuali in trecut. Ideea de

ță locuitorilor orașului că la ei, 
la Sînnicolau Mare se inaugu
rează Casa pionierilor,..

...Obiectivul cinematografic 
poposește la o adunare colec
tivistă.

...De sus, aparatul încearcă 
să cuprindă cele 30 ' 
live ale sectorului 
sub frunzarul verde 
lor de protecție.

...O duminică însorită de 
toamnă, la începutul noului an 
școlar 1960—1961. Obiectivul 
reține un moment emoționant: 
se împart tuturor școlarilor din 
o rimele 8 clase manuale qra- 
tuite.

—Expoziție de pictură. Își 
expun lucrările lor muncitori, 
colectiviști, elevi, membrii cer
cului plastic de pe lingă Casa 
raională de cultură și așa mai 
dexrte_

■Mijiră și comentariul, im- 
7-^scSa pe bandă de atagneto- 
■■oa, oxrp!et:ndu-se intr-o sin- 
..-camere. e drept, aproximati
vi, însoțesc ultimele imagini 
de filnmhii: orașul și locuito
ri lai se pregătesc pentru săr
bătoarea lui august. Toate suc
cesele, toate realizările lor sînt 
închinate partidului, care a în
scris file de aur în istoria și 
viata oamenilor din acest ca
păt de țară.

Istoria acestei pasiuni a în
ceput în anul 1958 cînd tehni
cianul Dama Ludovic imprima 
pe peliculă primele imagini. 
Cu răbdare, entuziasm și per
severență se adunau documen
te ce aveau să alcătuiască 
biografia orașului. Peste puțin 
timp, un muncitor, Constantin 
Corlățeanu, un profesor, Ion 
Samoilă, o funcționară, Monica 
Barza, și un inginer, Romulus 
Papes, alcătuiesc nucleul cine- 
clubului. Dar niciunul nu avu
sese pînă atunci vreo altă re
lație cu lumea filmului în afara 
celei obișnuite, de simpli spec
tatori. Încep astfel orele de 
studiu, căutările, poticnelile, 
goana după diferite ustensile 
necesare oricărui „studio cine
matografic". Dar, ideea creării 
unui cineclub pătrunsese în 
oraș. Găsise sprijin la comite
tul raional de partid, la cobii* ‘ 
tetul U.T.M. Avea 
rîndul oamenilor.
care se descopereau pe ecran 
pe ei înșiși, ca obișnuiți pie
toni, ca participanți la munca 
patriotică, sau colectiviștii, pe 
ogoarele întinse ale gospodă
riei colective.

VIORICA GRIGORESCU

de obiec- 
zootehnic, 
al păduri-

ecou în 
Oamenii

și în același timp firească, o- 
bișnuită la noi, decît încQro- 
nînd un învățămînt creat de 
revoluția culturală socialistă.

Și iat-o, sub numele simplu 
de repartizare, dăruind în a- 
ceste zile și promoției '64, to- 
talizînd peste 11 700 de specia 
liști, emoția primei întîlniri 
cu marea, incomparabila dra
goste a vieții: munca.

Ochiului atent nu-i pot scăpa

Convorbirea
celor 11 700 cu viața
m ari e» doawaas să 
propune. Mb l* oo« aeolj & 
vom ibpkm iBeccn w~țm- 
lui ciiem eztrur d» Brteod, 
SCOOM 021 4b iBMfad do ootc* 
nealo fi dnooce, do ndeoâr 
a unor paMidA do la care 
Io tmpmmatdnL

,..4rem h ța-i 11 >31 prmen 
din corpul didactic primar. 
8 009 fomeri din carpul didac 
tic Kcundar._ 3 000 medici st

Octav Pancu-lași

;e«e la tomie.. * Ccvinnu li
ber, iWiĂ

„Cerșetori ir. batoe negre. 
do, de acord, e un titlu pro
priu pentru mula da titrați 
care șomează te noi cu o con
diția insă: să aibe cu ce-șz 
cumpăra hainele !* GAaevâ- 
rula, 1936).

Sistăm sid citarea dintr-ur. 
ieosebit de revelator materia;

a asigura absolvenților studii
lor superioare locul de munca 
solicitat de specializarea lor nu 
^igura pe atunci nici măcar în 
sfruntatele promisiuni cu care 
partidele burghezo-moșierești 
se prezentau în campaniile e- 
'ectorale~.

Ea nu putea, n-avea cum să 
e nască, să se concretizeze, 

să devină realitate palpabilă

o seamă de particularități pre
zentate de profilul promoției 
anului XX și care se alătură 
trăsăturilor generale, caracte- 
rizind toate recoltele de ab
solvenți ai institutelor de în
vățămînt superior de azi prin 
tr-o înaltă specializare, prin 
dăruire și pasiune, prin ale
gerea cu precădere a acelor 
locuri de muncă unde se da 
cea mai grea, cea maz fier 
binte bătălie pentru socialism 
Una dintre aceste particulari

Anul școlar își vestește apropiata sosire și în... magazinele 
de confecții Unitățile care desfac uniformele școlare cunosc 
de la zi Ia zi o afluență tot mai mare de cumpărători

DISCURI NOI

Bach și Mozart in interpretarea 
Lolei Bobescu

In amintirea iubi
torilor muzicii, au 
rămas încă vii re
marcabile concerte 
susținute în ultimul 
timp în București de . 
o reputată violonis
tă originara din Ro
mînia — Lola Bo- 
beșcu. . . , '

O profundă cu
noaștere a stilurilor, 
o prodigioasă: teh
nică, o rafinată sen
sibilitate, au impus 
de îndată arta solis
tei care a studiat 
sub îndrumarea lui 
Jacques Thibaud, a

concertat de multe 
ori alături de Dinu 
Lipatti, iar în pre
zent este conducă
toarea unei cunos
cute formații muzi
cale „Les solistes 
de BruxelFes".

Imprimarea, difu
zată zilele acestea 
de Casa de discuri 
„Electrecord", rea
duce-iubitorilor mu
zicii un crîmpei din 
arta marii inter
prete,

împreună cu or
chestra de studio

tăți ale actualei promoții este 
larga diversitate, în concor
danță cu cerințele necontenit 
crescînde ale economiei și cul
turii, a profesiilor însușite de 
membrii ei. Astfel, apare pen
tru prima oară la noi, mențio
nată pe o diplomă universi
tară atestînd absolvirea stu
diilor in Romînia, calitatea de 
inginer în domeniul automa
tizării, al electronicii indus
triale, al mașinilor electronice 
de calcul sau al fizicii nu
cleare. O altă particularitate 
ține de sfera de influență a 
faptului că pentru foarte 
mulți, mat mulți ca pricind, 
din lotul promoției, primului 
contact cu munca îi corespun
de și cea dintîi zi a intrării în 
funcție a noii uzine, fabrici, 
secții, zilei de deschidere a 
cursurilor noii școli, a inau
gurării noului labor ator de 
cercetări la care au fost re 
partizați. Să amintim doar de 
inginerii recent primiți de 
Combinatul chimic de la 
Turnu Măgurele sau de către 
cel de hîrtie și celuloză de la 
Călărași, de miile de profe
sori care își încep activitatea 
in tot atîtea clase noi. con
struite ori în curs de construc
ție pretutindeni în țară.

