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PORUMBULUI
• Cu viteză de lucru sporită

Proletari din toate țările, uniți-văl

inele 3

7» b ■*>

(Agerpres) Foto : GH. CUCU

Modernizarea

pentru

Expediție
științifică

(Continuare in pag. a IlI-a)

de la Sofia

in grame?: u: unde

Pe maj

sc.ee :

(Agerpres)

• BACĂU.
a ce

ei au urmărit, în 
și locurile pe unde

Fotoreportaj de 
X. BĂRBI 
GH. CUCU

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe tînârul Siegfried Ion 
Glass — unul dintre lăcătușii montori evidențiați în între

cerea socialistă de la Întreprinderea „Tehnometal" Timi
șoara — in timp ce lucra la montajul final al mașinii de tra

tat semințe

Delegația de partid

CONSTANTIN ȘTEFĂNOIU 
inginer șef

Uzina de alumină — Oradea

.■arășu.u. Bar»: 
:oa:ă recolta va

LA RECOLTATUL

• Paralel cu culesul - eliberarea terenului

* Toate tractoarele la arat

a gospodăria agricolă de stat Tîrgșoru 
Vechi din regiunea Ploiești, lanurile de 
porumb se întind pe mai mult de 1100 
de hectare. Pe suprafețele cu soiuri 
timpurii, știuleții s-au împlinit, boabele 
s-au copt și recoltatul a început. Mai 
întîi muncitorii au deschis drumuri 

largi de-a lungul lanurilor, apoi au trecut la cules. 
-1 în lanuri pe tovarășul Gheorghe Bă- 

------- , inginerul șef al gospodăriei (fotograjia nr. 1) 
am aflat o serie de amănunte legate de organizarea 
muncii. Știuleții se recolteză de pe tulpină depănu- 
șați de către echipe formate din cite 8 oameni pen
tru fiecare hectar. Apoi sînt scoși la marginea dru-

Iicixgi ue-a 
însoțindu-1 
descu, ingi
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Consfătuire 
privind cultura 
plopilor hibrizi

Timp de trei zile s-au desfășu- 
lal în Lunca Dunării lucrările 
primei consfătuiri republicane de 
producție privind cultura plopi
lor euramericani (negri hibrizi) și 
a sălciei.

Au luat parte specialiști ai Mi
nisterului Economiei Forestiere, 
ai unor direcții regionale, ai in
stitutelor de cercetări, studii și 
proiectări forestiere, lucrători ai 
unor ocoale silvice, precum și 
invitați din partea Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
Comitetului de Stat al Ape
lor, Academiei R.P.R., Comi
tetului de Stat al Planificării.

A participat tov. -M'liai Suder, 
ministrul economiei foicstierc.

Consfătuirea a făcut o a îaliză 
3. lucrărilor de cercetare și de 
producție executate pînă în pre
zent, și pe baza rezultatelor și 
experienței obținute 
rientarea de viitor 
tura acestor specii 
cătoare.

a stabilit o- 
privind cul- 
repede cres- 
(Agerpres)
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murilor _ 
(fotografia nr. 2) și la 
cit mai mult timpul de 
și remorcilor. Paralel cu 
tul porumbului. Doi mur 
leții neîmpliniți, cu goluri și pe oft 
vor fi destinați hranei animatelor. : 
de lucru să ajungă la 64 de hectare 
ria a contractat cu autobaza LR-T 
Pădure 15 autocamioane cu remem. care manrprrta, 
în schimburi prelungite, recolta la bazele de re
cepție. In urma celor care recoltează, alte erh pe 
formate din cite 4 muncitori la hectar string co
cenii. Trei rutiere, cu remorci. Ia care s-au atașat

Confirmarea unorl

ncepe școala. Eve
nimentul este aș
teptat cu bucurie 
și emoție de elevi, 
profesori, părinți. 
Peste cîteva zile 
și cei mai tineri 

locuitori ai Timișoarei vor ani
ma din nou cu voioșia lor stră 
zile din preajma școlilor. Apoi, 
la 1 octombrie, vor sosi stu
denții, adăugind orașului încă 
un plus de tinerețe. Gazde 
primitoare, școlile și facultă
țile timișorene se pregătesc 
să-i întîmpine așa cum se cu
vine.

Ciad va suna 
clopoțelul

Toată 
mișoara 
■lari au 
rele, au 
In toate

vara, în școlile din Ti- 
miini harnice, de gospo- 

zugrăvit clasele, culoa- 
amenajat laboratoarele, 
școlile au sosit aparate

Iu îndeplinit planul pc primele trei trimestre

noi, moderne, au renovat tilde 
de sport. Acum toate pregptirdr 
sînt terminate. Cind va suna clo
poțelul și elevii tor reveni la 
școală, ochii lor se vor umple 
incinta re : totul va arăta ca nou.

Clădirea Grupului școlar „E 
lectromotor” a căpătat o notai 
înfățișare. Clasele au fast dotate 
cu bănci, catedrp și table no.. 
La Școala medie nr. 1, sobele 
de teracotă au fost înlocuite cu 
calorifere. La Școala medie nr. 2. 
ou fost construite încă 5 săli de 
clasă, iar elevii Școlii medii nr. 
9. vor învăța, începînd din toam
na aceasta, într-o școală nouă.

Cei mai mîndri însă vor fi 
elevii Școlii profesionale de con
strucții. Aceștia și-au construit 
singuri — sprijiniți numai de 
profesorii și maiștrii lor — casă 
nouă : un cămin cu 400 de locuri. 
Camerele, de 4 persoane, cu în
călzire centrală, cu ferestre mari, 
luminoase, cu covoare pe jos, le

TK» h> •

OCATA CU UZINA

vor oferi un confort binemeritai. 
Cărți, flori și... inițiative.

A devenit de acum o tradiție: 
in tnamnd elevii din
.lc<ele I-VII (din toamna aceasta 
ți cei dintr-a VIII-a) Săsesc pe 
bănci — in prima zi de scoală — 
cărți care le sînt distribuite gra

Orașul Timișoara
în pragul noului an școlar

tuit, și flori. Și de fiecare dată 
bucuria lor este nespus de mare.

De anul acesta însă „vor intra 
în vigoare" obiceiuri noi. In 
toate școlile se pregătesc serbări 
de început de an. Cu sprijinul 
profesorilor de romînă, muzică,

Citiți
In pag. a Il-a :

•Esențial — să a- 
plici ceea ce ai invătat 
(Tribuna secretarului 
U.T.M.)

• Concursul și Fes
tivalul International 
„George Enescu'

• Ca unul s au ridicat 
moții... (Mărturii des
pre luptele din Valea 
Arieșului — septembrie 
1944)

In pag. a III a :

• Start in Jocurile 
Balcanice de atletism.

men tare in >aloare de 12 936 000 
ki. indeplinindu-se incă de pe 
acum angajamentul anual la a- 
ceste capitole. In fruntea intre- 
cerii desfășurate în scopul înde
plinirii înainte de termen a pla
nului de producție pe 3 trimestre 
s-au situat colectivele de muncă 
ak întreprinderilor forestiere din 
Piatra Neamț. Tarcan și Bacău.

iport, elevii alcătuiesc acum fru
it oase programe artistice pe care 

tâ le prezinte în fața părinților 
m colegilor în prima zi de școală. 
De asemenea, proaspeții lor co
legi — elevii din clasa I cor fi 
primiți sărbătorește. Cei dintr-a 
VIII-a le vor preda clasele;

tot ei le vor în mina abecedarele, 
le vor povesti lucruri interesante 
despre școală, despre tovarășii 
profesori.

15 septembrie...
Jn tnnt# școlile, timișorenii, 

plini de inițiativă, se străduiesc

Uzina de cianurare-Săsar. 
apa centrală din Deva. U- 

rinete de produse sodice Ocna 
Mureș. fabricile de ciment din 
MedgxLa si Bicaz

C, fa
cjDoașsrreai xx aprofun

dată a proceselor ch7m.ce a 
-nsxaZațxfxy șz agregatelor. pe 
rare mtmritcrij le deservesc. 
Aceasta se reflectă în felul 
in rare muncitorii au reușit 
sâ-ri însușească în timp scurt 
practica conducerii agregatelor 
ri proceselor tehnologice ce au 
joc in instalații, fapt dovedit 
de indeminarea și priceperea 
cs care cei de la secțiile de 
corr-presoare. descompunere și 
cak-rare participă la lucrâ- 
r-> și la efectuarea pro
belor tehaoiociee începute zl- 
» trecute. Aducem pe a- 
ceastâ cale mulțumiri unități
lor respective pentru sprijinul 
ri ajuiorul acordat pentru ex
periența împărtășită cadrelor 
noastre trimise la specializare.

Efectivul de muncitori nece
sar uzinei noastre este com
pletat de cei 240 de elevi

s-a înapoiat
și de stat a R. P. Romine

li vine bine noua uniformă

Foto : O PLECAN

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Sofia, delega
ția de partid și de stat a R.P. 
Romîne, condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., se
cretar al C. C. al P.M.R., care, 
la invitația C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, Prezidiului A- 
dunârii Populare și Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, a 
participat la manifestările prile
juite de cea de-a 20-a aniversare 
a eliberării Bulgariei de sub ju
gul fascist.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Constantin Tuzu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, general locotenent Mi

ca prima zi de școală să fie un 
eveniment cu adevărat sărbăto
resc.

La Casa 
pionierilor

Și aici pregătirile sînt în toi. 
Odată cu deschiderea școlilor își 
va începe activitatea și casa pi
onierilor. Au sosit noi materiale 
pionierești, noi materiale sporti
ve, s-au amenajat noi terenuri de 
sport și un minunat parc. Pentru 
ziua deschiderii — 25 septem
brie — se pregătește un sugestiv 
spectacol în care „artiștii” vor 
prezenta pe scenă, în cîntece, 
cuplete, poezii și dansuri, aspec
te din activitatea casei pionieri
lor.

Un lucru important' este și în
scrierea de noi membri în cercu
rile artistice sau tehnice care 
funcționează aici. De aceea, șco- 

recrutați de conducerea u- 
zinei noastre care urmează 
cursurile școlilor profesio
nale din Tîmăveni, Ocna Mu
reș. Mediaș, Copșa Mică, Ti
mișoara, Cîmpina, Craiova și 
Făgăraș. La 1 august, 110 ab
solvenți au și fost angajați în 
producție, participînd la lu
crările de montaj și la efectu
area probelor mecanice și teh
nologice a liniilor tehnologice 
din uzină-

Pentru asigurarea tuturor 
cadrelor necesare intrării în 
exploatare a uzinei, atenția 
noastră este concentrată în 
prezent spre completarea 
r.-umârului de operatori chi- 
miști. tehnicieni și ingineri.

Deoarece majoritatea cadre
lor recrutate de noi sînt ti
nere, un prețios aport în mun
ca de pregătire a cadrelor l-a 
adus organizația «U.T.M. din 
uzină. Astfel, la^ început, cînd 
nivelul de cunoștințe era mult 
scăzut față de cerințele pro
gramei, comitetul U.T.M. — în 
urma analizei făcute — a pro
pus înființarea unor grupe de 
întrajutorare și a consultații
lor suplimentare la chimie, fi
zică și tehnologia meseriei 
(măcinare, leșiere, descompu
nere, calcinare). Tot în această 
perioadă, comitetul U.T.M. a 

hai Burcă, membru al C C. 
P.M.R., adjunct al ministrului 
forțelor armate, si loan Beldean, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
R.P. Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Emil 
Bodnăraș, N’icolae Ceaușescu, 
Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, 
de membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui R.P. Romîne.

Au fost de față ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov, și membri 
ai ambasadei.

Iile au fost programate — tnce- 
pînd de la 15 septembrie — să 
viziteze casa pionierilor. Pionierii 
vor vizita toate secțiile, li se vor 
da explicații despre activitatea 
diferitelor cercuri și la sfîrșit se 
vor hotărî: se vor înscrie în cer
cul care i-a atras mai mult.

Este o inițiativă frumoasă.

Cei din anul I
Acum „bobocii” 

țiile concursului 
Dar în facultăți 
pregătirile pentru primirea lor 
sărbătorească.

Vor avea loc adunări ale stu
denților din anul I, în care profe
sorii și .colegii lor mai mari îi vor 
introduce în atmosfera vieții stu
dențești. Iar la sfîrșitul primei

ADRIAN VASILESCU

trăiesc emo- 
de admitere, 

au și început

(Continuare în pag. a 111-a)
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Pregătiri 
pentru 

recoltarea 
stufului

Peste cîteva zile, în Delta Du
nării va începe o nouă campanie 
de recoltare a stufului. Se vor 
strings 325 000 tone stuf — cu 
100 000 tone mai mult decît în 
campania precedentă. Pregătirile 
sînt pe sfîrșite. Toate tractoarele, 
remorcile și recoltoarele existente 
au fost revizuite și reparate. Sînt, 
de asemenea, gata de lucru șa- 
lupele-remorcher, vasele pentru 
transportarea stufului, drăgile de 
întreținere a canalelor, grupurile 
electrogene, pontoanele-dormitor 
pentru stuficultori.

