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întoarcerea în Capitală a conducătorilor 

de partid și de stat care au participat 
la festivitățile de la Porțile de Fier

Mașini—agregate

de mare randament

BAIA MARE. — In perioa
da care a trecut de la în
ceputul anului, exploatările 
Trustului minier Baia Mare 
au fost înzestrate cu noi ma
șini și utilaje de înaltă pro
ductivitate. Printre acestea se 
numără aproape 1 500 vago- 
neți de mină, peste 600 
ciocane de abataj și perfora
toare pneumatice, aproape 50 
trolii, mai multe mașini de 
încărcat minereu etc. Ca ur
mare, volumul de minereu 
încărcat mecanic a fost de 
peste patru ori mai mare de- 
cît în anul 1959 ; transportu
rile sînt complet mecanizate.

Roza'Roșu, tânără munci
toare la secția de bobinat a 
întreprinderii „Viscofil“ 
din Capitală este pe drept 
cuvînt apreciată și stimată 
de tovarășii săi de muncă. 
Fruntașă în întrecerea so
cialistă, din mîinile Rozei i 
Roșu ies numai fire de 

calitate superioară

Totodată se extind proce
deele înaintate de muncă. 
Astfel, pentru prima dată în 
țară, minerii din Maramureș 
au trecut la folosirea capselor 
milisecunde pentru pușcarea 
găurilor de mină.

• TIMIȘOARA. — Cele 
37 de întreprinderi ale in
dustriei ușoare din regiunea 
Banat au fost dotate în ul
timii ani cu peste 2 000 de 
mașini și utilaje moderne ca 
războaie automate, ringuri, 
mașini de ștanțat, de cusut, 
benzi mecanizate etc.

Ca urmare a extinderii u- 
îjor procedee modeme de lu
cru, productivitatea muncii a 
sporit în primele 8 luni ale 
anului, pe ansamblul indus
triei ușoare a regiunii, cu 1.2 
la sută față de sarcina planifi
cată. Ca urmare, colectivele 
de muncă din întreprinderile 
industriei ușoare din această 
parte a țării au realizat, peste 
prevederile planului, țesături, 
confecții, tricotaje, încălță
minte și alte produse în valoa
re de peste 32000 000 lei.

Marți dimineața s-au re
întors m Capitala tovarășii 
Gheorghe Gbeorghiu-Dej. Ion 
Gheorghe Maurer Emil Boc- 
năraș. Alexandru Birlădear.u 
și alte persoane oficiale, care

au participa: pe șantierul 
Gura Văii-Sip la festivitatea 
inaugurării lucrărilor pentru 
construirea Sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fler

Cu același tren a sosit am
basadorul ILS.F. Iugoslavia în 
R. P. Romîn ă, Ansa Milatovici.

La sosire, în Gara Băneasa, 
erau de față membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.,

membri ai C.C. al P*MJR., 
membri ai Consiliului de Stat 
șl al guvernului, activiști de 
partid.

(Agerpres)

Convorbiri intre tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Iosip Broz Tito

In" ziua oe 7 seștembr.e 1964 pre^ed_n 
tele Con birului de Stat. prun-serretar a 
Comitetului Central al Partidului Mur.e.

și președ mseâe RSF Iugoslava, secreta

la solemr..tâțue —a-sg-r-âr- - lucrăriJoc ă 
ccnstruuT a S steiului hidroesergetj

n toamna aceasta 
în regiunea Olte
nia se va strînge 
recolta de porumb 
de pe 235 000 hec
tare. Cea fhai mare 
suprafață cultivată 

cu această plantă o au raioa
nele care dețin terenurile pe 
luncile si terasele Dunării : 
Calafat, Corabia, Băilești, Se- 
garcea, Vînju Mare.

In cîteva zile toate forțele 
de muncă din cele 33 de gos
podării colective ale raionului 
Corabia se află în tarlalele cu 
porumb. La recoltarea celor 
21 000 hectare de porumb par
ticipă aproximativ 50 000 bra
țe de muncă. 1 800 de atelaje și 
150 de autocamioane. Viteza 
zilnică de lucru planificată este 
de 900 de hectare. S-a prevă
zut ca recoltatul știuleților. tă
iatul cocenilor și executarea 
arăturilor, pe această supra
față să se termine pină la data 
de 1 octombrie — răminind ca 
însamînțările de toamnă să se 
încheie la 20 octombrie, adică 
în ej>oca optimă.

Sînt unele gospodării colec
tive care au recoltat de acum 
porumbul de pe suprafețe în
semnate. La G.A.C. „Voința*' 
Corabia, de pildă, s-a strîns 
recolta de pe 120 de hectare 
din cele 712 cultivate. Cinci 
brigăzi de cîmp cu un total de 
600 de oameni culeg știuleții 
și îi depozitează în grămezi, pe 
platforme special amenajate 
pentru a se usca, urmînd ca 
după aceea să fie transportați. 
In același timp echipe formate 
mai ales din tineri — taie și 
string tulpinele de porumb 
pentru eliberarea terenului în 
vederea efectuării arăturilor. 
La Rusăneștl colectiviștii re-

coltaseră 120 de hectare din 
cele 870 cultivate ; paralel cu 
culesul și transportul știuleți- 
lor, o echipă se ocupă în mod 
special de însilozarea coceni
lor. „Este mult mai practic să 
însilozăm cocenii acum, cînd 
au un procent ridicat de umi
ditate — ne spune tovarășul

găti un bun pat germinativ 
pentru culturile de toamnă.

In raionul vecin, Segarcea. 
participă la această campanie 
40 000 brațe de muncă. Pentru 
transport au fost asigurate 

- 2 500 de atelaje, 100 de auto
camioane. iar in vederea. ară
turilor și însămînțârilor se fo-

Peste tot munca este bine or
ganizată și se desfășoară cu 
însuflețire. Pe regiune se pre
conizează o viteză zilnică de 
recoltare de 13200 de hectare. 
In aceeași zi vor fi tăiați co-

de stat ale Republicii Populare Romîne 
șt R. S. F. Iugoslavia.

Președinții Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
losip 3r:z Tito au constatat cu satisfac- 
tic câ construirea în comun a Sistemului 
udroenergeLc și de navigație Porțile de 
Fier va reprezenta un puternic pas îna
inte pentru întărirea continuă a econo- 
nue: celor două țări și un pod al priete
ni .ei «i colaborării intre țările noastre so-

Rezolvarea favorabilă $1 trainică a

problemei navigației pe această mare 
cale internațională Va fi, de asemenea, o 
importantă contribuție la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între țările dună
rene.

In cursul convorbirilor au fost exami
nate probleme privind relațiile romîno- 
iugoslave și s-a făcut un schimb util de 
păreri asupra problemelor internaționale 
actuale.

Convorbirile au decurs într-o atmos
feră cordială și prietenească, în spiritul 
unei depline înțelegeri reciproce.

La recoltatul

aceeași3

porumbului

zi: culesul,
eliberarea terenului, arăturile

Ivan Constantin, președintele 
gospodăriei — pentru că fer
mentează mai ușor, sînt consu
mați mai bine de către ani
male. și au valoare nutritivă 
mare. Anul acesta vom insi- 
loza 3 000 tone de porumb.

De altfel însilozarea coceni
lor imediat după tăiere este o 
măsură care se practică în tot 
raionul Corabia. Vor fi, astfel,.

lo&esc 92 tractoare. 300 semă
nători. 151 grape cu d.sc. 123 
grape reglabile. Recoltatul po
rumbului a început la 1 sep
tembrie și va dura aproxima
tiv 20 de zile.

La aceeași dată au început 
recoltatul porumbului și colec
tiviștii din raioanele : Băilești. 
Calafat, Caracal și Vînju Mare.

cenij și eliberat terenul de pe 
12 750 hectare și executate a- 
rături pe 12 fiOO hectare. Orga
nizarea muncii, a fort astfel 
concepută ca în aceeași zi să 
fie încheiate trei acari lucrării 
recoltatul. e’uberatu'. terenului

seara brazde negre.
După cum ne-a relatat to

varășul ing. Minai Croitoru — 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional, recoltatul țmh. 
rumbuluî in Oltenia va fi ter
minat la începutul lunii oc
tombrie. Pînă la 10 octombrie' 
vor fi executate și arăturile pe I 
cele 32 000 hectare care ur
mează a fi însămințate după 
aceea cu grîu, astfel ca ultima 
suprafață să aibă între arat și 
semănat un interval de 10 zile, 
timp în care se poate crea un 
pat germinativ bun. Pină la 
20 octombrie se preconizează 
să fie încheiate și însămînță- 
rile de toamnă.

ION MARCOVICI

Recepție oferită 
de ambasadorul

R. P. Bulgaria

Telegramă
Tovarășului TODOR JIVKOV 

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

XX-a

hiu-Dej. Ion
er. Leontin
Dalea. Gri-

Lsu-uhri de Stat. Bujor Al- 
șar_ mt nistrul minelor și 
rgie; electrice. Constanța

_ președintele Comite-

depozitate aproximativ 72 000 
tone de porumb.

Sînt multe gospodării colec
tive în raionul Corabia în care 
recoltatul porumbului a în
ceput. Ritmul susținut în care 
se desfășoară această lucrare 
oferă garanția că ea se va 
efectua în epoca optimă, iar 
mecanizatorii vor putea pre-

Telegramă
Tovarășului KIM IR SEN 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

în numele Comitetului Central al Partidului > Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, al poporului romîn și al nostru per
sonal, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Pre
zidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene și întregului po
por coreean cele ma'i sincere felicitări cu .prilejul celei de-a 
XVI-a aniversări a proclamării Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Poporul romîn se bucură din toată inima de succesele ob
ținute de poporul coreean în opera de construire a socialis
mului în patria sa.

La început de drum în noua proiesie

110 flori la
Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colabo

rarea dintre țările noastre se vor întări necontenit spre bi
nele popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în 
lume.

De sărbătoarea națională a poporului coreean vă dorim 
dumneavoastră și harnicului popor coreean, noi succese în 
construirea unei vieți prospere, socialiste, în realizarea nă- 
zăuinței poporului coreean — unificarea pașnică și democra
tică a patriei sale.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romîne

■
 ocul întâlnirii : 

clubul Uzinelor 
„Grivița roșie".

Semnul de recu
noaștere : o floare 
la butonieră.

Grăbit, reporte
rul e tentat să înceapă de aici 
povestea dragostei lor. Are 
toate elementele. Cadrul con
cret : clubul. Simbolul: floa
rea la butonieră. Nu-i lipsește 
nici data exactă: luni, 7 sep
tembrie 1964, orele 16,30. îi 
mai rămîne să fixeze culoarea: 
o după amiază arămie de 
toamnă, ceva între nuanța gu
tuii coapte și a fagurelui de 
miere. Și, în sfîrșit, să descrie 
eroii: tineri, emoționați...

Poate că, peste vreme, cînd 
această zi a logodnei își va

ocupa locul printre amintiri, 
îndrăgostiții de azi nu vor face 
obiecții unui asemenea început.

Acum însă le e greu să-l ac
cepte. Le sună prea desuiet, ca 
titlul unui film prăfuit: „S-au 
întâlnit și s-au iubit"...

Nu. Ei au visat să se întâl
nească. Au fost convinși că se 
vor întâlni. Au dăruit tot ce-au 
avut mai bun, mai frumos a- 
cestei întâlniri. Dragostea lor 
nu poate fi exprimată de tex
tul superficial al unui cîntec 
de muzică ușoară: „Ne-am 
cunoscut din întâmplare"...

Reporterul e obligat să-și 
domolească graba. I se solicită 
investigații mai adînci.

Povestea trebuie începută 
cu ani în urmă. Pe atunci, 
eroii mai erau încă niște copii.

Abia sfîrșiseră școala elemen
tară. Viața le cerea un răs
puns la cea mai importantă în
trebare a vîrstei: „Ce meserie

tului de Stat pentru Cultură 
și Artă. Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, Victor Io- 
nescu. ministrul comerțului 
exterior. Petre Constantine- 
scu-Iașt membru al Consiliu- 
l-i ce Stat, membri ai C.C. al 
PMJL, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne. conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești. deputați ai Marii Adu
nări Naționale, academicieni 
și alți oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori. ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

In timpul recepției soliști ai 
Operei de stat din Sofia au 
interpretat cîntece pe teme 
folclorice de compozitori bul
gari și arii celebre.

(Agerpres)
-----•----- --------

Pentru noul an școlar
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru).
Apropiata deschidere a anului 

școlar vine pentru elevii din co
muna Slobozia-Conachi, raionul 
Galați, cu o mare bucurie. Ei vor 
învăța în noua școală de 8 ani, 
terminată zilele acestea. Clădirea 
școlii, cu un etaj, cuprinde 8 săli 
de clasă, un laborator modern și 
bine utilat, un cabinet medical, 
cancelarie, etc. Clasele au fost 
înzestrate cu mobilier nou, ele
gant.