Dar fie că întreprinderea sau 
instituția pentru care au pri
mit repartizarea își serbează 
ani de experiență, fie câ ele 
cunosc acum, o dată cu proas
peții lor oaspeți. întîiul glas al 
sirenei ori al clopoțelului, ves- 
tindu-le inaugurarea activită

a RadioteTeviziunii 
condusa de C. Bo- 
bescu, solista ne dă
ruie o minunată în
registrare a concer
tului nr. 1 de Bach 
$1 a concertului _ nr 
5 de Mozart pe care 
le tălmăcește cu 
farmec, cu o remar
cabilă înțelegere a 
bogăfiei și frumuse
ții acestor doua pa
gini celebre ale li
teraturii violonis
tice. -

I. s.

ții, toate deopotrivă participă, 
vibrind de cordialitate, la tra
diționala primire a celor pe 
care cu o dragoste plină de 
gingășie îi numesc „boboci". 
Și prin primire nicăieri și ni
meni nu înțelege numai 
crearea unei ambianțe sărbă
torești zilei de început. Sensul 
major îl acordă expresiei mi
nuțioasele pregătiri efectuate 
peste tot pentru crearea tutu
ror condițiilor materiale și mo
rale în măsură să asigure ti
nerilor specialiști cele mai 
rodnice manifestări ale perso
nalității, talentului, capacită
ții lor de creație.. O dovedesc 
un noian de fapte din care, 
spre ilustrare, alegem cîteva.

„Ne-au sosit zilele trecute 5 
noi cadre inginerești" — ne 
scrie directorul general al U- 
zinei mecanice din Tîrgo.viște, 
inginerul Eugen Crisțescu. 
„Ne-am străduit ca nimic să 
nu le lipsească. Le-am asigu
rat locuință, i-am repartizat in 
secții care le oferă posibilități 
optime de dezvoltare, practi
carea profesiei sub îndruma
rea unor specialiști cu bogată 
experiență. Și în numai cîteva 
zile am și cules primele roade 
ale acestei griji Noii ingineri 
au venit deja cu propuneri și 
cu soluții dovedind, pe lingă o 
bună pregătire acumulată în 
anii de studii, dragoste, ata
șament pentru munca în uzina 
noastră, acum și a lor".

..Doi dintre noii absolvenți 
ai institutelor tehnice care au
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• Duminică 30 au
gust se deschide noua 
ediție a campionatu
lui republican de fot
bal pentru echipele dc 
categoria A. în Capi
tala, pe stadionul „23 
August", cu începere 
de la ora 14,15 se 
dispută în program 
cuplat meciurile : Ra
pid— C.S.M.S. Iași și 
Dinamo București — 
Crișul Oradea.

în țară sînt progra
mate următoarele par
tide : Petrolul-Ploiești- 
Știința Cluj ; Farul

Constanța — Dinamo 
Pitești; Steagul Roșu 
Brașov — U. T. Arad; 
Minerul Baia Mare — 
Progresul București ; 
Știința Craiova — 
Steaua București.

SPORT
• Pe ringul instalat 

în potcoava stadionu
lui Republicii din Ca
pitală va avea loc joi 
27 august întîlnirea 
internațională de box 
dintre echipele de ti
neret ale R. P. Romîne 
și R. P. Ungare. Din 
lotul formației romîne 
fac parte talentații 
boxeri C. Buzuliuc, P. 
Covaliov, V. Mîrza, I. 
Olteanu și alții.

• Sîmbătă și dumi
nică, la ștrandul Tine
retului din Capitală 
va avea loc „Concursul 
internațional de nata- 
ție el R. P. Romîne". 
La aceste întreceri 
șî-au enunțat partici
parea înotători valoroși 
din HP. Ungară, R. D. 
Germană, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Bulgaria, 
R« P. Polonă, R.S.F, 
Iugoslavia și Turda;

• Venind de la Ate
na, Via Istanbul, fla
căra olimpică, trans
portata cu un avion 
special șl însoțită de 
președintele Comitetu
lui olimpic Japonez, a 
aosit la Beirut. O șta- 
fetă formată din atleți 
libanezi a purtat fîa- 
căra pînă la stadionul 

central al orașului, un
de s-a dezvelit cu a- 
cest prilej O placă co
memorativă olimpică. 
Astăzi, torța olimpică 
își va continua drumul 
spre Tokio.

® Comitetul de or
ganizare a olimpiadei 
de la Tokio a comu
nicat. că echipa din 
Hong Kong va înlocui 
selecționata R. P. Po
lone care s-a retras 
din turneul de hochei 
pe iarbă. La acest tur
neu care începe la 11 
octombrie vor lua par
te 16 echipe împărțite 
în două grupe : grupa 
A : Pakistan, Anglia, 
Kenya, Australia, Ja
ponia, Noua Zeelandă, 
R.A.U., Hong Kong. 
Grupa B : India, Spa
nia, Germania, Olan
da, Belgia, Malaya, 
Rhodezia de nord și 
Canada.

• In ultima zi a 
campionatelor de na- 
tație ale Marii Britanii 
desfășurate la Crystal

Palace din Londra, sco
țianul Robert Mc Gre
gor a stabilit un nou 
record mondial în 
proba' de 110 yarzi li
ber cu timpul de 
53z,9/io. Vechiul re
cord deținut tot de el 
era de 54’', iar recor
dul mondial la 100 m 
liber stabilit de brazi
lianul Manuel Dos 
Santos în 1961 este de 
53’6tAto.

• Echipa olimpică 
masculină de baschet 
a R. P. Polone, vice- 
campioană europeană, 
va susține în cursul 
acestei săptămîni trei 
înfîlnîri amicale cu

selecționata R. P. Ro
mîne. Jocurile dintre 
baschetbaliștii romîni 
și cei polonezi vor a- 
vea loc joi 27, vineri 
28 și duminică 30 au
gust în sala Horească. 
Meciul de joi va în
cepe Ia ora 19,00.

• Astăzi, în Capi-

pășit ieri pe poarta uzinei 
noastre, cunoșteau bine dru
mul. Sînt Petre Popa și Ion 
Andrei, foști muncitori ai uzi
nei trimiși de noi la studii ca 
bursieri, l-am primit ca pe 
niște vechi și dragi cunoștințe, 
dar le oferim totul ca și cum 
ne-ar călca pentru prima oară 
pragul și vrem sa se simtă ci
tit de bine incit să rămină 
toată viața în familia noastră. 
Este de altfel și dorința lor 
exprimată o dată cu bucuria 
că au fost repartizați, așa cum 
au visat, la secții deosebit de 
importante în procesul muncii 
noastre, deosebit de prielnice, 
pentru perspectiva muncii 
lor". (Din scrisoarea datată 4 
august 1964 și semnată de in
ginerul Dimitrie Tomozei, di
rectorul general al Uzinelor 1 
Mai, Ploiești).

Și iată acum și citeva din
tre răspunsurile unor membri 
ai promoției de absolvenți la 
afectuasa, plina de entuziasm 
și migălos, temeinic pregătite 
primire care li s-a făcut la 
intrarea în producție.

Adrian Oprițoiu, absolve 
ai Facultății de mecanică, In
stitutul politehnic din Cluj :

„Sînt repartizat la „Tehno- 
fri'g“. Cunosc bine uzina, am 
făcut aici practică în anul IV. 
Complexitatea muncii din 
sectoarele productive, apara
tele complicate cu care se 
lucrează mă emoționează. Voi 
putea face față sarcinilor în
credințate ? Sînt convins că 
da, pentru că am încredere în 
soliditatea cunoștințelor dobîn- 

tală se vor desfășura 
două partide, contînd 
pentru prima etapă a 
returului campionatu
lui republican de rug. 
5i. Pe stadionul din 
Parcul Copilului, de la 
ora 36,00, Grivița Ro
șie va întîlni echipa 
Gloria, iar pe stadio
nul 'Dinamo de la ora

17,30 Dinamo va juca 
cu Constructorul.

Tot astăzi în 
țară Știința Timișoara 
întîlnește formația 
Steaua, iar Știința Pe- 
troșeni pe Progresul. 
La începutul săptămî- 
nii s-au disputat la 
Iași și Bîrlad două 
partide din prima 
etapă. Iată rezultatele: 
C.S.M.S. Iași-Ancora 
Galați 13—ț (3—0); 
Rulmentul Bîrlad—Ști
ința Cluj 6—o (6—o).

