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La laminorul>

bluming - Hunedoara

de calcul

(Agerpres)

Un nou

mașina va 
calcule și 

alte între- 
din țară.

comună

mașina electronică

Astăzi, clopoțelul ves
tește începutul unui nou 
an de muncă în școlile 
patriei noastre. Eveni
mentul a căpătat în anii 
puterii popular propor
țiile unei adevărate săr
bători : ziua de 15 sep
tembrie oferindu-ne o 
revărsare de tinerețe, 
de mîndrie pentru elevi, 
părinți și profesori. A- 
proape 4 000 000 de elevi, 
întorși dintr-o vacanță^, 
plină de bucurii- în uni-țr 
forme noi, frumoase, cu 
brațele încărcate 
flori, intră astăzi 
porțile școlilor!

S-a pus parțial 
în funcțiune

La laminorul blu
ming de la Combi
natul siderurgic din 
Hunedoara s-a pus 
parțial în funcțiune 
una din cele mai 
mari mașini elec
tronice de calcul, 
care va permite re
zolvarea operativă 
a unor importante 
probleme economice 
și științifice. Pînă 
acum a fost pus în 
funcțiune calculato
rul propriu-zis și o 
parte din instalați
ile componente ale 
echipamentului ma
șinii. Pe baza pro
gramelor de func
ționare, întocmite 
de fizicieni, mașina 
calculează prețul de 
cost al energiei 
electrice ce se con
sumă aici șî prețul, 
de cost al laminate
lor. Este în lucru 
un alt program care

va permite mașinii 
să prelucreze date 
statistice privind 
producția secțiilor 
combinatului. Ince- 
pind din anul viitor, 
mașina va servi la 
coordonarea proce
sului de laminare 
la bluming. Prin in
stalațiile componen
te se vor transmite 
direct calculatoru
lui diferite informa
ții asupra stării pro
cesului tehnologic, 
cum ar fi presiunea 
cilindrilor cajei în 
timpul laminării, 
temperatura lingou- 
rilor și a blumuri
lor de la laminat, 
date asupra regi
mului termic al 
cuptoarelor adînci. 
Pe viitor 
executa 
pentru 
prinderi

cinematograf
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru).

Duminică, în ora
șul Vatra Dornei 
s-a dat în folosința 
oamenilor muncii 
un nou cinemato
graf cu ecran lat. 
Cinematograful are 
o capacitate de 500 
de locuri și dispu
ne de aparatura 
modernă, instalații 
pentru sunet ste
reofonic, in ' scopul 
vizionării filmelor 
în bune condiții. La 
festivitatea de des
chidere a noului ci
nematograf a par

ticipat tovarășul 
Ene Țurcanu, prim- 
secretar al comite
tului regional de 
partid care a feli
citat constructorii 
și cetățenii din o- 
rașul Vatra Dornei.

Apoi a rulat fil
mul „Străinul". A- 
cesta este cel de-al 
26-lea cinematograf 
pe bandă normală 
din regiunea Sucea
va dotat cu aparat 
pentru cinemascop. 
In prezent în re
giune există 312 ci
nematografe, cu 136 
mai multe ca în 
1960.

v____________ unor
--.ase y spațioase, corespunzătoare procesului com
plex de mstru-re a tinerei generații pentru a răs
punde cer.nțelcr socialismului. Aproape 4 000 000 oe 

ri — de la copilul care-și începe azi viața de șco- 
pînă la adolescentul care se află in pragul ab- 

rini — «ânt așteptați primiți cu căldură și încredere, 
ce ați venit*  — te intimpină pe frontispiciul fiecă

rei șoln Urarea este urmată de îndemnul cald și ge- 
□eros al învățătorilor și profesorilor! Spor la muncă. 
-- m noi trepte a lumii minunate a știm
te; și culturii: Vă stau la dispoziție manuale tatoc 
nute riguros etății**- - laboratoare bine dotate, biblic 
tec; bogate. experimentale. Vă stau la dispc-

e exDer.ența și cunoștințele profesorilor voștei I
Iul scalar al patrie: este înconjurat de grija 
nostru. de dragostea întregului popor. An 
r oamezilcr muncii ce la orașe șî sate le : 

«—ctncițu tot mai bune pentru a urma școlile 
^ate gâdele- Deschiderea acestui an școlar este 
de — mimen: deosebit de însemnat din istoria 
potaMț dki patria noastră — încheierea p< 
de ®trcral_zare a ir.rățămiztului ce 8 ani. 
minunată real-zare situează țara noastră pm 
cu - ~ ina_t ave» de dezvoltare a invățăn 
este o expres.*  ne a muLcacelor de care ds 
perul nostru pentru ridicarea nivelului său <

jCrivri «mei nr societății socialiste.
Odată îacbetat procesul de generalizare a 
intuită de 8 ani s-au creat coodtțu pentru 
-ea x- :—șz > calități- cunoftintelacpe care te 
anemie școala tinere: generații. S-au elabcra: 
tenuri de iz-răiâ școala de 8 am si pe*

sccala mecse. s-a it proyamele

ile noi care au sur. 
sporite care stau 

creat necesitatea eaycăru 
școlar. El stabilește scopul izvă-

ură fie

Muncitor

Primirea

Organ Central

de către tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Mohamed

G-4.C. Sip-.nța, raionul Signet

Rădulescu, 
Consiliului

Marți 15 septembrie 1964

a conducătorului

Președintele Consiliului de 
Stat ai R. P. Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit luni după-amiază pe 
dr. Sedky Aziz, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri ’ al 
R.A.U., conducătorul delega
ției guvernamentale care ne 
vizitează țara.

La întrevedere au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, și Gogu 
vicepreședinte al 
de Miniștri.

A fost de față
Fahmy Hamad, ambasadorul 
R.A.U. în R. P. Romînă.

Convorbirea, care a avut loc 
cu acest prilej, a decurs într-o 
atmosferă amicală.

(Agerpres)

„Scintcia tineretului
/Crmmme ia x
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O trăsătură

Ancheta „Scînteii tineretului', axată 
pe patru probleme : nivelul aspi
rațiilor, întrebuințarea timpului li

ber, relațiile afective dintre sexe și de
scrierea anticipativă a așezărilor romi- 
nești din anul 2 000, reprezintă, prin răs
punsurile primite de la oameni tineri 
din toate colțurile țării, între altele, și un 
instrument de cunoaștere științifică — 
de tip sondaj — a unor procese și situa
ții sociologice și social-psihologice de la 
noi. Este ceea ce dorim să punem în lu
mină prin comentariul nostru de față. 

Dintre toate revoluțiile care au pro
movat în istoria universală noi orînduiri 
sociale, depășind calitativ pe cele prece
dente, revoluția socialistă este — prin 
însăși natura ei : desființarea exploatării 
omului de către om — cea mai cuprin
zătoare și cea mai adîncă. Pe plan poli
tic, ea zdrobește aparatul de stat bur
ghez, instrumentul de forță al exploată
rii de clasă și instaurează statul dicta
turii proletariatului, în sprijinul demo
crației populare, spre democrația socia-

Pe plan economic, ea desființează 
proprietatea privată asupra mijloacelor 
de producție înlocuind-o cu proprie
tatea obștească, făurind astfel un nou 
tip de relații de producție, caracteri
zate prin colaborare și ajutor reciproc. 
Tot ea realizează opera grandioasă a in-
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IAȘI: Amenajarea unei grădini botanice 
„Al. I. Cuza“

In cartierul Copou din Iași a 
început amenajarea unei grădini 
botanice a Universității „Al. I. 
Cuza“. Noua grădină botanică ce 
înlocuiește pe cea veche care a 
devenit necorespunzătoare, este 
amplasată pe 20 de hectare, ur- 
mînd ca în 2—3 ani să fie ex
tinsă pe încă aproximativ 130 de 
hectare. Pentru cultura plantelor 
tropicale și subtropicale s-a pre
văzut un complex de sere în su
prafață de circa 6 000 metri pă- 
trați. Peste 30 la sută din această 
suprafață va fi amenajată pînă la 
sfîrșitul anului. Grădina va func
ționa cu 14 secții.

Recoltările de toamnă se 
desfășoară intens pe întreg 
cuprinsul țării. In toate regi
unile se strînge recolta de 
floarea-soarelui, de fasole și 
porumb pentru siloz. In unele 
raioane din sud a început cu
lesul porumbului pentru boa
be. Recoltarea sfeclei de za
hăr se face potrivit graficelor 
întocmite de unitățile agricole 
cultivatoare împreună cu fa
bricile de zahăr.

Pînă la începutul acestei

mine, după legile obiective ale dezvoltă
rii social-istorice, transformări corespun
zătoare tot atît de ample și de adinei în 
ideologie și cultură, în psihologia și pro
filul spiritual al oamenilor muncii. Li
niile mari ale acestei evoluții sînt calcu- 
labile și deci previzibile, pe baza analizei

Ancheta „Scînteii tineretului"
• Muncă • Dragoste • Idealuri

dustrializării socialiste și a transformării 
socialiste a agriculturii, dînd un avînt 
fără precedent întregii economii națio
nale, fără de care socialismul rămîne o 
vorbă goală. Aceste transformări uriașe, 
care au loc în cursul revoluției sociale 
socialiste, determină și trebuie să deter-

științifice a proceselor în curs de desfă
șurare, a tendințelor de dezvoltare, în 
care apar embrionar — am spune : în 
schiță sau proiect — toate fazele urmă
toare, cuprinse necesar în structura lor 
evolutivă. Karl Marx a calculat și prevă
zut socialismul din analiza structurii și

Excursii

Au și fost achiziționate de la 
diverse grădini botanice din țară 
și de peste hotare peste 2 000 
specii de plante. Un mare număr 
de horticultori și silvicultori din 
țară au trimis diverse specii rare 
de plante. De asemenea, s-a pri
mit de pe acum din partea a 
zeci de instituții similare din di
ferite țări ale lumii cataloage de 
semințe, ghiduri, prospecte și alte 
publicații de specialitate. La rîn- 
dul ei grădina botanică din Iași 
pregătește editarea unui ierbar 
cu plante specifice Moldovei.

sâptapiîni, după cum rezultă 
din datele Consiliului Superior 
al Agriculturii, floarea-soare- 
lui a fost recoltată de pe a- 
proape jumătate din suprafața 
cultivată, sfecla de zahăr de 
pe 15 la sută, fasolea de pe 70 
la sută, iar porumbul pentru 
siloz de pe 60 la sută. Unită- 
țile agricole socialiste au luat 

• măsuri pentru strîngerea și 
depozitarea în bune condiții 
a recoltei culturilor tîrzii.

tendințelor legice de dezvoltare a capi
talismului. Metoda materialismului isto
ric, riguros utilizată, permite o previziu
ne științifică a dezvoltării societății pen
tru o perioadă foarte mare. Cum anume 
însă se realizează efectiv o lege sau ten
dință de dezvoltare socială, depinde de 
numeroși factori, dintre care unii, ca cei 
strict particulari sau cei întîmplători, 
aleatorii, rămîn imprevizibili. De aceea, 
în cadrul realității sociale nu ne dăm 
seama complet de natura fenomenelor 
decît după producerea lor sau, mai exact, 
în timp și pe măsură ce se produc — 
viitorul social complet rămînînd, din 
punct de vedere științific, de domeniul 
calculului special al probabilităților. De 
aici necesitatea imperioasă a cercetărilor 
sociologice și social-psihologice concrete 
pentru cunoașterea exactă, integrală, a

TRAIAN HERSENI

(Continuare în pag. a IV-a)

științifice
In aceste zile 330 de specia

liști de peste hotare, care au par
ticipat la Congresul internațio
nal de știința solului încheiat 
recent, iau parte la excursii ști
ințifice organizate în țara noa
stră. In aceste excursii, organizate 
pe trei trasee care trec prin ma
joritatea regiunilor, oaspeții au 
posibilitatea să cunoască tipurile 
caracteristice de sol din țară. Ei 
vizitează, totodată stațiuni expe
rimentale agricole, gospodării de 
stat și colective, obiective indus
triale, instituții de cultură și artă, 
monumente istorice și localități 
turistice. In regiunea Banat au fost 
prezentate profilurile de sol de la 
Găbojdia. In Dobrogea specia
liștii străini au vizitat profilul de 
sol de pe faleza sudică a orașului 
Constanța și stațiunea experi
mentală regională. In unitățile a- 
gricole socialiste din regiunile 
Galați, Iași și Bacău au fost pre
zentate specialiștilor străini lu
crările de punere în valoare a 
terenurilor slab productive prin 
plantații de pomi și vii. Excursii
le se termină la 20 septembrie.