Pentru noua campanie au fost 
extinse cu aproape 60 la sută zo
nele de exploatare a stufului prin 
efectuarea unor noi lucrări de a- 
menajere, în special în plaur. 
Prin dotarea cu noi mijloace de 
exploatare, parcul de mașini al 
unităților stuficole a crescut cu 
aproape 10 la sută. Pentru mînu- 
irea mașinilor și agregatelor au 
fost școlarizați încă 130 de meca
nizatori.

Au fost luate măsuri pentru 
organizarea recoltării stufului în 
două schimburi.

(Agerpres)

drumului național 
Brașov-Tg. Mureș

Recent, s-au terminat lucră
rile de modernizare a drumului 
național Brașov-Sighișoara-Tg. 
Mureș, a cărui lungime este de 
172 km.

Prin modernizarea acestei 
magistrale s-au creat legături 
corespunzătoare traficului ru
tier intre principalele centre 
economice și culturale din a- 
ceastă parte a țării.

Folosirea pe scară largă a 
materialelor de construcții pro
venite din resurse locale, me
canizarea lucrărilor și organi
zarea bună a muncii au contri
buit la reducerea prețului de 
cost pe kilometru de drum mo
dernizat în medie cu 18 000 lei.

în curînd, constructorii de 
drumuri vor termina moderni
zarea altor șosele, a căror 
lungime depășește 200 km.

(Agerpres)

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — Luna 
trecută, un număr însemnat 
de pionieri arădeni, a pornit 
într-o expediție științifică de-a 
lungul Mureșului. Impărțiți în 
mai multe grupe, (folcloriști, 
geologi-geografi, naturaliști și 
fotografi), 
comunele 
au trecut folclorul, flora și 
solul regiunii, adunînd mate
riale pentru insectare, pietre 
și ierbare. Cele mai frumoase 
peisaje întîlnite pe traseu au 
fost imprimate pe pelicula, a- 
paratului de fotografiat. La 
înapoiere, cu ajutorul mate
rialului adunat au deschis o 
expoziție la Casa pionierilor 
din Arad.

Elevii au prezentat aici și 
jurnalul expediției.

Expoziție a artiștilor 
plastici la

BACĂU (de la corespondentul
nostru). — Membrii cercului de 
artă plastică din Onești, ce-și 
desfășoară activitatea în cadrul 
Casei orășenești de cultură, au 
deschis recent o expoziție care 
atrage numeroși vizitatori. Ta
blourile în ulei sau tempera, 
desenele în tuș, peisajele, înfăți
șează imagini ale Oneștiului de 
azi, reconstituind toate laolaltă 
monografia plastică a unui oraș 
al patriei care cunoaște o mare 
dezvoltare în anii noștri. Mecani
cul Pavel Vărăreanu, elevul Ște
fan Lazăr, gospodina Ludea 
Bălțatu sînt numai cîțiva dintre 
tinerii artiști plastici amatori pe 
care expoziția îi face cunoscuți 
iubitorilor de artă plastică oneș- 
teni.



Esențial - 
să aplici ceea ce 

ai învățat
• atorită organizării 

judicioase a cam
paniei de vară, 
gospodăria noastră 
colectivă a termi
nat cu 10 zile mai 
devreme recolta

tul și treierișul. Imediat după 
aceasta, conducerea gospodă
riei și organizația de partid au 
stabilit ca în perioada ur
mătoare să se pună un 
accent deosebit pe terminarea 
construcțiilor zootehnice și a- 
sigurarea unei bogate baze fu
rajere. Că întotdeauna în rea
lizarea acestor importante o- 
biective s-a cerut și ajutorul 
organizației U.T.M. Era vorba 
de un lucru care trebuia biiie 
organizat. Cum era și firesc 
în ședința de comitet ne-am 
pus întrebarea : cum să proce
dăm ? Fiecare și-â spus păre
rea. Propuneri s-au făcut mul
te dar erau câm generale. Am 
scos atunci caietul cu însem
nări de lâ Ultima zi a secreta
rilor care avuseâe loc nu de 
mult la comitetul raional 
U.T.M. La ziua secretarului în 
mod deosebit, îmi reținuse a- 
tenția cuvîntul lui Nicolae 
Pană, secretarul organizației 
U.T.M. de la Fîlfani. Recitind 
însemnările, mi-am reamintit 
aproape exact tot ceea ce s-a 
discutat atunci. Cei ' ’ 
fani își puseseră și 
întrebare. Iată cum 
dat. Gospodăria 
avea de con
struit un com
plex porcin și 
două grajduri. 
După ce am 
discutat cu con
ducerea gospo
dăriei, eonii* 
tetui U.T.M. a

de la Fil
ei aceeași 
au proce-

Tribuna
secretarului
U. T. M.

perițxum. MăsurGe pe care 
le-am stabilit cu privire te 
participare* tiaeriLor ccterti- 
vișțj atit la ridicarea cocatrac- 
tiilor zootehnice, dt fi la iMk 
lozarea fura;ela-au dovedit 
a fi bune. Fiecare tlnâr r-« ce 
are de făcut Ion Alrrmdre și 
Marin Dragomir re ocupi <te 
canalizare, Voicu Marin. Vișaa 
D. Vișan și ConatoBOa Olteacu 
lucrează la finisarea grajdu
rilor, alții pregătesc materiale
le pentru incubator sau ma
gazia de cereale, pentru com
plexul porcin sau ctecLrea me
canizatorilor etc. Și, c| fttn m 
numai că au de săpat eițhrâ 
metri de șanț pentru canali
zare său de finisat un perete. 
Rîvna cu care lucrează se da
tor ește faptului că eț au fost 
ajutați și înțeleg cit de impor
tantă este pentru gospodăria 
colectivă terminarea cit mai 
grabnică a acestor construcțiL 
Aceeași intensă activitate se 
desfășoară și la însilozări. Mai 
mulți tineri transportă din 
cîmp coceni, vreji, dovleci, 
mohor, alții ajută la tocatul și 
așezatul lor în gropi.

In acest ritm, sperăm ca în 
scurtă vreme gospodăria să 
însilozeze toate cele 800 de 
tone furaje, cît are planificat.

Succesele obținute de orga
nizația U.T.M. în organizarea 
acestor două importante acți
uni ilustrează și importanța 

studierii și a- 
plicării expe
rienței bune a 
celorlalte orga
nizații U.T.M. 
din raion.

Ziua secreta
rului, organi
zată lunar de 
comitetul nos- 
U.T.M. a de-

.N&i blocuri pe strada Troica 
din Constanța

Foto: GH. BUSOIU

LA CASA DE CULTURĂ

A RAIONULUI

„23 AUGUST"

Vernisaj
plastic:

DIN POȘTA DE IERI
0 ii pe săptămiuă La odihnă

Concursul și Festivalul

Internațional „George Enescu“ARTA LUI
Henryk Szeryng — violonistul 

socotit în toate marile centre 
muzicale ale celor 5 continente, 
drept unul dintre cei mai mari 
maeștri contemporani ai arcușu
lui, a sosit a doua oară la Bucu
rești, pentru a cinsti prin arta sa 
sărbătoarea enesciană.

Asemenea genialului muzician 
omagiat, Szeryng cultivă o artă a 
marilor idei, scrutează adîncimile 
sonore, adună cu o forță impre
sionantă izvoarele operei inter
pretate, înțelegînd — după pro
pria sa expresie — că un artist 
nu poate să pună în lumină 
personalitatea unui compozitor, 
dacă nu se dăruie cu toată ființa

concurcnțli
admiși

la etapa a ll-a
cOiîCurențilof la secția 

a II-a, în 
în fața

SZERYNG

âlcătuit un 
plan de lucru în care a pre
văzut tot ceea ce puteau face 
tinerii pentru terminarea grab
nică a construcțiilor respec
tive. Au stabilit ca tinerii să 
sape fundațiile, să niveleze te
renul, să transporte lemnul de 
la pădure, să pregătească pâ- 
mîntul pentru lipit etc. Pentru 
fiecare din aceste operații aii 
stabilit un anumit număr de 
tineri, de activitatea cărora 
să răspundă un membru din 
comitet. Apoi, în cadrul 
unei adunări generale des
chise au prezentat acest 
plan tinerilor colectiviști care 
în discuțiile purtate i-au adus 
îmbunătățiri. Și chiar de a 
doua zi ău început munca. 

In ceea ce privește antrena
rea tinerilor la acțiunea de în- 
silozare a nutrețurilor a- 
veam o oarecare experiență 
proprie din anul trecut. Totuși, 
pentru a organiza cît mai bine 
lucrurile am prezentat mem
brilor comitetului și experien
ța organizațiilor U.T-M. din 
gospodăriile colective din Bu- 
zoești și Recea de care luasem 
Cunoștință la „Ziua secretaru
lui".

Organizațiile U.T.M. de la 
Buzoești și Recea se orienta
seră, conform necesităților, 
spre repartizarea tinerilor în
deosebi la transportul fura
jelor și pentru deservirea to
cătoarelor. Am hotărît să pro
cedăm și noi la fel. Și, pentru 
ca fiecare tînăr să cunoască 
bine importanța acestor acți
uni am invitat pe tovarășul 
președinte și pe tovarășul in
giner agronom să ne explice 
nu numai de ce e bine să însi- 
lozăm o mare cantitate de fu
raje dar și tehnica acestei o-

tru raional
venit o adevărată școală 
a experienței înaintate. De 
fiecare dată aflăm aici 
metode și inițiative va
loroase în toate domeniile 
de activitate. Așa, de exemplu, 
plină de învățăminte a fost 
pentru noi experiența organi
zațiilor U.T.M. din G.A.C. Re
cea, Cornățel, Deaguri în or
ganizarea adunărilor generale 
U.T.M., despre care am aflat 
tot la o „zi a secretarului". Ex
periența lor ne-a ajutat să 
îmbunătățim conținutul adu
nărilor noastre generale 
U.T.M., să punem în discuția 
utemiștilor problemele care îi 
interesează cel mai mult, să a- 
nalizăm contribuția tinerilor 
la desfășurarea campaniilor a- 
gricole. Altă dată, la -ziua se
cretarului* am luat cunoștință 
de experiența valoroasă a or
ganizație! de frâzâ U.T.M. de la 
GAC Buzoeștt privind orga
nizarea acțiunilor de colectare 
a metalelor vechi. Comitetul 
U.T-M- de la BjzoeșU organi
zase grupe de tineri care, în
soțite de căruțe, au mers din 
curte in curte adunînd cu 
grijă obiectele de metal ne
folositoare. In cîteva zile ei au 
strins 40 000 kg fier vechi. La 
fel am procedat și noi și am 
reușit ca numai într-o zi să 
stringem 4 tone fier vechi.

Și. șirul exemplelor poate 
fi continuat. Fiecare zi a se
cretarului este bogată în în
vățăminte. Esențial este însă, 
să aplici CU perseverență în 
practică cele învățate.

MARIN FLOREA 
secretar al organizației 

de bază U.T.M.
din G.A.C< Costești, 

regiunea Argeș

TIA
PELTZ

L CHIRAȘ
corespondent volunter

Pregătiri

Se dezvoltă rețeaua comercială
SAdĂtT (de la coresponden

tul nostru).
în regiunea Bacău se îm

bunătățesc continuu condi
țiile de desfacere a mărfuri
lor în comerțul local. în acest 
an, de pildă, vor fi date în fo
losință 50 de noi unități ale 
comerțului local din care 33 
unități au și început să de
servească populația. Moder
nul restaurant din Bacău, 
avînd drept cadru peisajul 
plin de farmec al parcului Li
bertății â devenit deja cunos

cut nu numai pentru băcăbani 
ci și numeroșilor turiști care 
vizitează orașul. Alte 3 com
plexe comerciale — unul la 
Piatra Neamț și două la O- 
nești — au fost puse recent la 
dispoziția cumpărătorilor. Vo
lumul mărfurilor ce vor fi 
desfăcute anul acesta prin re
țeaua de magazine și localuri 
ale comerțului local din re
giunea Bacău întrece cu 
mult volumul mărfurilor vin- 
dute populației In anul 1999.

de 
t ____ ___ Au

gust a acut Iod de curînd 
vernisajul expoziției graficianei 
Tia Peltz. Faptul merită consem
nat în calendarul plastic din ul
timă vreme prin interesul pe ca
red stîmesc lucrările expuse și 
prin inițiativa demnă de laudă 
de a se organiză expoziții per
sonale ale pictorilor, graficienilor 
și sculptorilor noștri nu numai 
in consacratele saloane de artă, ci 
și în lăcașurile de cutiuță.

Un număr marc de vizitatori 
au fost prezenfi dm prima ori • 
denchidern npozdtei. Cichd de 
lucrări de eretici ce atrage te 
mod deosebit etertfie ți aprecie
rea este cel închinat unkemdui 
copilăriei. Sînt npuse. in îmi» 
delicate și inspirate, chipuri de 
copii în cele mai cariate ipostaze 
ale existenței lor. Tinerețe, bucu
rie, gingășie, duioșie, — iată ri- 
teta din expresiile acestor lu
crări. In expoziție, ca o antiteză 
a frumuseții viitorului ce-l repre
zintă acești capa, prin ciclul 
JDtori feseista rint evocate o* 
mintinle trahee ale războiului. 
Linia copdU acum duniatea și 
crisparea momentuiui f gravura 
se întuneci, e teibri- te fete ci 
retrăie/ti senzații dureroase.