® Cunoscutul halte
rofil american Tommy 
Kono, care a stabilit 
26 de recorduri mon
diale în cursul carierei 
sale, participînd la 3 
olimpiade, nu a obți
nut selecția în echipa 
S.U.A. pentru Jocurile 
de Ia Tokio. El a fost 
descalificat deoarece a 
ratat toate cele 3 în
cercări la stilul arun
cat — categoria mijlo
cie. Titularul acestei 
categorii va fi tînărul 
Joe Puleo care a obți
nut rezultatul de 407,5 
kg. O altă surpriză s-a 
înregistrat la categoria 
grea, unde „atletul- 
halterofil" Gary Gub- 
ner, celebru aruncător 
de greutate, s-a clasat 
pe locul doî cu 502,5 
kg în urma veteranu
lui Norbert Scheman- 
ski, care a totalizat 
519,500 kg. Sche- 
manski, campion olim
pic în 1952 are 40 de 
ani și participă pen
tru a 4-a oară la Jocu
rile Olimpice.

La categoria semi
grea pe locul întîi s-a 
clasat Harry Cleve
land cu un total de 
434/5 kg-

(Agerpres)

dite m cnij de sxucis și >* 
practica efectuată chiar m c- 
ceastă uzină'.

Mihai Ivan, obsolrest ci Fr 
cultățH de fUoiogie, wrfâa 
limba rominâ, UtntnUM 
„Al. I. Cuza’, Iași:

„Mi-e greu si oi vor
besc despre mxar Mi saz 
insă la colegii meL 
serioși, deși toți octocx 
veseli, bute prepititi ;
in cel mei but seaj M rarsa- 
tulxri. Pentru c* cvn de «■- 
den^e a» fost cm de forwent, 
de instnrxre temăxiaâ, de aă- 
lire. Pletta «e» spre In- 
rile de «mei. Seftmb** tue- 
fiteatreie ev «fe
sele la catedrele txrors vck 
rom fi aceia cure tom predr 
Eu mi tndrepe spre ctetcs 
Detent. rsâtmsl Hfricx. Dna dCe 
xriu, este o eomvW wxr?. c* 
un pitoresc epene. Cmyndr- 
ria agricM cblecrizi de osci 
se numiri printre fruntașele 
regiunii. colectivul de tateiec- 
tuali este tâaăr, tneheget. en
tuziast. Totul îmi va permite 
ca. paralel cu activitatea di
dactică, să-mi pot aduce con
tribuția la înflorirea socio
culturală a comunei. Mă voi 
strădui. nu voi precupeți nici 
un efort. Unui scop atît de no
bil trebuie să-i dăruiești ce ai 
mai înălțător, mai frumos*.

Da, agenda acestor zile dăru
iește evenimentului care con
semnează prima întUnire a noii 
promoții de absolvenți cu 
statornica, pasionanta lor 
dragoste, munca, practica 
vieții, sensuri care fac să

Grația și măiestria s-a întilnit Ia marea sărbătoare, cu vi
goarea tinereții noastre

Foto: O. PLEC AN

în marea vitrină a țării
(Urmare din pag. I) 

serioasă. Asta de altfel face 
parte din realizările atît de 
multe pe care le-a obținut ști
ința noastră agricolă*.

Medicul Mihai Sitea, lector 
al facultății de stomatologie din 
București, ne-a spus printre 
altele: „Dentioarele românești 
sînt superioare celor pe care le 
primeam înainte din străină
tate, au o manipulare mai 
simplă și în aceeași unitate se 
află încorporate mai multe a- 
parate care servesc muncii 
stomatologului'.
In încheiere că relaxăm citeva 

spicuiri din declarații și im
presii exprimate de vizitatori 
de peste hotare.

„ Vizit ind astăzi expoziția du
— a declarat, printre altele, 
Frediano Novarese, proprietar 
al firmei „Nova" din Bz'.ogna
— mi-am confirmat iaci o 
dată părerea despre progresul 
remarcabil înregistra: de țarc 
dv ultimii cai. Ia mod spe
cial. m-a impresionat construc
ția de mașni. Cc specialist. 
m-cs interesat mașisule textile 
și px spsme ci prc-T-escsc ta- 

’J. k Mrrs. JE*-

tae sDcahsti*. Coacorbtrea ce
lor prrre 11199 ea rioțs ec-t 
r-< y.egetit sâ-4 prnnecscc 
errfetțîsai ea o wxere Jrâtpe 
riwe tocmai aceste noi trtsă- 
twrf sperate ia conștriețc gc- 
menUor și Ic am, do- 
gisad trmawirantf profasd d 
exruizzrieâ noastre socialiste, 
partidul comsdstUoT cere a 
râmifht fi a dărvif patriei a- 
eeesti emlizație pentru a-i 
împlini roadele libertății. Con
vorbirea celor peste 11 700 ea 
viața, prin tot ce are mai sem- 
nificatic, merită cinstea de o 
fi ascultată in zilele acestea de 
încUâ efervescență creatoare 
cînd aazul nostru înregistrează 
marele dialog al patriei cu 
timpul, un dialog ale cărui re
plici sînt cifre și fapte consem- 
nind victoriile omului in lupta 
pentru înfrumusețarea pro
priului său destin.

ționale, dl. Luigi Morando, 
președinte și administrator de
legat al firmei „Morando11 din 
Italia a declarat: „Sînt în re
lații de afaceri cu cercurile co
merciale ale R. P. Romîne de 
mai mulți ani, dar aici, la ex
poziția aceasta, am putut con
stata concret varietatea pro
duselor dv, foarte importante 
pentru piața italiană. Consider 
că expoziția aduce o contribu
ție valoroasă la dezvoltarea re
lațiilor economice între țările 
noastre"

La șantierul petrolier al ex
poziției, ne-am întilnit cu un 
grup de vizitatori sovietici. 
Erau absolvenți ai Institutului , 
de petrol (G.U.B.K.IJ^.) din 
Moscova, conduși de conferen
țiarul universitar Ivan Feodo- • 
rovici Tolstih. candidat în ști- i 
ințe tehnice, ^e-a plăcut 
foarte malt expoziția — a spus 
eL la mod deosebit «e-« cxres 
ceaâc mnclcția de foroj de 
mere adacime 3 D. H-M ă. 
care esse • realiscre tehmed 
semețea «2£cje dm țarc dr*. !

*ot exiastruepi in orașul Piatra Neamț
Foto. AGERPRES

Cum pre°ăiifi recoltatul porumbului r
(Urmare din pag. I)

rirea spațiilor de depozitare 
Pcrumbarui cu o capacitate de 
S vagoane fi alt* patra ma*- 
zri de piatră — cu o capacitate 
: xală de 60 de vagoane au 
fast reparate, curățate și de
zinfectate. De asemenea, au 
fost reparate și revizuite ate
lajele necesare recoltatului. 
Fierarii au ascuțit cele 200 de 
seceri ce var fi folosite la 
-.âierea cocenilor.

Lâ recoltatul porumbului 
var lua parte zHnic circa <00 
de colectiviști. In pianul de 
organizare și desfășurarea a- 
cestei lucrări am prevăzut ca 

’ 400 de colectiviști să lucreze Is

Vizita delegației de partid 
și de stat a U. R. S. S.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. D. Germane

Marți, delegația de partid 
și de stat a UJLS.S., condusă 
de tovarășul A. I. Mikoian 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a făcut o vizita la 
Galați.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, precum și de to
varășul Vasile Patilineț. mem
bru al C.C. al PAUL

La sosire, oaspeții au fost 
întîmpinați de tovarășii Con
stantin Scarlat, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Galați 
al P.M.R., Constantin Dumi- 
trache, președintele Sfatului 
popular regional, și de alți

Vizita delegației de partid
și de stat a R. P. Chineze

în cursul zilei de marți, de
legația de partid și de stat a 
R. P. Chineze, condusă de to
varășul Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, a făcut o 
vizită în regiunea Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Cornel Onescu, membru al 
C.C. al P.M.R.