(Agerpres)

*-—

Tînăra Maria Ghervan de la Fa
brica de tricotaje „Moldova" din 
Iași, lucrează la două mașini de 
tricotat. Ea s& evidențiază lună 
de lună prin calitatea tricoturilor 

pe care le produce

Foto : AGERPRES
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DE LIEDURI
ROMINEȘTI

Recentul recital de la Sala Mică a PaLâhi'm. a 
rilor de muzică, oaspeților Bucureștiului cuaoxșterea 
cele mai remarcabile lieduri romîneștt

De la liedul „Tîrziu de toamnă*  de V. Gse:.-gL__ cu care s-x 
deschis recitalul pînă la cântecul ..în brigadă" de L_ Proceca. audi
torii prezenți la acest reciul de muzică n—inr«sri m pata; 
urmări up program bogat ale cărui reliefuri le mi caustituft, ^du^a 
părerea noastră, liedurile „Moină- de M. Joia, h _Gora-*tui - oe 
P. Gonstantinescu. Piesele acestea se disting pdatx-e mare forță 
emoțională, prin măiestria deosebită cu care smt cxmsțruite. prin 
profunzimea organică dintre imaginile mure iie jj cex poetice, 
prin originalitatea limbajului.

Poemul pe cure l-am așeul- 
:gt fa primă audiție mondială 
eștț o lucrare scrisă cu multă 
-r.ă'iestrie, cu o tehnică com- 
XMUStică de cel mai înalt ni- 
sei. Instrumentați este foarte 
frrreicnte isr limbajul muzi-

2 reprezintă, pț Enescu 
pf cpre il rt-xm p încă ceva 

jir: mmmkăU. șlzimol său 
cu.zez’

09 ăt iWn Ă» $•-
C2MK4. ecafcea^M^I *a tidto de 
oaad am
ia eu*nac • nf de Coaat-
tet'sf SaCMTM xf (.*«■*-
w 7«r*«CMaB Mmm** fr «Mc 
&kă — —
Vein — lac»**

I fecție sxfteceejei m Mb
. pe St**»* sct — 
i coutr&xu, ia eraiLixr îxi ex- 
! cieU jinexi. de 99 nene aî 

liter fier — dd p Majof
■ citeați e : _mi-z paste ■* prw: 
I o euuei Ie do sur*: pe Leee- 
’ ties, țărancă stespH eere. râ- 

rițtee rfe reteea eunțâi pt 
front a soțului ă, ra ceeepcc 

I curtea «am caporal near-.; *■- 
mai peetru a-l ucide reecrtM 
firi să știe gestul ludjdie: curg

' U ademenește pe Otofre» cs 
aceleași pîndari; pe Deride, 
secretarul de perzid. cere iu 
loc să treacă la repreșism Ua- 
potrira unui personaj, axme-

i nea recalcitrsntului Clej.iitri 
mite un medic pentru nevasta 
bolnavă; pe Amelia Clei con
trariată că in conducerea uni
tății de pionieri n-a jost ales 
cel mai bun pionier; pe Șuta 
care riscă să-?i piardă riața 
anunțînd tovarășilor de muncă 
o avalanșă.

Acestea sînt și personajele 
centrale ale cărții, muncitori, 
în afara lui Darida, de dată 
recentă care în urmă cu două
zeci de ani mai țineau încă în 
mină coarnele plugului și erau
prizonierii anotimpurilor, ai
fiscului și politicienilor rurali.

Cu totul remarcabile au fost de asrmmea hacurile cempnr- 
torilor C. Țăranu. D. Popovici, P. Bentoîu, T. Crigoriu, P. Car
men ce au prezentat în general, o mare compiex^ate de idei 
și sentimente.

O impresie deosebită au produs |i cele dooâ hedan de Tuâar 
Ciortea pe versuri de Etninescu precum p liedurle Pe wOuaeae 
cu lanuri“ de Z- Vancea. ..Frojnoasa- de D. Gba. _ Sr---.t s.ajt‘ 
de H. Jerea.

Nu putem ir.che a aceste cite*,  a rindur. tiz*  i exur.-
butia tuturor 'nițipreblor dm acts*  rec^a. Mutiu Kessler. I® 
Piso. Teodora Lucacru. Ejudia Petrescu, L^aisî^j Kcs-.a h fcL-Ci 
Jerea . a begat^or resurse expcesrie.
pe care Te-a».i Sfent presele'din program.

FOLCLORUL NOȘTRI) INTR-LIN
TABLOU VILI, COLORAT

urmărit lunile tjecute 
de cronici apărute ir. 
de specialitate din Eu-

Am 
zecile 
presa 
i-opa și America, în care răz
bateau entuziasmul cu care 
muzicienii, criticii muzical: 
din occident au întâmpinat 
spectacolele de înaltă măie
strie prezentate de turneul 
„Rapsodiei romîne".

Mi-am amintit cronicile a- 
cestea, în pauza spectacolului 
pe care celebrul ansamblu fol
cloric romînesc l-a prezentat 
duminică după-amiază oaspe
ților Bucureștiului. Reputati 
muzicieni de pe cele 5 conti
nente repetau cu înflăcărare 
gama de superlative cu care 
au fost întimpinați pretutin
deni talentații ambasadori ai 
folclorului romînesc.

In miezul Festivalului Eu es
eu, spectacolul „Rapsodiei ro
mîne" a adus zecilor de muzi
cieni ce au sosit la București, 
o reală enciclopedie a bogăției, 
frumuseții, vigoarei, diversită
ții folclorului romînesc ; 
îndrăgit de Enescu ș. i 
compozitori romîni.

In fața oașpețilpr. ; 
Rapsodiei s-au întrecut : 
creînd un spectacol bt 
de mare vibrație virtuoz:- 
tate, de excepțională ținotă 
artistică.

Uq dans moldovenesc, piir. 
d.e el^n și forțe _e‘.ebre' ? 
Hore stacatto și H-urs de ccr. 
cert. exuberanțe Hațcgar.r 
cîntată '.aer
Baluță, un cîntc-c jltenesc $• 
un cintec dir. ?4aramureș in
terpretate cu căldură ăe Ion 
Cristoreanu. înflăcăram; da"..- 
al Călușarilor, o suită de cu-

aîîi de 
ceilalt:

arușm 
pe sine

Formația de dansuri a Cănii nului cultural Dăișoara, re
giunea Brașov

Manuale pentru studenți
Tipărirea și fotografierea 

manualelor și cursurilor pen
tru studenți, necesare noului 
an universitar, se apropie de 
sfîrșit. Pînă în prezent s-au 
tipărit sau sînt în curs de ti
părire, sub îngrijirea Editurii 
didactice și pedagogice, peste 
200 titluri, in majoritate lu
crări originale. Printre acestea 
sînt cursuri de analiză mate
matică, ecuații diferențiale, 
metalurgie fizică, statistică 
industrială, istoria doctrinelor 
economice, anatomie patolo
gică.

International „George Enescu

In mar? maestru
al arcușului

noscuțe cintece d^xxsun d... 
diferite regiuni ale țări', și. ir. 
sfirșii. scuiteietoarea Ciocirlie 
— au conturat un tablou viu.

- colorat, pitoresc din cele ma. 
diferite regiuni ale tării.

Reputați virtuoși ai artei 
populare I. Budișteanu. A. 
Moldovan, Ilie Iod și Ilie Qbe- 
orghe, D. Zamfir și-au dat 
concursul la un yiprant spec
tacol (dirijor I. Budișteanu, 
regia artistică H. Lupescu, see- 
nografia — R. Laub, maestru 
de balet — Gh. Popescu-Județ 
și Gh. Baciu) închinat nespuse
lor frumuseți ale folclorului 
nostru — profundă expresie a 
forței cr-eâtoare a poporului 
romîn.

IOSIF SAVA

OASPEȚII DESPRE PRIMA AUDIȚIE MUZICALA

A POEMULUI ENESCIAN „VOX MARIS“

O parte din cursurile și ma
nualele viitorului an de învă- 
țămînt au fost îmbunătățite 
prin includerea de noi capi
tole, teme și lecții pentru a 
răspunde cerințelor actuale. 
Numărul de planșe, scheme, 
cartograme colorate, este și el, 
de asemenea, mult sporit.

Tirajul noilor manuale și 
cursuri universitare trece de 
400 000 exemplare, cifră care 
depășește cu mult pe cea din 
anul precedent.

(Agerpresț

Concursul și Festivalul

LACUL LEBEDELOR
\ AS4L£ DOSftrf:

I. H RIȘTE A

B.-AĂZ.S 
iry " o*  x 

xiuJt. sir*

mew p<in loria ejcprrsivo lai 
inUlnitd. cu ajutorul căreia 
!Ăi<uâceWf orice partitură, iie 
ca aparține unui maestru al ba
rocului, a! cloMCuuiului. al xo- 
r.iantisinuiui, fie c4 reprezintă 
noi curente ale muzicii con
temporane.

Internre'uplr salp «u plasti
citatea unor deosebit de inspi
rate descrieri literare, în care 
lira găsește tonalități uimitoare.

Arta sa <z o permanentă că
utare a noului. Viata sub 
toate aspectele ei, generozitate, 
dragoste pentru tot ceea ce 
este frumos și nobil și încre
dere în viitorul luminos, con
stitui© fundamentul solid 
cîntecului atît de sugestiv 
lui Honryk Szeryng.

DORU POPOVICI

al 
al

ARAM HACIATURIAN

Baîetui Tealiuiui Mure 0>n 
Moscova a oierii buvuietteinloi 
iu aceste bogate zile «de Feca
lului, spectacolul unei mari tra
diții. rfcUKxieiat in detalii de-a- 
lungul anilor de uoi și «oi core
grafi >i întinerit nwrcu prin pro
tagoniștii săi. Roiul Odettcâ tei 
al Odîliei) a Lost creat de Karel- 
skaia. care l-a pregătit uy migă
loasă grijă si cu Ambiția remar
cabilă “de a se situa la nivelul 
exigentelor impuse de ilustrele 
ei predecesoare. Alături xle Hoh
lov, Karelskaia ne-a dovedit din 
nou preocuparea constanta a șco
lii coregrafice sovietice pentru 
promovarea numelor și valorilor 
noi.