Penița artistei Iuti pe cost* 
de hirtie notații coustiăe, groiești, 
atunci cznd rriâgișeexi tipurile 
anacronice, jobuoe ale msxcerxa- 
lui burghez. Utiâmei âdu 
d expETrihri. cere reprezmci 
comentariul plastic d ertisea 
pe marginea Breutdei teariu 
amatori din 29S2, de*rrfr—ff

Peltz este eict m *te 
o bogată și senaAdă paietă csm 
maticâ.

Tineri și cirstmâ, xen^s de le 
lucru sau in Orum oic-f trebnede 
lor cotidiene, se opresc te ki rnprf 
de cultură ți tribcsc dtexa c2rye 
frumoase, conduși de poctee^â 
Tie Peitz. Ineereml pe czre l-a 
ruscăct din priste ri ezpeafte 
arirmă M e dată da de bane 
r țte cenâtă de a ar cr-

ai pe

/ntr-Una din sălile cosei 
cultură din raionul 23 j

pentru noua

stagiune

pe Valea Oltului
..Am petrecut zile minunate, 
roi reveni cu plăcere pen

tru a admira peisajul, con
strucțiile care împrumută din 
splendorile lui". Aceste gîn- 
duri le-a exprimat nu numai 
studentul Aurel Șandru (Insti
tutul politehnic din București) 
în timpul petrecut în stațiu
nea Tușnad, ci mulți din cei 
30 000 de oameni care anul 
acesta, au fost în stațiune.

Strungarul Aurel Levințiu 
c.n Cluj, sticlarul Boca Au- 
rel din Azuga, învățătoarea 
Corina Ștefănescu din Bucu
rești, ceferistul Dumitru Ghi- 
ran din Brașov etc, etc, au o 
părere unanimă: Tușnadul te 
reconfortează, îți oferă zile 
plăcute de concediu.

VASILE CIGHER 
student

PE SCURT
• Comitetul U.T.M. din comuna 

raionul Fetești, organi- 
reexâ periodic acțiuni de muncă 

Numai intr-o singură 
au plantat 1 500 puieți 

au săpat 360 gropi, au 
260 m.c. pietriș pe șo- 
ști-Făcăieui și au co- 
» kg fier vechi (FR1N- 

DN5TAKT1N — brigadier

muzicii interpretate pînă la con
fundare cu aceasta.

Dezinvolt, senin, degajat, Szer
yng, apare pe scenă cu fermecă
toare simplitate, încîntînd pe ori
ce spectator, din primul moment 
în care atinge cu arcușul corzile 
viorii sale, prin naturalețea ciu
tului său.

Szeryng este un virtuos desă- 
vîrșit, este stăpînul unei tehnici 
impecabile. Cele mai dificile 
pasagii ale partiturii sînt trecute 
cu o ușurință, cu o degajare sur
prinzătoare. Szeryng nu sacrifică 
însă nimic virtuozității. Gindul 
său se îndreaptă, măsură cu mă
sură, spre miezul de idei ăl ope
rei, spre reliefarea liniilor ei ar
hitectonice.

După 0e la Festivalul trecut 
ne-a tălmăcit într-o singură sea
ră, celebrele concerte ale celor „3 
marl B“ (Bach, Beethoven și 
Brahms), Szeryng, posesorul unui 
uriaș repertoriu violonistic, (prin
tre care 35 de concerte) ne-a 
dăruit, ne-a „recreat" mai bine- 
zis seara trecută, alături de or
chestra Filarmonicii bucureștene 
dirijată de Mircea Cristescu, 
Concertul lui Ceaikovski.

Perfecta integrare în stil, lim
pezimea, echilibrul — atribute 
de prim ordin ale artei sale, au 
caracterizat și această interpre
tare.

Rechemat la rampă, Szeryng a 
dedicat unul din bisuri (Andante- 
le din Sonata a 11-a în La minor 
de Bach), după pfopfiile sale cu
vinte „memoriei lui George 
Georgescu, artistul măreț și prie
tenul de neuitat".

Sublima sultă orchestrală în 
spirit neoclasic scrisă de Enescu 
în anii celui de-al treilea deceniu 
și Poemul simfonic „Till Eulen- 
spiegeT* — au constituit cele 
două piese simfonice ale unui 
concert, ce a reprezentat fără 
îndoială una din memorabilele 
seri ale Festivalului.

ULTIMA ZI
A PRIMEI ETAPE
Astăzi, îa orele 12,45, se va 

încheia prima etapă a Concursu- 
liii de vioară după ce ieri sea
ra s-a terminat primă etapă a con
cursului de pian și canto.

Începînd de Ia o relei 10 vor pu
tea fi ascultați, așa cum au stabi
lit primele trageri lâ soriți, italia
nul Claudio Laurita, deținător al 
Medaliei de aur a Concursului 
Internațional „Paganini — Gene
va", Medaliei de argint a Concursu
lui „Viotti" de Ia Vereelli și Pre
miul I la „Rasegna Nazionale Con- 
certisti", solista FilârrTioriidii ma
ghiare lldiko Adorjani, Eszter Soda, 
diplomată a Școlii Superioare de 
Muzică „Franz Liszt", și Gyorgy 
Hotnoky, profesor la Școala de 
Muzică din Szâged.

Lista
PIAN admiși la etapa 
ordinea prezentări lor 
juriului :

Teodor Paraschivescu 
mină), Sylvie Carbonel 
Vlâdimir 
(U.R.S.S.), 
Romînă), 
EliSăbeta 
(U.R.S.S.), 
Germană), Li Chi-fang (R.P. 
neză), Vladimir Marcovici Scana* 
vi (U.R.S.S.), Maria Cristian (R.P. 
Romînă), Li Chi (R.P. Chineză)? 
Denis Weber (Franța), Lyliane 
Puechmary (Franța), Olga Vilia- 
movfta Kiun (U.R.S.S.), Andre 
Gorog (Franța), Jorge Gomez La- 
brana (Cuba), Jean Fassina (Fran
ța), Juliana Moneva Markova (R.Pt 
Bulgaria).

Lista concurenților la secția 
CANTO, admiși la etapa ’ 
ordinea prezentării 1OT 
juriului :

Agatha Druzeăcu (R.P. 
Marina Krilovici (R.P. 
Evelina Gheorghieva 
(R.P. Bulgaria), Ion 
Romînă), ■
Dodeva 
Bogdan i 
Cortez 
Patricia 
Santana 
Parra de Gil 
Stefanov Alexandrov (R.P. Bulga
ria), Agnes Baltza (Grecia), Ev- 
gheni Nikoiaevici Ivanov (U.R.S.S,), 
Raisa Samsonovna Kol6$nic 
(U.R.S.S.), Carmen Hânganu (R.P. 
Romînă), Ileana Cotrubaș (R.P. 
Romînă), Denis Alexaridrovici 
Korolev (U.R.S.S.J, Reriate Fade 
(R.D. Germană), Nadejda Pavlovna 
Kudelia (U.R.S.S.), Pompei Hărăș- 
teanu (R.P. Romină), Vasile Mar- 

noiu iR.P. Romină), Ludovic 
•piess (R-P. Romînă), Milka Mis
er (R P. Romînă), Marius Rintzler 
R.P. Romînă), Corneliu Fînățea- 
iu (R.P. Romină), Ramon Calza- 

d:lla (Cuba), Dan Șerbac (R.P. 
Romînă), Gyorgy Kummer Koron- 
dy (R.P. Ungară).

(R.P. Ro- 
(Ftanța), 
OgarkovBorisovici ------

Gabriel Amiraș (R.B. 
Lin Ling (R.P. Chineză).

Ilinicina Leonskaiâ
Peter Backhaus (R.D.

Chi«

Expoziție

II-a, în 
în fața

Romînă), 
Romină), 
Stoițeva 

Buzeâ (R.P. 
Constanța Vladimirova 

(R.P. Bulgaria), Mugur 
(R.P. Romină), Viorica 
Guguianil (R.P. Romînă), 

Brown (S.U.A.), Ramon 
Cardenas (Cuba), Beatrix 

(Ecuador), Borislav

IOSIF SAVA

La Magazinul „Muzica" s-a des
chis în aceste zile o interesantă 
expoziție închinată lui Enescu, ce 
cuprinde o serie de fotografii, ma
nuscrise, partituri, afișe de sală, 
programe, monografii caf« contu
rează personalitatea marelui artist.

Impresii ale oaspeților
ARAM

L

Ca unul s-au ridicat moții...
Pe Valea Arieșului, munții se lărgesc 

și se string merCti fofmînd un fel de 
amfiteatru cu marginile neregulate, aco
perit cu păduri de brazi și mesteceni. Pe 
această vale se află un pod de lemn, nu
mit de oameni Podul de la Buru. Podul 
nu e nici lung, nici impunător, dar, dacă 
printr-o întîmplare s-ar strica, ar înceta 
în aceeași clipă întreaga circulație pe cu
loarul Arieșului, de la Buru și pînă la 
Cîmpeni. Și nu e moț din această parte 
a Apusenilor, care să nu*i cunoască im* 
portanța.

Pe Valea Arieșului existau încă din 
1941 subunități militare fixe, formate din 
locuitorii satelor, vîrstnici și tineri. Ce
tățenii, mobilizați în aceste subunități 
subordonate Batalionului fix „Arieșul" și 
comandate de ofițeri de rezervă, făceau 
săptămînal pregătiri de luptă, executau 
trageri, exerciții de apărate etc. Această 
pregătire a durat pînă lă 1 septembrie 
1944, cînd subunitățile au primit ordin de 
mobilizare pentru a opune rezistență tru
pelor fasciste care, în furia lor turbată, 
executau repetate contra atacuri.

...Era la începutul lui septembrie 1944. 
Alături de întregul popor, moții acestei 
regiuni a Apusenilor trăiau cit o adîrică 
bucurie înfăptuirea insurecției armate. 
Dar, la 5 septembrie 1944, trupe fasciste 
au trecut granița în ofensivă spre podi
șul Transilvaniei, au respins trupele 
noastre de grăniceri și au ocupat Turda.

O coloană de fascisTi. trecind pe la Vlaha,
a ocupat in aceeași zi satul Buru, In- 
dreptindu-se spre mijlocui munților. Po
dul de la Buru era principalul lor punct 
de trecere. în acele zile grele, moții au 
venit in ajutorul armatei roooir.s, s-au 
organizat si au tăiat fasciștilor Orice po
sibilitate de înaintare.

în rapoartele către comandar.rul bata
lionului și in ordinele de operații ale sub
locotenentului de rezervă Ludovic Todea, 
azi secretar la Centrul școlar foresfier 
Cluj, se afla strinsă. ca intr-un jurnal 
de front, istoria acelor zile eroice in 
care moții de pe Valea Arieșului s-au 
ridicat plini de indirjixe si ură nestă
vilită pentru apărarea satelor de inva
zia hitlerista :

...„5 septembrie 1944, orele 17.99. Mobi
lizați în ajutorul meu toți bărbații care 
pot purta armă, din sat".

...„6 septembrie 1944, ora 1. Pînă la ora 
2 (două) să vină toți civilii din Sălciua de 
Jos și Sus la Șipote, împreună cu pre- 
militarll și oamenii din Apărarea Paai- 
vă pentru lucrări de apărare imediată, 
acum, în timpul nopții.

«.„9 septembrie 1944 ora 11,00, aproxi
mativ. Urmăresc de aproape inamicul. 
Am ajuns la Crucea Luncanilor. Trec 
de Vidolm, în acest moment. Eu trag cu 
pușca mitralieră la carieră unde au a- 
runcat cu dinamită cariera. Plutonul își 
continua înaintarea. Coloanele, sub focul

nwtTB de fteac. tM te ămriae Avea 
nevoie de cartușe, puști și pwti Mitralie
re. Toate merg bine.

Iată, povestite de tovarășul și
(te alți cetelcai din c-rnsna Sikiua,

— colet U-

tntnKft tfhrtda a n-a Munte se găsea 
la y*a***»_ iar Batalionul 5 Vînători de 
IflMto la 99 km distanță, locuitorilor co
mms Siiriua le-a revenit misiunea de a 
apira Mitoai Arieșului, să oprească 
irAmnarea inamicului si să reziste pînă 
ia sosirea armatei regulate.

“ _ - r - rj :.x rezicna! Sal-
cum a pleca; să ocupe poziția pe Arieș, 
la defileul Șipote (Hurducate) el a fost 
wsnat de mulți moți — bărbați, femei, 
feciori — botărîți sâ ajute la cucerirea 
rlm.-,?. Pășeau arunci spre poziție, spre

Mărturii despre luptele 
din Valea Arieșului

(septembrie 1944)

meacato dm aeeie 
cîteva msmezte din 
patriei de rub jugul

raiocul Cîmpeni. 
zilo de luptă — 
eț^peea eliberării 
fascist.

„Și copacii 
și stincile luptau^

LUDOVIC TODEA — învățător : «Au 
trecut de atunci 20 de ani, dar cli
pele acelea îmi sînt vii în memorie. La 
5 septembrie 1944. Valea Arieșului a fost 
străpunsă dinspre Turda de trupe fas
ciste.