La construcția noii școli un 
sprijin deosebit l-au adus colec
tiviștii. Numai prin munca pa
triotică prestată de tineri s-au 
economisit aproape 50 000 lei.

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Sofia
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei revolu

ției socialiste în Bulgaria, în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, în 
numele poporului romîn și al nostru personal, transmitem 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, dumneavoastră și poporului frate 
bulgar, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Harnicul popor bulgar întîmpină marea sa sărbătoare na
ționala cu noi succese în lupta pentru traducerea în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al VIII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar privind desăvîrșirea construirii socialismu
lui în Republica Populară Bulgaria.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă se bucură 
sincer de realizările remarcabile obținute de poporul frate 
bulgar sub conducerea Partidului său Comunist în dezvol
tarea multilaterală a economiei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.

Relațiile de prietenie dintre popoarele noastre, formate 
de-a lungul veacurilor în lupta pentru independență și suve
ranitate națională, s-au transformat în anii puterii populare 
în relații de tip nou, bazate pe comunitatea orînduirii noas
tre socialiste, pe idealul comun al construirii socialismului 
și comunismului.

Ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor adînci 
și lărgi necontenit, în interesul ambelor noastre popoare, al 
unității și coeziunii țărilor socialiste.

Cu ocazia marii dumneavoastră sărbători, cea de-a XX-a 
aniversare a revoluției socialiste, vă urăm din toată inima, 
dragi tovarăși, noi și mărețe realizări în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în Republica Populară Bulgaria, 
în lupta pentru apărarea păcii și colaborării pașnice între 
popoare, în Balcani și în întreaga lume.

Trăiască prietenia frățească 
bulgar I

dintre popoarele romîn și

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secret ar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare 
Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romîne

butonieră
delung pe aleile ■. grădinii, nu 
o dată i-a prins noaptea, pe o 
bancă, cu tâmplele în palme, 
chibzuind, nu o dată ochii au

La primirea în Uzină
a noii promoții de muncitori

să-mi aleg ?" Nu le-a fost 
lesne să răspundă. O sumede
nie de profesii își îndreptau 
magnetul spre ei. Se găseau în 
mijlocul unei grădini cu sute 
și mii de flori atrăgătoare, dar 
din toate ei trebuiau să aleagă 
una singură. S-au plimbat în

ales o floare, dar inima n-a 
acceptat-o. Dragostea, pasiu
nea, chemarea și-au spus pînă 
la urmă cuvîntul. Au ales. 
Florile pe care le-au purtat 
în ziua logodnei la butonieră 
din această grădină a căutări
lor și a viselor au fost culese.

S-au înscris la școala-profesio- 
nală de pe lingă Uzinele „Gri
vița roșie“. Timp de trei ani 
s-au pregătit, teoretic și prac
tic, pentru meseria de strun
gari, cazangii, sudori. Timp de 
trei ani s-au format ca oa
meni, ca cetățeni. Au întâmpi
nat atenția și grija care li s-a 
acordat cu strădanie, cu hăr
nicie. Timp de trei ani au în
vățat, ca să-și prefacă visul în 
realitate.

Și iată-i acum muncitori ca
lificați. lată-i ajunși în ziua 
logodnei cu munca. Promoția 
lor numără 110 tineri. 110 
flori la butonieră!

Uzina îi primește sărbăto
rește. Le-a dat întâlnire la club 
ca să le ureze bun venit. Le 
adresează cuvinte calde, de

dragoste. S-a pregătit și ea, 
îndelung, pentru această zi. A 
visat și ea, ca și ei, la clipa 
logodnei. Iubirea ei a început 
și ea cu ani în urmă. A știut 
să le citească în palmele mici 
și firave de acum trei ani 
semnele mîinilor puternice, 
harnice, de azi. A știut să le 
descopere în privirile timide 
de atunci îndrăzneala, sigu
ranța de azi. Și i-a apropiat 
din prima clipă. Și-a deschis 
pentru fiecare, deopotrivă, 
inima ei mare și fierbinte. A 
vegheat necontenit ca nici una 
din florile pe care și le-au 
prins azi la butonieră să nu

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a Ul-a)



economiei șl

Romînă și 
se dezvoltă

Poporul bulgar sărbăto
rește azi a XX-a aniversa
re a eliberării sale.

Cele două decenii care 
o-au scurs de la eliberare 
au fost marcate prin adînci 
prefaceri în viața Bulgari
ei vecine. In anii puterii 
populare, țara prietenă a 
obținut realizări de seamă 
în dezvoltarea 
culturii.

între R.P.
R. P. Bulgaria
continuu relații de rodnică 
colaborare, bazate pe în
trajutorare tovărășească 
și avantaj reciproc. Rela
țiile romîno-bulgare se 
lărgesc atît în domeniul e- 
conomlc, cît și în cel cultu
ral, tehnlco-științiflc etc.

De ziua marii sărbători 
a Bulgariei frățești, adre
săm poporului și tineretu
lui bulgar un călduros sa
lut și urarea de a obține 
noi succese pe dramul so
cialismului șl apărarea 
păcii.

R.P. Bulgaria
• La 5 septembrie, în Bulga

ria au fost date în exploatare 
două întreprinderi noi— o fa
brică pentru producția de țevi 
din azbociment în apropiere de 
satul Beli Izvor, regiunea Vrața, 
și fabrica de cheramzit în apro
piere de Sofia.

Constructorii și-au îndeplinit 
angajamentul ca aceste întreprin
deri să fie date în exploatare în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a puterii populare.

• La Combinatul industrial 
„Șipka“ din Plovdiv, care produ
ce diferite instrumente muzicale 
cu coarde, au început să fie 
realizate primele piane bulgare 
„Orfeu".

în prezent s-a construit o no
uă clădire cu etaj destinată fa
bricii de piane și de intsrumente 
muzicale. Aici vor lucra 70-80 de 
maiștri.

La Școala medie tehnică „Hris
to Botev4' pentru prelucrarea 
lemnului, sînt pregătiți specia
liști pentru producția de instru
mente muzicale.

• „Noapte de iulie" este nu
mele operei pe care compozi
torul bulgar Parașkev Hadjiev 
a consacrat-o celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Bulga
riei.

Opera a fost creată după li
bretul lui Ivan Ghenov. Su
biectul este inspirat din lupta 
poporului bulgar împotriva 
fascismului, în ultimile luni 
înainte de eliberare.

Premiera operei „Noapte de 
Iulie* a avut loc pe scena Ope
rei populare din Varna.

Șantierul de construcții navale „Gheorghi Dxmurov* din orașul Varna

Acum el are numai 29 de 
ani, dar este unul dintre cei 
mai populari și mai iubiți poeți 
ai Bulgariei. Patru cărți mar
chează creația sa: „Dacă n-ar 
fi fost focul" (1958), „Aștepta
rea" (1960), „Lirica" (1962) și 
„Poemul fericirii" (1963). Ele 
nu pot fi găsite în librării. Nu 
stau mult nici în rafturile bi
bliotecilor. La prima vedere 
s-ar părea că drumul lui Da
mian Damianov spre culmile 
Pamasului este netulburat și 
neted. Este tînăr, are cărțile 
sale, are dragostea cititorilor 
— ce i-ar trebui mai mult ?

în fond lucrurile sînt mult 
mai complexe.

închipuiți-vă un tînăr, țin
tuit de o boală grea, imobil. El 
nu cunoaște jocurile copilăriei 
lipsite de griji, glumele, vese
lia, micile bucurii. „Un om 
nefericit" ar putea exclama 
cineva. Dar... Odaia are o fe
reastră. Damian privește cu 
înfrigurare la caleidoscopul 
său care se schimbă veșnic. în 
curte se înalță spre cer un plop 
înalt. O fată trece în fiecare zi, 
în același timp pe lingă ea. Pe 
stradă muncitorii se grăbesc 
pentru schimbul de dimineața, 
trec camioane încărcate, se 
opresc îndrăgostiții. Fereastra 
îi deschide o altă lume — a- 
propiată și în acelaș timp în
depărtată, mereu atrăgătoare 
și minunată. El de .chide fe
reastra și ar dori să se conto
pească cu această lume, să 
devină o părticică din cotidia
nul său precipitat. Așa s-a năs
cut volumul de versuri „Să se 
deschidă fereastra". Așa au iz- 
vorît primele sale versuri — ca 
o mărturisire, ca o chemare

spre oameni, ca o speranță. Ele 
cuceresc prin sinceritatea lor. 
Nu poți si nu le crezi. Ele nu 
pot rămine fără un răsunet în 
inimile cititorilor.

...Imposibilul la prima vede
re încetează de a mai fi impo
sibil. Damian a ieșit din ca
mera sa. El a pășit abia, abia, 
sprijinit de un baston, spriji
nit de ambele părți. El a ieșit 
în lumea largă, cu ochii larg 
deschiși. S-a înscris la Univer-

vitații de a veni din nou în vi
zită. îl numeau „poetul no
stru*... Atunci l-am văzut pen
tru prima dată cu lacrimi in 
ochi. Probabil aceste versuri 
din poem au exprimat multe 
din gindurile tinerilor care le 
ascultaseră:

Sesiunea jubiliară a Adunării
Populare a R. P. Bulgaria

Un poet

„Da, fericirea este luptă. 
Din ea țîșnește apa vie. 
Pe lîngă care treci în fiecare 

clipă.
Fericirea este o cale fără 

margini, 
de-a lungul căreia tu dai 

tuturor din tine 
și toți îți dau și el!“

uitate. A început să frecventeze 
adunări și cercuri literare. În
totdeauna lingă el s-au aflat 
oameni apropiați. li este mai 
ușor, mai vesel, să trăiască, să 
respire.

...Am participat o dată la o 
întîlnire emoționantă. Tinerii 
constructori de la Kremikovți 
îl invitaseră sâ-i viziteze. Ști
rea au aflat-o și alți muncitori 
și în curînd clubul a fost arhi
plin. Constructorii au vorbit 
despre munca lor, au cîntat, 
iar după aceea l-au rugat 
pe Damian să citească din 
versurile 
o liniște, 
niturile 
gen de .
lor albăstruie tremura pe cerul 
albastru ca și stelele îndepăr
tate. Damian a citit fragmente 
din „Poemul fericirii" care nu 
apăruse încă de sub tipar. Era 
ascultat cu multă atenție, după 
aceea au urmat aplauze înde
lungi, întrebări numeroase, in-

Acum tinerii poeți, care fac 
primii pași, vin să-i ceară un 
sfat. Vin prietenii săi de la 
Kremikovți și Marița-Est, din 
Plovdiv și Tîmovo... Tinărul 
poet Damian Damianov simte 
pulsul patriei sale și respird 
din plin aerul său. Cine spunea 
că este nefericit ?

Uneori, cînd îl zăresc venind 
spre mine, uit că fiecare miș
care U costă un efort uriaș, câ 
șchioapătâ și se sprijină de «b 
baston, îl văd inaintind eu pași 
mari.

SOFIA 8 (Agerpres). — La 
8 septembrie a avut loc în sala 
„Universiada" din Sofia șe
dința solemnă a sesiunii jubi
liare a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulga
ria.

In sala pavoazată în mod 
festiv se aflau deputății Adu
nării populare, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai științei, culturii și artei, 
fruntași din industrie și agri
cultură, precum și membri ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați la Sofia. In prezidiul adu
nării au luat loc membrii Bi
roului politic al C.C. al P.C. 
Bulgar și ai guvernului în 
frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, pre
cum și conducătorii delegații
lor de partid și guvernamen
tale din țările socialiste, sosiți 
pentru a participa la marea 
sărbătoare a poporului bulgar.

După intonarea noului imn 
de stat al R. P. Bulgaria, F. 
Kozovski, președintele Biroului 
Adunării Populare, a salutat 
pe membrii delegațiilor de 
partid și guvernamentale din 
țările socialiste.

Raportul consacrat celei de-a 
20-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria 
a fost prezentat de Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria. Acest eveniment, a 
spus vorbitorul, marchează o 
cotitură profundă în istoria și 
în destinele poporului nostru, 
cotitură care a inaugurat o 
nouă eră în dezvoltarea țării 
noastre — era socialismului și 
comunismului.

Referindu-se la lupta po
porului bulgar, a comuniștilor 
bulgari împotriva fascismului, 
vorbitorul a subliniat că eli
berarea de sub jugul fascist a 
fost posibilă datorită marilor 
victorii obținute de Armata 
Sovietică asupra Germaniei 
hitleriste și datorita situației 
favorabile care s-a creat ca 
urmare a ofensivei ei în Bal
cani-

Arătând că R. P. Bulgaria 
pășește de două decenii pe 
noua cale, socialistă de dezvol
tare, T. Jivkov a vorbit despre 
succesele obținute de poporul 
bulgar în acest termen relativ 
scurt în toate domeniile 
notniei, științei, artei și 
tuni.