Din restul distribuției s-a im
pus Levașev, un interesant și 
original Rptb^rt. Bufonul (Kolc- 
șov) a fo.st inepuizabil în fantezie 
și tehnică. Dintre ceilalți inter
pret s-au remarcat Bebezici, Ka
satkina, A. R. Simaciov și N. R. 
Simaciov.

Dirijînd fără partitură, dirijo
rul A. M. Jiuraitis a reușit în 
bună măsura să reftligezje fuziu
nea muzical-coregrafică a spec
tacolului.

SOLON MIHAIL1DIS — di
rectorul Conservatorului de 
Stat șî al Orch.estrei simfonice 
din Grecia de nord.

„Găsesc această operă a 
maestrului Enescu extrem de 
interesantă. Ceea ce m-a frapat 
mai mult este faptul că ea o- 
g'.indește spiritul de reîntine
rire care l-a însoțit pe Enescu 
:n cursul întregii sale vieți. 
Există ui această muzică mul
tă lumini. un profund senti
ment uman'.

Excursii prin țara
ecctKMMuta au dovedii un inte- 
>e> *rujnif  Expoziția

■.icanE,: economici naț,anale a 
r^putiiaâ fopute.e Ronwie.

Cel m«i «-j plăcut aec-
■ ni arhitecturii
. tătawtr-^rîi, ptvtedele nțo-

da fabriri, uzine, blocurile 
ae locsada cv apartamentele 

mpiot n rnMme
bt de amdtdudintia ex-

■ -^ateior (de ie mașim-uneiu la

Pop Simion: „TFIUSGHILI
JleBai c*m  dasa eum- 

zrtoure xsanuteaca ți edxcă pe 
aeii rewf! erte «e«l <ra eapec- 
:eie pe care carrea le include. 
£>0B te» trăiesc
ex> L * 1 * * teeft ia eceei-
eurtute Ia de capitale pen

se reeepaxlec^c cei douăzeci 
de m de eerxsrre «cânnbări 
«■ «nona Ce se intimpiă 
ie săTrtOU ? Ca urmare firească 
a «aer meme, anal din cei 
maj baud mtaen de le mina 
Csbțs /Maressxren e primit in 
pernă, n intr-o primă sediuta 
de proânctie. ciad se punea 
problema intrujutorăm echi
pelor râmase m scelcși
om să refuze xjateond unei 
astfel de echtpe ăei. core făcea 
parte Ștefan dej. Care ene 
cauza ? Victimă a «sei eronate 
știri de pe jrouz. Leentinj 
— nefasta lui CĂiriiă — s-a 
căsătorit cu $țefen Clej de ta 
care, la tirzia întoarcere de pe 
frontul antifascist a îu» Chi- 
rilă, ea avea deja un co
pil, Iată clasicul ^triunghi 
al celor doi bărbați infruntin- 
durse pentru o femeie, autorul 
urmărind a sublinia noua, re
zolvare etică a conflictului. Vi
novat nu e nimeni deeft războ

Celelalte spectacole care vor 
uuua vor completa imaginea a- 
• eștui valoros și prestigios colec
tiv, pe care publ\oul bucureștean 
1-M așteptat cu legitimă nerăb
dare.

ASTĂZI, ULTIMA ZI

A ETAPEI A DOUA

A:Lăzl în sălile de concurs 
continuă etapa a II a la pian și 
vioară.

li vom nwaa asculta astăzi, 
îp.ceplnd de la orele 9 pe pia
niștii A. Gorog (Franța}, J. La- 
hrana (Cuba), J. Fassina (Fran
ța) și /. bigrliova (Bulga/ia), iar 
începînd de ia orele 10 pe vio
loniștii P. Fontanarosa (Fran
ța), H. Schunk (R.D. Germană), 
J. Kroft (Cehoslovacia) și G. 
Homcrky (Ungaria).

NADIA BOLLANGER

,,ln Franța, Enescu este con
siderat un compozitor univer

sal. Să asetdți opera lui în
seamnă enorm de mult. Nu 
pot intra m detalii deoarece 
nu cunosc partitura. Am auzit 
însă „Vox maris’ și am fost 
foarte emoționată și impresio
nată. In ceea ce privește or
chestre, găsesc că a fost la 
înălțime. Dirijorul Iosif Conta 
este excelent'.

bunuti de lerg cernum — de la ■ 
produc agriccle la produse aii- | 
maniere, ue-c impresionat si bo- i 
zațul material dccumenîar, gra- . 
fie și jot'-grcfic, machete și I 
harți, van aderă cizitetoruiui pri
lejul de a cunoaște râcelui ridi
cat arini de economia noastră

GBALB ADRIAN 
etev

iul și făraaa’ Cteriic părăsește 
satul natal cagajmda-se Ia 
nwaa căi cpruaa: re. Papeete 
sîat erideme și irerersuriie 
dar nfltril lai Clefrilă *e

CRONICA LITERARĂ
rile Ic. dimensii»**  sociale ao.. 
deasvpru interesdor meschine. 
zuugcsc și Leontina ți Ștefan 
Ciej prin cu total alte împre
jurări. Metamorfoza sufle
tească a ^rhmohiului" ilu
strează făurirea treptata c 
xaui aeu umaatem prin trans
formă rtle individuale. îngu
stul orizont țărănesc, restrim. 
la mișcări tradiționale, chiar 
riad acestea sint sufletești 
capătă la Chirilă, Leontina și 
Clej reaimensionări și o îmbo
gățire care-i face deosebit de 
utili social. Chirilă participă 
la colectivizare, Clej va deveni

Profilurile avîntate ale agrega
tele-: de foraj și zveltele siluete 
ale ț^aptoareloi brașovene, qaira- 
•.clul de culori și lumină al co- 
voarelof sâhștene — lucrate în 
*ti popular, pot fi întîlnite azi în 
multe locuri, dincolo de hotarele 
țâr;:. ..Făt Frumos din Săliște“ 
numele alintat al covorului lucrat 
a c;, cunoscut azi în toată lumea, 
e exportat prin intermediul în
treprinderii „Cartimex" în țări 
ca Danemarca, Belgia, Franța, 
Germania Federală, Anglia, Aus
tria sau Japonia. Pretutindeni el 
deschide in fața privitorilor fer
mecări o fereastră spre frumuse
țea de basm a țării noastre, spre 
\iața și tradițiile poporului ei 
harnic și talentat. Pornind ase
menea covorului zburător al lui 
Aiadin spre cele patru zări ale 
lumii aduce cu el surîsul de lu
mină și culoare a primăverii dea
lurilor și livezilor săliștene.

Dar să ne întoarcem între oa
menii și locurile unde din fir de 
lină colorată mîinile iscusite ale 
țesătoarelor, au scris, în urmă cu 
cîteva sute de ani, începutul a- 
cestei povești.

Față in față cu cușma brumă- 
rie a Cindrelului. înalt de pesto 
2000 de metri, se întind văile 
adăpostite, brăzdate de pîraie și 
împrejmuite de dealuri, peste 
care stăpînește revărsarea de 
olane multicolore a Săliștei. Aici 
e locul de naștere al „covorului 
fermecat” cum l-a numit pe 
bună dreptate, în cartea de aur 
a cooperativei, un vizitator 
străin.

Aici !, unde de-a lungul veacu
rilor, s-au născut din hărnicia 
mîinilor iscusite, comori pe care 
oamenii nu le-au lăsat să se 
piardă, ci le-au perpetuat, traus- 
mitfndu-le din generație în gene
rație. Odată cu înființarea în 
1956 a cooperativei și cu trecerea 
la producția organizată, de serie, 
creatorii de modele au pre
luat această tradiție, trecînd 
motivele de pe iie, șterga*  
sau traistă. în elegantele ca
taloage de mostre și comenz*  
ale „Cartimexului”. Dar artiștii 
cooperativei nu s-au oprit aici. 
Bucuria vieții noi, îmbelșugate, 
noua înfățișare a pămînturiloi 
înfrățite, într-o mare de aur, 
toate au fost trecute în povestea 
cu fir colorat a covoarelor. au 
devenit modele noi, mai frumoa
se parcă, ieșite din inepuizabila 
inspirație populară. Unul din a- 
ceste noi modele a fost intitulat 
de creatorul său — Anglielescu 
Ana — „Nunta din Săliște“. Pe 
fondul alb, ce predomină, șînt

Noi piese pentru 
tineret și copii

Noi piese pentru 
copii și tineret vor 
vedea luminile ram
pei în următoarea 
stagiune. Astfel la 
Teatrul de păpuși și 
marionete „Țăndă
rică" din Capitală se 
fac ultimele puneri la 
punct a premierelor 
„Katia și Crocodilul'4 
de Margareta Nicu- 
lescu, adaptare după 
Nina Ghernet șj G. 
Jaghfeld. „Ocheșel și 
Bâlăioara" de Ștefan 
Iureș. Pe lingă aces
tea, vor fi reluate 
spectacolele de milțe 

succes înscrise în re
pertoriul teatrului ca 
„Băiatul și Vîntul" de 
N. Trandafilova „Is
prăvile viteazului He- 
racle" de Alexandru 
Mitru, „Năzbîtiile 
lui Țăndărică" de 
Nicolae Maxim. „Dru
mul piperului (Ma- 
gelan)" de Costel 
Popovici, „Elefăn țe
lul curios" de Nina 
Cassian. adaptare 
după R. Kipling și 
altele.

De asemenea, pen
tru micii spectatori a 
fost întocmit și un

un bun miner, iar Leontina 
Clej se va preocupa de schim
barea meniuhiâțu țărancelor 
de la Huța. Amalia Clej și 
Șuta Clemente, a doua gene
rație, suit abdUte de difieultă- 
țite celor care au participat la 
începuturile transformărilor 
/odaie. Saffurele probleme pe 
care fi le pan acum părinții 
lor in legătură cu ei sint de 
ordin moral: ^cu ce ochi se 
uită la tine vecinul, strada, 
cartierul, orașul ? Se grăbesc 
trecătorii să-ți zică : „bună- 

dimineața, iocarășa Șuta" ori 
trec pe lingă tine ca pe lingă 
un stUp de telegraf ?" Cu a- 
ceste intrebâri. Ștefan Clej. 
Leontina și Chirilă. oamenii 
crescuți de Darida. devin pe
dagogii altora. Ideea unei 
ștafete morale e sugerată prin 
această atenție reciprocă.

Ca reporter, Pop Simion a 
cunoscut bine pe oamenii de 
care se ocupă. Ca romancier 
își asumă sarcina de a de
monstra, așa cum s-a făcut 
pentru țărani, că sufletul a- 
cestor oameni legați indestruc
tibil de marea pulsație econo

lucrate ta fir negru și roșu mo
tive de o gingășie rară, culese 
de pe batista mirelui, ria miresei, 
de pe stolnicul de zestre și stea
gul purtat la nuntă de călărași. 
O măiastră sinteză a tot ceea ce 
au mai frumos podoabele de 
nuntă ale săliștenilor. Iar noap
tea tîrziu, cînd focul troznește 
în vatră și umbre prelungi se 
alungă pe podele, celor care știu, 
visători, să asculte glasul lucru
rilor. el le spune povestea minu
nată a nunții lui Făt frumos din 
Săliște cu Ileana Cosînzeana.