Lunca, m.neri. ceferiști, țărani, intelec
tuali. cu toții uniți pentru apărarea sa
telor lor. Femeile pansau răniții, feciorii 
culegeau informării sau ajutau la barica
de- în acele zile de neuitat, sătenii de pe 
Arieș, ciubărari sau lemnari, mineri sau 
plugari, au luptat cu bărbăție împotriva 
fasciștilor, derurir.du-i și punindu-i în 
cele din urmă pe fugă.

Ambe’.e versante ale Văii Arieșului. pe 
defiteu, au fort ocupate de plutonul Săl
ciua de Sus și Jos. la 5 septembrie 1944. 
De acolo s-a făcut apoi legătura cu Com
pania fixă regională Ba;a de Arieș, cu 
Batalionul fix regional Arieș și cu Ba
talionul 5 Vînâtcri de Munte

în ziua de 6 septembrie 1944. după o 
incursiune la Bum, am aflat că două bata-

HACIATURIAN

pian opera „Oedip", la primirea 
pe care compozitorii sovietici i-au 
făcut-o la Uniunea Compozitori
lor.

Sîiit foarte bucuros că mă aflu 
în București și particip, pentru 
prima dată în calitate de mem
bru al juriului, la cel de al III-lea 
Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu".

Primele mele impresii sînt foar
te bune, aș spune chiar puter
nice. Concursul este excelent or
ganizat. Audierea pianiștilor are 
loc în minunata sală renovată, a 
Ateneului. începutul este foarte 
bun și eu personal aștept mult de 
la acest concurs. Sînt plăcut im
presionat și uimit că, încă de la 
prima etapă, concursul atrage în 
sală foarte mult public. Sala este 
plina, iar spectatorii reacționează 
călduros la interpretările concu- 
renților și manifestă un mare in
teres față de concurenți și de în
treaga desfășurare a concursului.

Bineînțeles, pe lîngă participa
rea la concurs mă inteiesez și de 
festival. Voi audia aproape toate 
concertele și spectacolele. Am 
văzut un excelent spectacol cu 
„Oedip". Despre capodopera lui 
Enescu se poate vorbi mult. Dacă 
e să vorbim pe scurt, însă, aș 
spune că a nu cunoaște opera 
„Oedip" înseamnă să nu cunoști 
o imensă și originală etapă a ope
rei enesdene. Aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte, opera 
„Oedip" înseamnă un important 
eveniment în istoria creației de 
opera a secolului XX. Este o 
foarte interesantă compoziție și 
ascultînd-o la București, mi-am a- 
mintit cu pregnanță turneul la 
Moscova al lui Enescu în caro a- 
cesta a interpretat concertul meu 
pentru vioară. Parcă revăd cu ce 
dragoste și interes ne-a cîntat la

lioane Inamice sprijinite de artilerie și 
însoțite de blindate au reluat înaintarea 
spre Abrud. Nici o clipă nu mai era de 
pierdut Am trecut la organizarea bari
cadelor, la distrugerea podului de pe 
Valea Posegii și am declanșat primul 
atac asupra coloanei hitleriste. Luați 
prin surprindere, fasciștii s-au retras în 
dezordine spre Lunca, hărțuiți continuu 
de focul armelor noastre. Tn această vre
me forțele noastre s-au întărit și ele cu 
noi voluntari. în sat se ducea clipă de 
clipă o campanie susținută pentru spri
jinirea larga a frontului. Animați de un 
puternic sentiment patriotic, sătenii se 
întreceau în colectarea alimentelor pen
tru luptători, aducîndu-le pe poziție.

Ceferistul Ion Gligan, sosind de la 
cantonul CFJL Lunca, după invazia fas
ciștilor ne-a adus prețioase informații, 
pe baza cărora plutonul și-a orientat 
obiectivele de luptă. Tînărul Ianc Lau- 
rențiu. atunci de numai 14 ani, antrenat 
de tatăl său Ianc Vasile, muncitor cefe
rist, s-a pus la dispoziția plutonului in* 
sistind să plece în misiune pentru infor
mații in satul Lunca, unde se putea 
strecura printre fasciști, avînd rude in 
acest sat. A plecat și s-a reîntors cu 
bine, informindu-ne asupra amplasării 
trupelor inamice, atît în comuna Lunca 
cit și pe pozițiile de lupta. Tot el ne-a 
adus informații și despre felul cum se 
purtau fasciștii cu populația : sătenii din 
comună au fost arestați și închiși în lo
calul primăriei, ca ostateci. uimind să 
fie executați în cazul cînd fasciștii ar fi 
fost atacați de către locuitorii din Săl
ciua. In acțiunile următoare au luat 
parte și alți tineri : Gaj a Victor, Chirii ă 
Vaier, Dondoș Miron. Vasile Căbulea, 
care pe lingă informații aduceau pe po
zițiile noastre arme și muaițiL

Acțiunile de hărțuială continuau de

FRANS
VROONS,

directorul operei din Am
sterdam

„Am fost, în nenumărate rîn- 
dufi, membru în juriile unor 
concursuri internaționale. Cred 
însă că nivelul celui de al Ilî-iea 
Concurs „George EneScu“ este 
cu mult mai ridicat. Ca o primă 
impresie vă pot spune că âm au
zit, în primele zile, cîteva voci 
de foarte bună calitate.

Aveți un oraș minunat, cu largi 
bulevarde, clădiri moderne și nu
meroase muzee, pe care aș dori 
să le vizitez cît de curînd.

Sper ca manifestările festiva
lului — la care-și dau concursul 
O seamă de personalități de re
nume internațional — să-rtii pri- 
lejuiasca contactul mai aprofun
dat cu creația romîneăsea con
temporană. Mă interesează de a- 
semenea, foarte mult muzica ma
relui Enescu, și îndeosebi opera 
sa „Oedip", liedurile și piesele 
pentru pian.

după stînci, de prin copaci; ostașii și vo
luntarii unității noastre trăgeau din zeci 
de locuri, așa îneît fasciștii nu mai știau 
din ce direcție să se apere.

Oriunde se mișcau, îi întîmpinam cu 
focuri puternice, punîndu-i în panică, mai 
ales că, fiind informați permanent de să
teni, noi aflam dinainte orice încercare a 
lor de a lua vreo inițiativă.

Iar întărirea unității noastre se făcea 
permanent Parcă îi văd pe locuitorii sa
telor. strecurîndu-se din proprie inițiati
vă pe poteci ascunse, adueîndu-ne ar
mament capturat de la fasciști. Foarte 
mult ne-au ajutat femeile și tinerii. 
Moațele Ana Bologa și Eleonora Gheție, 
îngrijitoare la dispensarul din Sălciua, 
s-au oferit voluntar să apere viața răniți- 
lor. Au sosit ca voluntari și moții Maca- 
rie Teodor. Chirilă Cornel cu doi frați 
și un fecior.

în aceste condiții, deși inferiori ca 
forță, am început și noi unele atacuri, 
am reușit să facem și prizonieri. Făceam 
totul să-i împiedicăm pe fasciști să înain
teze. așteptam armatele noastre. Și efor
tul nostru n-a fost în zadar.

La 8 septembrie 1944 a apărut pe front 
Batalionul 5 Vînători de Munte. Infor
mațiile date de plutonul Sălciua, pluto
nul din eșalonul cel mai înaintat, au fost 
folosite la întocmirea planului de acțiune 
al Batalionului 5 Vînători de Munte și 
aprobate de Divizia a 2-a Munte (poziția 
ocupată de plutonul Sălciua a fost pre
luată, în stingă Arieșului, de Batalionul 
5 Vînători de Munte, fiind găsită ca 
bine aleasă pentru o bază de atac).

Au sosit și companiile fixe regionale — 
Baia de Arieș și Vidra. Venise clipa asal
tului decisiv. Pentru clipa aceasta am 
luptat noi toți, militari sau locuitori de 
pe Valea Arieșului. apărînd podul de la 
Buru.



Prof. unîv. dr. Jean Livescu despre

Conferința internațională
cu privire la educația 

tineretului
Recent s-a reîntors în țară, ve

nind de la Grenoble, delegația 
condusă de prof. univ. dr. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, care a participat 
la conferința internațională orga
nizată de U.N.E.S.C.O., cu pri
vire la educația tineretului. In 
legătura cu acest eveniment, re
dactorul Agenției romîne de 
presă „Agerpres", Adina Con- 
stantinescu, s-a adresat conducă
torului delegației, care a decla
rat :

Așa cum a subliniat în cuvîntul 
său de deschidere dl. Rene Ma- 
heu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., reuniunea interna
țională de la Grenoble a fost ini
țiată Ia sugestia reprezentanților 
R. P. Romîne, cu prilejul celei 
de-a Xl-a sesiuni a conferinței 
generale a U.NX.S.C.O. Ea 
a fost pregătită, între altele, 
și de întrunirea din iunie 1964 de 
Ia București. Lucrările conferin
ței au relevat încă o data ideea 
susținuta în repetate rînduri de 
țara noastră că educarea tinere
tului în spiritul păcii și prieteniei 
constituie o problemă majora a 
contemporaneității, participanții 
subliniind faptul că U.N.E.S.C.O. 
este chemata s-o sprijine în pro
gramele sale de persDectivă.

Lucrările s-au desfășurat în șe
dințe plenare și patru comisii de 
lucru, care și-au concentrat aten
ția spre unele aspecte esențiale

----- •------ —-----

Informații
La invitația Comisiei economi- 

co-financiare a Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, joi 
seara a sosit în Capitală o dele
gație de deputați membri ai Co
misiei de producție și schimburi 
din Adunarea Națională France
ză. Din delegație fac parte: Jean 
Rișbourg, conducătorul delega
ției, Louis Boisson, Paul Cermo- 
lacce, Leon Heitz, Jean Laine, 
Allain Lecornu, Robert Morlevat.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întîmpiriați de Un grup 
de deputați ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Comisiei eco- 
nomico-financiare și de funcțio
nari superiori ăi Marii Adunări 
Naționale ai Ministerului Afa
cerilor Externe. Au fost de față 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței în R.P. Romînă și mem
bri ai ambasadei. Din partea 
grupului de deputați ai M.A.N., 
delegația a fost salutată de depu
tatul Gheorghe Vasilichi* A răs
puns jean Risbourg, conducăto
rul delegației franceze,.

★
Acad. Remus Răduîeț și prof, 

univ. Glieorghe Bărănescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, au plecat în Elve
ția, unde vor participa la Confe
rința mondială pentru energie.

★
O delegație a Academiei R. P. 

Romîne compusă din acad. Teo
dor Bușniță, Traian Orghidan, 
directorul Institutului de speolo
gie, și prof. univ. Nicolae Bod- 
nariuc a plecat în Austria pen
tru a participa la lucrările celui 
de-al IX-lea Colocviu al colecti
vului internațional pentru studiul 
Dunării.

privind educația extrașcolară a 
tineretului, educarea pentru viața 
profesională, pentru odihnă, pen
tru viața civică și educarea pen
tru viața și comprehensiunea in
ternațională.

Delegația R. P. Romîne a îm
părtășit delegațiilor reprezentante 
ale celor 73 țări membre ale 
U.N.E.S.C.O., precum și observa
torilor, aspecte din experiența 
bogată a R. P. Romîne în pro
blemele legate de viața tineretu
lui contemporan, și a făcut unele 
propuneri menite să îmbogățeas
că activitatea de tineret pe plan 
național și internațional. Activita
tea delegației romîne a fost bine 
apreciată de participanți. In cea 
de-a 4-a comisie, de pilda, al că
rei președinte am avut cinstea de 
a fi ales, s-au purtat discuții fruc
tuoase asupra căilor și mijloace
lor prin care tineretul poate și 
trebuie să fie educat în vederea 
cunoașterii reciproce între po
poare, pe baza respectării valo
rilor materiale și spirituale, a in
dependenței și dreptului la auto
determinare al tuturor țărilor. 
Schimbul de idei a fost foarte 
viu, uneori contradictoriu, toți 
participanții fiind animați însă 
de dorința de a găsi soluții co
mune, acceptabile pentru toți, în 
spiritul răspunderii față de lu
mea de azi și de mîine. Acest 
fapt a determinat ca toate reco
mandările noastre să fie accepta
te în unanimitate, atît în comi
sii, cît și în plenare.

Printre recomandările amintite 
aci, trebuie să reliefez acea pro
punere a delegației noastre la 
care s-a asociat și delegația fran
ceză, prin care Comisia a IV-a, șî 
pe această bază întreaga reu
niune internațională, au susținut 
în mod călduros ca O.N.U. să 
adopte „Declarația privind pro
movarea în rîndurile tineretului 
a idealurilor de pace, respect re
ciproc și înțelegere între po
poare**.

a ministrului Olandei

Consiliului de Miniștri

Plecarea la Viena

a tovarășului

Mihai Dalea

Aspect general de la Șantierul nava] Galati

de către președintele

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi în audiență protoco
lară de prezentare pe ministrul 
Olandei, Joost Bernard van Rij- 
sewijk.