La Rafinăria de la Brazi și 
la Combinatul petrochimic 
Ploiești, oaspeții au fost întîm
pinați de tovarășul Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Ploiești al 
P.M.R., Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Polone

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Polone, condusă 
de tovarășul Franciszek Wa- 
niolka, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a făcut o vizită 
în regiunea Bacău.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Mihai Suder, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul economiei 
forestiere.

La sosire pe aeroportul 
Bacău, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii

Vizita delegației de partid
și de stat a R. S. F. Iugoslavia

Marți, deiegapa de partid 
și de stat a R-S.F. Iugoslavia, 
condusă ae tovarășul Lazar 
Kolisevski. membru ai Comi
tetului executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. președintele Comite
tului Federativ ai Uniunii So
cialiste a poporului rnuncr.or 
din Iugoslavia, a sosit în re-

Mem
bra a! Birochri Pchrir. secre
tar a! C C ai PMJL <x de 
Vxpl Trio&L zrfflbrc al CC 
al PALE.

MerrzxT deiegate au fos 

culesul șuuieților iar 100 de 
tineri vor lucra noaptea la 
tăiatul cocenilor. (Această 
operație nu trebuie să se facă 
ziua, pe căldură, cînd frunzele 
de porumb uscate se pot scu
tura ușor). Dimineața o echi- 
pă cu carele va aduce cocenii 
la gospodărie unde vor fi tă- 
.ați, saramurați și însîlozați. 
Transportul știuleților și co
cenilor va fi asigurat de 35 
atelaje. 2 tractoare cu 4 
remorci și 2 autocamioane.

Știuleții vor fi aduși dir. 
cîmp și depozitați provizoriu, 
pentru uscare într-un grajd de 
vite special amenajat. Pe mă
sură ce se vor usca, vor fi cu- 

membri ai Comitetului regio
nal P.M.R.

La combinatul siderurgic, 
delegația a fost intimpinată 
de tovarășul Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalur
gice. După vizitarea șantieru
lui. membrii delegației s-au 
oprit la Comitetul regional al 
P.M.R.. unde arhitectul șef al 
orașului. Octavian Chivu. i-a 
informat despre lucrările de 
reconstrucție și sistematizare 
a Gaiațiului. Delegația a. făcut 
apoi, o plimbare prin oraș, o- 
prindu-se în cartierul nou 
construit — Țiglina. unde a 
admirat blocurile de locuințe 
destinate constructorilor com
binatului siderurgic și a făcut 
o scurtă vizită intr-unui din 
noile magazine.

(Agerpres)

petrolului și chimiei. Gheor
ghe Stan, președintele Sfatului 
popular regional, și de alți re
prezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

în continuare, delegația a 
vizitat Uzinele de utilaj, pe
trolier „1 Mai" din Ploiești, 
unde a fost întîmpinată de 
tovarășul Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului indu
striei construcțiilor de mașini.

Tot în cursul diminețiț, s-a 
vizitat stațiunea experimenta
lă viticolă de la Valea Călu
gărească.

După-amiază, membrii de
legației au vizitat G.A.S. din 
Băicoi, Muzeul Doftana, sta
țiunile de pe Valea Prahovei, 
iar seara s-au oprit- la Pre
deal.

(Agerpres)

Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Ba
cău al P.M.R.. și Ștefan Boboș, 
președintele Sfatului popular 
regional.

Oaspeții au vizitat Combina
tul de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice și Rafină
ria Onești, Combinatul chimic 
Borzești, precum și noul oraș 
al chimiștilor și petroliștilor 
de pe valea Trotușului. în 
cursul după-amiezii, membrii 
delegației au făcut o vizită în 
orașul Brașov.

(Agerpres)

întîmpinați de Vasile Vilcu. 
membru al Consiliului de 
Stat, prim-secretar al Comite
tului regional Dobrogea al 
P3l.R_ Petre Ionescu. pre
ședintele Comitetului executiv

Sfatului popular regional. 
Petre Nicolae. președintele

zitat stațiunlie Mamaia. 
‘ Nord. Eforie Sud.

Mangalia iar dupâ-a
Messicn! din Constanța 

rățați la batoză. Procedînd 
in acest fel ne asigurăm și o 
cantitate importantă de pleavă 
de porumb pe care o dăm în 
amestec cu alte furaje, în hra
na animalelor, iar ciocanii 
care rămîn după curățirea 
boabelor de porumb, îi folosim 
primăvara pentru încălzirea 
incubatoarelor. Străduindu-ne 
să menținem un ritm de lucru 
constant, prin folosirea judi
cioasă a timpului de lucru și 
a mijloacelor de muncă; Vom 
putea încheia campania de 
recoltare a porumbului în cel 
mult 21 de zile.

Delegația de partid și de 
stat a R. D. Germane, condusă 
de tovarășul Hermann Ma
tern. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., locții
tor al președintelui Camerei 
Populare, a vizitat marți di
mineața Fabrica de mașini- 
unelte și agregate „București".

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Petre Borilă, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Bulgaria

Deiegația de partid și de 
stat a R. P. Bulgaria, condusă 
de tovarășul general de arma
tă Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a vizitat marți Uzi
nele .Danubiana" și cartierul 
de locuințe Sergent Nițu 
Vasile.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Alexandru Moghic-

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Albania

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Albania, condusă 
de tovarășul Manush Myftiu. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
tăcut marți dimineața o vizită 
la Uzinele „23 August' și la 
Fabrica de mașini-unelte și 
agregate „București".

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Constantin Dra
gan, membru supleant al C.C.

Vizita delegației de partid
și de stat a

In cursul zilei de marți, de
legația de partid și de stat a 
Republicii Cuba, condusă de 
tovarășul Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului or
ganizatoric al Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din 
Cuba, a vizitat stațiunile bal- 
neo-climaterice de pe litoral 
— Mamaia, Eforie Nord, 
Mangalia r— Muzeul regional

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Mongole

Delegația de partid și de 
stat a R. P. Mongole, condusă 
de tovarășul D. Molomjamt, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și-a continuat 
marți călătoria în regiunile 
Brașov și Ploiești.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii Dumitru 
Coliu. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.MTL. și Vasale Vaida. mem
bru al C.C. a! P.MR.

La intrarea in Uzina de 
tractoare, oaspeții au fost în
tâmpinați de Mihai Marines
cu, adjunct al ministrului in

Vizita delegației de partid
și de stat a

Membrii deiegației de partid 
și de stat a R. D. Vietnam, 
condusă de tovarășul Hoang 
Van Hoan, membru al Biro
ului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adu
nării Naționale, au fost marți 
oaspeții oamenilor muncii din 
regiunea Dobrogea.

Delegația a fost însoțită de

CINEMATOGRAFE
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ROMÎNIA, ORIZONT 64: 
Patria (15;: 18; 21), Lumina (10; 
12,45; 16; 19), SECHESTRA
TUL DIN ALTONA: Re
publica (9; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21,30), Excelsior (10;
12,30; 15; 17,30; 20), Feroviar 
(8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45, 
21,15), Melodia (9,30; 11,45; 
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Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20). MA
DAME SANS-GENE — cine
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Capitol (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15;— la grădină orele 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30—-la grădină orele 20). Au

Alexandru Sencovici, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul 
industriei ușoare.