..Să facem cunoștință cu cei 
care, zi de zi, în fața celor 40

„FĂT FRUMOS 

DIN SĂLIȘTEA“

Cătană Elena, una din cele mai 
talentate lucrătoare ale coope

rativei 

de gherghefe au scris cu talent 
și răbdare povestea contempora
nă a covorului săliștean. Prin 
ferestrele deschise spre curtea 
mare, inundată de flori, răzbate 
forfota de prisacă a celor 58 de 
lucrătoare ale cooperativei. Cele 
mai multe n-au împlinit încă 25 
de ani, iar cînd au venit aici, 
aveau abia 16. Multe au venit 
din șalele învecinate ca Ti
lișca, Sibiel, Jina, Rod și 

program variat de 
manifestări cuprin- 
zînd montaje lite
rare, concursuri-spec- 
tacole „Cine știe câș
tigă", matinee de 
basme, întâlniri între 
actori și școlari. La a- 
ceste manifestări își 
vor da concursul cei 
mai buni elevi reci
tatori din școlile 
bucureștene. Seria 
manifestărilor se va 
deschide cu un mon
taj dedicat scriitoru
lui Ion Creangă.

(Agerpres)

mică a țării, industria, sînt 
apți pentru dezbateri de con
știință complexe. Autorul face 
proză cu accent pe psihologie, 
pe descrierea stărilor interioa
re, urmărind fluctuațiile sufle
tești. Chiar compoziția roma
nului se resimte de mersul im
previzibil al acestor stări. Cu 
un alt cuvînt Pop Simion face 
introspecție explorînd o zonă 
umană puțin cercetată sub a- 
cest unghi. Din această pricină 
Clej, Chirilă, Leontina sînt mai 
puțin tipuri, caracterologic în
chegate artistic, și mai mult 
existențe în desfășurare la 
care se urmărește mobilitatea 
universului interior, capaci
tatea acestuia de a evolua. La 
ei interesează în mod deose
bit densitatea dinamicii sufle
tești pe care Pop Simion reu
șește s-o sugereze nuanțat. Ti
puri, cîteva memorabile, sini 
între personajele de planul 
doi. unde autorul nemaifăcînd 
psihologie cu accent pe intro
specție, surprinde reacții, ati 
tudini și recuzite tipice, în 
portretizări succinte. Așa sînt 
bodegarul Hilly, funcționarii 
Solomonică și Buda, .cei dpi 
Bică — mituitorul lui Chirilă, 
și Pavel Bică, insectă de bi
rou. în permanentă delegație 
— siluetele fugare dar caracte
ristice a doi ziariști. Se verifi
că încă o dată observația lui 

altele, unde mejtejugul țesrf*  
tului la gherghef nu e atît 
de rășpîndit. Pentru ele, 
cooperativa a constituit o școală 
de caîificare artistică, un prilej 
de însuși^ a unei meserii. Tot 
aici au fost primite și în organi
zația U.T.M. și au început să-și 
valorifice și desăvîrșească aptitu
dinile artistice în echipa de dan
suri și corul de veche tradiție al 
căminului cultural. Brigada ar
tistică de agitație a cooperativei, 
calificată în finala celui de al 
VlI-lea Concurs pe țară al artiș
tilor amatori, a adus la București 
un mănunchi de talente țleosje- 

bite, dovedind că la Săliște iscu
sința altistului popular este la 
fel de vie în meserie ca și în in
terpretarea cîntecului și jocului.

★
Rîndurile concluzive ce ur

mează nu aparțin reporterului, 
entuziasmat și el de cele văzute, 
ci le transcriem din cartea de 
aur a cooperativei, semnate de 
numeroși vizitatori de peste 
hotare.

„Ce lucru minunat să fii oas
pete în satul dumneavoastră fer
mecător și să trăiești bucuria 
nașterii unuia din minunatele 
dumneavoastră covoare. Salut în 
fiecare din lucrătoarele de aici 
pe o adevărată artistă'*  (Doamna 
și domnul E. W. Pruelt, S.U.A.).

„Continuitatea extraordinară a 
artei și tradiției dumneavoastră 
populare ce trăiește în firele răz
boaielor de pe Săliște, depășește 
un simplu episod fericit al unei 
vizite în Romînia. Ea devine un 
motiv de speranță și încredere 
în viitorul produselor dumnea
voastră" (G. A. Haller- Austria)

Și, în sfîrșit, laconicul : „jos 
pălăria al pictorului italian Er
nesto Maltini.

VICTOR MAȘEK

Pregătiri pentru 
„Săptămîna 

Crucii Roșii"
„Săptămîna Crucii Roșii" In 

București, de care ne mai des
part cîteva zile pînă la des
chidere, a prilejuit o serie de 
manifestări pregătitoare me
nite să popularizeze activita
tea acestei organizații obștești 
în rlndurile cetățenilor.

In decursul acestui trimes
tru s-au organizat, de pildă, 
peste 300 de conferințe și con
cursuri pe teme sanitare care 
au întrunit aproape 25.000 
participant!. In comunele sub
ordonate ale orașului Bucu
rești au avut loc numeroase 
seri de întrebări și răspunsuri.

In curind la cinematogra
fele bucureștene vor rula dife- 
rite filme documentare de 
medicină popularizată.

(Agerpres)

Tabără de corturi organizată 
de O.N.T. Carpați pentru 
WXMrsioniștii venifi la Țușnad

G. Ibrăileanu că de cite ori au
torii sînt atrași de analiza uni
versului interior al eroilor de 
prim plan, aparițiile episodice 
sînt mai tipice și memorabile. 
Alteori, autorul reușește să 
prindă timbrul specific al unor 
situații ca în momentul dări- 
mării statuii leului, discuția 
dintre Amalia Clej și tovarășii 
de la raion, episoadele colecti
vizării, etc. Pop Simion este 
un entuziast al vieții și al oa
menilor noi pe care-i cunoaște 
foarte bine. El dovedește chiar 
predispoziții spre un ton poe
matic de tratare a aspectelor 
sempiterne ale vieții (nașterea, 
dragostea, moartea, rotația a- 
notimpurilor), chiar în mediul 
urbanizat. Sobrietatea nara
țiunii este însă spartă de sub
stituiri de planuri care creează 
neverosimilul. între narațiunea 
obiectivă a autorului și planul 
monologului interior al prota
goniștilor șe interpune inva
dator, reporterul agitat de a 
comenta, a preveni, nu întot
deauna concis. Eroii încep să 
vorbească neconcordant cu 
psihologia lor iar Chirilă, de 
pildă, visează un vis de un 
exotism fabulos care e al au
torului, nu și al eroului său, 
știrbind din autenticitatea si
tuațiilor. Pentru ca reala ca
pacitate de a investiga sufle
tește a autorului să se reali
zeze este nevoie de o mai în
delungă completație a peisaju
lui social, de un efort mai 
mare de detașare, de o obiecti
vare profundă.

MIHAI UNGHEANU
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Gînduri la început de
Gînduri la început de an șco

lar.., Le-am cules dintr-un no
ian de corespondențe primite la 
redacție. Toate, fără deosebire, 
poartă pecetea unei autentice 
emoții, toate împărtășesc dorinți, 
idealuri, visuri, menite să pătrun
dă pe poarta principală a vieții, 
a viitorului.

Gînduri la 
Iar... Dorinți 
însuflețitoare, 
suri romantice pornite pe o su
perbă traiectorie a certitudinilor.

Le dăm cuvântul, găzduindu-le 
dialogul lor patetic cu prezentul 
și viitorul.

Să studiez eu însumi 
necontenit!

început de an șco- 
frenetice de fapte 
idealuri înalte, vi-

Abia aștept să merg 
la scoală!

încă de pe băncile școlii medii 
m-am hotărit să devin profesoară 
de naturale-geografie. Azi, la ab
solvirea facultății din Iași, iată-mi 
idealul realizat. Am fost numită 
profesoară la Școala de 8 ani din 
satul Tișăuți, comuna Ipotești — 
Suceava. Acum mă prezint în fața 
primilor mei elevi și acest eveni
ment atît de mult așteptat mă 
emoționează profund. Ce gînduri 
nutresc în această zi de început? 
Aleg cîteva dintr-un noian... Sâ 
cîștig dragostea elevilor pentru 
studiul științelor naturii și geo
grafiei, să studiez eu însumi ne
contenit, să folosesc o gamă va
riată de metode pentru ca orele 
mele să fie așteptate cu interes.

rinții. Odată cu începerea lui 
vrem să fim și mai aproape de 
școală, știind că oricît de susți
nute ar fi eforturile acesteia,, 
dacă nu sînt completate cu cele 
ale familiei, rezultatele nu pot 
fi cele mai bune.

Ne vom strădui să atragem un 
număr dt mai mare de părinți 
la acțiunile școlii, s-o ajute în 
cele mai diferite probleme de 
educație, s-o sprijine în îmbogă
țirea bazei materiale. Totul se va 
răsfringe pozitiv asupra proprii
lor noștri copii.

Pentru trăinicia 
viselor

Abia aștept să merg*  la școală. 
In vară, am fost și la mare și la 
munte. Vreau să-mi cunosc învă
țătoarea, școala și colegii. Pe unii 
dintre colegi îi și cunosc; m-am 
jucat pînă acum cu ei. Vreau să 
învăț și să iau note numai de 
9.și 10. Tăticul mi-a luat alfabe- 
tar, caiete, penar, ghiozdan... Știu 
să și socotesc un pic. Vreau să 
mă fac constructor de case înalte

o

PETRUȘCA CATINCA 
prof. Școala de 8 ani Tișăuți 

comuna Ipotești — Suceava

Chemarea holdelor
diferite, una

și frumoase. Dar pînă atunci 
să învăț bine.

TARUC MIREL 
de azi elev în clasa I, 

Școala medie „N. Grigorescu 
Cîmpina

Creșterea nivelului 
cunoștințelor

Noul an școlar marchează o 
etapă importantă a învățământu
lui din patria noastră, încheierea 
procesului de generalizare a în- 
vățămîntului de 8 ani. Acest lu
cru ne obligă la eforturi mult 
mai susținute, în vederea pre
gătirii temeinice a tinerei gene
rații.

Ce ne-am propus să realizăm 
în acest an? Creșterea substan
țială a nivelului de predare a 
cunoștințelor și justa lor sistema
tizare, în așa fel, ca viitorii absol
venți să fie cît mai temeinic pre
gătiți.

Vrem ca în noul an școlar să 
realizăm o legătură tot mai strân
să cu familia, astfel ca sprijinul 
ei dat școlii în educarea tinerei 
generații să fie și mai mare.