Principalele eforturi
partidului comunist au fost în
dreptate spre crearea econo
miei socialiste în țară. A cres- 
cut deosebit de rapid produc
ea mijloacelor de producție, 
Partidul și puterea populară 

i acordat o atenție deosebită 
ezvoKării construcției de ma
re care constituie pivotul in- 
ntriei.
Vorbitorul s-a referit apoi 
realizările agriculturii socia
le- Regimul eooperatist-so-

eco- 
cul-

ale

sale. S-a făcut așa 
incit se auzeau poc- 
aparatelor cu oxi- 
pe schele. Flacăra

cialist la sate, a spus el, a în
vins definitiv. El a arătat că 
știința și arta, cultura și învă- 
țămîntul public eu înregistrat 
succese importante.

Noi considerăm, a declarat 
primul secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, că realizările țării 
noastre în domeniul creării o- 
rînduirii socialiste reprezintă 
o parte din succesele sistemu
lui mondial socialist, un rezul
tat al colaborării și întrajuto
rării cu țările socialiste fră
țești și în primul rînd un re
zultat al ajutorului frățesc a- 
cordat de Uniunea Sovietică.

Comitetul Central al Partij 
dului și guvernul consideră 
că au fost create premisele 
economice și social-politice ne
cesare pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației în țară. 
Constituția existentă și-a în
deplinit misiunea istorică. Pa
tria noastră a pășit mult îna
inte, a parcurs o întreagă etapă 
în dezvoltarea ei, îndeplinește 
noi sarcini. In legătură cu a- 
ceasta va fi elaborată și adop- 
tată o nouă constituție care să 
corespundă etapei actuale a 
dezvoltării social-economice a 
Republicii Populare Bulgaria.

Subliniind că politica exter
nă a Republicii Populare Bul
garia este un factor activ al 
păcii și colaborării internațio
nale, vorbitorul s-a referit la 
relațiile de prietenie frățească 
și colaborare reciprocă cu Uni
unea Sovietică, cu celelalte 
țări socialiste, la extinderea 
relațiilor RP- Bulgaria cu cele
lalte state. Vom continua și pe 
viitor — a spus președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria — să apărăm consec
vent politica coexistenței paș
nice, să extindem și să dezvol
tăm relațiile economice și co
merciale cu acele state capita
liste dezvoltate care sînt dis
puse să întrețină, pe baza prin
cipiilor reciproce avantajoase, 
relații diplomatice, economice 
și comerciale cu țara noastră.

In domeniul politicii exter
ne, partidul nostru și guvernul 
popular au acordat întotdea
una atenție transformării Bal
canilor într-o regiune a păcii, 
colaborării și înțelegerii reci
proce, a dezvoltării și consoli
dării relațiilor de bună vecină
tate, relațiilor economice și 
culturale cu țările balcanice. 
Todor Jivkov a menționat lar
ga colaborare și întrajutorare 
dintre Bulgaria și Romînia.

Rezultatele ultimilor 20 de 
ani sînt îmbucurătoare în via
ța țării noastre, ele ne inspi
ră optimism și încredere. Pă
șim în cel de-al III-lea dece- 
ceniu al revoluției socialiste 
plini de hotărîre și energie de 
a duce pînă la victoria deplină 
măreața noastră cauză — cau
za socialismului și comunis
mului în Republica Populară 
Bulgaria, a spus în încheiere 
vorbitorul.

Apoi, la ședința solemnă au 
rostit cuvîntări de salut con
ducătorii delegațiilor de partid 
și guvernamentale din: 
U.R.S.S. — L. Brejnev, R. P.

Mongolă — A. Sambu, R. D. 
Germană — G. Griineberg, 
Cuba — Faustino Peres, R.P. 
Polonă — E. Szyr, R.P. Romînă
— Chivu Stoica, R.P. Ungară
— L. Feher, R.S. Cehoslovacă
— M. Chudik, R.S.F. Iugosla
via — S. Vukmanovici-Tempo.

Președintele Biroului Adu-

nării Populare a R.P. Bulgaria 
a mulțumit reprezentanților 
țărilor socialiste pentru cuvin
tele de salut și a declarat în
chisă ședința solemnă a Adu
nării Populare.

Seara, la Opera Națională 
din Sofia a avut loc un concert 
festiv.

Cuvîntarea

CHIVU
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al Guver
nului Republicii Populare Ro- 
mîne și al întregului popor ro
mîn, să vă transmit dv. și tu
turor oamenilor muncii bul
gari un fierbinte salut și feli
citări cordiale cu prilejul ma
rii sărbători naționale a Re
publicii Populare Bulgaria,

Acum 20 de ani, forțele pa
triotice ale poporului bulgar, 
sub conducerea partidului lor 
comunist, cu ajutorul glorioa
sei Armate Sovietice, au eli
berat țara de sub jugul fas
cist, înscriind cea mai impor
tantă pagină în istoria Bulga
riei.

în anii puterii populare, 
luîndu-și soarta în propriile 
mîini, înfăptuind opera de 
construire a socialismului, oa
menii muncii din Bulgaria au 
realizat, sub conudcerea Parti
dului Comunist, adînci pre
faceri revoluționare. Harnicul 
și talentatul popor bulgar, 
muncind cu entuzisam și 
abnegație, a schimbat radical 
înfățișarea patriei în toate do
meniile vieții, dezvoltînd con
tinuu economia și cultura, ri- 
dicînd nivelul său de trai. 
Succesele Republicii Populare 
Bulgaria — întruchipare vie a 
capacităților creatoare ale cla
sei muncitoare, țărănimii și 
intelectualității bulgare — sînt 
indisolubil legate de colabora
rea și întrajutorarea cu cele
lalte state socialiste.

Poporul romîn, care la 23 
August a aniversat două de
cenii de la eliberarea sa de 
sub jugul fascist, nutrește 
sentimente de profundă prie
tenie și stimă față de poporul 
frate bulgar și se bucură din 
toată inima de realizările lui 
remarcabile în construirea so
cialismului.

Tradiționala prietenie din
tre popoarele romîn și bulgar, 
cu rădăcini adînci în lupta 
comună pentru independență 
națională și eliberare socială, 
în legăturile dintre mișcarea 
muncitorească din cele două 
țări, s-a întărit și a căpătat un 
conținut nou în anii construc
ției socialismului. Constatăm 
cu satisfacție că relațiile de 
colaborare dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Bulgaria — bazate 
pe principiile marxism-leni- 
nismului, respectului mutual 
și întrajutorării tovărășești —

Dintr-un jurnal
de drum

întîlniri
cu arta

arta 
au 
cît 
un 
u-

ntîlnirile cu 
numeroase 
conturat, atît 
o poate face 
prim contact,
nele din direcțiile 
fertile în care s-a 

manifestat și se manifestă ac
tivitatea creatoare a unui po
por. Și, firește, în ce privește 
arta plastică, cea mai cuprin
zătoare cunoștință vizitatorul 
o va face străbătînd sălile Ga
leriilor Naționale de Artă din 
Sofia, instalate în clădirea fos
tului palat regal din centrul 
capitalei.

Recompunînd o imagine am
plă a vieții sociale dinainte de 
eliberare, multe lucrări expu
se în primele săli constituie 
radiografii convingătoare în 
viața și spiritul epocii. înde
lung privit, tabloul „Țăranul- 
al orginalului și popularu
lui pictor Vladimir Dimitrov- 
Maistora va destăinui despre 
dîrzenia, energia și hotărîrea 
hrănită din durere a țăranului 
bulgar de a se elibera de sub 
jugul exploatării.

Atrage îndeosebi atenția o 
pictură din 1937 a lui Hristo 
Stancev: „Pe cîmp“. Ea este 
ceea ce numim o lucrare cla
sică. Intr-un decor dezolant, 
pe cîmpia redată prin culori 
palide, o țărancă alăptează 
copilul. Planează peste tot 
peisajul sensația unei adînci 
istoviri. Tragice, privirile fe
meii caută absente undeva în 
gol, a neputință și durere. Se 
ascund, parcă în cutele ochi
lor, nu numai resemnarea ci 
și ura mocnită.

Cine avea să înlăture defi-

nitiv asemenea aspecte pe 
care viața le cunoștea multi
plicate în mii, zeci de mii de 
locuri ? Și în plastica dinainte 
de eliberare dar, mai ales, în 
cea de după 9 Septembrie, își 
vor găsi tot mai largă frec
vență temele care vin să dea 
răspunsul.

Iată-1 pe „Dimităr Blagoev, 
redactor la Rabotnîc", imul 
din întâii luminători al luptei 
poporului, surprins în tabloul 
lui Dimităr Ghiudjenov. In 
„Interogatoriu*4 (de Nicola 
Mircev) din ochii luptătorului 
înconjurat de „judecători" 
(printre care descoperim uni
forme fasciste) se desprinde 
convingerea fermă în victorie 
la fel ca din statuara și demna 
atitudine a partizanului ce ur
mează să fie executat (din 
drajnaticul tablou „Execuția*4 
de Ilia Petrov). Tablourile ex
puse în ultimele săli ale Gale
riilor, se succed, unitare, ca-n- 
tr-un documentar cinemato
grafic. Consemnînd tabloul 
despre „înființarea unei coo
perative 
noyotov), 
sculptura 
sculptura 
mintește 
Stancev) în care tînăra țăran
că e plină de demnitate și 
mîndrie, sau figura de munci
tor numită simbolic „învingă
torul" (de Ivan Funev) rea
lizăm replica optimistă a pre
zentului.

Replică pe care am cunos
cut-o, în ce privește arta pla
stică, și în alte prezențe ale 
ei. De pildă, la întîlnirea cu 
cîțiva din tinerii pictori, din 
Burgas, autori ai unei expo
ziții colective din acest oraș.

Dar se înțelege, întîlnirea 
cu arta bulgară nu a cunoscut, 
în călătoria făcută printr-o 
seamă de orașe și sate bulgă
rești, o singură formă. Aș enu
mera, în treacăt, doar acea 
plăcută întîlnire cu talentul

tînărului solist de muzică 
ușoară Emil Dimitrov care a- 
duce în bucățile interpretate, 
multă sensibilitate și, releva
bil, și-a alcătuit un repertoriu 
unitar, din care fac parte și 
cîteva lucrări originale.

Și fără a epuiza, asemenea 
întîlniri cu arta, aș încerca să 
menționez prezența pretutin
deni a talentului popular, pe 
care l-am admirat în frumoa
sele și nostalgicele cîntece 
bulgărești, în arhitectura unor 
clădiri ca și în arta cu care 
erau lucrate covoarele și cos
tumele naționale expuse în 
Muzeul etnografia din Plovdiv.

Itinerariile artei, numeroa
se, mereu mal numeroase, 
s-au întîlnit, cum era firesc, 
de multe ori cu itinerariul că
lătoriei mele. Am desprins 
din aceste întîlniri plăcute 
cîteva — consemnîndu-le.

Ziditori
agricole- (P. Pa- 

„Țărăncile* din 
Penkăi Minceva și 
„La cîmp’ (titlu a- 
de pictura lui H.

ai noii
geografii

ai toate orașele 
bulgărești pe care 
le-am vizitat și-au 
păstrat, aș spune, 
termenul de com
parație — urmele

trecutului — dar pretutindeni 
se evidențiază prezența nou
lui, ceea ce înlesnește celui 
care nu le-a cunoscut procesul 
devenirii să realizeze o ima
gine a viitorului lor. în 
multe locuri din Bulgaria am 
putut lua cunoștințță de 
roadele muncii constructorilor 
socialismului. Am reținut, 
ca pe o vitrină simboli
că a acestei munci orașul

GRIGOR CERNEV 
ziarist bulgar

în frumoasele costume naționale, tinerii artiști amatori 
populare

adue în fața spectatorilor tinerețea tradiționalelor dansuri 
bulgărești

tovarășului

STOICA
se dezvoltă continuu spre bi
nele popoarelor noastre, al 
cauzei socialismului și păcii, 

împreună cu celelalte state 
socialiste, țările noastre mili
tează activ pentru destinde
rea internațională, soluționa
rea problemelor internațio
nale litigioase pe calea trata
tivelor, aducîndu-și contribuția 
la înfăptuirea principiilor co
existenței pașnice între state 
cu orînduiri sociale diferite, 
la lupta pentru realizarea de
zarmării și preîntâmpinarea 
unui nou război mondial. 
Transformarea regiunii balca
nice într-o zonă denucleari- 
zată, pentru care Republica 
Populară Romînă șî Republica 
Populară Bulgaria depun efor
turi susținute, ar constitui un 
aport însemnat la statornici
rea unei atmosfere de încre
dere și colaborare între rta- 
tele din această parte a lumii, 
la cauza păcii generale.

Chezășia victoriei cauzei 
socialismului și a păcii, izvo
rul forței și invincibilității ță
rilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești con
stau în unitatea și coeziunea 
lor.