Joi dimineața, a plecat spre 
Viena tovarășul Mihâi Dalea, 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, care va 
face o vizită oficială în Aus
tria la invitația ministrului 
agriculturii și silviculturii, dr. 
ing. Karl Schleinzer. însoțit 
de specialiști din agricultură* 
el va Vizita institute de cerce
tări, unități industriale și a- 
gricole, instituții de cultură și 
artă.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, Du
mitru Moscra, ministrul in
dustriei construcțiilor, Pompi- 
liu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R. P. Romînă.

★
In aceeași zi, tov. Mihai Dalea 

a sosit pe aeroportul Schwechat 
din Viena, unde a fost întîmpinat 
de ministrul agriculturii și sil
viculturii al Austriei, dr. Karl 
Schleinzer, și de funcționari su
periori din minister.

Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena, Mircea Ochiană, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea delegației guvernamentale a RĂII
In Capitală a sosit joi după- 

amîază, venind din R. S. Ce
hoslovacă, delegația guvernamen
tală a Republicii Arabe Unite, 
condusă de dr. Sedky Aziz, vice- 
premier al Consiliului de Mi
niștri. Din delegație fac parte 
Amin Helmi Kamal, ministrul in
dustriei ușoare, dr. Meguid Riad 
Hegazi, președintele Organismu
lui general minier egiptean, și 
alte persoane oficiale.

Cu prilejul vizitei vor fi defi
nitivate tratativele cu privire la 
încheierea unui acord de colabo
rare economică și tehnică între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Arabă Unită. In legă
tură cu aceste tratative se află 
în țara noastră de cîtvâ timp de
legații de experți alcătuite din 
conducători și funcționari supe
riori ai Organismului industriei 
chimice, Organismului general 
pentru construcții și materiale de 
construcții, ai departamentelor 
pentru industria chimică și mi
nieră din cadrul Organismului 
general pentru industrializare, ai 
căilor ferate egiptene, ai socie
tăților și companiilor M.LS.R. 
Chemichâl Industries, Helwan

Cement Plant, Safaga Phosphat 
și ai complexului minier Safaga- 
Hamrawein.

Delegația a fost întîmpinată 
pe aeroportul Băneasa de Gogu 
Rădiilescii, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Victor 
Ionescu, ministrul comerțului ex
terior, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Virgil Actarian, adjunct ’ al mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini, și de âlți membri ai 
conducerii unor ministere econo
mice.

Oaspeții au fost salutați de a- 
semenea de Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul Republicii 
Arabe Unite în R. P. Romînă, de 
membri ai ambasadei, precum și 
de membri ai delegațiilor de 
experți.

A fost de față Jaroslâv Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București.

(Agerpres)

întrevedere
la Consiliul

Sport«Sport*Sport
Astăzi, pe Stadionul Republicii, start în PE SCURT

Jocurile Balcanice de atletism
PROGRAMUL 

ÎNTRECERILOR 
DIN PRIMA ZI

La cel de-al ÎV-lea Congres 
internațional de detergenți. care 
are loc în Belgia, participă din 
partea țării noastre acad. Eugen 
Angelescu și cercetătoarea Geor- 
geta Popescu.

★
Joi seara, la cinematograful 

„Republica" din Capitală, a a- 
vut loc premiera noului film ro- 
mirtesc „Dragoste la zero grade", 
o comedie muzicala, producție 
a Studioului cinematografic 
„București".

Scenariul este semnat de H. 
Nicolaide și Cezar Grigoriu, re
gia de Geo Saizescu și Cezar Gri- 
goriu, imaginea de George Cor
nea, iar muzica de George Gri- 
goriu.

Cu acest prilej a rulat, de ase
menea, filmul de scurt metraj 
„Cotidiene** realizare a noului 
studio cinematografic „Anima- 
film“.

684 cititori ai bibliotecii tehnice

(Agerpres)

r 7 nul din cele mai frecventate 
U locuri în cădml Fabricii de 

antibiotice din Iași este 
biblioteca tehnică. Aici, după 
orele de program, muncitorii, in
ginerii, tehnicienii cin «d con
sulte lucrări de specialitate. La 
dispoziția lor se află 560 titluri 
de reviste și aproape 18000 de 
volume.

Frirttrt cri 884 cflBorf paa 
n<> car» gatd taap
«MC pette JRODO ia cdrfl |î < 
arte ar mtfniri n E&aaâata K 
ricwc, FUcian Ruru. Iert MaLî 
ceanu, Constantin Cioend, 
gareta Jaluba etc.

ov. srar
corespondent tolntxr I

Iar riposta dată fasciștilor 
cruțătdare».

â fost ne-

Ne apăram casele,

familiile, țara
Iată, aceleași evenimente reconstituite 

din amintirile altor locuitori — luptători 
din Valea Arieșului.

VASILE TĂTARU, învățător: «în 
urmă cu 20 de ani nu numai noi, Cei din 
,',plutoanele fixe“ cum li se mai spunea, 
ci aproape toți locuitorii din multe sate 
de pe Valea Arieșului au trebuit să-și a- 
pere cu pușca, cu securile, cu fierăstraie* 
le și pietrele din stînci libertatea ame
nințată de invazia fasciștilor. Eu eram, 
ca $i acum, învățător și eram mobilizat 

- pe loc în plutonul fix din Sălciua cu 
grad de plutonier T.R. Din pluton au fă
cut parte mai mulți oameni vîrstnici, 
trecuți de 50 de ani, iar eu aveam în
credințați sub comandă și premilitarii 
din comună. Făceam program de instruc
ție duminica, dar nimeni nu putea spune 
că eram bine pregătiți din punct de ve
dere militar. Cînd însă fasciștii s-au 
năpustit asupra satelor noastre întreaga 
populație aflată atunci în Sălciua și alte 
sate ca Lupșa, Baia de Arieș, Lunca, 
Vidolm, Buru a sprijinit cu toată dîrzenia 
acțiunile noastre de lupta.

Eu, cu oamenii din subordine, am ocu
pat poziția pe versantul superior al mun
ților Trascăului. Avanposturile inamicu
lui se aflau chiar în dreptul nostru, pe

celălalt mal al Arieșului. Ne-am camuflat 
în pădure așteptînd ordinul de atac. Ina
micul se consolida, dar el n-avea cum să 
cunoască efectivele noastre, puterea noa
stră de foc. Așa că, în momentul în care 
am început să tragem asupra-i, el a fost 
cu totul derutat. Punctul cel mai pericu
los era postul de observație din vîrful 
dealului Măgulice, deasupra satului Lun
ca și nu r«e era ușor să-l reducem la tă
cere. Dar nu ne-am intimidat, am pornit 
atacul. Luați prin surprindere, mulți fas
ciști au căzut prizonieri, iar ceilalți au 
fugit. în tot timpul luptelor, sătenii au 
reușit să dejoace strategia dușmană, ei 
n-au căzut în panică și și-au dăruit toate 
forțele lor pentru zdrobirea hoardelor in
vadatoare. Fără o participare de masă 
lâ aceste lupte grele n-am fi izbîndit să 
ținem piept fasciștilor pînă la venirea 
armatei, care i-a alungat cu totul din 
țară».

CORNEL CHIRILA : «Aveam atunci 
36 de ani. Ne*âm trezit deodată în 
alarmă. Nemții intrau pe podul de la 
Buru în valea noastră, a Arieșului. Am 
trecut repede Arieșul și ne-am urcat pe 
munți. Pe drum am făcut baricade. Am 
tăiat brazi, mesteceni și arini. Toată tea
ma era să nu vină în sus, pe stînci. Dar 
n-aveau cum, ei nu cunoșteau terenul. Pe 
defileu se apropiau tanchete. într-o di
mineață am primit ordin să stricăm po
dul de la Poșaga. Apoi am urcat iar în 
munți și am stat pe poziție: Nemții erau 
mult mai mulți. Dar ne-a venit în ajutor 
populația din sat. Au venit și mineri de 
la Baia de Arieș și ceferiști. Toate tre-

stăzi, cei mai buni 
atleți din Balcani 
vor inaugura pe 

■ pista Stadionului 
Republicii a XXIII-a 
ediție a Jdctirilor 
Balcanice.

întrecere de tradiție. Balca
niada de atletism va contribui la 
întărirea legăturilor de prietenie 
între sportivii țărilor participante. 
Cele trei zile de concurs vor 
reuni la start performeri valoroși, 
care Se întrec, de fapt, în ultimul 
examen înaintea Olimpiadei de 
la Tokio.

în zilele precedente competi
ției, atleții oaspeți au făcut ulti
mele pregătiri, au cunoscut său 
revăzut mereu tînăml București.

Ieri cîțiva dintre oaspeți, rie-âil 
împărtășit păreri, impresii despre 
întrecerile care încep astăzi, des
pre București.

LEO LANG
antrenor iugoslav

„Vin pentru a doua oară în 
București. Am mai fost in 1959 
tot cu ocazia Jocurilor Balcanice. 
Cu toate că nu âm avut încă 
timpul să vizitez orașul în afara 
drumului făcut de la gară lâ lo
cul unde sîntem găzduiți, totuși 
am văzut atîtea construcții noi, 
îneît aveam impresia că văd ora
șul pentru prima oară. Aș putea 
spune că numai ultimele pregă
tiri și, dece nu am spune, emo
țiile concursului ne rețin să co
lindăm orașul în lung și lat. A- 
cum însă „mica Olimpiadă a 
Balcanilor" este ultimul prilej 
pentru cîțiva din atleții noștri 
de-a putea fi selecționați pentru 
Tokio. Daca Draga Stamecici 
(80 mg; pentatlon) și Gizela 
Farkaș (400 și 800 m) și-au asi
gurat participarea la Tokio, Ma
ria Gerey-Polici trebuie să 
confirme 1,70 m lâ înălțime. 
Chiar și Draga are ambiția să 
reediteze proaspătul ei record 
mondial egalat la 80 m g. Dintre 
băieți sperăm să urce podiumul 
învingătorilor Vajici (1 500 m , 
Cervan (10 000 m), tînărul sărilor 
cu prăjina Leșeka (cea mai bună 
P*f< Hmanță 4J91 m) și aruncăto
rii de greutate Barișici și lasovici 
despârțiți ca performanță de un 
rtngur centimetru (18,45 m și 
1144 Ml.

în ceea ce privește clasamen
tul general pe echipe, aici foe- 
țoU Hue foarte apropiate. Cred 
oâ hrpte peutru locul 1 te ce da 
inert roawri fi ingiNbri ți ci 
nctorie ce fi deciși Mi eiei de

beccrt probi peeaae ți de eco-

tăret ci m acest ck, echipa bul
gari a tt ’nattJ U I ădihaee, U 
eșetetie cu echipe ooatrf.
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de Miniștri
In aceeași zi a avut loc la Con- 

silîiil de Miniștri o întrevedere 
între Gogii RădulOscu șl dr. Sed- 
ky Aziz. Au Itiat parte Victor 
Ionescu, Valentin Steriopol, Vir
gil Actarian, precum și ambasa
dorul R.A.U. la București»

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă amicală. Ea s-a 
referit la încheierea unui acord 
de lungă durată, care prevede o 
importantă dezvoltare a colabo
rării economice și tehnice dintre 
R. P. Romînă șî R.A.V., lv'ndu-se 
totodată în discuți® și alte pro
bleme ale relațiilor din acest do

meniu, dintre cele două țări.
(Agerpres)

în echipa noastră, primesc cu a- 
ceastă ocazie ..botezul" marilor 
concursuri internaționale. Mihae- 
la Peneș, Gabriela Rădulescu, 
Gheorghe Costache, Iosif Naghi, 
pentru a nu aminti decît cîțiva, 
vor avea de luptat și cu emoțiile 
debutului în prima reprezentati
vă a țării.

Tn afara acestora, intZți atleți 
romîni trebuie să se comporte 
remarcabil pentru a li se acorda 
încrederea de a participa la 
Olimpiada de la Tokio. în afara 
celor care au realizat pînă acum 
performanțe de valoare ridicată 
(Iolanda Balaș, Ana Sălăjan, Vio
rica Viscopoleanu, Maria Diaco- 
nescu, Lia Manoliu, Mihaela 
Peneș, Șerban Ciochină, Andrei 
Barabaș și Valeriu Jurcă) sînt 
încă multi atleți romîni care pot 
aspira la performanțe valoroase. 
Dintre aceștia, Gheorghe Zamfi- 
rescu. Constantin Drăgulescu, 
Popa Ilie, Constantin Grecescu, 
Constantin Bloțiu, Florica Gre
cescu, Alexandru Bizim și 
Gheorghe Popescu se vor stră
dui să îndeplinească normele 
olimpice.

Dar mai presus de performan
țele individuale, noi așteptăm de 
la reprezentanții noștri un efort 
colectiv, care să aducă echipa 
noastră pe primul loc în între
cerea atleților din Balcani.

Turneul interna
țional de șah de 
lâ Soci se apro
pie de sfîrșit. în 
runda a 11-a 
maestrul romîn 
Florin Gheor
ghiu a remizat

cu marele maestru sovietic Boris 
Spasski, Krogius a cîștigat la Uj- 
telki și Garcia Ia Antoșin. Parti
da dintre Holmov și Nejmetdi- 
nov s-a încheiat remiză la mu
tarea 30. în clasament conduce 
Krogius — 7,5 puncte (î), ur
mat de Holmov — 7,5 puncte, 
Spasski — 7 puncte.