Deși din locuri _____ , ___
din raionul Costești, cealaltă din 
Roșiorii de Vede, ținem să ne 
spunem părerea împreună, pen
tru că amîndouă urmăm aceeași 
școală, avem aceleași dorințe, 
vom practica aceeași meserie. 
Sintem sătence și am învățat să 
ne iubim satul, viața lui nouă, 
realizările lui. Iată de ce ne-am 
ales meseria de tehnician agro
nom. Iată de ce ne străduim ca 
aici, în școală, să ne-o însușim 
cît mai bine. Pentru că ne atrag 
deopotrivă de mult cimpul și hol
dele — iar holdele, pe iir.gâ poe
zie, au și o mare cerință : aceea 
de a ști să le cultiva, sâ le crești 
frumoase, bogate. Ne vom stră
dui să ne perfecționăm cit mai 
bine, să folosim cît mai mult și 
mai bine cunoștințele însușite în 
școală, să contribuim, după pute
rile noastre, la avântul vieții 
lectiviștilor, din rindul cărora 
plecat și-n mijlocul cărora 
vom întoarce.

întotdeauna m-am simțit da
tor ca diriginte- și nu mimai ca 
diriginte, sâ mâ îngrijesc de dru
mul pe care și-I vor alege în -via
ță elevii mei. Din dasa a VHI-1 
și pînă acum i-am cunoscut în
deaproape. pe fiecare in parte, 
le-am urmărit aspirațule, «dealu
rile. Și pot spune acum. cu satis
facție, că fiecare și-a ales profe
siunea care i-a plăcut ca mai 
mult, către care a simțit o mai 
puternică atracție.

In acest an voi iniția acțiuni 
care sâ-i ajute pe deva sâ afle cit 
mai multe despre meseria aleasă, 
sâ se familiarizeze cu ea, s-o în
drăgească și mai mult

In zborul elevilor mei spre 
viitor, mâ voi preocupa și pe mai 
departe ca viselor sâ le dea trăi
nicie o pregătire profesională so
lidă, profundă.

MARIN STEGARU 
dirigintele clasei a Xl-a D, 

Școala medie nr. 1 — Slatina

co- 
am 
ne

ZINCA MARLA 
și CĂPRABU IULIA 

eleve în anul IV, 
Centrul școlar agricol Slatina

Răspunderea 
părinților

Cu gindul la cravata
roșie

Să fiu un bun Școaj

muncitor îndrumare
permanentă

GHEORGHE GRAURE 
dirigintele clasei a X-a A 

Școala medie Drăgâncști — Cit
MOTOR ANGELE SCU

secretarul comitetului U.T.M. —
1 — Slatina

drum

al

cesteia să i se alăture și elevi 
noi. De aceea o preocupare per
manenta a' mea va fi sudarea co
lectivului, armonizarea și întări
rea lui continuă. Acțiunile pe 
care le vom desfășura îa comun 
vor fi menite să-i apropie și mai 
mult pe elevi, să le dezvolte spi
ritul de exigență și autoexigență, 
răspunderea atit pentru propria 
activitate, cît și pentru cea a în
tregii clase.

strădui ca în anul școlar care în
cepe să îmbogățim conținutul 
activității noastre, astfel incit să 
răspundem mai bine acestor 
preocupări. Munca organizați dor 
U.T.M. din școală va fi îndrep
tată în direcția creării unei pu
ternice opinii colective care sâ-i 
stimuleze pe eleva la învățătura; 
adunările generale, învățămîntul 
politic, activitatea extrașolară 
să contribuie la educarea patrio
tică a elevilor, la dezvoltarea 
unor frumoase trăsături de ca
racter.

două
ioc iirrocrt^r.i- Io

GHEORGHE CIOCÎRLAN 
elec antd I Școala profesională — 
Grupul țeclar profesional al Uzi
nelor „Steagul Rașu“ — Brașov

Pagini din jurnalul 
unității

GHEORGHE ȘINCAN 
directorul Școlii medii Codlea — O activitate bogată ne așteaptă 

în acest an școlar și pe noi pă-

Nu vreau sâ spun că m-am 
săturat de vacanță, pentru că de 
veselie, de jocuri și drumeții nu 
te saturi niciodată, dar, mai al os 
în ultimele săptămîni, mi se fă*  
cuse tare dor de școală. Abia 
aștept să mă întîlnesc cu priete
nii mei de clasă. Și pe urmă mi-e 
dor de carte. Vreau să învăț anul 
acesta mai bine ca înainte. împli
nesc în curînd 9 ani, și doresc 
din toată inima să devin pionier, 
să port cravata roșie.

OPOREANU A. CONSTANTIN 
elev în clasa a 111-a, 

Școala de 8 ani, comuna Perieți

Sudarea colectivului 
o preocupare continuă

Anul acesta elevii clasei mele, 
cărora le sînt de doi ani dirigin
te, urmează să-și aleagă secțiile 
spre care se simt atrași : umană 

sau reală. Așadar, numai unei 
părți dintre ei voi continua să 
le fiu diriginte, urmînd ca a-

Mai repede, să nu ne prindă 
tovarășa învățătoare! Deși 
stingaci scrise, cuvintele iz
vorăsc din inimă, înmanun- 
chind alături de flori, dra
gostea și nerăbdarea copiilor 
pentru această clipă mult 
așteptată — întîlnirea cu 
școala, cu învățătoarea iubită

Pînă mîine nu mai e mult! 
Dar curiozitatea, și nu numai 
ea, te îndeamnă să-ți vezi 
clasa cu o zi mai devreme, 

fie chiar și pe fereastră
Fotografiile: O. PLEC AN

Reîntîlnire
cu școala

început școala. A sunat cel din
ții clopoțel. Luați-mă cu voi, bă
ieții mei. Vreau să alerg cu voi 
la prima lui chemare. Să nu 
pierd nimic din această clipă u- 
nică a bucuriei... In calendarul 
timpului nostru, ziua deschiderii

unui nou an școlar a devenit o sărbătoare, 
un prilej de bucurie unanimă. Toate 
grădinile toamnei încep să lucreze pen
tru ea cu multă vreme înainte, alcătuind bu
chetele de flori care, la 15 septembrie, trans
mit simbolic școlii dragostea tuturor. Pentrucă 
azi școala e un bun al tuturor. Ea are 
vaste aplicații în întreaga noastră viață, ele
mentele ei intrînd în compoziția oțelului, * a 
cimentului, a luminii, a visului, a vieții în
seși. în limbajul Romîniei moderne cuvîntul 
„școală" deține, fără îndoială, un record 
âe frecvență. „A învăța" este la noi si
nonimul poetic al unei sume incalculabile de 
verbe exprimînd frenetica mișcare interioară 
a luptei omului pentru înfrumusețarea pro
priului său destin.

Deschizi paginile unui ziar și te copleșește 
tevelația unei cifre: „4 000 000 de oameni în
vață r

E suficient ca să-ți explici de ce sărbătoarea

începerii cursurilor școlare este un prilej de 
bucurie unanimă.

Dar nu e singurul argument. Și nici măcar 
cel dinții. Acesta trebuie căutat în ideea fun
damentală că socialismul poate fi numai rodul 
unor oameni cu o înaltă pregătire științifică 
și culturală. Și această pregătire se desăvîrșește 
în școală, de la cea mai fragedă vîrstă, școala 
devenind leagănul năzuințelor fiecăruia de a 
dărui vieții, luptei pentru socialism toată capa
citatea creatoare, tot talentul, toată pasiunea, 
însăși această năzuință o insuflă școala noastră 
nouă tinerei generații și ea reprezintă cea mai 
bogată zestre a unui om de azi.

Este ceea ce n-a izbutit, intr-un vast timp 
istoric, școala de altă dată, deși de catedrele 
ei se leagă numele unor dascăli de mare pres- 
stigiu, deși mii și mii de învățători și profesori 
anonimi i-au închinat eforturi covîrșitoare. 
Sortită unei existențe sumbre de către un re
gim refractar culturii, și culturii de masă in 
primul rînd, școala de odinioară trăia drama 
Cenușăresei. Tuturor, dar mai cu seamă tine
rei generații de azi ne este greu să ne imagi
năm că a fost o vreme cînd, începutul fiecărui 
nou an școlar degaja în sufletele profesorilor, 
părinților, copiilor, o copleșitoare tristețe. O 
exprimă lapidar cîteva cifre : 11 000 de profe
sori șomeri în 1933. Peste 1 000 000 de copii

In primul rind dorim să obți
nem rezultate și mai bune la în
vățătură în noul an școlar. în 
acest fel pionierii vor îndeplini 
prima condiție pentru obținerea 
steluțelor roșii, iar școlarii pentru 
a deveni pionieri.

Apoi ne-am gîndit să antre
năm întreaga unitate la citirea 
literaturii. Povestind despre căr
țile citite vom vorbi despre curaj, 
prietenie, vom face călătorii 
harta lumii, ne vom îmbogăți 
noștințele.

întorși din tabere, pionierii

pe 
cu-

din 
unitatea noastră au făcut nume
roase propuneri pentru adunările 
cu temă, excursii, activitatea ar
tistică și sportivă. Toate acestea 
vor îmbogăți viața detașamente
lor și a unității pionierești din 
școala noastră.

elevilor ] 
cunoștințelor. N 
mai multă grijă de 
și instruirea cadrelor, de pregă
tirea și desfășurarea alegerilor in 
organizațiile U.T.M. din școli. 
Pentru a desfășura o activitate 
bogată și rodnică vom îndruma 
organizațiile să îmbunătățească 
conținutul adunărilor generale, sâ 
se ocupe cu spirit de răspundere 
de desfășurarea învățămmtului 
politic, să întărească opinia co
lectivului — factor important la 
realizarea celor mai multe din 
sarcinile ce revin organizației. 
Generalizarea experienței organi
zațiilor U.T.M. fruntașe, atit în 
ceea ce privește antrenarea eleri- 
lor la un studiu temeinic, perse
verent, în întărirea disciplinei și 
frecvenței, cît și în organizarea 
unor bogate activități educative, 
va constitui pentru comitetul oră
șenesc un obiectiv permanent.

I 
GABRIELA LAKATOS

...r; secretar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. — Hunedoara

Ne așteaptă o muncă 
frumoasă

ELENA IARU 
președinta Unității de pionieri a 
școlii de 8 ani nr. 24 — Galați

Să răspundem 
preocupărilor 

utemistilor
In organizația noastră U.T.M. 

activitatea este complexă și va
riată. Și e firesc să fie așa daca 
ținem seama de preocupările 
multilaterale ale elevilor. Ne vom

întreaga activitate pe care 
vom desfășura în unitate va 
menită să clarifice pionierilor 
sensul înalt al angajamentului lor 
solemn. In acest scop vom orga
niza activități multiple în spri
jinul ridicării continue a nivelu
lui de învățătură, al dezvoltării 
dragostei copiilor față de partid, 
față de patrie, al respectului 
pentru noul și frumosul din viața 
noastră socialistă. Ne așteaptă o 
muncă frumoasă, bogată, variată. 
Sîntem cu toții dornici s-o re
începem !

o 
fi

MARGARETA ȘTEFĂNESCU
Instructoare superioară

Școala de 8 ani nr. 1 — Pitești

Obiectivul 
numărul unu

insusirea temeinică
a meseriei

Stxâduindu-se să-și aducă o 
contribuție sporită la formarea 
viitorilor muncitori, la educarea 
k>r, organizația U.TAf. va pune 
în centrul activității sale sarcina 
dezvoltării dragostei față de me
serie.

Ne vom preocupa de îmbună
tățirea studiului individual, de 
generalizarea metodelor pe care 
le folosesc elevii fruntași la în
vățătură. Vom utiliza, în acest 
sens, forme interesante și va
riate.