La intrarea în fabrică, mem
brii delegației au fost. întîmpi- 
nați de tovarășii Gheorghe 
Oprea, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini, și Ion Cîreei, secretar 
al Comitetulnî orășenesc 
București al P.M.R.•

(Agerpres)

roș, membru al BiFouIui Poli
tic al C.C. el P.MJL, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Costin Nădejde, adjunct 
al ministrului îmfățămîntpluL 
Dumitru Cănilă, ad.iuncst al 
ministrului indusiriei petrolu
lui și chimiei, și Traian Du- 
daș, secretar al Comitetului 
orășenesc BucureșU al PJM.R.

(Agerpres)

al P.M.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindi
catelor.

La amiază, tovarășul Ma
nush Mvftiti a făcut o vizită 
la Ministerul învățămîntului, 
unde a avut o întrevedere cu 
ștefan Bălan, ministrul tnvă- 
țămintului.

La întrevedere a asistat și 
Răpi Gjermeni, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Albania la București.

(Agerpres)

Republicii Cuba
de arheologie Dobrogea și ac- 
variumul din Constanța.

Oaspeții, însoțiți de prof, 
univ. Valeriu Novacu, mem
bru al C.C. al P.M.R., mem
bru corespondent al Academi
ei R.P.R.. au fost întîmpinați 
și conduși pe litoral de tova- 

■ rășul Barbu Popescu, secretar 
al Comitetului regional Do
brogea al P.M.R.

(Agerpres)

dustriei construcțiilor de ma
șini.

Apoi, membrii delegației, 
însoțiți de Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular re
gional Brașov, și Ion Bordaș, 
secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R.. au vizi
tat noi cartiere de locuințe 
din localitate.

în continuarea vizitei, mem
brii delegației au fost oaspeții 
constructorilor de utilaj pe
trolier din Ploiești.

Tn drum spre Capitală, oas- 
peții au făcut un popas la 
stațiunea experimentală viti
colă Valea Călugărească.

(Agerpres)

R. D. Vietnam
tovarășii ^general de armată 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul for
țelor armate ale R. P. Rnmî- 
ne, și Gheorghe Cioară, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.

Oaspeții au vizitat orașul 
Constanța, precum și stațiuni
le Mamaia, Eforie și Manga
lia.

(Agerpres)

rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30
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MICI: Timpuri«NM^I»î-21)



biJwn TELEGRAME
Excelențe! Sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
« București

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a XX-a aniversări a eli
berării, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre, în numele 
meu personal, al partidului F.L.N., al guvernului și poporului 
algerian, cele mai călduroase felicitări.

Vă transmit urări sincere pentru fericirea Excelenței Voas
tre și a guvernului dv.

Poporul algerian aduce salutul său prietenesc valorosului 
popor romîn și se asociază din plin bucuriilor care marchează 
acest important eveniment în istoria Romîniei.

Cu considerațiuni prietenești.
AHMED BEN BELLA 

Președintele
Republicii Algeriene 
Democratice și Popu

lare

Excelenței Sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei vă prezint, 

domnule președinte, cele mai bune urări pentru prosperitatea 
Romîniei și pentru fericirea dv. personală.

Stockholm

GUSTAV ADOLF 
Rege

Sărbătorirea zilei de 23 August
U. R. S. S.

Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

București
Dragi tovarăși,
în ziua în care sărbătoriți a XX-a aniversare a eliberării 

patriei voastre, premisă istorică a nașterii Romîniei democrati
ce și socialiste, dorim să ajungă la Comitetul Central, la între
gul partid și la poporul vostru, salutul frățesc și urarea fierbin
te a comuniștilor, muncitorilor și democraților italieni.

Deoarece am trăit ca și voi tragica experiență a tiraniei 
fasciste și a ocupației naziste și deoarece am consacrat toate 
forțele noastre dobîndirii libertății și independenței 
simțim pe deplin valoarea și semnificația datei istorice pe care 
o sărbătoriți ca pe un fapt care aparține patrimoniului comun 
de libertate și progres al Europei și al întregii lumi. Sint de 
acum 20 de ani de cînd Romînia a încheiat o fază întunecată a 
istoriei sale, a dat lovitura decisivă regimului reacționar care o 
guverna și a pus bazele lichidării unei monarhii incapabile care 
supusese țara alianței fasciste.

Configurația politică a Balcanilor a suferit o schimbare : 
imperialismul a pierdut o zonă vastă de dominație și o regiune 
întreagă a Europei a putut în acest fel să 6e sustragă tradițio
nalului său destin de focar imperialist și să ajungă la echilibru 
și pace.

In actuala situație din Europa încă plină de pericole pro
venind din partea forțelor revanșarde ale fascismului și din 
partea imperialismului, are loc lupta forțelor populare și pro
gresiste pentru pace, dezarmare și progres. In acest cadru se 
înscrie acțiunea noastră pentru a face din Italia un factor activ 
al coexistenței pașnice și pentru a transforma Mediterana in
tr-o mare a păcii. Tocmai de aceea propunerile făcute de Ro
mînia și de alte țări socialiste pentru a face din Balcani o zonă 
denuclearizată sînt prețioase pentru noi.

La a XX-a aniversare a eliberării Romîniei. gindul nostru 
se îndreaptă și către victoriile voastre interne : către transfor
mările sociale îndrăznețe care au făcut din muncitori conducă
torii unei noi orînduiri de dreptate și libertate, către dezvoltarea 
viguroasă a economiei, pe care numai o orinduire care constru
iește socialismul o putea permite, către dezvoltarea unei largi 
culturi de masă. Noi știm că aceste victorii care au dus la creș
terea considerabilă a prestigiului Romîniei pe arena internațio
nală, sînt rodul revoluției politice care a avut loc in țara voas
tră, a capacității și muncii constructive a poporului romîn și al 
colaborării frățești cu celelalte țări socialiste. N:i urmărim cu 
interes acești factori hotărîtori ai istoriei voastre din ultimele 
două decenii, într-un moment în care ne-am angajat intr-o lup
tă grea, dificilă, pentru a înainta pe drumul soc:alis~ului. ți- 
nînd seamă de condițiile specifice ale realității și istoriei noas
tre. Succesele voastre constituie un aport prețios la întărirea 
întregului sistem socialist care este principalul facttr progre
sist al epocii noastre și al tuturor forțelor antiimperialiste.

Posibilitatea victoriei generale a forțelor progresiste din lu
me rezidă în unitatea și colaborarea strinsă dintre sutele care 
construiesc socialismul, în înțelegerea frățească a acestora cu 
mișcarea muncitorească din țările capitalist;-, in solidaritatea 
cu popoarele subjugate care luptă pentru eliberare națională.

Salutînd a XX-a aniversare a eliberării voastre, partidul 
nostru își exprimă dorința de a întări și pe viitor legăturile de 
prietenie dintre partidele și popoarele noastre și vă rrează vouă, 
dragi tovarăși, noi succese în construirea socialismului.

Ca salutări frățești, 
rentrw C.C al P.CX 

Secretar general 
adjunct, 

LLTGI LONGO
Roma

Comitetului Centra] al 
Partidului Muncitoresc Romîn

I 
București

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, 
Comitetul Central ai Partidului Comunist Francez adresează 
urările sale frățești și călduroase poporului romîn și Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Partidul Comunist Francez, educat în spiritul internaționa
lismului proletar de către Maurice Thorez, credincios legătu
rilor tradiționale de prietenie care unesc cele două popoare ale 
noastre, se bucură de succesele obținute de Republica Populară 
Romină în construirea societății socialiste.

In decursul acestor douăzeci de ani, fața Romîniei s-a 
schimbat profund. Astăzi, în Republica Populară Romînă in
dustria se dezvoltă, agricultura este prosperă, cultura națională 
în slujba poporului cunoaște un mare avînt, iar condițiile 
de trai ale maselor populare cresc în mod continuu.