★
La Suhumi a început turneul 

candidatelor pentru titlul mon
dial de șah. în prima rundă, re
prezentanta R. P. Romîne, Mar
gareta Teodorescu, a jucat cu 
fosta campioană mondială Elisa- 
beta Bîkova. Șahista romînă a 
condus cu multă precizie parti
da și la întrerupere are un pion 
în plus.

I Decatlon— 100 m.
i 800 m. femei (se

rii)
i Decatlon — lun

gime
800 m. bărbați 
(serii)
Festivitatea 
deschidere
400 m. garduri 
(serii) 
înălțime bărbați 
Decatlon greutate 
Disc femei
20 km. marș (ple
carea)
100 m. femei (se
rii)
100 m. bărbați 
(serii)
Decatlon înălțime
800 m femei (fi
nală)
Ciocan
800 m. bărbați 
(finală)
100 m. femei (fi
nală)
100 m 
(finală)
400 m. 
(finală) 
Greutate 
10 000 m
20 km. marș (so
sirea)
Decatlon—400 m

de

bărbați

garduri
SILVIU DUMITRESCU 

VASILE RANGA

*
Astăzi începe la Constanța 

turneul internațional preolimpic 
de volei la care participă echipe
le reprezentative feminine ale 
R.S. Cehoslovace, R.D. Germa
ne, R.P. Polone și R.P. Romîne.

★
Boxerii olimpici ai țării noastre 

susțin asta-seară, de la ora 20, 
pe ringul montat în parcul spor
tiv Dinamo, ultima confruntare 
înaintea J.O. de la Tokio. Selec- 
ționabilii vor primi replica echi
pei R.D. Germane

(Agerpres)

In ajutorul 
instructorului 
de pionieri

In curînd va apare pu
blicația „In ajutorul in
structorului de pionieri** 
supliment al revistei „Tî- 
nărul leninist".

In cele 48 de pagini, in
structorii de pionieri, acti
viștii U. T. M., toți cei care 
muncesc cu pionierii vor 
găsi articole de generaliza
re a experienței înaintate, 
recomandări de jocuri dis
tractive și activități meto
dice, răspunsuri Ia diferite 
probleme ale muncii pio
nierești.

Costul unui abonament 
pe trei luni Iei 4,50, pe 6 
luni lei 9,00, pe un an lei 
18,00.

Abonamentele se primesc 
de către factorii poștali, 
oficiile P.T.T.R. șî difuzo- 
rii voluntari din școli.

19,35

18,55
19,15

bărbați

CARAKIATSOS 
VASILIOS 

conducătorul delegăfiei 
Grecia

„Sportivii noștri urmăresc să 
realizeze cîteva performanțe re
marcabile... Musiadis la triplusalt, 
’a sărit 16,18 m și nu a cunoscut 
înfringerea intr-un turneu prin 
Statele Unite), Marcelos la 110 
m g creditat cu 14,1 sec., Papa- 
nicolau la prăjină, sînt atleții 
noștri cei mai în formă. La femei
așteptăm o bună comportare în 
probele de 80 m g și demifond".

★
Atleții noștri au terminat ulti

mele pregătiri. Optimismul și do
rința de a confirma ultimele re
zultate de valoare realizate de 
ei îi fac sa aștepte cu încredere 
concursul.

Cei mai vechi își cunosc majo
ritatea adversarilor. Au auzit de 
performanțele acestora. „Mezi
nii-, și aceștia sînt

□ 
sapei spre Abmd șî ce- ■ 
la noi ca vohmtari. Am I

:■ ■

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

a dispensarul din I 
alte două femei. I 
Tînlntra X’A-an] ■ 

repede în munți cu pansamente. Mai | 
acolo multe femei, aduceau alimente I 
..„«țț: e-a *n TTMîr'.tț "
pregătea de atac asupra fasciștilor I 
ocupaseră Lunca. Am văzut atunci g

I

nurii • s-au dai 
ftriștii «u reft 
primit ordin sâ înaintăm și am iuaî-o 
pe versant spre Lunca. Eu m-am îmbră
cat c-o tundră și-am coborit printre arini 
sâ i vâd ce fac. Inamicul avea branduri. 
Am început atacul. In lupta aceea a că
luț fratele meu. Vasile Chirilâ. Mai a- 
veam cu mine un frate. Simion Chirilâ. 
și ne-am încurajat unul pe altui. Văzîn- 
du-ne fratele ucis, mînia ne-a crescut si 
mai tare. De la 9 dimineața și pîr.â seara 
am tras in fasciști. Găsisem o vatră faină 
și ne-am năpustit pe ei cu gloanțe. Hitle- 
riștii au dat sa urce spre noi. dar n-au 
putut. Venise tot satul. Aduceau cu ei 
muniții, mincare. pansamente de la dis
pensar — fiecare ce putea. A doua zi a 
venit și armata noastră și de-âtunci n-a 
mai rămas picior de hitlerist în Lunca și 
pe Valea Arieșului».

Oamenii
.m odată cu

foarte rtiulți

Uzinele „Electropulere" Craiova. Lucrările lui llie Armășelti — proiectant la serviciul con- 
structor-șef al secției L.D.E. —♦ sînt întotdeauna apreciate pentru calitatea execuției, pentru 

soluțiile tehnice adoptate. Foto : GH. OUCU

URMĂRI DIN PAQ. I
cresc
uzina

ANA PRAIA GHIOGHIU — Sălciua : 
«îmi vine greu să povestesc despre zilele 
acelea... Cîțiva dintre ai noștri fuseseră 
omoriti, iar pe răniți îi puteam ajuta 
prea puțin. Fasciștii înaintau mereu. Eu 
lucram ca îngrijitoare la dispensarul dir 
Sălciua împreună cu f * ' ‘
Eleonora Ghețe și Ana Bologa. Ne-am 
dus repede în munți cu pansamente. Mai 
erau ------ X- _2__z7 v "
și muniții. Tot satul se mutase în munți 
și se pregătea de atac asupra fasciștilor 
care t _ 
cît de puternici sînt moții noștri, cum 
mai coborau peste dușman ca un munte! 
Eu răspundeam de lada de campanie, dar 
nu i-am mai putut ajunge decît tîrziu, ■ 
încolo către Buru. cînd nemții fugiseră. | 

Am avut apoi mult de lucru cu răniții, ■ 
dar eram fericită că valea noastră scăpa- I 

se de prăpăd».

apoi mult de lucru cu ranițu, ■ 
fericită că valea noastră scăpa- I

sprijinit conducerea uzinei 
îndrumarea practicii. în acest 
sens, aș cita cîteva fapte con
crete. petrecute in timpul 
practicii muncitorilor la dife- 
rlte unități industriale simi
lare. în perioada practicii hi- 
crometalurgiștilor, la Baia 
Mare, ei au fost însoțiți de in
ginerul Urcan Aurel, membru 
In comitetul U.T.M.. care s-a 
preocupat îndeaproape de în
drumarea practicii, i-a ajutat 
pe muncitori să înțeleagă mai 
bine specificul noului loc de 
producție, caracterul utilajelor 
si a! proceselor tehnologice. 
Rezultatele s-au văzut in ur
ma examenelor, cind majori
tatea muncitorilor au luat note 
peste 7. Multi tineri, în urma 
cursurilor de calificare și spe
cializare au dobindit cunoștin
țe temeinice și sint capabili să 
conducă cu pricepere noile uti
laje. Fiterâi Teodor. Negrul 
Dumitru, Toma Vasile. Sită 
Viorel — hidrometalurgiști — 
Pavel Ioan. Șandor Iosif. Gă- 
man Vasile, Gheorghe Florea 
— mecanici — iată numai citi- 
va din tinerii pe care condu
cerea întreprinderii îi vede de 
pe acum printre evidențiații în 
întrecerea socialistă, în noua 
uzină orădeană.

Așteptăm și în viitor de la 
organizația U.T.M. aceeași 
preocupare față de pregătirea

în

cadrelor, antrenarea tuturor 
tinerilor din uzină la diferite 
activități menite să ducă la 
lărgirea orizontului lor tehnic 
și profesional: concursuri „Ci
ne știe meserie cîștigă", parti
ciparea la lectoratele tehnice, 
intensificarea propagandei teh
nice, în rîndul tineretului.

Confirmarea
unor tradiții

săptămîni, în toate facultățile 
mișorene se va desfășura tradi- 
ț io naiul bal al „bobocilor *,

Pecetea noului și-a pus ampren
tele pretutindeni: la politehnică, 
la medicină, la agronomie, la U- 
niversitate.

Institutul politehnic, cel mai 
vechi din Timișoara (a fost în
ființat în urmă cu 44 de ani) se 
dezvoltă necontenit. In noul an 
universitar vor învăța aici 5000 
de studenți și vor preda 500 de 
cadre didactice (cifra acestora 
este egală cu numărul studenți
lor în anul 1944) Organizate în 
38 de catedre.

Anul acesta vor funcționa aici 
secții noi: la Facultatea de con
strucții o secție de drumuri și 
poduri și la Facultatea de elec
trotehnică o secție de calcul e- 
lectronic. La laboratoare s-au 
primit deja numeroase aparate 
noi, la nivelul tehnicii și științei 
celei mai avansate. Printre aces
tea notăm: un dețectoscop ultra
sonic pentru studiul metalelor 
prin metode nedestructive, un

ti-

nou stand de încercări la labora
torul de mașini hidraulice șl un 
nou laborator — laboratorul de 
alimentări cu apă. Bibliotecile 
institutului au fost dotate cu noi 
cărți, avînd acum 150 000 de vo
lume. Printre acestea numeroase 
periodice, standarde, microfilme, 
prospecte și cataloage tehnice din 
țară șl de peste hotare. Cele 9 
săli de lectură, cu peste 350 de 
locuri, au fost renovate, oferind 
acum o ambianță plăcută de stu
diu.

Secții noi se vor deschide în 
noul an și la Universitate. La 
Facultatea de filologie va func
ționa o secție de engleză-romînă, 
iar la Facultatea de fizică o sec
ție de fizică-chimie. De aseme
nea, laboratoarele universtităfii 
au fost dotate cu noi aparate.

Asemenea noutăți vor găsi la 1 
octombrie cei 11 000 de studenți 
(cu 1 500 mai mulți decît în anul 
universitar trecut) în toate facul
tățile timișorene.

Amănunte
Vizităm căminele și cantinele 

institutelor de învățămînt su
perior din Timișoara. Reparațiile, 
curățenia au fost peste tot termi
nate. Cantinele sînt aproviziona
te din belșug, gata să ofere stu
denților o masă gustoasă și va
riată.

Dar „amănuntele" ?...
La căminul nr. 4 din Calea A- 

radului nr. 5 (aici locuiesc 1'20 
de studenți de la Institutul poli
tehnic, 60 de la Universitate și 
60 de la Institutul pedagogio de 
3 ani) s-au terminat reparațiile,

curățenia. Apoi „gospodarii" au 
hotărît: „gata, pot Veni studen
ții!"... Au fost repartizați aici 
candidați la concursul de admi
tere. Apoi — la 1 octombrie — 
vor sosi locatarii „de drept" 
ai căminului.

Se cere însă să semnalăm că 
respectivii „gospodari" (cei trei 
administratori care au în grijă 
căminul) nu s-au preocupat pi 
de asigurarea confortului, a unei 
ambianțe plăcute. La spălător nu 
sînt oglinzi; în sălile dc lectură, 
mesele, scaunele sînt vechi; pătu
rile metalice și-au pierdut vop
seaua. „Amănunte" — ni s-a 
răspuns.

La căminul nr. 2 al Universi
tății (administrator tov. Sîrbu E- 
mil) au fost procurate numai 
două mașini de călcat.

— De ce numai atîted P
— Vă legați de amănunte... 

Și-apoi aici vor locui băieți.
„Amănunte"... Pentru aseme

nea „amănunte" alți administră
rile 
tre- 
mai

tori de cămine se frămîntă 
și săptămîni în șir: „ce mai 
buie în cămine ca sa fie și 
frumos, șl mai bine ?"

La căminul Institutului _
medicină s-au pus în camere flori, 
tablouri, totul strălucește de cu-

de

rățenie. La căminul nr. 1 al Uni
versității (din Piața „23 August") 
au fost asigurate — pentru ace
lași număr de studenți ca și la 
căminul nr. 2 — 18 mașini de 
călcat, un aragaz. Iar în camere 
lenjeria „ca zăpada", paturile 
proaspăt vopsite așteaptă loca
tarii. Toate aceste „amănunte" 
fac viața în cămin plăcută. Ele 
nu pot fi neglijate.



Ședința Consiliului Rezoluția finală a conferinței
de partid și de stat a R. P. Romine de Securitate de la Addis Abeba

SOFIA 10. - Coresponden
tul Agerpres, C. Linte, trans
mite : Joi, delegația de partid 
și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, care a participat la 
manifestările prilejuite de cea 
de-a XX-a aniversare a elibe
rării Bulgariei de sub jugul 
fascist, a vizitat combinatul 
metalurgic ..Kremikovți" din 
apropierea Sofiei și gospodăria 
agricolă cooperativă de mun
că din apropierea orașului 
Botevgrad. în drum spre gos
podăria agricolă cooperativă 
membrii delegației s-au oprit 
la Monumentul partizanilor, 
ridicat în memoria brigăzii de 
partizani „Ceavdar".