Partidul Muncitoresc Romîn 
nutrește profunda convingere 
că deosebirile de păreri ce a- 
par între partidele frățești 
pot fi rezolvate prin discuții 
tovărășești, în spiritul respec
tului reciproc, al deplinei ega
lități, ținînd seama că esenția
lul între partidele comuniste 
este ceea ce le unește, prin 
căutarea cu perseverență și 
răbdare a căilor de apropiere 
și înțelegere, pe baza princi
piilor elaborate în comun ale 
declarațiilor din 1957 și 1960

Considerînd că grija pentru/ 
unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești mondiale reprezintă 
cea mai înaltă îndatorire in- 
ternaționalistă. a fiecărui 
partid marxist-leninist, parti
dul nostru își va aduce și în 
viitor întreaga contribuție la 
salvgardarea și întărirea a- 
cestei unități.

Dragi tovarăși și prieteni, 
Vă felicităm încă o dată cu 

prilejul sărbătorii dumnea
voastră naționale și urăm 
Partidului Comunist, întregu
lui popor bulgar, deplin succes 
în desăvârșirea construcției 
socialismului și înflorirea ță
rii sale.

Trăiască poporul frate bul
gar — constructor al socialis
mului !

Trăiască Partidul Comunist 
Bulgar, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov!

Trăiască și înflorească prie
tenia frățească dintre poporul 
romîn și poporul bulgar !

Să se întărească unitatea, 
și coeziunea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste mondi
ale !

Trăiască pacea în lume !
★

SOFIA 8 (Agerpres). — 
La 8 septembrie, delegația 

de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne, condusă de 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
depus coroane de flori la Ma
usoleul lui Gheorghi Dimitrov, 
la Monumentul ostașilor so
vietici și la Obeliscul celor că- 
zuți în lupta împotriva fascis
mului și în războiul pentru a- 
părarea patriei.

Cu prilejul
aniversarii

*■

*

Stara Zagora. în măsura în 
care cuvîntul „Stara“ se tra
duce prin „vechi*, „bătrîn44 se 
poate spune că el a rămas doar 
prin tradiție în numele ora
șului, fiindcă privitorului 1 se 
oferă o perspectivă în care 
geometrica arhitectură, și pe 
orizontală (dispunerea străzi
lor), și pe verticală (simetria 
sobră a construcțiilor), stă 
mărturie concretă tinereții o- 
rașului. Iar tinerețea sa, ora
șul și-o înfățișează, bunăoară, 
dimineața cînd sute de munci
tori (mulți tineri) se îndreaptă 
spre Uzina de îngrășăminte 
chimice aflată nu departe de 
el ca șl cu prilejul ștafetei fol
clorice care trece din raion în 
raion, ditn oraș In oraș, cunos- 
cînd și aici o mare afluență și 
puternică afirmare de talente.

...întotdeauna călătoriile pe 
meleaguri necunoscute încă te 
surprind prin partea inedită a 
locurilor vizitate. De multe ori 
atît de generosul inedit nu 
constituie însă și esența, con
ținutul generalizator al celor 
întîlnite. Are mai mult darul 
amănuntului — expresiv, de
sigur — al părții din întreg 
care conferă atmosfera, nota 
specifică a locului văzut pen
tru prima oară. Dar peste toa
te aceste amănunte, se supra
pune, unlficîndu-le, un sentî-

ment general ee se hrănește 
din tradițiile și calitățile unui 
popor: l-aș numi, și în cazul 
locuitorilor țării prin care am 
călătorit — pe acela al muncii 
gospodărești, harnice. El mi 
s-a relevat pretutindeni.

Am zăbovit, desigur, înde
lung la catedrala „Alexandru 
Newski*4, monument arhitecto
nic de certă valoare, construit 
la începutul secolului al XIX- 
lea ca și la muzeul memorial 
„Ivan Vazov“, (scriitor de 
prestigiu care, prigonit fiind 
de burghezia și moșierimea 
bulgară, a găsit găzduire la 
Oltenița, Brăila și București). 
Pe străzile pitorești ale ve
chiului Plovdiv, cu așeza
rea sa vestită pe cele cinci 
coline, aveam să cercetez în
delung arhitectura unor case 
bătrîne (multe declarate mo
numente Istorice), cu acele ti
pice balcoane (erkere) depă
șind brusc verticala zidurilor, 
cu acele porți în ziduri de pia
tră ce deschid asemenea unor 
modeste arcuri de triumf in
trarea în noi străzi, unindu-le. 
Am colindat îndelung prin a- 
ceastă amintire vie de oraș ce
tate în care aș vedea realizate 
cu puterea autenticității filme 
de epocă, într-un cadru cu 
totul real. Tot la Plovdiv, am 
întîlnit înti*o casă cu două

etaje, eu ferestre ascunse după 
obloane de lemn, urme ale 
poetului Lamartâr.e care a lo
cuit aici cînd a întreprins cu
noscutul său voiaj în Orient 
Și, firește, asemenea elemente 
de interes turistic se pot 
adăuga încă. Am enumerat 
cîteva. Pentru vizitator ele au 
într-un fel și rolul termenului 
de comparație cu prezentul. 
Fiindcă de pe aceeași colină 
din Plovdiv, de pildă, de unde 
poți observa fosta geamie cu 
minaretul misterios, privirea 
întîlnește, înăltîndu-se. coșuri 
de uzine („Uzina de Electro- 
aparatură“, deschisă la mijlo
cul anului 1963, fabrica de con
serve. etc) și blocuri, multe de
senate în albastru, multe din 
ele rînduindu-se jos, de-a lun
gul Mariței. unde se organi
zează și Tîrgul internațional 
de mostre. Tot aici, la Plov
div, din curtea largă, umbrită 
de vița de vie, a unei case în 
stilul specific vechilor con
strucții, doi tineri, un băiat și 
o fată, se mărturiseau într-un 
duet intim cu ajutorul u- 
nei melodii pe un ritm 
foarte modern. Și scena 
mi-a părut în clipele acelea ca 
un simbol al tinereții vitale 
pe care și-o anunță orașul 
prin ce s-a construit nou!

După cum. la Muzeul etnogra
fic din același oraș am reținut 
ca expresie a ospitalității gaz
delor invitația ca la sfirșitul 
vizitei, să ne înmiresmăm mîi- 
nile în cunoscuta apă de tran
dafiri de pe Valea Mariței. 
Desigur, ele sînt doar cîteva 
amănunte în peisajul divers al 
noului. Soarele surîzînd în 
podgoriile ce le-am văzut în 
drumul meu și flacăra (bine
cunoscuta mie de la Hune
doara, Reșița, Galați) arzînd 
într-o oțelărie în Combinatul 
de la Kremikovți, ce se 
construiește încă, ori încă- 
pătoarea Casă de cultură a 
constructorilor de nave din 
Varna, și teatrul din aceeași 
localitate — toate acestea 
s-au adăugat întîlnirilor cu 
diverse componente ale nou
lui peisaj social și uman 
pe care-1 prezintă vizita
torului Republica Populară 
Bulgaria. Ceea ce s-a rele
vat înaintea tuturor acestor 
realizări, au fost oamenii mun
cii cu care am discutat — 
muncitori, țărani colectiviști, 
intelectuali — constructori 
harnici și modești ai propriei 
lor vieți noi, ai socialismului.

NICOLAE DRAGOȘ

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a sărbătorii naționale 
a R.P. Bulgaria, Consiliului Cen
tral al Sindicatelor și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii 
din R.P. Romînă au trimis tele
grame de felicitări către organi
zațiile similare din R.P. Bulga
ria.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a a- 

niversări a eliberării Bulgariei 
de sub jugul fascist, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, a rostit 
marți seara o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televizi
une.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a a- 

niversări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, la căminul 
cultural din comuna Lipănești, 
raionul Ploiești, a avut loc o adu
nare la care au participat nume
roși colectiviști.

Adunări festive consacrate săr
bătorii naționale a R.P. Bulgaria 
au avut loc, de asemenea, la tea
trul popular din Oltenița, în co
muna Ian cu Jianu și la gospodă
ria agricolă de stat Breasta, regi
unea Oltenia.

★
Cu același prilej tn sala cine

matografului „Patria" din Cra
iova a avut loc marți seara des
chiderea „Zilelor filmului bul
gar".

Au fost prezenți Nikola Vîl- 
cev, regizorul filmului „îvailo" 
și artista Ghinca Stanceva.

Filmul „îvailo" s-a bucurat de 
bună apreciere din partea spec
tatorilor.

(Agerpres)1



Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări
a proclamării R. P. 0. Coreene

Lucrările Congresului inter
național de știința «olului au 
continuat marți, pe comisii de 
specialitate șl în ședință ple
nară, în sălile Palatului R. P. 
Romîne și Marii Adunări Na
ționale.

Comunicările prezentate în 
cursul dimineții s-au referit 
la metodele moderne de cer
cetare a proprietăților fizice 
ale solului, procesele chimice 
de formare a solului, influența 
condițiilor de sol asupra asi
milării substanțelor nutritive 
șl dezvoltării plantelor agri
cole, caracterele genetice ale 
solurilor formate pe diferite 
roci, procesele pedogenetice 
quaternale și procesele de mi
grare a argilei.

Expunerile prezentate după- 
amiază s-au ocupat de influ
ența lucrărilor solului și adîn- 
cimei de încorporare a amen
damentelor și îngrășămintelor 
(organice și minerale) asupra 
proprietăților solului și înră
dăcinării plantelor, rolul sub
stanțelor organice în fertilita
tea și productivitatea solului, 
cartarea la scară mare și com
poziția mineralogică a soluri
lor.

Intr-o ședință plenară a fost 
prezentată comunicarea : „So
lurile tropicale".

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)

Uzina „Progresul" — Brăila este cunoscutd pe șantierele 
patriei pentru calitatea agregatelor care se execută aici. In 
fotografie, cîțiva tineri din colectivul ce lucrează la excava

toarele de 0,3 m.c.
Foto t N. STELORIAN

Jocurile Balcanice de atletism
Stadionul Republicii din Capita

lă va găzdui în zilele de 11, 12 șl 
13 septembrie cea de-a XXIlI-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de 
atletism — competiție sportivă 
tradițională, așteptată, ca Întot
deauna, cu mare interes de ama
torii de sport din țările balcanice. 
Programată cu o lună înaintea 
Olimpiadei țe Ia Tokio, Balcania
da atletică este totodată și o im
portantă repetiție și verificare a 
sportivilor din R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.S.P. Iugoslavia, Gre
cia, Turcia și R. P. Romînă — 
care vor alinia la startul întrece
rilor pe cei mal valoroși sportivi, 
recordmani și campioni naționali.

In lotul masculin al atleților 
iugoslavi remarcăm pe săritorul 
cu prăjina R. Lesek — 4,91 m, pe 
semifondistul S. Vazlci cu 3'41" 
pe 1 500 m șl 13' 50“ pe 5 000 m / 
pe aruncătorul de greutate M. Jo- 
copiei cu 18,46 m. Lotul feminin 
are in frunte pe Draga Stamecicl, 
de 7 ori campioană balcanică, re
cordmană mondială la 80 m gar
duri.

Echipa R. P. Bulgaria cuprinde o 
serie de atleți care în acest se
zon au obținut rezultate valoroase. 
Ștafeta de 4X100 m, alcătuită din 
Blcivarov, Valov, Glusev, Traicov, 
a stabilit recent un nou record na
țional : 40“0 i Dimiter Hlebarov a 
sărit 4,85 m cu prăjina, iar E. 
lordanov — 2,12 m la înălțime.

Selecționata Turciei are în frun
te pe Muharem Dalkllici șt Onel. 
Primul a clștigat proba de 5 000 m 
In intllnirea dintre selecționatele 
Balcanilor șl Scandinavici. Dintre 
atleții greci, cei mai valoroși sînt 
Țakanikas (disc și greutate), Ba- 
baniotis (ciocan) și Marsellos 110 m 
(garduri), iar din echipa R.P. Al

PE SCURT
© în finalele turneului interna

țional de fotbal de la Kuala 
Lumpur (Malaya), echipa Birmani- 
ei a învins cu 1-0 (1-0) selecțio
nata Indiei. Pentru locul III, Core
ea de sud a învins cu 2-0 (1-0) e- 
chipa Vietnamului de sud.

® Pe stadionul „23 August** din 
Capitală se dispută astăzi, în ca
drul „Cupei Cupelor" la fotbal, 
meciul dintre echipele Steaua 
București și Derry City (Irlanda 
de nord). Jocul începe la ora 
16,30.

Posturile noastre de radio vor 
transmite desfășurarea reprizei a 
doua pe programul I, începînd din 
jurul orei 17,30.

(Agerpres)

Lucrările Congresului
internațional de știința solului

Recepția oferită de Consiliul de Stat
și Consiliul de Miniștri cil R. P. Romine

în cinstea participantilor
Consiliul de Stat și Consiliul 

de Miniștri al R. P. Romîne 
au oferit marți seara, la Con
siliul de Miniștri o recepție în 
cinstea participanților la cel 
de-ai VIII-lea Congres inter
național de știința solului.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Alexandru Moghioroș, 
Gogu Radulescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniș
tri, Mihai Dalea, președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii, Grigore Geamănu, se
cretar al Consiliului de Stat, 
Ștefan Bălan, loan Constant 
Manoliu, Mihai Suder, Voinea 
Marinescu, miniștri, Anton 
Bceitenhofer, Petre Constanti- 
nescu-Iași, Isac Martin și Ro
man Moldovan, membri ai 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Hossu, președintele Comitetu
lui de Stat al Apelor, condu
cători ai unor instituții cen
trale, academicieni și alți oa- 

bania — sprintera Aferdita Lesko 
și Hisnl (triplu salt).