Alături de Uniunea Sovietică și de țările comunității socia
liste, Republica Populară Romînă contribuie în mod activ la re
zolvarea pașnică a problemelor internaționale litigioase, la co
laborarea politică, economică și culturală cu toate statele, la 
cauza coexistenței pașnice, a păcii și dezarmării.

Comitetul Centrai al Partidului Comunist Francez vă urează 
noi succese în mare dv. sarcină — construirea socialismului. El 
va acționa pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare 
ale noastre și pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și cultu
rale dintre cele două țări.

El vă dă asigurarea voinței sale ferme de a activa pentru 
apărarea unității mișcării comuniste internaționale, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar, pentru cauză păcii și socialismului.

, Primiți, dragi tovarăși, o dată cu toate urările noastre cu 
prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei, salu
tul nostru frățesc.

WALDECK ROCHET 
secretar general 

al Partidului Comunist 
Francez 

Paris

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia sărbătorii eliberării Romîniei, am plăcerea să 
exprim, în numele poporului arab al Siriei și în numele meu 
personal, felicitările și urările mele sincere, pentru fericirea dv. 
personală și pentru prosperitatea poporului romîn prieten.

Damasc

General AMIN HAFEZ 
Președintele 

Consiliului Prezidențial

Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn

Dragj tovarăși.
București

Excelentei Sale

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat

București

Cu ocazia zilei eliberării țării dv., doresc să exprim Ex
celenței Voastre cele mai bune urări pentru fericirea dv. per
sonală și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului romîn 
prieten.

ABDULAH AS-SALIM AL-
SABAH.

Emirul KUWEITULUI
Kuweit

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Grecia transmite Partidului Muncitoresc Romîn și întregu
lui popor romin felicitări cordiale.

Poporul grec urmărește cu sentimente de bucurie și entu
ziasm marile succese obținute de poporul romîn în construcția 
socialistă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, pre
țuiește întotdeauna eforturile depuse de R. P. Romînă pentru 
crearea climatului de colaborare și înțelegere în Balcani, con
tribuția țării dv. în lupta pentru pace și coexistență pașnică in 
lumea întreagă.

Cu prilejul sărbătorii dv. naționale, vă urăm, dragi tova
răși, dv. și poporului frate romîn noi victorii în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în R. P. Romină, noi succese in 
lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Trăiască Republica Populară Romînă !
Trăiască pacea în Balcani și în lumea întreagă !

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist din Grecia

Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn 

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
București

Dragi prieteni,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării țării vă 

transmit în numele Partidului Comunist din Spania un salut 
tovărășesc și cordial, urîndu-vă dv. și întregului popor romîn 
noi și mari succese în construirea socialismului în Romînia.

Marile și minunatele transformări înfăptuite sub conduce
rea dv. în toate domeniile vieții naționale în Romînia, o țară 
care în trecut a cunoscut un regim burghezo-moșieresc, în frun
te cu o monarhie străină, dominația capitalismului străin și mi
zeria maselor muncitoare și țărănești, sînt dovada cea mai bună 
a imensei deosebiri existente între capitalism și socialism și 
ceea ce acesta din urmă reprezintă pentru popoare și îndeosebi 
pentru clasa muncitoare și oamenii muncii din fiecare țară.

Alături de toate popoarele și țările lagărului socialist, mi
nunata Romînie, atît de apropiată și scumpă nouă, comuniștilor 
apanioli, pășește cu hotărîre spre culmile victorioase ale luptei 
pentru socialism, inițiată acum 20 de ani și posibilă datorită 
marii victorii a Uniunii Sovietice asupra agresorilor hitleriști. 
în această zi jubiliară a celei de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei, permiteți-mi să spun, unind glasul nostru cu cel al 
poporului romîn :

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn !
Trăiască Romînia socialistă !
Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste 
internaționale I

Cu dragoste a dv., 
DOLORES IBARRURI

Excelenței sale

Domnului președinte al 
Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro
mîne, rog pe Excelența Voastră să primească urările pe care 
le exprim pentru prosperitatea țării dv.

BAUDOLTN 
Bruxelles

Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn

București

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei poporului 
dv. călit în lupta contra dominației fasciste și pentru instau
rarea regimului de democrație populară în vederea construirii 
socialismului, trimitem eroicului partid frățesc din Romînia 
călduroase felicitări comuniste.

împreună cu poporul argentinian, iubitor al democrației și 
păcii, vă urâm obțineți și pe mai departe cele mai mari 
succese în construirea socialismului și în apărarea cauzei comu
ne : pacea.

Buenos Aires
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist .Argentinian

Excelenței sale
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia zilei Eliberării Romîniei, am plăcerea de a vă 
transmite, în numele poporului irakian și al meu personal, cele 
mai bune urări pentru sănătatea dv .și pentru prosperitatea 
poporului romîn.

Feld-Mareșal ABDUL EL- 
SALEM MOHAMMED AREF 
președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 

Președintele Consiliului de Stat
București

Cu ocazia aniversării Zilei naționale a Romîniei, am plă
cerea de a transmite Excelenței Voastre și poporului Romîniei 
felicitările mele călduroase, împreună cu cele mai bune urări 
pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru prosperitatea 
țării dv.

MOHAMMED ZAHIR 
Kabul

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Romîniei, 
rog pe Excelența Voastră să primească cele mai sincere felici
tări și cele mai bune urări pentru sănătatea dv. personală și 
pentru fericirea și prosperitatea poporului Romîniei.

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

leruialim
ZALMAN SAZAR

Președintele Izraelului

București

Cu ocazia Sărbătorii Naționale a Romîniei, rog Excelența 
Voastră să primească cele mai bune felicitări, precum și urările 
mele sincere pentru fericirea dv. personală și a poporului 
romîn.

URHO KEKKONEN 
Președintele 

Republicii Finlanda

EREVAN 25 (Agerpres). — 
La 24 august a avut loc la 
Erevan o adunare consacrată 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. Cunoscutul om 
de artă Magher Abeghian a 
vorbit despre relațiile de prie
tenie care s-au statornicit 
între Romînia și Armenia So
vietică. Academicianul Gheor- 
ghe Mihoc — conducătorul 
delegației A.R.L.U.S. — a 
rostit o cuvîntare consacrată 
succeeslor poporului romîn.

R. P. Chineză
PEKIN 25 — Coresponden

tul Agerpres E. Soran, trans
mite : Presa chineză din 24 
august informează cititorii 
despre parada militară și de
monstrația oamenilor muncii 
din București. Ziarul „Jen- 
minjibao" a publicat la 25 au
gust textul integral al expu
nerii tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea 
solemnă a Marii Adunări Na
ționale. Ziarul publică, de a- 
semenea, o știre despre recep
ția care a avut loc la Bucu
rești.

La rîndul lor, celelalte ziare 
din capitala R. P. Chineze pu
blică extrase din cuvîntarea 
rostită de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea 
solemnă a Marii Adunări Na
ționale.

Marea Britanie
LONDRA 25 — Corespon

dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a Elibe
rării Romîniei, ambasadorul 
R. P. Romîne la Londra, Ale
xandru Lăzăreanu, a oferit o 
recepție în saloanele ambasa
dei.

Au participat Edward Heath, 
secretar de stat pentru indu
strie, comerț și dezvoltare re
gională, membru al Cabinetu
lui britanic, lordul Dundee, 
ministru de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Robert 
Mathew, subsecretar de stat, 
funcționari superiori ai Mini
sterului de Externe, comerțu
lui, agriculturii, educației, apă
rării, membri ai Parlamentului 
britanic.