întărirea disciplinei școlare, în
deosebi în orele de practică, a- 
sigurarea unei frecvențe bune va 
constitui o preocupare perma
nentă a grupelor U.T.M., a or
ganizațiilor pe ani de studii, pe 
meserii.

In organizarea tuturor acestor 
activități vom folosi, ca și pînă 
acum, sprijinul larg pe care ni-1 
acordă utemiștii din întreprin
derile pentru care se pregătesc 
elevii școlii noastre.

VASILICA ENĂȘOAIE 
secretar al comitetului U.T.M.,

Centrul școlar profesional 
Bacău

în afara școlii în 1934. Cheltuielile presupuse 
de taxă, manuale, uniforma unui elev de li
ceu, în 1935, reprezentind bugetul pe un an 
ba poate și mai mult al unei familii de mun
citor...

Ceea ce nu-i putea răpi însă nimeni Cenu
șăresei de altă dată era visul. Și-l avînta cu 
aripile larg desfăcute, cu certitudinea că 
zborul lui, într-o zi, va întîlni alte timpuri, 
alte orizonturi.

Și visul a întîlnit timpul nostru.
Bucuria unanimă care dă semnul sărbătorii 

deschiderii școlilor, a pornit și în anul acesta 
de la surîsul zidarului. Pe schelele lui s-au 
înălțat în timpi verii, cînd copiii zburdau pe 
aleele vacanței, 4 600 de școli și săli noi de 
clasă. 1 s-au alăturat, în același timp, zîmbetul 
tipografului. Din manile lui au plecat numai 
spre școlile generale de 8 ani manuale atin- 
gînd un tiraj de 20 milioane de exemplare și 
depășind suma de 103 milioane de lei. Șta
feta bucuriei au preluat-o lucrătorii fabricii 
de materiale didactice și de mobilier școlar, ai 
fabricilor de confecții. Și iat-o ajungînd la în
vățători și profesori, la copii și părinți.

Așezată pe temelii științifice, chemată să țină 
pasul cu ’dezvoltarea continuă a economiei și 
culturii socialiste, să formeze generații cu un 
profil moral demn de societatea noastră, școa

la nouă, operă a înțelepciunii partidului, des
chide in fața învățătorilor și profesorilor un 
cîmp vast de activitate. Misiunii lor nobile i 
s-a creat un climat propice creației, de necon
ceput altă dată. Numai în anul acesta învăță- 
mîntului i-au fost alocate din bugetul statului 
peste 6 miliarde lei. Numai în anul acesta sa
lariile cadrelor didactice au crescut în medie 
cu 12 la sută. Numai în anul acesta cîteva su
te de slujitori ai școlii au fost distinși cu înal
tul titlul de „învățător emerit" și „Profesor e- 
merit”. Numai în anul acesta puternicului lor 
detașament li s-au adăugat încă 6 700 de învă
țători și profesori. Amintind aceste adevăruri 
care le generează bucuria prilejuită de reînce
perea activității la catedre, simțim că expri
măm încă prea puțin dintr-un tablou în care 
își’ dau întîlnire culorile dragostei, ale genero
zității. Oprindu-se la învățători, la piofesori, 
ștafeta bucuriei face o escală în lumea emo
ționantă a gingășiei. In brațele lor, florile simt 
mîngîierea unor oameni care, poate mai muft 
decît noi toți laolaltă,, dăruiesc sens gingășiei. 
Li se încredințează, pentru a le forma și mo
dela, sufletele copiilor. Și dacă e greu să-i în
veți pe copii să descifreze tainele căiții, e in
comparabil mai greu să-i deprinzi, încă de la 
această vîrstă, să soarbă din căușul palme
lor, fără să piardă nici o singură picătură, apa

• Se vor da în fo 
losintâ, în acest an 
4 600 noi sdli de 

clasa.
• Pentru înzestra
rea școlilor cu mo
bilier corespunză
tor și material di
dactic s-au alocat 
în anul 1964 aproa
pe 200 milioane lei.
• Pentru elevii șco- ; 
Iilor de cultura ge
nerală, profesiona
le și tehnice s-au 
tipărit în acest an 
377 titluri de ma
nuale, în tiraj de 
24 000 000 exem
plare. Din acestea 
vor fi distribuite 
gratuit elevilor din 
clasele I-VIII- peste 
20 000 000 cărți 
școlare a căror va
loare depășește 
suma de 103 mili

oane lei.
• Numărul elevilor 
cuprinși în școlile 
generale de 8 ani 
în anul școlar 
1964-1965 este de

3 milioane.
vie a izvoarelor de frumusețe pe care viața 
noastră nouă le-a descoperit pretutindeni pen
tru ei. Cu fiecare început de an școlar, învă
țătorii, profesorii, se pregătesc să ducă mai 
departe, cu migală, cu calm, cu gingășie a- 
ceastă grea muncă — și cu cît e mai grea cu 
atît e mai mare, mai profundă bucuria care 
le răsplătește eforturile, care le însoțește că
utările, strădaniile, care acum, în ziua de 
început, le reînnoiește permisul de liberă tre
cere în zona ei.

Traducîndu-se în viață prevederile Congre
sului al 111-lea al partidului, s-a trecut la în
vățămîntul general, obligator și gratuit, 
realizare excepțională a revoluției noastre cul
turale, privită cu admirație, departe, peste ho
tarele patriei și situîndu-ne patria printre 
puținele țări din lume ajunse la un asemenea 
nivel înalt al dezvoltării învățământului. Le
gătura școlii cu viața este vie, ea se stabileș
te direct, școala reprezentind nu numai insti
tuția capabilă să transmită elevilor multiple și 
temeinice cunoștințe științifice ci și cea care 
le dăruiește primele aripi trainice pentru zbo
rul viselor spre profesia viitoare, diplomă a- 
testînd absolvirea unui ciclu de învățămînt 
avînd astfel valoarea unui act semnat însăși 
de viața care își pregătește cadrele de con
structori. De aceea, pentru elevi, bucuria re

vederii școlii adună în ea emoția reîntâlnirii cu 
idealurile. Pășesc pragul claselor viitorii zidari 
și strungari, aviatori și medici, arhitecți și agro
nomi. Ritmul bărbătesc al pașilor li-l dă cer
titudinea că, ori cît de temerar le-ar fi visul, 
și-l vor vedea îndeplinit. Știu că pentru a me
rita aceasă bucurie li se cere un singur lucru : 
să învețe, să învețe cu sîrg, cu pasiune.

Am muiat pensula în albastrul pur și am 
vopsit cerul... am aurit fiecare rază a soare
lui... am ales pentru dansul vîntului un vals 
exuberant... Am făcut toate acestea cu gindul 
la voi, băieții mei, la sărbătoarea voastră, a 
școlii voastre, a învățătorilor și profesorilor 
voștri. Cu zîmbetul vostru pe buze, cu ghioz
danul vostru în spate, îmi place să mă închipui 
și eu școlar. Aștept să mă cheme și pe mine 
clopoțelul la întîlnirea cu școala. Luați-mă 
cu voi, băieții mei. Le voi mulțumi, o da
tă cu voi, tuturor meșterilor și făurarilor 
care, pe cînd voi călătoreați pe aripa co
corilor vacanței, s-au străduit să nu vă 
lipsească nimic în ziua aceasta de început. 
Și 'voi rosti și eu o dată cu voi:

— Bine te-am găsit, școală! Fii sigură că 
te vom iubi și te vom respecta, că-ți vom dă
rui fără încetare pasiunea, înflăcărarea, hărni
cia noastră!

OCTAV PANOU-IAȘI



Lucrările unor comisii 
permanente ale Marii 

Adunări Naționale
In ziua de luni 14 septem

brie s-au întrunit la Marea 
Adunare Națională, in ședință 
de lucru, comisia juridică și 
comisia administrativă ale 
Marii Adunări Naționale.

Comisiile au studiat și avi
zat unele proiecte de decrete 
care urmează a fi supuse spre 
adoptare Consiliului de Stat.

INFORMAȚII
Delegația Comisiei de pro

ducție și schimburi din Adu
narea Națională Franceză, 
condusă de deputatul Jean 
Risbourg și însoțită de depu
tății Stanciu Stoian și Nicolae 
Armencoiu, a plecat luni in
tr-o călătorie pe Valea Pra
hovei.

La Combinatul petrochimic 
de la 
francezi 
de Gh.
Marea 
președintele Statului popular 
al orașului Ploiești. Apoi de
legația a vizitat Muzeul Def- 
tana și castelul Peleș din 
Sinaia.

Sfatul popular al regiunii 
Ploiești a oferit în cinstea de
legației o masă.

Apoi delegația a pieca: la 
Brașov unde a făcut o vizită 
președintelui Sfatului popular 
regional, Ion Mărcuș, deputat 
în Marea Adunare Națională. 
Oaspeții au asistat seara la un 
spectacol de cîntece și dansuri 
populare rominești oferit în 
cinstea lor.

Brazi, parlamentarii 
au fost întîmpinați 
Marusi, deputat in 
Adunare Națională,

La invitația Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei, a 
sosit în Capitală o delegație de 
chimiști din Finlanda, care va 
întreprinde o serie de -. :z:»c :r. 
unitățile de specialitate cir. Ura 
noastră, ca răspuns al uoc 
2ite făcute anul trecut de c’ 
romîni. Delegația e 
de Jori Larinkaari. v 
tele Uniunii centrale 
lor din Finlanda.

Luni dimineața delegația a 
fost primită la Ministere’ 
striei Petrolului și Chimiei de A- 
tanase Diaconesm admnet al 
ministrului.

Luni s-au înapoiat în tară 
cei 63 de ingineri agronomi 
zootehniști, mecanici, med;:: 
veterinari — lectori fruntași 
la învățămîntul agrozootehnic 
de masa, care au participat la 
excursiile organizate de către 
Consiliul Superior al Agricul
turii. Impărțiți în două grupe, 
ei au vizitat timp de 15 
unități agricole socialiste 
stituții de cultură și artă_______ ii
Uniunea Sovietică. R.s. Ceho
slovacă și R P. Ungară.

Succes în noul
an școlar!

I

Semnarea Acordului de colaborare economică și tehnică

La Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne a avut loc, luni 
după-amiază, solmenitatea 
semnării Acordului de lungă 
durată de colaborare econo
mică și tehnică între Repu
blica Populară Romînă și 
Republica Arabă Unită

Acordul a fost semnat de 
Gogu Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mini
ștri al R.P. Romîne,. și de dr. 
Sedky Aziz, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri al 
R.A.U., conducătorul delega
ției guvernamentale care se 
află în țară cu acest prilej.