în seara aceleiași zile, dele
gația a plecat spre București. 
La aerodrom delegația a fost 
condusă de general de armată 
Ivan Mihailoc, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con-

Vizita tovarășului Mihai Dalea 
în Austria

VIENA 10. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Joi, președintele Con
siliului Superior al Agricultu
rii, Mihai Dalea, însoțit de 
specialiști din agricultură, 
precum și de ambasadorul R.P 
Romîne la Viena, a avut o 
întrevedere cu ministrul agri
culturii și silviculturii, dr. 
ing. Karl Schleinzer. Oaspeții

Cuvintul șefului delegației R. P. Romine
GENEVA 10 (Agerpres). — 

La Geneva a avut loc o nouă 
ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

La propunerea delegației 
Uniunii Sovietice au fost dez
bătute problema încheierii 
unui pact de neagresiune în
tre statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele 
participante la N.A.T.O. și pro
blema retragerii trupelor de 
pe teritorii străine.

Au luat cuvintul reprezen
tanții Birmaniei, R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace. R. P. 
Romine, S.U.A., U.R.S.S.

Șeful delegației R- P. Ro
mine, Vasile Dumitrescu, a 
arătat că întreaga evolu
ție postbelică demonstrează 
că pacea și 
gală pentru toți nu pot 
fi obținute prin permanentiza
rea blocurilor militare și a așa- 
zisului echilibru al armamen
telor. Așa cum reafirma recent 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Romînia, ca 
membră a Organizației Trata
tului de la Varșovia, se pro
nunță pentru desființarea ori
căror blocuri militare și, ca 
măsură tranzitorie, pentru în
cheierea unui pact de neagre
siune între această organizație 
și Pactul Atlanticului de nord. 
Pactul de neagresiune, a con
tinuat șeful delegației romîne, 
ar genera o asemenea îmbu
nătățire a climatului interna
țional incit s-ar putea apoi

antiguvernamental la Bagdad
securitatea e~

Descoperirea unui complot

ANGLIA : Vedere a vestitului British Museum (Muzeul Britanic)

și-a

conflictelor, 
votat 21 de 
state latino- 
și Filipinele

lor economice și al contactelor în
tre oameni vom putea să ajungem 
la hotărîri politice raționale.

Ca director general al Băncii 
mondiale a fost ales guvernatorul 
Băncii Islandei.

internaționale și a ales noua con
ducere a uniunii.

ac
tin

Aspect de la una din demonstrațiile studențești antiguverna
mentale, care au avut Ioc recent la Saigon

PRAGA 10 (Agerpres) — In
tr-un interviu acordat radio 
televiziunii cehoslovace, J. Ko- 
hout, ministru adjunct al 
comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, s-a ocupat de 
problema relațiilor comerciale 
ale R. S. Cehoslovace cu 
S.U.A. și Marea Britanie. El a 
declarat că valoarea schimbu
rilor comerciale dintre R. S. 
Cehoslovacă și S.U.A. a repre
zentat în anul trecut 10 mi
lioane dolari. J. Kohout și-a 
exprimat speranța că în urma 
înlăturării actualelor .măsuri 
discriminatorii ale guvernului 
american, relațiile comerciale 
dintre cele două state se vor 
îmbunătăți treptat.

în același interviu, J. Ko
hout a arătat că relațiile co
merciale dintre R. S. Ceho
slovacă și Marea Britanie sînt 
în continuă dezvoltare. Astfel 
în anul trecut, volumul expor
tului R. S. Cehoslovace în Ma
rea Britanie a sporit cu 30 la 
sută, iar al importului din a- 
ceastă țară, cu 50 la sută. Vo
lumul total al schimburilor de 
mărfuri dintre cele două state 
a reprezentat în 1963 circa 140 
milioane dolari. 

siliului de Miniștri, Gheorghi 
Kulișev, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, Dimo Dicev, 
șeful Secției de politică exter
nă și relații internaționale 
a C. C. al P. C. B. Ivan 
Bașev, ministrul Afacerilor 
Externe, conducători1 ai unor 
organizații- politice și de masă, 
ziariști bulgari și corespon
denți ai presei străine. Erau 
de față șefii și membrii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Sofia. A fost prezent am
basadorul R.P. Romîne la So
fia, loan Beldean, și membri 
ai ambasadei.

Pe aeroport era aliniată o 
companie de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R.P. Romîne și R.P. Bulgaria. 
Tovarășul Chivu Stoica, însoțit 
de tovarășul Ivan Mihailov, a 
trecut în revistă compania de 
onoare.

romîni au fost primiți apoi de 
cancelarul federal al Austriei, 
dr. Joseph Klaus, după care 
au făcut o vizită vicecancela
rului Austriei, dr. Bruno Pit- 
termann.

Vizitele, precum și masa ofe
rită seara de dr. ing. Karl 
Schleinzer în cinstea oaspeți
lor romîni au decurs într-o at
mosferă cordială.

trece la realizarea unor mă
suri care astăzi par destul de 
îndepărtate.

Astăzi, la 20 de ani după 
terminarea celui de-al doilea 
război mondial, a spus repre
zentantul R. P. Romîne, pe te
ritoriile a zeci de țări din Eu
ropa, Asia, Africa, America 
Latină și alte părți ale lumi., 
ca un corolar al existenței 
unor anumite blocuri militare, 
continuă să se afle trupe și 
baze militare străine. Ele 
tot atîtea focare de incordare 
a situației internaționale, 
reprezintă o gravă ame
nințare pentru pacea 
securitatea lumii. Orice mă- 
sură privind lichidarea baze
lor militare străine, retragerea 
trupelor străine de pe terito-.- 
ile unde se găsesc, ar fi ce 
natura sa îmbunătățească in- 
tr-o însemnată măsură clima
tul politic internațional, să 
permită reduceri ale bugetelor 
militare, să favorizeze multe 
alte măsuri - concrete, care 
preocupă Comitetul.

Delegația romînă, a spus în 
încheiere Vasile Dumitrescu, 
se pronunță în favoarea reali
zării, cit mai curînd, a unor 
astfel de măsuri, de natură să 
contribuie la însănătoșirea cli
matului internațional, la con
solidarea suveranității popoa
relor, la promovarea cauzei 
dezarmării.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit în după-amiaza zilei de 9 sep
tembrie, sub președinția repre
zentantului sovietic Platon Mo
rozov, pentru a lua în discuție 
plîngerea Malayeziei împotriva 
Indoneziei. Luînd cuvintul, 
Ismail Abdul Rahman, 
nistrul afacerilor interne 
Malayeziei, a afirmat că la 2 sep
tembrie un avion indonezian ar 
fi parașutat un număr' de mili
tari pe teritoriul Federației Ma
laxeze.

Reprezentantul Indoneziei, Su- 
djarwo, a dezmințit în numele 

afirmațiile luiguvernului său
Rahman.

Reprezentantul 
Patrick Dean, a 
Malayeziei.

Lucrările Consiliului de Secu
ritate vor continua astăzi după- 
amiază.

Problema
NICOSIA 10 (Agerpres). — 

Hotarîrea guvernului cipriot de 
a ridica restricțiile economice im
puse sectoarelor locuite de ci
prioții turci din Famagusta și 
Larnaca a fost primită cu o vie 
satisfacție în cercurile forțelor 
Națiunilor Unite din Cipru. „A- 
cesta este un important pas în 
direcția cea bună“, a declarat 
Galo Piaza, reprezentantul spe
cial în Cipru al secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant.

Miercuri seara, generalul Thi- 
maya, comandantul forțelor 
O.N.U. din Cipru, a avut o lungă 
întrevedere cu generalul Grivas, 
comandantul gărzii naționale 
cipriote, și cu ministrul de inter
ne cipriot, Gheorghadjis, în legă
tură cu libertatea de mișcare a 
soldaților din cadrul forței inter
naționale. Din surse guvernamen
tale s-a indicat că guvernul ci
priot a acceptat să acorde o serie 
de facilități membrilor forței 
O.N.U. în cursul deplasării lor în 
insulă.

în cursul discuțiilor s-a abor
dat, de asemenea, și problema 
construirii de către ciprioții turci 
a unei noi șosele care să lege lo
cal: tatea Temblos -districtul Kyre- 
nia cu castelul întărit Saint Hi- 
Urior.. aflat in mîinile ciprioților 
turci. Guvernul cipriot apreciază 
că construirea unei astfel de șo- 
sele este in realitate o operațiune 
militară al cărei scop este reîntă- 
rirea pozițiilor turce în interiorul

BAGDAD 10 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță 
că la Bagdad a fost descoperit 
un nou complot antiguverna
mental. Cinci piloți din armata 
irakiană au fost impușcați și 
mai mulți conducători ai par
tidului Baas din Irak, printre 
care și fostul prim-ministru 
Bakr. au fost arestați.

Ziarul libanez „Al HayaU a 
publicat joi o corespondență 
din Bagdad în care relatează 
că, potrivit planului comploti
știlor, avioanele militare care 
trebuiau să-l însoțească pînă 
la frontieră pe președintele

Marii Britanii, 
sprijinit poziția

Ci

CUBA: Vedere parțială a 
portului Havana. In dreapta, 
domul Capitoliului, clădire 
dedicată Academiei de Ști

ințe

Foto: Prensa Latina

și în jurul castelului Saint Hila- ș 
rion. Un purtător de cuvînt al j 
forțelor O.N.U. a declarat că se j 
vor face demersuri pentru a con
vinge ciprioții turci să renunțe la 
această lucrare care ar putea du
ce la sporirea tensiunii într-o re
giune și așa destul de tulburată.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Reprezentantul Greciei la Națiu
nile Unite, Dimitri Bitsios, a 
adresat o scrisoare Consiliului de 
Securitate în care arată că re
centele declarații făcute în Adu
narea Națională de primul mi
nistru turc, Ismet Inonii, în care 
preciza că în cazul cînd con
tingentul turc din Cipru ar fi ata
cat, acest lucru ar însemna „un 
război imediat între Grecia și 
Turcia", impun o întrunire ur
gentă a Consiliului de Securitate 
pentru a lua în dezbatere „situa
ția periculoasă creată de către 
guvernul turc“.

Cu toate acestea, observatorii 
politici din Atena considera că 
pericolul unui conflict armat în
tre Grecia și Turcia s-a redus 
simțitor.

Un purtător de cuvînt al mi- 
iușierului Afacerilor Externe al 
Turciei a declarat miercuri că în
trevederile diplomatice în legă
tură cu înlocuirea unei treimi din 
contingentul turc staționat în Ci
pru — problemă care a dus la o 
nouă agravare a relațiiloi cu Gre
cia — au continuat.

Abdel Salam Aref spre con
ferința de la Alexandria aveau 
misiunea de a bombarda aero
dromul. Ele trebuiau, de ase
menea, să distrugă avioanele 
de la baza militară din loca
litatea Rașid și drumurile ce 
duceau spre aerodromul din 
Bagdad. Toate acestea au lost 
prevenite prin descoperirea 
complotului cu puțin înainte 
de a fi pus in aplicare. El 
trebuia executat în după- 
amiaza zilei de 4 septembrie, 
cu o jumătate de oră înainte 
de plecarea președintelui ira
kian la Alexandria.

Ziarul enumera printre per
soanele implicate in complot 
pe fostul ministru al educa
ției, pe fostul ministru al agri
culturii, fostul guvernator al 
Bagdadului și pe fostul șef al 
poliției in timpul guvernului 
baasist al lui Bakr.

TOKIO 10 (Agerpres). — In a 
patra zi a lucrărilor Adunării Ge
nerale a Fondului monetar inter
național și a Băncii mondiale au 
fost adoptate o serie de rezoluții. 
Una dintre aceste rezoluții pre
conizează sporirea fondurilor eva
luate acum la 15 miliarde dolari 
cu alte 4—5 miliarde dolari, ur- 
mînd ca la sesiunea din septem
brie 1965 de la Washington să 
fie stabilită suma precisă. O altă 
rezoluție prevede intensificarea 
activității acestor organisme în 
țările în curs de dezvoltare.

Sporirea aportului la fondul 
respectiv ridică o serie de pro
bleme spinoase, cum este, de 
pildă, aceea a monedei în care 
urmează să fie achitate contribu
ția statelor, ținînd seama de di- 
ficultățiile întîmpinate de unii 
membri ale căror rezerve de aur 
și dolari au scăzut.

Agenția France Presse semna
lează că pentru prima oară în 
decursul celor două decenii 
de existență a acestor orga
nisme, una din rezoluții a 
fost adoptată nu în unani
mitate, ci doar cu majoritate. 
Este vorba de o rezoluție privi
toare la arbitrarea 
împotriva căreia au 
state, și anume 19 
americane, precum 
și Irakul.

10 (Agerpres/.
u reuniunii comune a Co- 
i politice a Uniunii Europei 

identale (U.E.O.) și a pre
ședinților Comisiilor pentru afa
cerile externe ale parlamentelor 
celor șapte țări membre ale 
U.E.O., care s-a deschis miercuri 
la Paris în vederea discuțiilor în 
problema uniunii politice vest- 
europene, ministrul de externe al 
Belgiei, Paul Henry Spaak, a 
prezentat un plan propriu.