Au fost prezenți R. Palme 
Dutt și Peter Kerrigan, mem
bri ai Comitetului executiv al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, cunoscuți fruntași ai 
mișcării sindicale engleze, 
printre care Frank Cousins, 
secretar general al sindicatelor 
muncitorilor din transporturi 
și al muncitorilor necalificați.

Au fost de față oameni de 
afaceri, printre care A. R. B. 
Hore, secretar al Camerei de 
comerț din Londra, Val Ar
nott, șeful secției romîne a Ca
merei de comerț din Londra, 
N. Clapham, director pentru 
relațiile externe al concernu
lui Imperial Chemical Indu
stries, reprezentanți ai unor 
mari întreprinderi industriale 
ca „English Electric**, „Elliott 
Automation", „Dunlop Rubber 
Co“ și altele..

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

Uruguay
MONTEVIDEO 25 (Ager

pres). — La 24 august mi
nistrul R. P. Romîne în Uru
guay, Dumitru Fara, a oferit 
în saloanele legației R. P. Ro
mîne din Montevideo o recep
ție în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist. Au 
luat parte : ministrul afaceri
lor externe, dr. Alejandro 
Zorrilla de San Martin, mi
nistrul de interne, Adolfo Te- 
jeri, ministrul sănătății, dr.

Francisco Rodriguez Camusso, 
ministrul lucrărilor publice, 
ing. Veja Rodriguez, con
traamiralul Pedro Torres 
Negreira, inspectorul general 
al marinei militare a Uru-
guayului, 
Torrado,

Consiliului

ing. Paonciano 
vicepreședintele 

departamental al
orașului Montevideo, sena
tori, deputați, funcționari 
superiori din M.A.E., pre
cum și oameni de artă și 
cultură, ziariști. Printre invi
tați se aflau, de asemenea, 
Rodney Arismendi, prim-se- 
cretar al Partidului Comunist
Uruguayan și Alberto Suarez, 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Uruguayan.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice, 
membri ai corpului diploma
tic precum și oameni politici.

Republica Guineea
CONACRY. — Cu prilejul 

celei de-a 20-a aniversări a

Eliberării Romîniei, Ivariciu 
Popescu, însărcinat cu afaceri 
al R. P. Romîne la Conacry, a 
oferit o recepție în sala primă
riei din Conakry. Au participat 
numeroase personalități politi
ce, printre care Oumar Deen, 
secretar de stat pentru pro
blemele construcțiilor, Camara 
Nenckalhy, secretar general 
adjunct pentru problemele 
președinției, Tall Habib, 
guverantorul orașului Co
nakry, funcționari superiori 
din ministere, instituții cen
trale, ziariști Și reprezentanți 
ai unor organizații de masă 
din Guineea.

De asemenea, ziarul „Ho- 
roya" a publicat un articol 
redacțional referitor la însem
nătatea zilei de 23 August. 
Totodată, postul de radio Co
nakry a transmis o emisiune 
consacrată zilei de 23 August, 
cea mai mare sărbătoare na
țională a poporului romîn.

COmiNțA DE LA (WOBIL
PARIS 25 — Coresponden

tul Agerpres T. Vornicu, 
transmite : în cadrul discuți
ilor generale ale Conferinței 
internaționale pentru proble
mele educației tineretului de 
la Grenoble, a luat cuvîntul 
marți după-amiază conducă
torul delegației romîne, Jean 
Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului. El a spus, 
printre altele : „Conferința 
noastră marchează o cotitură 
pe drumul eforturilor pe care 
U.N.E.S.C.O. le-a întreprins în 
ultimii ani în toate domeniile 
de activitate ale tineretului”.

„Ceea ce așteptăm noi de 
la această primă reuniune — 
a spus vorbitorul, este în pri
mul rînd un schimb substan
țial de experiență între spe

cialiști veniți din țări și orga
nizații foarte diferite.

Oricare ar fi diferențele ca
re ne despart de alte țări, noi 
sîntem convinși că numai o 
colaborare sinceră, respectînd 
interesele reciproce, este capa
bilă să asigure pacea și, in 
consecință, progresul general 
al omenirii".

Reprezentantul țării noastre 
și-a exprimat convingerea că 
conferința de la Grenoble, 
poate să realizeze un fructuos 
schimb de experiență, să în
curajeze opera deja întreprin
să de Națiunile Unite în fa
voarea Declarației . privind 
promovarea în rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
de respect mutual și de înțe
legere internațională.

Evenimentele din Congo
LEOPOLDVILLE 25 (Ager

pres). — Potrivit unor știri 
transmise de corespondenții a- 
gentiilor occidentale de presă, 
în împrejurimile orașului Bu
kavu (capitala provinciei con
goleze Kivu) continuă să aibă 
loc lupte între răsculați și tru
pele armatei naționale congo
leze care au reușit să ocupe o- 
rașul. Din surse apropiate de
tașamentelor de răsculați s-a 
ailat că aceștia se regrupează 
in vederea unei noi ofensive 
în orașul Bukavu. In același 
timp, anunță corespondentul a- 
genției France Presse, trupele 
guvernamentale au declanșat 
marți dimineața o oiensivă îm
potriva localității Albertville, 
ocupată de către răsculați. 
Lupte înverșunate au loc în lo
calitatea Kindu, situată la 600

km nord-vest de Albertville. 
Localitatea Bumba din provin
cia de nord a țării a fost ocu
pată de către răsculați după 
lupte înverșunate cu gărzile 
guvernamentale.

Guvernul central congolez 
continuă să expulzeze de la 
Leopoldville numeroși cetățeni 
originari din Congo (Brazza
ville), Republica Mali și din 
alte state învecinate. Numărul 
expulzărilor se ridică în pre
zent la peste 4 000.

La Leopoldville s-a ailat că 
guvernul de la Brazzaville a 
hotărît să-și trimită un emisar 
care să trateze o eventuală în- 
lîlnire între primii miniștri ai 
celor două state congoleze 
pentru a discuta problemele în 
suspensie.

Vietnamul de sud: Demisia 
generalului Khanh

SAIGON 25 (Agerpres). — 
Sub presiunea puternicelor 
demonstrații care au loc de 
mai multe zile la Saigon, ge
neralul Nguyen Khanh a fost 

J nevoit marți să demisioneze 
din funcția de președinte al 
Vietnamului de sud. Postul de 
radio Saigon a transmis marți 
după-amiază o declarație a 
Consiliului militar revoluțio
nar sud-vietnamez în care se 
precizează că a fost abrogată 
„carta națională" (constituția 
provizorie). Se va proceda la 
alegerea unui nou președinte, 
va fi dizolvat Consiliul mili
tar revoluționar, iar noul șef 
de stat va convoca o Conven
ție Națională (Adunare Națio
nală) „care va fi însărcinată 
să creeze instituții naționale". 
Comunicatul prevede că ac
tualul guvern vietnamez este 
împuternicit să rezolve deo
camdată problemele curente.

Reține atenția precizarea că 
actualul consiliu militar revo
luționar se va transforma în
tr-un „organism mixt civilo- 
militar*. Potrivit agenției

France Presse, alegerea nou
lui președinte sud-vietnamez 
ar putea avea loc miercuri di
mineața.

Agenția France Presse men
ționează că nu va fi dat un 
anunț oficial cu privire la de
misia generalului Nguyen 
Khanh, deoarece, în conformi
tate cu hotărîrile Consiliului 
militar revoluționar, el este 
însărcinat, împreună cu mi
niștrii săi, să asigure rezol
varea problemelor curente 
pînă la alegerea noului șef de 
stat.

Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă transmit, 
în același timp știri potrivit 
cărora marți după-amiază au 
continuat demonstrațiile anti
guvernamentale. La Saigon de 
pildă, sute de studenți au o- 
cupat pentru mai bine de trei 
ore birourile și studiourile 
radiodifuziunii. Studenții s-au 
retras numai în urma inter
venției unui batalion de para- 
șutiști. Observatorii politici a- 
preciază că situația continuă 
să fie neclară.