Atleții țării noastre privesc cu 
optimism întrecerile de pe stadio
nul Republicii. Rezultatele obți
nute în cadrul campionatelor re
publicane, cît și în ultimele con
cursuri de verificare ne arată că 
ei sînt într-o formă constant as
cendentă pregătiți. In echipa țării 
noastre, alături de atleți cu expe
riența majilor concursuri — Io- 
landa Balaș, Viorica Viscopoleanu, 
Maria Diți-Diaconescu, Ana Sălă- 
gean, Alex. Bizim, A. Barabaș, Gh. 
Zamfirescu — vor concura șl ti
nerii Gabriela Radulescu, Mihae- 
la Peneș, Ecaterina Cheșu, C. Blo- 
țiu, V. Suciu, 1. Osolanu.

(Agerpres)

Intre 14 și 19 octombrie vor 
avea loo festivități închinate ani
versarii Centenarului Universită 
ții din București. Pregătirile 
pentru acest însemnat eveniment 
din istoria învățămîntului supe

rior din patria noastră au început 
însă de mult. Pentru a informa 

cititorii asupra principalelor ma
nifestări care vor avea loc în zi
lele sărbătoririi Centenarului 
ne-am adresat tovarășilor conf. 
univ. HARALAMBIE NICU- 
LESCU — prorector al Univer
sității și GHEORGHE VASILE- 
SCU — președintele Consiliului 
U.A.S. din Universitate, care 
ne-au declarat:

Coni. univ.
H. NICULESCU

Așteptăm să sărbătorească îm
preună cu noi Centenarul Uni
versității peste 200 invitați din 
străinătate. Am invitat reprezen
tanți a 95 universități, precum și 
o serie de alte mari personalități. 
Evident, la festivități, vor parti
cipa și colegii noștri de la cele
lalte universități din țară.

în cinstea acestui eveniment, 
se editează — în cinci limbi — 
un volum festiv de prezentare a 
Universității. El va începe cu 
un capitol consacrat „Academiei 
domnești', forul de cultură înte
meiat de Constantin Brîncovea- 
nu, și care este cunoscut încă de 
la 1694. Celelalte capitole vor 
înfățișa Universitatea — a cărei 

meni de știință, cultură și artă, 
ziariști romîni și străini.

Au luat pacte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic. Tova
rășul Ștefan Voitec, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, a 
adresat un călduros salut celor 
prezenți cu prilejul acestei în
tîlniri prietenești, subliniind 
că o asemenea importantă 
reuniune, cu o participare atit 
de numeroasă a celor mai pro- 
eminenți reprezentanți ai știin
ței solului, de pe toate conti
nentele, aduce fără îndoială o 
însemnată contribuție la întă
rirea spiritului de înțelegere 
și colaborare internațională, la 
crearea unei atmosfere tot mai 
prielnice dezvoltării schimbu
rilor științifice reciproce, la o 
mal bună cunoaștere între 
oamenii de știință și între po
poare, ia consolidarea păcii în 
lume.

Descoperiri 
arheologice

In comuna LicJiitișenl dsn raio
nul Adjud, s-a descoperit In urzr.a 
unor săpături efectuate de specia
liști ei Muzeului regional din Ba
cău in co'.aborcre cu filiala din 
Iași a Institutului de arheologie cl 
Academiei JLPX. urme a.’e ueor 
așMftri mnn0 dhi eyoea pietrei 
și a meiaîului. Pe deaial cădești" 
t-a Identiiicat o csesare neolitică 
dorind de circa 5 000 de ani. La 
punctul „Pe tablă", situai pe tere
nuri!* gospodăriei colective din 
această comună, s-a cercetat amă
nunțit o așezare completă care c- 
testă continuitatea etnică autoh
tonă lncepind cu neoliticul de fac
tură cucuteniană. Tot In același 
punct, s-au găsit urmele unul ei- 
mitir feudal din secolul XV, bogat 
material arheologic.

De asemenea. la „Cetăluia" din 
localitatea Țigănești, au fost scoa
se ia iveală urme ale unui sat neo
litic din faza de înflorire. Aici au 
fost dezvelite peste 20 de locuințe 
In care erau adăpostite vase de 
lut ars pentru uz casnic, de pro
vizie, rituale sau decorative, to
poare de piatră, vlrluri de săgeți 
din cremene, unelte de os șl ara
mă și alte obiecte. Tot in această 
așezare, s-au mal identificat 4 
cuptoare de ars oale, precum șl un 
Însemnat număr de fragmente de 
ceramică pictată.
i

(Agerpres)

Campionatele 
europene feminine 

de baschet
Marți seara, la Budapesta, în 

cadrul campionatului european 
feminin de baschet, echipa R.P. 
Romîne a repurtat o frumoasă 
și netă victorie în fața repre
zentativei R.P. Ungare, cu sco
rul de 53—42 (25—13). In urma 
acestui succes, baschetbalistele 
romîne și-au sporit șansele de 
a se califica în semifinalele 
campionatului. Alte rezultate 
înregistrate ieri: U.R.S.S.-
Franța 71—34 (30—16) ; R. S. 
Cehoslovacă-R. P. Polonă 
47—31 (21—19).

Astăzi, ochipa R. P. Romîne 
întîlnește formația U.R.S.S., 
iar mîine pe cea a R.S.F< Iu
goslavia.

existență datează din 1864 — de 
la înființarea ei prin decretul 
emis de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza, și pînă în zilele noa
stre. Vor fi prezentate figurile 
marilor savanți romîni care, pe 
lîngă activitatea științifică, «-au 
ocupat cu pasiune de educarea 
generațiilor de studenți. Volu
mul rezervă un spațiu însemnat 
minunatelor condiții de învăță
tură și viață create studenților în 
anii puterii populare. De aseme

nea, el conține bogate informații 
cu privire la activitatea de cer
cetare științifică care se desfă
șoară în universitate, Ia relațiile 
sale cu instituții similare din 
alte țări etc. întregul volum, 
frumos ilustrat, se realizează în 
condiții grafice bune. De aseme
nea, se editează și un pliant de 
prezentare a clădirilor, labora
toarelor, bibliotecilor universi
tății.

Zilele acestea au fost vizionate

A răspuns prof. dr. F. A. 
van Baren, secretarul general 
al Asociației internaționale de 
știința solului care a spus în
tre altele: profund impresio
nați de țara și poporul dum
neavoastră exprimăm încă o 
dată mulțumirile noastre pe 
care vă rog să binevoiți a le 
transmite Excelenței Sale, pre- 
ședintel ji Consiliului de Stat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
tuturor acelor care au con
tribuit la buna reușită a 
acestui Congres. Congresul or
ganizat în țara dumneavoastră 
a servi: scopul 
acela de a ne 
promova pacea 
intre popoare.

Recepția 6-a 
tr-o atmosferă de prietenie.

primordial — 
uni pentru a 
și prietenia

desfășurat în-

(Agerpres)

Al III-lea Concurs și Festival
internațional „Qeorge Enescu“

Ce putem asculta astăzi Pe scena Operei

în sălile de concurs
n a 3-a zi de con
curs, prima etapă 
se găsește în plină 
desfășurare. As
tăzi ca și în zilele 
trecute, vor apare 
pe podiumurile să

lilor de concert o serie de tineri 
de talent dintre care^tm anun
ța cititorilor noștri nu
mele violoniștilor L. Tușin 
(U.R.S.S.). aspirant al Institu
tului „Gnesin", deținătorul 
premiului I și a medaliei de 
aur la Festivalul de la Viena, 
berlineza C. Edinger, eleva lui 
Nathan Milstein, Claire Ber
nard solistă a Radioteleviziu- 
nii franceze, F. Faatanarosa 
(Franța) deținător al premiu
lui I al Concursului „Ginette 
Neveu“ din 1961, H. Schunk 
(R. D. Germană), laureat al 
Concursului „Ceaikovski", al 
pianiștilor, S. Protici (Bulga
ria), care se perfecționează în 
prezent la București cu prof. 
F. Musicescu, I. Puechmary 

Noi construcții de locuințe In cartierul Libertății din orașul Turda
| Foto : AGERPRES

busturile unor oameni do știință, 
foști profesori ai universității, 
ce vor fi aduse drept omagiu bo
gatei lor activități științifico și 
didactice. Ele sînt executate de 
marii noștri sculptori și vor fi 
dezvelite în zilele sărbătoririi 
Centenarului.

Pentru acest mare eveniment 
se pregătește o sesiune științifică 
jubiliară la care au fost anunțate 
pînă acum aproape 1 000 de co
municări. Și, în sfîrșit, oaspeților 

le vor fi oferite o medalie și o 
insignă jubiliară, vor participa la 
spectacole festive și Ia o excur
sie prin țară.

Asistent
G. VASILESCU

Studenții au început pregăti
rile pentru sărbătorirea Centena
rului încă în anul universitar 
trecut. Astfel, încă cu multe luni

In Munții Coziei. Cascada de sub încuietorile Poarfecii

(Franța) laureată a Concursu
lui Internațional „Viotti", 
Toma Vesmaș, student al Con
servatorului bucureștean, O. 
Kiun, elev al lui Oborin, 1. 
Baiceva deținătoarea Premiu
lui I la concursul de interpre
tare a muzicii bulgare, E. Te- 
jera, solist al Orchestrei sim
fonice din Montevideo ,A. Go- 
rog (Franța) laureat a trei 
reputate concursuri internațio
nale, E. Gaudibert (Elveția) 
elev a lui Cortot, și al cîntă- 
reților P. Hărăștășeanu (lau
reat al celui de-al II-lea con
curs „Enescu"), V. Martinoiu 
(solist al Teatrului muzical 
din Galați), L. Spiess, S. Pe- 
trușic, solist al Operei din 
Osje (Iugoslavia), L. Messina 
(Italia), Milka Nistor ?i 
rius Rintzler, cunoscuți 
torilor muzicii din țara 
tră, D. Aignerelle de la 
ra comică din Paris.

Ma- 
iubi- 
noas- 
Ope-

în urmă a început un concur* cu 
tema „Din istoricul universită
ții", a cărui fază finală, organi
zată în colaborare cu Radiotele- 
viziunea, va avea loc în zilele 
sărbătoririi Centenarului.

Atenția noastră în această pe
rioadă este îndreptată în direcția 
pregătirii ansamblului artistic al 
Universității care va prezenta 
mai multe spectacole în fața 
oaspeților, a studenților, dar și 
în fața altor spectatori pentru a 

face cunoscută și pe această cale 
bogata istorie a Universității 
bucureștene. Intenționăm să pre
zentăm un spectacol pentru ele
vii Școlii medii „Gheorghe La- 
zăr" unde studenții noștri fac 
practică pedagogică, la gospodă
riile agricole din jurul Capitalei.

Programul acestui spectacol 
este conceput de membrii cercu
lui literar de pe lîngă Facultatea 
de limbă și literatură romînă.

Cineclubul studențesc lucrează

Foto: prof. V. ORZA

upă primele spec
tacole ale uneia 
dintre cele mal 
recente premiere 

i ale Teatrului de 
Operă și Balet, 
cronicarii artistici 

și masele largi ale iubitorilor 
muzici, au fost unanimi în a 
vedea în balada coregrafică 
„Iancu Jianu", una din cele 
mai interesante producții ar
tistice ale anilor din urmă.

Inspirîndu-se din trecutul 
de luptă al poporului nostru, 
compozitorul Mircea Chiriac și 
libretistui Oleg Danovschi — 
care este totodată regizorul și 
semnatarul coregrafiei — au 
dat viață unui balet de larg 
interes care dăruie oricărui 
spectator clipe de înălțătoare 
emoție artistică.

Continuînd linia creatorilor 
baletului romînesc — Mihail 
Jora, Paul Constantinescu, 
Zeno Vancea, — compozitorul 
a creat o partitură muzicală 

la un film de scurt metraj care 
va vorbi despre istoricul univer
sității, despre viața de azi a stu
denților ei, iar sportivii »-au în
trecut la atletism pentru câștiga
rea „Cupei Centenarului" ; iar 
pentru zilele sărbătoririi pregă
tesc jocuri. întîlniri între cele 
mai bune echipe, precum și în
tîlniri cu echipe din afară.

Zilele în care se vor desfășura 
manifestările festive închinate 
Centenarului coincid cu începe
rea noului an universitar când o 
nonă promoție de tineri vor păși 
— ca studenți — pe porțile fa
cultăților noastre. Pentru a-i aju
ta să cunoască tradițiile Uni
versității, condițiile în care-și 
vor însuși profesiunea aleasă, 
vom organiza o serie de acțiuni 
speciale pentru cei mai tineri 
colegi ai noștri. Astfel, pregătim 
emisiuni speciale pentru stațiile 
de radio amplificare din cămine, 
numere festive ale gazetelor de 
perete, simpozioane, întîlniri cu 
studenții anului V, precum și 
alte acțiuni.