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, Spaak cere reprezentan
ților celor șase țări membre ale 
Pieței comune să adopte un plan 
experimental pe o durată de 3-5 
ani cu privire la Uniunea poli
tică vest-europeană. Observatorii 
locali apreciază această acțiune a 
lui Spaak ca o renunțare la opo
ziția sa față de planul francez cu 
privire la unitatea politică euro
peană, prezentat țărilor Pieței 
comune de Chriștian Fouchet în 
aprilie 1962, dar care a rămas în 
stadiul incipient, ca urmare a 
respingerii lui de către repre
zentanții Belgiei și Olandei.

Noul plan prevede înființarea 
unei comisii politice din trei re
prezentanți, desemnați de guver
nele celor „șase", care să aibă 
rolul de organ executiv al uniu
nii politice. Adoptarea acestui 
plan s-ar transforma intr-un veri
tabil tratat politic, dar, după pă
rerea lui Spaak, „Europa (occi-

ROMA. — La Veneția a în
ceput cel de-al IV-lea Curs in
ternațional de cultură, intitu
lat „Arta și cultura în civili
zația contemporană' care stu
diază aspectele șl problemele 
arstistice și culturale ale epo
cii noastre. Lecțiile, discuțiile, 
seminariile, se vor desfășura 
în insula din San Giorgio 
Maggiore, unde vor fi expuse 
opere originale ale artiști
lor contemporani. Prelegerea 
inaugurală a cursului a fost 
ținută de profesorul Etienne 
Gilson de la Academia Fran
ceză cu tema „Industrializarea 
artelor plastice".

BONN. — Luînd cuvintul la 
conferința reprezentanților „pre
sei financiare și economice eu
ropene", care se desfășoară la 
Hamburg, primarul acestui im
portant centru industrial al R.F.G. 
Nevermann, s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea legăturilor economice 
și comerciale cu țările socialiste.

Nevermann a subliniat că 
cercurile de afaceri din Hamburg 
sprijină dezvoltarea comerțului 
cu Estul. Sîntem convinși, a spus 
el, că prin intermediul contracte- 

dentală n.r.) nu este încă coaptă 
pentru un tratat politic. Pentru 
a se ieși din imobilism trebuie 
mers înainte. Această experiență, 
a spus el, nu este un ideal, ci o 
etapă care nu compromite viito- 
rtd".

Noua propunere a fost întâm
pinată cu reacții diferite de cei 
prezenți. Potrivit agenției France 
Presse, reprezentantul vest-ger - 
man a subliniat că „inițiativa lui 
Spaak merită să fie încurajată, 
intrucît ea ar putea aplana difi
cultățile care se ridică în calea 
unificării politice a Europei 
(occidentale). Totodată, el a 
adăugat că guvernul său nu va 
cere ca uniunea politică europea
nă să depindă de aderarea Marii 
Britanii.

La rîndul său, reprezentantul 
francez s-a pronunțat în favoarea 
planului lui Spaak, însă fără să 
angajeze guvernul țării sale. 
Delegația italiană și-a exprimat 
rezerva, în timp ce olandezii au 
manifestat ostilitate față de pro
punerea ministrului belgian, de- 
clarîndu-se împotriva unei uniuni 
politice a Europei fără Anglia.

In ceea ce privește atitudinea 
britanică, agenția France Presse 
menționează că conservatorii au 
refuzat să se pronunțe categoric, 
iar laburiștii și-au exprimat net 
ostilitatea față de proiectul pro
pus, considerîndu-l un instrument 
periculos, „capabil să agraveze 
politica blocurilor".

C ARACI. — La Dacca a 
acut loc o conferință a reprezen
tanților uniunilor studențești și 
instituțiilor de învățămînt supe
rior din Pakistanul de est. Parti- 
cipanții la conferință s-au pro
nunțat pentru crearea unui gu
vern cu adevărat democratic, care 
să asigure organizarea în țară a 
unui sistem de învățămînt cores
punzător cerințelor și necesități
lor tinerelului. Ei au cerut, de a- 
semenea, eliberarea tuturor deți- 
nuților politici și au criticat 
țiunile întreprinse de guvern 
potriva mișcării studențești.

RABAT. — La Rabat , 
încheiat lucrările cel de-al 9-lea 
Congres al Uniunii naționale a 
studenților marocani. Congresul 
a examinat raportul Comitetului 
executiv al Uniunii Naționale a 
studenților marocani cu privire 
la activitatea sa pe perioada care 
s-a scurs de la ultimul congres, a 
adoptat o serie de rezoluții în 
legătură cu probleme ale vieții 
interne marocane și în probleme

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). 
— Conferința miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor africane 
membre ale Organizației Unității 
Africane de la Addis Abeba și-a 
încheiat miercuri noaptea lucră
rile prin adoptarea textului rezo
luției finale în legătură cu situa
ția din Congo. Rezoluția, adop
tată cu o majoritate de 27 de vo
turi, cuprinde următoarele pre
vederi : guvernul consolez este 
invitat să înceteze imediat recru
tarea de mercenari și să-i înlă
ture în cel mai scurt timp pe cei 
aflați în prezent în Congo în ve
derea găsirii unei soluții africane 
a problemei congoleze ; primul 
ministru Chombe se angajează să 
asigure securitatea celor care ar 
depune armele, iar rezoluția cere 
„tuturor celor care participă la 
ostilități în Congo să înceteze 
luptele în vederea găsirii, cu con
cursul O.U.A., a unei soluții care 
să permită o reconciliere națio
nală și restabilirea or dinei". S-a 
hotărît, de asemenea, crearea și 
trimiterea la LeopoldviUe, în 
Burundi și în Congo (Brazzaville) 
a unei Comisii alcătuite din re
prezentanții Etiopiei, Nigeriei, 
Guineei, R.A.U., Somaliei, Gha- 
nei, Voltei Superioare, Tunisiei, 
Kenyei și Camerunului. In sarci
na comisiei se află sprijinirea și 
încurajarea eforturilor îndreptate 
spre reconciliere națională în 
Congo și găsirea mijloacelor de 
normalizare a relațiilor dintre 
Congo (LeopoldviUe) și statele 
vecine — Burundi și Congo 
(Brazzaville); rezoluția prevede 
apoi lansarea unui apel energic 
către toate puterile care s-au 
amestecat în afacerile interne ale 
Congoului, cerîndu-le să înceteze 
această acțiune; totodată, rezo
luția cere tuturor statelor membre 
ale O.U.A. „să se abțină de la 
orice acțiune care ar înrăutăți si
tuația din Congo sau ar învenina 
relațiile dintre Congo (Leopold
ville) și statele vecine".

La votarea textului de rezolu
ție, șase miniștri de externe afri
cani s-au abținut. Printre aceștia 
se află și Congo (LeopoldviUe).

Miniștrii de externe africani au 
mai adoptat o rezoluție separată 
asupra Rhodesiei de sud. Ea re
comandă guvernului britanic să 
convoace de urgență o conferință 
constituțională la care să fie in
vitați reprezentanții tuturor parti
delor politice din Rhodesia de 
sud. Ei vor trebui să elaboreze o 
nouă constituție, potrivit căreia, 
în această țară, să se constituie 
un guvern al majorității africa
ne, ales pe baza sistemului „un 
om un vot*. Rezoluția cere apoi

BERLIN. — După cum rela
tează agenția A.D.N., în cursul 
convorbirii care a avut loc la 
Leipzig între J. Balkow, minis
trul comerțului exterior și inter- 
german al R.D.G., și un grup de 
deputați conservatori englezi s-a 
subliniat că există posibilități 
pentru extinderea comerțului din
tre R.D. Germană și Anglia.

Participanții la convorbire au 
ajuns la părerea unanimă că în 
interesul dezvoltării rapide a re
lațiilor comerciale ar fi util ca 
cele două țări să încheie un acord 
comercial pe termen lung și să 
deschidă misiuni comerciale.

J. Balkow i-a informat pe par
lamentarii englezi că R.D. Ger
mană intenționează să achizițio
neze din Anglia mari cantități dc 
utilaj industrial. Deputății englezi 
și-au exprimat convingerea că 
Anglia va putea livra utilajul ne
cesar R.D.G. în condițiile comer
ciale și financiare oferite altor 
țări.

L1BREVILLE. Curtea Supremă 
din Gabon a pronunțat sentința în 
procesul celor 26 de persoane im
plicate în încercarea nereușită de 
lovitură.de stal din luna februarie. 
Nouă persoane au fost achitate, 
iar celelalte 17 au fost condamnate 

eliberarea imediată a cunosCuțh 
lor lideri politici africani Joshua 
Nkomo, A. Sitholo și a tuturor 
deținuților politici. Statele 
membre ale O.U.A., precizează 
rezoluția, se pronunță împotriva 
proclamării unilaterale a inde
pendenței Rhodesiei de sud de 
către actualul guvern minoritar, 
angajîndu-se să recunoască și să 
sprijine un guvern african.

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). 
„Conferința miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor membre ale 
Organizației Unității Africane a 
demonstrat că Africa este perfect 
capabilă să-și rezolve toate pro
blemele, oricît de dificile ar fi“, 
a declarat joi dimineața Diallo 
Telli, secretarul general al O.U.A., 
într-o conferință de presă. Una 
dintre problemele principale care 
au reținut atenția delegaților, a 
spus Telli, a fost cea referitoare 
la amestecul străin în Congo. De
legații au fost unanimi în apre
cierea că instabilitatea din Congo 
s-a datorat amestecului străin, 
direct sau indirect, în treburile 
și în mersul evenimentelor din 
această țară, a menționat el. 
„Intrucît soluțiile militare pentru 
rezolvarea problemei congoleze 
au eșuat, a subliniat Diallo Telli, 
țările membre ale O.U.A. au con
siderat că numai o soluție poli
tică ar fi eficace și că această 
soluție politică nu poate fi găsită 
de puteri străine".

din

Federația Malayeză ,

militar a pre- 
britanici 

în vederea unor 
speciale în O- 

iar

SINGAPORE 10 (Agerpres). 
— Joi dimineața au sosit la 
Singapore mai multe avioane 
care au transportat 500 de sol
dați britanici. Un purtător 
de cuvînt 
cizat că soldații 
au sosit * 
„operațiuni 
rientul îndepărtat", iar au
toritățile britanice din Kuala 
Lumpur au calificat această 
„deplasare de personal mili
tar britanic" ca o „măsură 
pur defensivă, luată în spriji
nul guvernului malavez".

Observatorii politici fac în
să o strînsă legătură între 
această „deplasarea de soldați 
britanici' și măsurile luate în 
ultimele zile de către autori
tăților malayeze pentru a pu
ne capăt demonstrațiilor po
trivnice Federației Malayeze 
ce se țin lanț de mai multe 
zile în Singapore.

Agențiile de presg au anun
țat joi că la Singapore „a fost 
restabilită ordinea". Ele au 
precizat însă că, în acest scop 
poliția a folosit arme și gaze 
lacrimogene și a operat masi

ve arestări. Numărul aresta- 
ților, anunță corespondentul 
agenției Associated Press, se 
ridică în prezent la 1 300. Po
liția continuă să perchezițio
neze locuințele unor „persoa
ne suspecte".

KUALA LUMPUR 10 (Ager
pres). Parlamentul Federației 

Malayeze a aprobat acordarea de 
puteri excepționale guvernului 
în virtutea stării de urgență, pro
clamată săptămîna trecută. După 
exemplul Parlamentului de la 
Kuala Lumpur, și majoritatea 
din adunarea regională de la 
Singapore s-a pronunțat în fa
voarea stării de urgență.

ia închisoare pe termene pînă la 
20 de ani.

Fostul ministru de externe, Jean 
Aubame, implicat în proces, a fost 
condamnat la 10 ani muncă silni
că și 10 ani de interdicție civilă. 
Fostul ambasador la Londra, nepo
tul lui Aubame, a fost condamnat 
Ia 20 de ani muncă silnica. Printre 
cei condamnați se allă, de aseme
nea, o serie de înalți ofițeri care 
s-au ailat în posturi de conducere 
ale armatei gaboneze.

WASHINGTON. - Ministrul 
comerțului al S.U.A., L. Hodges, 
a prezentat un raport al președin
telui Johnson, în care apreciază 
că balanța comerțului exterior al 
S.U.A. va fi în 1964, deosebit 
de favorabilă, datele de pînă 
acum indicînd că exporturile vor 
depăși cu 6,5 miliarde de dolari 
importurile. Cu toate acestea, 
după cum relevă Buletinul de 
știri al Casei Albe, „în ciuda po
ziției favorabile în domeniul co
merțului, S.U.A. înregistrează o 
balanță de plăți deficitară. Acest 
lucru se datorește, potrivit agen
ției citate, furnizării de ajutor 
militar și economic statelor străi
ne, cheltuielilor făcute de turiști 
peste hotare și altor operațiuni 
care se soldează cu fuga de ca
pital, ceea ce depășește exceden
tul surplusului realizat în dome
niul comerțului".
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