Din partea romînă au parti
cipat Mihai Florescu, mini
strul industriei petrolului și 
chimiei, Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior. 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de may 
șini, Eduard Mezincescu și 
Mircea Malița, adjuncți ai mi-

EXPERIENȚA
VALOROASA

cu ce ai realizat

obere- T se siăi

Să nu te mulțumești

' (Agerpre?)
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(Urmare din pag. I)

trebuie să înceapă susținut. 
Intensificîndu-și munca po- 
litlco-educativă, organizațiile 
U.T.M. șl de pionieri vor ajuta 
școala, antrenîndu-i pe elevi 
să-și iacă datoria sîrguincios. 
să dovedească interes și pasiu
ne pentru studiu, disciplină, 
respect pentru profesorii lor 
și adevărată colegialitate. Din 
prima zi de școală, elevii să 
fie îndemnați să învețe cu se
riozitate, să se aplece cu hăr
nicie asupra cărților școlare, 
să se străduiască să obțină 
numai note bune și foarte 
bune. Cu ajutorul profesorilor 
și al învățătorilor, sub condu
cerea organizației de partid, 
organizațiile U.T.M. și de pio
nieri să se preocupe cu grijă 
de organizarea din primele 
zile de școală a unei bogate 
activități cultural-artistice s: 
sportive, să ofere elevilor și 
școlarilor posibilitatea de a-și 
petrece timpul liber in chip 
plăcut și instructiv.

Astăzi, în prima zi de școa
lă, le urăm elevilor de pe tot 
cuprinsul patriei spor in învă
țătură, succese tot mai mari in 
însușirea cunoștințelor, spre 
bucuria lor, a școlii și părin
ților, îndreptățind, astfel, spe
ranțele pe care întregul nos
tru popor și le pune în tinăra 
generație a patriei.

(Vrmare din pag. D

a® -raariwnia 
In beci ic» 
realiza 215 OT0 
prețul 
benefici: peste pian > 
putea face un naica!: 
ine — câ din pielea eccoeec-» - 
tă se pot conferriona te r. - 
peste 1 000 perechi fete peerrs 
încălțăminte. Cuc s-a aj«n> a 
această situație ? Care 
drumul străbătut de co>r_- - 
nostru de muncă, in ce a co®-

suprafață ie 3—4 on sa*  mică 
decît Io trecu:

Multe s-ar peîea spuse r 
despre strădansile muncnor:- 
lor din secția stertă pe i e 
reducerilor eonsumnriicr speci
fice. O vreme piesele se tătar 
după mett 
gram' ^ce< 
fiind 
Dar :ată că muncite m n&s 
și-au că se poate face 
ne: mnh. msi ales arue cw 
experiența fieeăroia a cresc

Gheorghe Pena privind tăier 
cu cutîtnl de la mi singur c

ier

că. O seamă de măsuri concrete 
desprinse din cadrul demonstra
țiilor au fost discutate și la 
cursurile de ridicare a califi— 
ir. profesionale, care, la noi 

ia fabrică sint organizate pen
tru fiecare 
numeroase 
V.TM

meserie. Au fost 
adunări generale 

în care fruntașii au 
despre noile procedee de 

îc-spre modul de a se 
ateu calitatea produselor, 
izatia U.T.M.. sub îndru- 
comitetului de partid, a 
mai multe concursuri : 

se pot obține economii", 
$Ue meserie, cîștigă"

.Ve transmite Postai de coresDondenfi 
rol na tari ai „Scinteii tineretului*  

de la Fabrica de piele și încălțăminte 
din Rm. Vîleea

nistrului afacerilor externe, 
Mihail Petri și Valentin Ste- 
riopol, adjuncți ai ministrului 
comerțului exterior.

Din partea R.A.U. au parti
cipat Amin Helmy Kamal, 
ministrul industriei ușoare, dr. 
Meguid Riad Hegazi, pi'eșe- 
dintele Organismului general 
minier egiptean, și alți mem
bri ai delegației guvernamen
tale a R.A.U., precum și. Mo
hamed Fahmy Hamad, amba
sadorul R.A.U în R. P. Ro- 
rnlnă.

După semnare, reprezen
tanții celor două părți au ro
stit scurte cuvîntări.

Considerăm că acest acord 
— a spus Gogu Rădulescu — 
constituie un pas îtnainte în 
dezvoltarea relațiilor econo
mice reciproc avantajoase, un 
început al unei colaborări e- 
conomice și mai rodnic în fo
losul ambelor țări. Dorim ca 
acordul să se Concretizeze cît 
mai curînd în contracte de li
vrări reciproce, care să contri
buie efectiv la dezvoltarea 
țărilor noastre.

. Permiteți-mi — a spuș dr. 
Sedky Aziz — să-mi exprim 
satisfacția în legătură cu în
cheierea acestui acord, pe care 
vrem să-1 considerăm ca pe un 
pas spre noi relații economice 
în viitor. în timpul vizitei în 
țara dv. am putut cunoaște 
dezvoltarea economiei dv.. fapt 
care ne face să credem că co
laborarea între țările noastre 
poate fi lărgită. Mulțumesc 
guvernului romîn pentru 
curtoazia cu care delegația 
noastră a fost primită și în
conjurată, pentru eforturile

dv., care au avut 
încheierea acestui

ca rezultat 
acord.

★
Intre 10 și- 15 

1964, o delegație guvernamen
tală a Republicii Arabe Unite, 
condusă de dr. Sedky Aziz, 
vicepremier al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Unite, a vizitat Republica 
Populară Romînă.

Cu această ocazie și ca ur
mare a tratativelor purtate 
anterior de către delegațiile 
R.P.R. și -R.A.U. la Cairo, s-a 
semnat la 14 septembrie 1964, 
la București, un Acord de co
laborare economică și tehnică 
între Republica Populară Ro- 
mîpă și *“ ............... .....  "
Unită.

Textul 
principiul __ _____ __ .............
tratativelor purtate și anume 
acela al unei colaborări ba
zate pe livrări de echipamente 
și utilaje de către partea ro
mînă, contravaloarea fiind 
rambursată de către partea 
R.A.U. prin livrări de mine
reu de fier, fosfați și sodă cal
cinată.

Partea romînă, conform A- 
cordului, va proiecta și livra • 
o fabrică de produse sodice cu 
o capacitate de 100 000 tone' 
an, echipamente și instalații 
pentru extracția și concentra
rea fosfaților, pentru o capa
citate finală de 600 000 tone/an 
fosfați concentrați, două fa
brici de ciment, alte fabrici și 
utilaje și va acorda asistentă! 
tehnică pentru obiectivele de 
mai sus, precum și pentru lu
crări în domeniul petrolier.

Acordul de colaborare in

septembrie

Republica Arabă

Acordului reflectă 
care a stat la baza

cheiat pe o perioadă de lungă 
durată, pînă în 1978, prevede, 
de asemenea, posibilitatea lăr
girii volumului și domeniilor 
de colaborare, fixate prin pre
zentul Acord.

Cu prilejul schimbului de 
vederi ce a avut loc la Bucu
rești în această perioadă, cele 
două părți au ajuns la conclu
zia că încheierea acestui A- 
cord de colaborare economică 
și tehnică constituie un nou 
pas în dezvoltarea colaborării 
economice între cele două 
țări.

Ayîntul continuu ce se con
stată în dezvoltarea economică 
și industrială a celor două 
țari constituie premiza obiec
tivă a colaborării economice și 
tehnice din ce în ce mai strîn- 
se între cele două țări.

Pornind de la aceasta și în 
vederea examinării unor noi 
domenii și căi de colaborare 
economică, s-a convenit ca 
într-un viitor apropiat, ex- 
perți romîni și experți R.A.U. 
să se întrunească la Cairo.

★
In timpul șederii sale în 

Republica Populară Romînă. 
delegația guvernamentală a 
Republicii Arabe Unite a vizi
tat rafinăria Brazi, Uzinele 
„1 Mai" din Ploiești, Uzinele 
de tractoare și cele de autoca
mioane din Brașov.

Dr. Sedky Aziz, vicepremier 
al Consiliului de Miniștri al 
R.A.U., împreună cu reprezen
tanții organismelor industriale 
R.A.U. și experții delegației 
au vizitat, de asemenea, Expo
ziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R.

(Agerpres)
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Ie secție s-a încetățenit 
obussuin'a ca tinerii cei mai 
bznî să-i ajute pe cei rămași 
z xrmă. An fost in secția croit 

naeri care In trimestru! III al 
uda: trecut an înregistrat 
cueroeri de material care de- 

lunar 50 dm p. Cînd Ia 
i postului utexaist de con- 
m apărut citeva articole 
racbeaa prin comparație 

muncitori care lu- 
cHeasi condiții dar 
ate diferite, s-a vă- 
roacret care sint ti- 

care au nevoie de ajutor 
L kezuiîaieie tu-

De la cei mai buni

ioana nmc 
SANDA CKMAM.

ANA r AUSOfU -
MATH CONSTANTIN

Sport
Nici nu s-au stins încă ecourile 

frumoaselor întreceri balcanice 
de atletism și, iată-ne, din nou 
în fața unei competiții sportive 
de mare anvergură. Incepînd de 
mîine, iubitorii sportului din Ca
pitală vor lua drumul sălii Flo- 
reasca pentru a asista la o atrac
tivă dispută baschetbalistică în 
care sint angajate cele mai bune 
reprezentative din Balcani.

Desigur, cei ce urmăresc cu 
pasiune întreceerile de baschet 

mai amintesc de primul tur
neu balcanic rezervat echipelor 
masculine, care a fost găzduit în 
1959 de capitala țării noastre. Și 
iată-ne după 5 ani avînd ocazia 
de a asista la o nouă conf runtare 
a valorilor baschetului balcanic.

Cea de-a VI-a ediție a turneu
lui anunță „la start" echipe re
numite în frunte cu vicecampîoa- 
na lumii, reprezentativa Iugosla
viei. Alături de ea, echipele 
Bulgariei, Greciei, Turciei și, 
bineînțeles, Romîniei asigură 
competiției o valoare de necon
testat.

Pînă în prezent, echipa Bulga
riei (de două ori) și cea a Iugo
slaviei (de trei ori) au reușit să-și 
înscrie numele în cartea de 
onoare a învingătorilor. Celor 
două selecționate — care vor 
juca și de data aceasta un rol de 
frunte în lupta pentru întâietate 
—■ noi adăugăm și echipa Romî
niei în trioul care atacă cu cele 
mai mari șanse cel de-al VI-lea 
titlu balcanic.

Baschetbaliștii iugoslavi se 
află la numai trei săptămâni 
înaintea J.O. de la Tokio unde ei 
vizează una din medaliile olim
pice ; cum este și normal, echi
pa lor se află într-un stadiu de
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Baschetbaliștii
vor prelua
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Balcaniadei

fenomenelor sociale și psihosociale de te 
un moment dat.

Ancheta „Scînteii Tineretului- se în
scrie pozitiv pe linia aceasta de preocu
pări. Rezultatele obținute sint semnifi
cative pentru problema transformărilor 
ivite în situația socială și psihologia so
cială a tineretului din patria noastră, in. 
urma revoluției socialiste și a construiri: 
socialismului, mai ales comparativ cu cc 
se întîmplă în țările capitaliste și cees 
ce s-a petrecut, asemănător, si îa no: ir. 
epoca burgheză.