Funeraliile Iui Palmiro Togliatti
ROMA 25 —- Coresponden

tul Agerpres, O. Paler, trans
mite : Marți după-amiază au 
avut loc la Roma funeraliile 
lui Palmiro Togliatti, secretar 
general al Partidului Comunist 
Italian, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Ultimele 
schimburi ale gărzii de onoare 
au fost formate din tovarășii 
Luigi Longo, Giorgio Amen
dola, Pietro Ingrao, Mario 
Alicata, Giancarlo Pajetta, 
Alessandro Nata, Enrico Ber- 
linguer, Emanuele Macaluso 
și Umberto Terracini, membri 
ai conducerii P.C. Italian. 
Peste 500 000 de persoane 
se aflau în fața sediului C.C. 
al P.C.I. din Via delle Botte- 
ghe Oscure și în Piața Vene
ția din apropiere. La ora 16 
(ora Romei) sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Palmiro 
Togliatti a fost scos din sediul 
C.C. al P.C.I. și așezat pe 
un car funerar acoperit cu 
garoafe roșii.

Sute de coroane de flori pre
cedau carul funerar în urma 
căruia se aflau în primele rîn- 
duri membrii familiei defunc
tului, membri conducerii P.C. 
Italian, delegații ale partide
lor comuniste și muncitorești 
de peste hotare, membri ai 
conducerii Federației tineretu
lui comunist italian, ai Confe
derației generale a muncii din 
Italia, ai diferitelor organiza
ții obștești și de masă, repre
zentanți ai statului italian, 
conducători ai altor partide din 
Italia. Partidul Muncitoresc 
Romîn a fost reprezentat la 
funeraliile lui Palmiro To- 
gliattti de o delegație compusă 
din tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.R., 
și Florian Dănălache, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București.

Palmiro Togliatti a fost 
condus pe ultimul său drum 
de sute de mii de comuniști, 
oameni ai muncii, cetățeni din 
capitală și din toate regiunile

Italiei. Cortegiul lung, de 
cîțiva kilometri, a parcurs pe 
rînd străzile Dei Fori Impe
riali, Cavour, Manzoni pînă în 
Piața San Giovanni, unde a 
avut loc mitingul de doliu. 
Deasupra mulțimii imense 
care popula piața și străzile 
învecinate fluturau mii de 
drapele roșii și drapele națio
nale în berna.

Luînd cuvîntul la miting. 
Luigi Longo, secretar general 
adjunct al P. C. Italian a evo
cat viața și lupta dusă de Pal
miro Togliatti timp de aproape 
patru decenii în fruntea Parti
dului Comunist Italian.

Luigi Longo a arătat apoi că 
istoria vieții lui Palmiro To
gliatti se împletește cu însăși 
istoria Partidului Comunist^ 
Italian.

Tovarășul Togliatti nu mai 
este printre noi dar de la el 
ne rămîne o mare moștenire. 
Această moștenire este opera 
sa care intră în patrimoniul 
Partidului Comunist Italian, în 
patrimoniul luptei poporului ' 
nostru. Ultimul nostru salut 
pe care îl aducem în această 
piață tovarășului Palmiro To
gliatti, este un angajament 
solemn al partidului nostru : 
Vom depune toate forțele 
noastre, toată pasiunea noas
tră, toată energia noastră spi
rituală în slujba marei cauze . 
a socialismului și comunismu
lui.

Au mai luat cuvîntul L. I. 
Brejnev, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Dolores Ibarruri, 
Fernando Santi, secretar 
general adjunct al Confede
rației Generale a Muncii 
din Italia, Umberto Terracini, 
membru al conducerii P.C.I., 
Francesco de Martino, se
cretar al Partidului Socialist 
Italian, Tullio Vecchietti, se
cretar al P.S.I.U.P., Ferruc
cio Pari, senator și Achille 
Occhetto, secretar al Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian.

Din piața San Giovanni 
carul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Verano.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
GENEVA. — Marți dimi

neața, la Palatul Națiunilor 
din Geneva a avut loc, sub 
președinția reprezentantului 
Etiopiei, cea de-a 210-a ședință 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Discuțiile din cadrul ședin
ței au fost concentrate asupra 
ansamblului problemei dezar
mării generale și totale. La 
dezbateri au luat cuvîntul re
prezentanții Suediei, Marii 
Britanii și U.R.S.S.

HELSINKI. — In orașul finlan
dez Kemi, se desfășoară festivități 
cortsacrate luptei popoarelor pen
tru transformarea regiunii de nord 
a Europei într-o zonă denucleari
zată. La aceste festivități ale for
țelor iubitoare de pace din Finlan
da, Suedia, Norvegia și alte lari 
ale lumii au participat numeroase 
personalități ale cercurilor politice 
și de afaceri ale Finlandei.

Totodată, în aceeași localitate 
are loc o conferință a reprezen
tanților regiunilor polare din Fin
landa, Suedia și Norvegia, consa

crată posibilităților de dezvoltare 
economică ale acestor teritorii.

NEW YORK. - La 19 au
gust, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru al Biroului Comite
tului Central al U.T.M. a luat 
cuvîntul la cel de al XVII-lea 
Congres ai Asociației naționa
le a studenților din S.U.A. 
care se desfășoară la Minea- 
polis (Minessota).

ADDIS-ABEBA. — In marea sală 
a Casei Africii din Addis-Abeba 
s-a deschis Ia 24 august cea de-a 
2-a conferință a Comisiei africane 
pentru problemele statisticii agri
cole, înființată în anul 1962, la re
comandarea Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație și 
agricultură (F.A.O.).

Lucrările sesiunii vor dura pînă 
la 1 septembrie.

BRASILIA. - Deputatul 
Mario Andrade, șeful grupului 
parlamentar al Partidului 
muncii din Brazilia, a dat citi
re luni, în Cameră, unui me
saj din partea fostului preșe

dinte Joao Goulart, care tră
iește în exil la Montevideo.

In acest document, Goulart 
afirmă că „Congresul federal 
a decretat în mod abuziv la 
1 aprilie a.c. „vacanța parla
mentară", în timp ce șeful le
gitim al statului se află încă 
pe teritoriul țării". In conti
nuare el a reamintit proiectele 
de reformă preconizate de gu
vernul său și a subliniat tot
odată că „nu poate fi răspun
zător pentru neexecutarea 
acestora".

In același timp, secția din 
Rio de Janeiro a Partidului 
muncii a dat publicității un 
document-program, alcătuit 
din 28 de puncte, n care se 
cere „restabilirea puterii ci
vile și a legalității".

ANKARA. — Citind surse 
oficiale, corespondentul la A- 
tena al agenției Reuter anunță 
că în baza unei legi intrate in 
vigoare la 25 august, Turcia

și-a extins apele teritoriale de 
la 3 mile la 6 mile, iar limi
tele de pjscuit de la 6 mile 
la 12 mile.

NEW YORK. — Agenția 
United Press International re
latează că Robert Kennedy, 
ministrul justiției al S.U.A., a 
anunțat cu prilejul unei con
ferințe de presă care a avut 
loc marți dimineața, că va 
candida din partea partidului 
democrat pentru mandatul de 
senator al statului New York.

El se bucură de sprijinul 
multor membri de vază ai 
partidului democrat. Urmează 
ca convenția locală a demo
craților din statul New York, 
care va avea loc lunea viitoa
re, să îl desemneze pe Robert 
Kennedy drept candidat pen
tru alegerile senatoriale.

Adversarul republican pen
tru locul de senator al statului 
New York, este Kenneth Kea
ting.
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