N-am enumerat decît acțiunile 
mai mari, la nivelul Universită
ții ; colectivele de studenți ale 
fiecărei facultăți pregătesc, la 
rîndul lor, manifestări frumoase 
închinate acestui eveniment. Și, 
evident, studenții vor participa 
la toate festivitățile care vor 
avea loc în zilele sărbătoririi 
Centenarului Universității.

MARIETA VIDRAȘCU

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Democrate 
Coreene — 9 septembrie — to
varășul Comeliu Mănescu, mi 
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Romîne, 
a transmis felicitări și urări 
de noi succese în activitate, 
tovarășului Pak Sen Cer. mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Democra
te Coreene.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a poporului coreean, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene 
la București, Giăn Du Hoan a 
rostit marți seara o cuvîntare 
la postul nostru de televiziune.

Marți la amiază, în sala 
„Nicolae Cristea" din Capi
tală, a avut loc vernisajul ex
poziției de fotografii cu tema : 
„Dezvoltarea învățămîntului 
în R. P. D. Coreeană14, organi
zată de Institutul romîn pen
tru relații culturale cu străi
nătatea, cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului coreean 
— cea de-a XVI-a aniversare 
a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au luat parte Costin Nădej
de, adjunct al ministrului în
vățămîntului, Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Invăță- 
mîntului, Comitetul de Stat 

largi proporții care reu- 
sub-

de 
șește să cimenteze, să 
linieze cu măiestrie episoadele 
pline de încordare dramatică 
a baladei coregrafice.

Programarea Baladei core
grafice a lui M. Chiriac în ca
drul suitei de spectacole pe 
care opera bucureșteană le 
prezintă la această mare săr
bătoare a muzicii romînești, 
vine să demonstreze valoarea 
unui balet care se înscrie 
drept o lucrare de prestigiu în 
repertoriul primului nostru 
teatru muzical.

O echipă formată din cei 
mai talentați dansatori ai 
Operei bucureștene, a pre
zentat cu o remarcabilă artă, 
în fața a zeci de oaspeți ai 
Festivalului, dornici să cu
noască ultimele producții ar
tistice romînești, balada core
grafică „Iancu Jianu“. Arta 
cu totul deosebită cu care 
Gabriel Popescu, a conturat 
un luptător omenos dar necru
țător față de împilatori, tehni
ca excepțională a lui Irinel 
Liciu, Alexa Dumitrache și 
Valentina Massini, care au re
dat o Ileană plină de poezie 
și frumusețe spirituală, o 
Sultană drăgăstoasă, o păti
mașă Domnică, perfecta inte
grare în rol a fiecăruia dintre 
ceilalți interpreți, au găsit re
zonanțe puternice în rînduri- 
la unui public entuziast.

La pupitru, dirijorul Cornel 
Trăilescu a condus cu mînă 
sigură, cu autoritate, un spec
tacol de valoare din lungul șir 
de manifestări pe care le-a 
deschis cel de-al III-lea Con
curs și Festival „George 
En«cu-.

IOSIF SAVA

110 Hori la butonieră
(Urmare din pag. 1)

tineri de azi, 
tinerețea cu 

și unice prin

se ofilească, să nu se usuce. 
Tradiția ei glorioasă, uriașa ei 
experiență, impetuoasa ei dez
voltare, măreața școală de 
luptă, muncă și viață care o 
constituie ea, le-a dăruit tră
săturile unor 
le-a înnobilat 
sensuri înalte 
frumusețea lor.

Nici unul dintre cei 110 săr
bătoriți azi pentru logodna cu 
munca nu mai seamănă cu bă- 
iețandrul care, acum trei ani, 
și-a ocupat locul în banca 
școlii profesionale. Și nu nu
mai pentru că au crescut, s-au 
înălțat, scriu și primesc cele 
dinții scrisori de dragoste. 
Transformarea fizică era ine
rentă, simpla scurgere a 
timpului i-ar fi maturizat. Dar 
ei se mîndresc în primul rînd 
cu o maturizare morală. Cali
ficării lor în meseriile de strun
gar, cazangiu, sudor s-au stră
duit să-i corespundă conștiința 
de muncitor. De aceea nu pot 
accepta ca relatarea poveștii 
lor de dragoste să înceapă doar 
de la această sărbătoare a pri
mirii în uzină. Pe bună drep
tate doresc să le fie recon
stituit drumul străbătut pînă 
aici, legătura intimă între via
ța lor de elevi ai școlii profe
sionale și cea a uzinei, să se 
înregistreze fiecare pulsație a 
marii inimi a uzinei, pentru 
că în ritmul ei s-au învățat să 
bată inimile lor. Numai astfel 
se poate ajunge la adevărul că, 
în traiectoria visului lor, mo
mentul primirii în uzină, în 
calitate de muncitori calificați, 
reprezintă un punct care nu 
poate fi confundat cu începu
tul. Nu pășesc în uzină cu 
sfială, cu mirare, nu se con- 

pentru Cultură și Artă. 
IRRCS, alte persoane oficiale, 
precum și membri ai corpului 
diplomatic.

Au luat cuvîntul Mircea 
Moarcăș, redactor șef la Agen
ția romînă de presă „Ager
pres", și Giăn Du Hoan, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă.

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării R.P.D. 
Coreene, marți a avut loc la 
Buzău o adunare festivă la 
care a participat un numeros 
public din localitate.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă.

Despre munca eroică desfă
șurată de poporul coreean sub 
conducerea Partidului Muncii 
din Coreea și realizările obți
nute pe drumul construirii so
cialismului a vorbit Nicu Stroe, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al 
orașului Buzău.

★
La Gospodăria Agricolă Co

lectivă „Prietenia romîno-co- 
reeană" din comuna FăcăenL 
regiunea București, a avut loc 
o seară a prieteniei romîno- 
coreene la care au participat 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat și 
numeroși colectiviști.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă.

Cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării R.P.D. 
Ccreene, posturile noastre de 
radio transmit în zilele de 8, 
9 și 10 septembrie programe 
speciale consacrate țării socia
liste prietene.

Informații

și

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit marți la amiază la Pa
latul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne pe Ândre Gui- 
nand, membru de onoare al 
Uniunii Interparlamentare și 
pe soția acestuia, precum 
pe Hans Oprecht, membru al 
Consiliului Național al Elve
ției, foști președinți ai Consi
liului Național al Federației 
Elvețiene, care ne vizitează 
țara la invitația grupului na
țional romîn al Uniunii Inter
parlamentare.

★
La invitația Comitetului e- 

xecutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, marți seara a sosit 
în Capitală o delegație a mu
nicipalității orașului Cairo, 
compusă din d-nii Salah Des- 
souki, guvernatorul orașului, 
Mohie Eldin Taher, consilier 
juridic, Hussein Montasser, 
secretar general, și M. M. Ha- 
runy, director al relațiilor pu
blice.

★
Marți, 8 septembrie a.c. s-a 

înapoiat în Capitală delegația 
U.T.M. condusă de tov. An- 
ghel Paraschiv, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M., redactor 
șef ai ziarului „Scînteia tinere
tului", care a participat la se
minarul internațional al tine
retului, de la Varșovia — pa 
tema: Pentru pace și securitate 
în Europa.

★
în Capitală s-a înapoiat 

marți la amiază, din Uni
unea Sovietică, Ansamblul 
„Perinița" al Sfatului Popu
lar al Capitalei. Sub con
ducerea lui Ionel Budișteanu, 
artist al poporului ansamblul 
format din 80 de persoane, a 
întreprins un turneu cu oca
zia „Zilelor culturii romînești" 
organizate în Uniunea Sovie
tică cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a eliberării pa
triei noastre.

sideră oaspeți. Intră în propria 
lor casă, o cunosc, o iubesc de 
mult, dragostei și grijii ei le 
datorează formarea lor, con
știința lor, idealurile lor.

Firește, emoția nu le permite 
să exprime toate acestea în 
ziua sărbătorii. Strungarul 
Constantin Jigmund, unul din
tre fruntașii promoției, sa 
scuză că-i un slab vorbitor. 
Preferă să demonstreze prin 
fapte... „Vreau să continui 
școala medie, să devin inginer 
mecanic". Cazangiii Sandu 
Szegmereanu și Nicolaie Nicoa- 
ră își consultă din minut în mi
nut ceasurile. Li se pare că 
timpul zboară prea încet. Nu 
s-ar putea oare să nu înceapă 
lucrul mîine dimineață, ci să 
intre acum, imediat, în schim
bul de după-amiază, sau, cel 
mai tîrziu astă seară la zece, 
în schimbul de noapte ? Sudo
rul Ion Petre privește cu ochii 
întredeschiși spre lustrele sălii: 
„Asta-i lumină ? Dacă poți să 
te uiți la ea fără ochelari de 
protecție, nu-i mare lucru de 
capul ei..." Doar strungarul 
Dima Dragomir e mai vorbă
reț. Șeful de partidă stă lingă 
el și-l descoase necontenit. E 
obligat să-i răspundă șefului, 
mai ales că acesta se află în 
sală într-o dublă calitate. A 
doua e cea de tată a lui Dima...

In sala clubului Uzinelor 
„Grivița roșie", 110 flori prin
se la butoniere sînt semnele de 
recunoaștere a celei mai 
proaspete promoții de munci
tori care își sărbătoresc logod
na cu munca. E o sărbătoare 
intimă, o sărbătoare de fami
lie. Se rostesc cuvinte de dra
goste, urări de succes, de feri
cire.

Nu reporterul trebuia invitat 
ci poetul.



ADDIS ABEBA: Conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre ale O.U.A.

ADDIS ABEBA 8 (Ager
pres). — După dezbateri de o 
noapte și o zi, membrii Comi
tetului celor șapte, însărcinați 
de Conferința de la Addis A- 
beba a miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale O.U.A. 
să elaboreze textul rezoluției 
finale în problema aflată pe 
ordinea de zi —- situația din 
Congo și implicațiile ei asupra 
relațiilor cu țările învecinate 
și cu celelalte state africane 
— au prezentat miniștrilor a- 
facerilor externe africani, re
uniți în ședință plenară, tex
tul rezoluției. El cuprinde: 
retragerea în cel mai scurt 
timp a mercenarilor din Con
go, încetarea focului, înceta
rea oricărui amestec străin în 
treburile interne ale Congou
lui șl trimiterea unei comisii 
a O.U.A., care va avea două 
sarcini principale — normali
zarea relațiilor dintre Congo 
(Leopoldville) și statele vecine 
și apropierea diverselor ten
dințe politice din Congo.

în cursul zilei de marți, în 
rîndul delegaților la Conferin
ța de la Addis Abeba a circu
lat textul unei declarații a Co
mitetului național de elibera
re a Congoului cu sediul la 
Brazzaville. Declarația subli
niază că situația gravă ce s-a 
creat în ultima vreme în Con
go este un rezultat al inter
venției străine și a poziției 
luate de actualul guvern de

-----•-----

Un important contract 
comercial anglo-sovietic

LONDRA 8 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
TASS, la Londra a avut loc sem
narea unuia din cele mai impor
tante contracte din «.istoria rela
țiilor comerciale anglo-sovietice. 
Contractul prevede livrarea și 
montarea utilajului unei uzine 
întregi pentru producția de fibre 
de terilenă, în valoare de circa 
30 milioane lire sterline.

Concomitent, a fost semnat un 
acord financiar între Banca de 
comerț exterior a U.R.S.S. și 
banca engleză „Midland Bank“ 
care acordă un împrumut pe ter
men de 15 ani, menit să acopere 
80 la sută din costul uzinei. Tot
odată, Direcția pentru garantarea 
creditelor de export a Angliei a j 
semnat un document, prin care 
girează împrumutul acordat de i 
„Midland Bank" Băncii de co
merț exterior a U.R.S.S.

Cu prilejul ceremoniei semnă- ■ 
rii acordului, Edward Du Cann, | 
ministrul de stat pentru comerț ' 
al Angliei, și-a exprimat satisfac
ția în legătură cu acest eveni
ment, pe care el l-a caracterizat 
drept remarcabil. Ne mîndrim, a 
declarat Du Cann, că sîntem cel 
mai mare partener comercial al 
U.R.S.S. în occident. Sîntem pen
tru lărgirea maximă a comerțului 
Angliei cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste.

noscoiA:

Închiderea Expoziției 
internaționale de mașini 

de construcție
MOSCOVA 8 (Agerpres) — Cu 

prilejul închiderii la Moscova a 
Expoziției internaționale de ma
șini de construcție și rutiere, A. 
Pavlenko, directorul general al a- 
cestei expoziții, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă, că 
aceasta a contribuit la dezvolta
rea relațiilor comerciale între 
U.R.S.S. și firmele străine. V. 
Mîșkin, directorul comercial al 
expoziției, a arătat că suma achi
zițiilor făcute de U.R.S.S. — în 
valoare de 13 milioane ruble — 
depășește de două ori suma vîn- 
zărilor. Tratativele cu firmele 
străine continuă, a spus el, și se 
așteaptă semnarea unor noi con
tracte. 

Funeraliile

la Leopoldville. Documentul 
menționează din nou scopuri
le Comitetului național de eli
berare a Congoului: restabili
rea suveranității și indepen
denței țării, restabilirea liber
tăților naționale și democrati
ce, crearea unui guvern popu
lar, realizarea obiectivelor Or
ganizației Unității Africane. 
Comitetul, se spune în decla
rație, „dorește soluționarea 
problemei congoleze pe calea 
tratativelor". Pentru aceasta 
el consideră necesară îndepli
nirea unor condiții, printre 
care: dizolvarea adunărilor și 
guvernelor provinciale, demi
sia actualei conduceri a statu
lui, eliberarea tuturor deținu- 
ților politici, retragerea ime
diată a mercenarilor și consi
lierilor belgieni și americani, 
întrunirea la masa rotundă a 
tuturor liderilor politici con
golezi în vederea creării unui 
guvern de tranziție, organiza
rea în maximum șase luni a 
unor alegeri generale și trimi
terea în Congo a unei comisii 
a O.U.A. pentru a examina si
tuația la fața locului.

Din nou schimbări la Saigon
SAIGON 8 (Agerpres). — Șe

dința din seara zilei de 7 sep
tembrie a „triumvirilor' de la 
Saigon s-a soldat cu alegerea 
în postul de președinte provi
zoriu a generalului Duong Van 
Minh, pe care agenția France 
Presse îl consideră „singurul 
om capabil să iaciliteze o solu
ție în actuala criză politică' 
din Vietnamul de sud. Princi
pala sarcina a lui Minh, va 
consta, potrivit aceleiași agen
ții, în a înființa așa-numitul 
„Comitet al înțelepților", menii 
să elaboreze noua constituție 
care va avea, însă, un caracter 
provizoriu. Minh va avea 
toate atribuțiile unui șef de 
stat, adică va elabora legi, va 
dispune de dreptul de grațiere, 
va primi scrisorile de acredi
tare etc. In ce privește „Comi
tetul înțelepților" el urmează 
să desemneze noul guvern, ca
re, potrivit informațiilor furni
zate de cercuri politice de la 
Saigon, va putea avea în frunte 
fie un civil, fie un militar. Gu
vernul va rămîne împuternicit 
pînă la alegerile în Consiliul 
național al poporului care vor 
avea loc probabil în noiembrie 
1965.

în sînul actualului guvern 
condus de generalul Khanh nu 
există unanimitate. Marți s-a

în legătură cu problema cipriotă
NICOSIA 9 (Agerpres). — 

Spyros Kyprianu, ministrul afa
cerilor externe al Ciprului, a pă
răsit marți Nicosia, îndreptindu-se 
spre New York, pentru a lua 
parte la dezbaterile Consiliului 
de Securitate în legătură cu criza 
din Cipru. înainte de plecare, el 
a făcut o declarație coresponden
ților de presă, subliniind că la 
New York va avea o întrevedere 
cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în legătură cu problema 
schimbării celor 250 de soldați și 
ofițeri membri ai contingentului 
turc staționat în Cipru.

Kyprianu va face o escală la 
Atena, unde va purta o serie de 
discuții cu reprezentanții guver
nului grec, asupra unor aspecte 
ale problemei cipriote.

ANKARA 8 (Agerpres). — 
De luni au loc în Parlamentul 
turc dezbateri generale pri
vind situația din Cipru. Re
prezentanții opoziției care au 
luat cuvîntul și-au exprimat 
nemulțumirea față de poziția 
guvernului, unii dintre ei pre- 
conizînd, după cum mențio
nează agenția A.F.P., „o acți
une mai energică". Președin
tele partidului național țără
nesc, Ahmed Oguz, și preșe-

Seminarul internațional 

al statisticienilor
MOSCOVA — La Moscova 

s-a deschis Seminarul internațio
nal al statisticienilor, consacrat 
studierii experienței în organiza
rea și funcționarea serviciului 
sovietic de statistică. Seminarul 
a fost convocat în cadrul progra
mului O.N.U. de asistență teh
nică, în baza căruia s-a organi
zat o călătorie de studii în 
U.R.S.S. și Franța, în perioada 5 
septembrie — 3 octombrie 1964, 
privind problemele de organizare 
a statisticii fi raporturile sale cu 
planificarea.

La Moscova au sosit conducă
tori ai serviciilor centrale de sta
tistică din 12 tinere țări din A- ■ 
frica, reprezentanți ai direcțiilor I 
de statistică din Polonia, lugosla- i 
via, Grecia. Din partea R. P. ; 
Romîne participă Mihai Anasta- 
sescu, director general adjunct al I 
direcției Centrale de statistică.

La lucrările seminarului asistă, 
de asemenea, conducătorii secți
ilor de statistică ale comisiilor 
economice O.N.U. pentru Europa 
fi Africa.

anunțat că alți doi membri ai 
guvernului, Bui Tuong Huan, 
ministrul educației naționale și 
Tron Quang Thauan, secretar 
de stat pentru problemele so
ciale și-au prezentat demisia. 
Totodată, agenția U.P.I., rela
tează referindu-se la surse de 
încredere din Saigon, că „dato
rită presiunilor exercitate de 
budiști, generalul Do Cao Tri, 
comandantul forțelor de uscat 
din țară și considerat drept u- 
nul din cei mai buni militari 
din Vietnamul de sud, și-a pre
zentat demisia".

Apariția în săptămînalul bu
dist „Hai Trieu Am' a unui ar
ticol, care nu primise încuviin
țarea cenzurii guvernului 
Khănh, a prilejuit numeroase 
comentarii politice în cercurile 
din Saigon. Articolul intitulat 
„Aspirațiile dureroase ale unui 
popor', apelează la armata de 
la Saigon „să facă totul pentru 
a conteni vărsarea de sînge 
vietnamez", pentru a pune ca
păt războiului fratricid „care 
seceră zilnic viețile a numeroși 
vietnamezi". Publicarea acestui 
articol, remarcă agenția France 
Presse este considerată de u- 
neie cercuri sud-vietnameze 
drept o dovadă a raptului că 
presiunile exercitate de budiști 
încep să se iaci simple.

dintele partidului Turciei aoă. 
Ekrem Alikan. s-au pranm- 
țat pentru revizuirea relațiilor 
Turciei cu NAT.O.

Președintele Comisiei aface
rilor externe a Parlamentului, 
prof. Nihat Erim, care a re
prezentat Turcia la convorbi
rile de la Geneva, a încercat 
să explice „planul Acheson', 
arătînd că el nu comportă 
enosis-ul (unirea Ciprului cu 
Grecia), ci un „dublu enosis“. 
adică alipirea unei părți a 
insulei la Grecia, iar a celei- ‘ 
lalte la Turcia.

In cea de-a doua zi a dez
baterilor, în Parlamentul turc 
a luat cuvîntul primul mi
nistru Ismet Inonu. Vorbind • 
despre pericolul unui război 
între Turcia și Grecia, Inonu 
a arătat că „guvernul turc nu 
va precupeți nici un efort 
pentru a evita această situa
ție". Primul ministru a subli
niat că Turcia urmărește cu 
calm toate eventualitățile și 
că o catastrofă care amenință 
cele două țări ar putea fi evi
tată „dacă se va găsi o rezol
vare prin tratative".

Răspunzînd opoziției care a 
cerut ca actualul guvern să 
fie transformat într-un gu
vern al unității naționale, 
Inonu a declarat: „Eu cred 
că această problemă nu poate 
fi reglementată în cursul ac
tualelor dezbateri generale".

Lucrările comitetului celor
18 state pentru dezarmare

GENEVA 8 (Agerpres). — 
La Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc marți o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare con
sacrat discuțiilor în probleme
le generale ale dezarmării. Au 
făcut declarații William Fo
ster, reprezentantul Statelor 
Unite ale Americii, Semion 
Țarapkin, șeful delegației U- 
niunii Sovietice, generalul 
Burns, reprezentantul Canadei 
și M. Klusak, reprezentantul 
R.S. Cehoslovace.

Agenția M.E.N.. citind surse 
informate, relatează că guver
nele celor opt state neutre 
participante la Conferința

Lucrările Conferinței
internaționale

LONDRA 8. — Coresponden
tul Agerpres Liciu Rodescu trans
mite : La Stratford-on-Avon s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 
Xl-a Conferințe internaționale 
Shakespeare, organizată de Uni
versitatea din Birmingham, Royal 
Shakespeare Theatre și British 
Council. Marcînd a 400-a ani
versare a lui William Shakespeare 
pe planul studierii științifice a- 
profundate a operei lui, acest im
portant eveniment cultural al a- 
nului a întrunit numeroase per
sonalități de la instituții, univer
sități și teatre din peste 20 de 
țări, printre care Anglia, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Iugosla
via, Polonia, R. P. Romînă, S.U.A. 
Ungaria.

In cadrul lucrărilor, care au 
fost conduse de prof. T. J. B. 
Spencer, de la Universitatea din 
Birmingham, director al Institu
tului Shakespeare din Stratford- 
on-Avon, au fost prezentate refe
rate cu tema „Shakespeare odi
nioară și astăzi".

Mihnea Gheorghiu, care a re-

Conferință arabă
ALEXANDRIA 8 (Ager pre > 

Conferința arabă la nivel înalt 
și-a continuat marți lucrările la 
Alexandria. In seara aceleiași zile 
a fost anunțată încheierea dezba
terilor consacrate aspectelor mi
litare ale colaborării mterarabe. 
Ele s-au desfășurat pe beza unui 
raport prezentat de generalul 
Aii Amer, șeful comandamentului 
militar arab unit. După discu
ții în jurul a mai multor planuri, 
șefii statelor arabe au aprobat 
planul militar irakian, la care au 
fost introduse o serie de amen
damente. Conținutul planului ira
kian nu este cunoscut, ședințele

R.A.U.: Imagine de pe una d*n atr&rz'.e orașului Caro

pentru dezarmare de la Ge
neva s-au pus de acord asu
pra unui memorandum comun 
cu privire la încetarea experi
ențelor nucleare subterane. 
Potrivit agenției, memorandu
mul respectiv va fi prezentat 
joi în ședința Comitetului re
zervată dezbaterilor generale 
privind măsurile ce trebuie 
luate în vederea reducerii în
cordării internaționale. Ace
stui memorandum îi va fi a- 
nexat un document în care 
vor fi expuse punctele de ve
dere ale celor opt delegații 
privind diferitele probleme 
discutate de conferința pentru 
dezarmare.

Shakespeare
prezentat țara noastră la confe- 
nnță, a vorbit despre „Shakespea
re în Rominia", arătînd că opera 
shakespeariană se bucură la noi 
de o largă răspîndire și stimă și 
eă dr-a lungul anilor o întreagă 
pleiadă de interpreți și-au făcut 
renume în rolurile principale ale 
capodoperelor shakespeariene.

întrunirea a prilejuit strîneerea 
intactelor in domeniul culturii 

intre diferite universități ale Iu
ta:, schimburi de vederi și expe
riențe interesante, întîlniri cu 
grupul de interpreți ai ciclului de 
drame istorice, prezentate de 
Royal Shakespeare Theatre tn 
t impel conferinței. Cu acest pri- 
lej. cunoscuta actriță Peggy 
Ashkrof a transmis un cordial sa
lut colegilor ei din Romînia.

Simbătă scara, Mihnea Gheor
ghiu a vorbit la postul de radio 
B B C. despre prezența și parti
ciparea țării noastre la conferință, 
cit și despre perspectivele de lăr- 
gire a relațiilor culturale romîno- 
britanice. Vedere din centrul orașului Phenian, capitala R.P.D. Coreene

la nivel înalt
Conferinței arabe la nivel înalt 
. jnttnuînd să se desfășoare în cel 
mai strict secret și în cadru 
• arte restrîns (alături de șefii de 
'tete arabe nu s-au aflat decît 
mtnișirii afacerilor externe, mi
niștrii apărării și șefii de stat ma
jori A fost hotărită, de aseme
nea, crearea unui comitet alcă
tuit din cinci membri (R.A.U., 
Algeria, Libia, Arabia Saudită și 
Kuweit) care să stabilească finan
țele necesare armatei unite arabe.

Miercuri, șefii de state arabe 
vor trece la un alt punct de pe 
ordinea de zi — problema pale
stiniană.

ANIVERSAREA PROCLAMĂRII

R. P. D. COREENE
Astăzi, poporul coreean sărbătorește un eve

niment de seamă al istoriei sale. Cu 16 ani în 
urmă, la 9 septembrie, a avut loc proclamarea 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Anii care au trecut de atunci au constituit o 
perioadă de luptă și muncă intensă desfășurată de 
poporul R.P.D. Coreene pentru înfăptuirea unot 
mari transformări pe calea construcției socialiste.

Deși munca pașnică, a acestui popor, a fost 
întreruptă de războiul care a pustiit țara trei ani, 
oamenii muncii din Coreea populară au reușit ca 
in timp scurt să refacă orașele și satele distruse și 
să meargă mai departe pe calea dezvoltării econo
miei naționale și a culturii. Realizări de seamă au 
fost obținute în domeniul industrializării socia

liste, în transformarea socialistă a agriculturii, 
realizări care au creat o bază temeinică pentru 
ridicarea nivelului de trai, material și cultural al 
celor ce muncesc.

Intre R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană s-au 
statornicit relații de prietenie și colaborare fră
țească, a căror dezvoltare și întărire servește in
tereselor ambelor popoare. Poporul nostru urmă
rește cu simpatie și solidaritate lupta dreaptă a 
poporului coreean pentru reunificarea pașnică și 
democratică a țării sale.

Cu prilejul marii sale sărbători, poporul romîn, 
tînăra sa generație transmite poporului și tinere
tului coreean urări de noi succese în lupta 
centru înflorirea patriei sale, pentru pace.

Succese in domeniul 
invățămintului

Q'tuccese considerabile a în- 
registrat R.P.D. Coreeană 
în pregătirea de cadre în 

ultimii 16 ani. Înainte de elibe
rare, numai 35 la sută din copiii 
de vtrstă școlară erau înscriși în 
școli primare ș» peste 2 300 000 
de adulți erau analfabeți.

Încă din prima zi de la elibe
rare, Partidul Muncii din Coreea 
și-a îndreptat toate eforturile în 
direcția educării cadrelor națio
nale. Un nou sistem de educație 
a fost stabilit în școlile primare 
și medii. In anul 1956, în școli 
s-a introdus tnvățămîntul ele
mentar obligatoriu.

Dezvoltarea industriei 
de fibre sintetice

Dezvoltarea industriei de fi
bre sintetice din R.P.D. 
Coreeană a înregistrat

în ultimii ani succese de sea
mă. La Hamhîn, important
centru al industriei chimice, a 
fost construită o uzină de vinii

Recepția de
PHENIAN 8 (Agerpres . — 

Guvernul R. P. D. Coreene a o- 
ferit marți seara o recepție cu 
prilejul celei de-a 16-a aniversări 
a proclamării republicii.

La recepție au participat Knn 
Ir Sen. președintele CC al Parti
dului Muncă dw» Coreea, mem- 
bra al Biroului Politic al CC. al 
P. M. din Coreea și președinte al 
Cahmetuhri de Miniștri al R_P.D. 
Coreene» Țoi En Gben. Pak Knn 
Cioi, Krin Gan Man. Li Hio Sun, 
Ki=a Koan Hjoc. vicepreședinți 
ai CC al PAL din Coreea, mem
bri ai Bircnbri Politie al C.Q al 
P. M. din Coreea.

Au fost, de asemenea, de față 
membri ai gcvenmhri, ai Comi
tetului Central reprezentanți ai 

care are o capacitate anuală de 
20000 tone. Uzina dispune în 
prezent de 15 000 diferite ma- 
șini-unelte, iar lungimea totală a 
țevilor este de peste 500 kilo
metri.

Inovații in siderurgie
Datorită inovațiilor tehnice, 

muncitorii de la furnalul nr. 
10 al Uzinelor siderurgice din 
Whanghai (R.P.D. Coreeană) 
produc zilnic cu 56 la sută mai 
mult metal pe metru cub de 
volum util. în primele șapte 
luni ale anului, oțelarii de la 
Uzinele din Sun j in au sporit 
producția de oțel cu 44 000 to
ne, față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, iar 
producția de fontă cu 70 000 
tone. Muncitorii de la topito
riile din Nampo au dat în 
funcțiune noi instalații, prin
tre care fabrica de acid sulfu
ric, cu o capacitate anuală de 
14 000 tone. In prezent 6e lu
crează la construirea noii hale 
de laminare a metalelor ne
feroase și Ia instalarea de noi 
băi de electroliză și cuptoare 
de aglomerare.

la Phenian
organizațiilor de masă, precum și 
oaspeți străini care se află în ca
pitala R.P.D. Coreene cu prilejul 
acestei sărbători a poporului co
reean.

Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai misiunilor diplo
matice acreditați la Phenian.

Kim Koan Hiop a rostit cu a- 
cest prilej o cuvîntare. El a arătat 
că în cei 16 ani de la înteme
ierea republicii, poporul R.P.D. 
Coreene a obținut succese impor
tante în construirea socialismului. 
Au fost puse bazele unei econo
mii naționale independente, teme
lie de nezdruncinat a indepen
denței naționale.

In cadrul recepției a fost pre
zentat un program artistic.

Uzina de metale 
neferoase Munphen

Uzina de metale neferoase 
din Munphen din R.P.D. 
Coreeană este una din în

treprinderile modeme din țară.
Reconstruită și înzestrată cu 

utilaje noi, ea dă în prezent o 
producție de 6 ori mai mare decît 
în anul 1944.

Uzina produce zinc, azbest și 
alte materiale. Ea folosește multe 
din deșeurile care, în trecut, se 
iroseau.

Realizări 
ale industriei 
constructoare 

de mașini5

/
ndustria constructoare de 
mașini din R.P.D. Coreea
nă asigură, în prezent, in

stalațiile necesare pentru nu
meroase uzine și întreprinderi 
noi. Astfel, în anul 1961, ea a 

asigurat utilajul necesar uzinei 
de vinalon, cu o capacitate de 
20 000 tone, pentru un furnal cu 
o capacitate anuală de 250 000 
tone, fabricii de fibre sintetice 
din Tctunghjin, cu o producție 
anuală de 30 000 tone de fibre, 
și fabricii de sodă caustică din 
Bonkung, cu o producție anuala 
de 50 000 tone.

In R.P.D. Coreeană au fost 
realizate pentru prima oară nave 
de 3 000 tone, locomotive elec
trice, troleibuze, compresoare, 
motoare Diesel, transformatoare, 
mașini de calcul electronice uni
versale, peste 4 000 de tractoare 
și numeroase alte mașini agricole.

Elizabethei Gurley Flynn > .ttii'.-trTTNnn
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

La 8 septembrie, locuitorii 
Moscovei au condus pe ulti
mul drum pe Elizabeth Gurley 
Flynn, președintele Partidului 
Comunist din S.U.A., militan
tă eminentă a mișcării comu
niste și muncitorești america
ne și internaționale.

La mitingul de doliu, care 
a avut loc în Piața Roșie în 
fața Mausoleului lui Lenin, a 
luat cuvîntul Leonid Ilicev, se
cretar al Comitetului Central 
al P.C.U.S. încetarea din viață 
a Elizabethei Flynn — a spus 
vorbitorul — este o grea pier
dere nu numai pentru comu
niștii americani și forțele pro
gresiste din S.U.A., ci și pen
tru comuniștii din întreaga 
lume, pentru toți oamenii cin
stiți de pe pămînt. Nina Po- 
pova, președinta comitetului 
femeilor sovietice, care a avut 
prilejul să 6e întîlnească de 
mai multe ori cu Elizabeth 

Gurley Flynn, a arătat în cu
vîntul său că aceasta și-a con
sacrat întreaga viață cauzei 
luptei pentru triumful ideilor 
marxism-leninismului. Dolores 
Ibarurri, președinta Partidului 
Comunist din Spania, a spus 
în cuvîntul ei că Elizabeth 
Gurley Flynn a fost unul din
tre pionierii mișcării comu
niste în S.U.A.

Luînd cuvîntul în încheierea 
mitingului de doliu, Herbert 
Aptheker, reprezentant al 
conducerii naționale a Parti
dului Comunist din S.U.A., a 
subliniat că Elizabeth Gurley 
Flynn, fiică și conducătoare a 
clasei muncitoare americane a 
militat timp de aproape 60 de 
ani împotriva nedreptății ca
pitaliste și rasiale, pentru în
lăturarea exploatării.

După mitingul de doliu care 
a avut loc la Moscova urna 
cu cenușa Elizabethei Gurley 
Flynn va fi expediată cu avio
nul în S.U.A.

VIENA. — Albert Lumumba, 
fratele eroului național congolez, 
Patrice Lumumba, a declarat 
unui corespondent al ziarului au
striac „Voîksstimme" că „planu
rile actualului prim-ministru al 
Congoului, Moise Chombe, pri
vind concilierea națională au 
eșuat și că el nu a putut să ob
țină încrederea poporului". Albert 
Lumumba s-a pronunțat împo
triva amestecului militar străin 
în Congo, declarînd că „poporul 
congolez va izbuti în cele din 
urmă să-și cucerească libertatea, 
oricît de grea și de îndelungată 
va fi lupta".

Congresul internațional 
de astronautică 
de la Varșovia

VARȘOVIA — La Varșovia 
s-a deschis cel de-al 15-lea Con
gres internațional de astronautică.

La congres participă o delega

ție din partea comisiei de astro
nautică a Academiei Reoablicii 
Populare Romîne, condusă de 
prof. dr. Călin Popocici, secreta
rul comisiei de astronautică.

In cursul desfășurării lucrărilor 
delegația noastră ca prezenta 8 
comunicări în diferite secții ale 
congresului.

Moțiune de neîncredere 
în guvernul statului 

indian Kerala

TR1VARDUM 8 (Agerpres). — 
Agențiile de presă au anunțat 
marți că guvernul statului indian 
Kerala a fost înlăturat în urma 
aprobării de către Adunarea de 
Stat, cu 73 voturi pentru ji 50 
contra, a unei moțiuni de neîn
credere prezentată de opoziție 
(Partidul socialist și Partidul Co
munist). Moțiunea de neîncre
dere cuprindea acuzații la adresa 
unor miniștri care în timpul func

țiunii s-au dedat la rcorupție ți 
ilegalități".

Declarația partidului 
„Calea birmanâ 
spre socialism’4

RANGOON. — La Rangoon a 
fost dată publicității o declarație 
a partidului „Calea birmanâ spre 
socialism" — partid de gucemă- 
mînt — în care se arată că „toate 
eforturile partidului sint îndrep
tate spre unirea oamenilor mun
cii din Uniunea Birmanâ, indi
ferent de apartenența lor rasială, 
religioasă etc". In declarație se 
arată că partidul urmărește con
struirea unei societăți în care 
să nu mai existe mizerie, foame
te și exploatare. Declarația men
ționează că partidul își are por
țile deschise pentru toți, în afa
ră de exploatatori.

CARACAS. — In Venezuela a 
fost creată o corporație de stat 

care va efectua toate operațiile 
importante în indxxstria petrolie
ră. Corporația va achizjțkma li
cențele și docnrnmtația tehnică 
privind noile procese tehnologice 
și în domeniul extracției și pre
lucrării țițeiului. Totodată, potri
vit unei botăxiri a guvernului, 
companiile petroli-ere străine nu 
vor mai primi concesii pentru 
explorarea și exploatarea zăcă
mintelor de țiței.

Guvernul Venezuelan a hotărît, 
de asemenea, lărgirea industriei 
petrochimice și sporirea desface
rii gazului sub controlul statului.

Se anunță totodată că Vene
zuela va rămîne membră a orga
nizației țărilor exportatoare de 
țiței- 

„Ogo-1 transmite
WASHINGTON. — Administra

ția națională pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic (NASA) 
a anunțat că satelitul de cercetări 

pe scurt • pe scurt

geofizice ,,Ogo-l“, care a fost lan
sat vineri de la Cap Kennedy, 
transmite informații la stațiile de 
recepție în ciuda faptului că doua 
din antenele sale nu funcționează. 
Duminică s-au putut desfășura cu 
succes 14 din cele 20 de experien
țe prevăzute.

Prin intermediul lui „Ogo-l** ur
mează să fie studiate in special 
anumite aspecte ale influenței 
Soarelui asupra Pămîntului și at
mosferei pentru a servi programe
lor zborurilor spațiale cu echipaje 
umanei

Lucrările Congresului 
Federației mondiale 

a orașelor înfrățite

VARȘOVIA. — La Varșovia 
s-au încheiat lucrările celui 
de al V-lea Congres al Fede
rației mondiale a orașelor în
frățite.

Comisiile federației au făcut 
o serie de propuneri și reco

mandări referitoare la activi
tatea federației.

Președinte al federației a 
fost reales ministrul de exter
ne al Senegalului, Thiam Dou- 
dou.

La congres au participat 400 
de delegați reprezentînd 175 
de orașe ale lumii, printre care 
și o delegație din R. P. Ro
mînă.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță, referindu-se la 
surse autorizate, că întrevede
rile-dintre reprezentanții celor 
trei grupări laoțiene vor con
tinua în cursul zilei de 
miercuri, printr-o întîlnire în
tre N. Sananikone, ministrul 
lucrărilor publice (gruparea de 
dreapta), și Fumi Vongvicit, 
ministrul informațiilor (mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat).
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