Aspirațiile variază de la persoană .a 
persoană. Lăcătușul Ionescu Ștefan de te 
Uzinele „Electroputere" Craiova, în vîrstă 
de 19 ani, dorește să „ajungă maistru14 : 
lăcătușul Calotă I. loan, în vîrstă de 25 
ani. dorește să fie „un bun muncitor, on. 
de nădejde" ; lăcătușul Predescu Dumi
tru. să devină „muncitor cu înaltă cali
ficare", la fel cu Gruia I- Marin, 19 ani, 
tot de la „Electroputere", care adaugă : 
..muncitor cu un nivel tehnic dezvoltat". 
Nrculescu Ioana, funcționară, 24 ani, sau 
Pănoiu Aristica. 28 ani, contabilă, de la 
I.R.E. Oltenia, mame, se gîndesc la co
piii lor, să le dea „o educație frumoasă", 
să le creeze „condiții cît mai optime". 
Negrilă Ileana, dactilografă. 24 ani. tot 
de Ia I.R.E. Oltenia, dorește să aibă .o 
mașină proprie" (autoturism). Mirică A-

re. eh ma; ukuld avere 
moștenire, prin răsare*,  
prin jovituri de burai < chtee pr= 
jocuri de noroc. TLzererii tteaete âe 
mijloc, avînd căile de proncm harțe 
limitase, aluneca frecvent în fi
subiecivism, iormlnd o generație scep
tică sau pesimistă, lipsită de ideaber: r 
de elan constructiv. Tîneretni £> eteseie 
exploatate se limita, sub greutatea îm
prejurărilor obiective, te dobkxtree zn*  
calificări profesionale strict necesare pen
tru obținerea unui post care să-: asigure 
existența, iar ce: mai dinamici si mai 
conștienți. se orientau devreme spre acti
vitățile politice și sindicale potrivnice 
orinduirii capitaliste. La noi în trecut, 
tineretul urma. în marea !ui majoritate, 
ocupația părinților, ceea ce a dus te o 
stratificare socială constantă. lipsită de 
mobilitate socială, neînfrfntă decît de 
număr foarte mic de persoane.

t XL Axxma-

if aci : w risf aeții. pe cît
ootber: Armăseiu Eie. tehnician. 26 

Sănătate pestrs realizarea tutun» 
pe care mi le doresc- ; Mo

ța. *xxțk»ară.  26 ani: _Să- 
irire*  ; Curelara AureL con- 

2» aai: trâî ic pace, a avea un
șs cocxtpi optime pentru 

>a. pruaătiR trBămnwilă si cui- 
: Taaori Terezia, funcționară. 21 

de a Bate Mare Jn viață doresc 
lene te*  . 3alac& Maria, laborantă, 

lat de la Ba^ Mare _sâ mă 
±n plia de mate frumusețile și 
Xe Patrie: nez*

TLnerex. aosou <tie insă, din studiul 
. - ----- - in-

riren material ternului istoric și a so- 
riafisanduî științific, ca r din experien
ță proprie că viața si fericirea oamenilor 
cepmd în primul rind de condițiile socia
le. de orinduirea socială din care fac 
parte. De aceea este recunoscător socia- 
nsmulu: pentru posibilitățile de viață, 
noi si superioare rea tinse de capitalism, 
pe care le oferă oamenilor El este recu
noscător în chip deosebit Partidului Mun
citoresc Romîn conducătorul și inspira- 
ratoruî victoriilor poporului.

(Va urma)

pregătire foarte avansat, ceea ce 
t» și dă dreptul să aspire cu 
cele mai mari șanse la victorie. 
Pe de altă parte, antrenorii 
bulgari au făcut remanieri serioa
se in formația țării vecine, dînd 
echipei un plus de tinerețe și 
vigoare. Cit privește reprezenta
tiva țării noastre, aceasta a reu
șit să reunească tot ce are mai 
bun baschetul românesc la ora 
actuală. Pregătirea ei riguroasă 
din ultimul timp, cit și cele două 
victorii obținute în fața Poloniei 
(vicecampioană a Europei) o re
comandă cu prisosință ca o can
didată la medalia de aur. Nu 
sini de neglijat nici șansele bas- 
cheibaliștilor turci și greci ale 
căror echipe pot pune probleme 
serioase multor formații de pe 
continent.

Așadar, orice pronostic este la 
ora actuală prematur. In Orice 
caz avem deplina convingere că 
în zilele ce urmează vom asista 
la întreceri de bună valoare în 
care nivelul jocurilor va satisface 
pină p cele mai exigente ce
rințe. Girează pentru aceasta nu 
numai prezența în formații a- 
unor jucători ca iugoslavii 
Korad (coșgeterul ultimelor două 
campionate europene), Daneu 
(un virtuos al acestui ioc), Djerd- 
ja și Nikolici, grecii Amerikanos 
(un as al driblingului), Panayota- 
rakos și Trontzos (2,16 m), turcii 
Uyguc (unul din cei mai buni 
pivoți europeni), Buyukaykan, 
Kaplanoglu, bulgarii Peicinschi 
Filipov și Dimov sau romînii 
Nedef, Cr. Popescu, Novacek și 
Albu — nume cu mare rezonanță 
în baschetul european, dar și 
faptul că actualul turneu balcanic 
asigură — în funcție de clasa
ment — posibilități de calificare 
pentru viitorul campionat euro
pean.

Va fi o întrecere pasionantă t

V. ANDREI
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REMARCABILE LA

Și de astă dată,

loli ș-a dovedit imbatabilă

i în cea de-a treia 
zi a Balcaniadei de 
atletism, 
romîni 
portat 
Firește, 
îndeaproape, de at

leții iugoslavi și bulgari care, de 
altfel, în clasamentul general pe 
națiuni iși împart locurile doi și 
trei. Lupta sportivă îndîrjită, rit
mul impetuos impus probelor de 
viteză, încordarea de pe pistă au 
fost sporite pentru că în afara 
de adversari, tinerii sportivi ti
veau de încins și rezistența vui
tului care, ieri, (de ce s-o fi su
părat chiar in ultima zi ?) a zbu
rat foile de concurs după care 
arbitrii făceau un adevărat..; ma

sportivii 
s-au com- 
remarcabil. 

secondați OPTIMISM Pfmv TOKIO
ra ton.. a răsturnat tabelele de 
marcaj. Spectatorii își amintesc 
cit i-a dat vîntul acesta năbădă
ios de furcă lui „loli" decisă 
să-și îmbunătățească propriul ei 
record mondial. In două rînduri, 
în timpul elanului, a fost nevoită 
să se oprească la 2 metri in fața 
stilpilor înălțimii, deoarece ciu
tul, rece și surd la emoțiile mi
ilor de spectatori și, firește, și la 
încordarea atletei, a rămas nepă
sător la toate implorările, zbu-

rîndu-i ștacheta. Cu toate acestea 
1,85 m, nu i-a creat probleme 
celei mai bune atlete din lume 
la această probă: Iolanda Balaș 
a stabilit nu nou record balcanic, 
adjudeeîndu-și acest titlu pentru 
a 8-a oară. Poate că marea ten
tativă îi va reușit la Tokio. Și 
noi i-o dorim din inimă. In a- 
ceste condiții mulți competitori 
au obținut rezultate de valoare.

Și aceasta datorită voinței lor de 
luptă admirabile. Dacă Zamfires- 
cu, n-a reușit să obțină titlul su
prem în această competiție in
ternațională prestigioasă la 100 
de m., el s-a revanșat în cursa 
de 200 m plat devenind pentru 
prima dată campion balcanic. 
Căpitanul echipei noastre, Șer
ban Ciochină, cu cei 16,24 me
tri, obține o performanță valo
roasă și cucerește la proba .de

triplusalt intîia oară titlul jocu
rilor. Multiplele încercări ale cu
plului romîn de sulițașe Ma
ria Diți-Diaconescu și Mihaela 
Peneș — recordmană mon
dială ld junioare — a ți
nut trează, de fiecare dată, 
atenția spectatorilor. Cu toate 
că la primele încercări sulița Mi- 
haelei n-a zburat la distanțe prea 
mari, totuși pînă la urmă, adu- 
nîndu-și forțele (cită energie, vi

A L C ANI AD A

te resurse există in fiecare a- 
tlet^f) a reușit să ocupe locul 
doi la această probă ctț 52,S0 m, 
după Diți, care realizase o per
formanță mai buna stabilind un 
nou record balcanic și își cîști- 
gase, pe merit, dreptul să urce 
pe treapta cea mai 'înaltă a po
diumului învingătorilor.

Dar cea de-a treia zi a adus 
a doză mai mare de bucurie și 
în rîndurile sportivilor albanezi 
și turci. în compania celor mai 
buni atleți din Balcani, sportivii 
albanezi au doborît, la București, 
6 recorduri naționale, situîndu-se 
în această privință pe primțil loc, 
iar cei turci două recorduri na
ționale. Alergătorul turc Muhar- 
rent Dalkîlic, dovedindty-șe im
batabil în cursa de 5 000 m> a 
cucerit titlul balcgnic.

Clasamentul pe națiuni
BĂRBAȚI

1. Romînia 172
1—3. Iugoslavia 

Bulgaria
131

4. Grecia 57
5. Turcia 22
6. Albania 9

FEMEI

1. Romînia 99
2. Iugoslavia 83
3. Bulgaria 76
4. Albania 6
5. Grecia 3

TITLURILE BALCANICE 
SE ÎMPART ASTFEL :

1. Romînia 14
2. Iugoslavia 11
3. Bulgaria 6
4. Grecia 3
5 Turcia 1

în curse, tinaliștii probei de 110 m garduri

Revelația probelor de viteză a 
fost iugoslava Cizela Farkaș. Be- 
nefipiind de o alura impresionan
tă ea a terminat cursa de 400 m 
cu un avans de aproape 16 m și 
după mai puțin de 1 minut de la 
pocnetul pistolului a fost îmljră- 
țișată de colegii ei și felicitată de 
adversare pentru frumoasa per- 
formțmță realizată: record balca
nic și record național.

Pțiblicul, cunoscător, obiectiv 
și... deosebit de generos i-a răs
plătit cu aplauze pentru compor
tarea și eforturile depuse, nu nu
mai la rezultatele finale dar și la 
dificilele încercări, cu aceeași 
dărnicie, pe atletul bulgar llle- 
bar&c, pe iugoslavii Djani Kovaci, 
Draga Stamejcici și Radosevici, 
pe grecul Marsellos, — cuceritori 
și ei ai medaliilor jocurilor bal
canice din cadrul celei de-a 
XXUI-a ediții de la București.

Resursele de încurajare ale 
spectatorilor sînt inepuizabile. 
Oare maratonistul Constantin 
Grecescu i-a auzit cînd ei se re
vărsau în cascade de aplauze și 
urale în momentul cînd crainicul 
le relata, prin intermediul mega
foanelor, pasionantul duel care 
se desfășura în finalul cursei. 
Principalul lui adversar, iugosla
vul Musiapici a lăsat neconturat 
răspunsul asupra câștigătorului

■uccesele obținute 
în acest an de 
atleții romîni in 
diferite concursu
ri interne sau in- 
«S^ționale, mi 
fost consființite 

prin comportarea excelentă a 
întregii noastre echipe repre
zentative la actuala ediție a 
Jocurilor Balcanice. Victoria 
este cu atît mai valoroasă cu 
cît ea a fost obținută in con
dițiile unui an olimpic, în ca
re și vecinii noștri au con
semnat progrese importante.

Dar dincolo de aritmetica 
performanțelor, cele 3 zile de 
concurs au remarcat pregnant 
ambiția, puterea de lupta și 
dirzenia cu care reprezentan
ții noștri s-au aruncat in în
treceri. Desigur mulți ani va 
rămîne proaspăt în amintirea 
celor care au fost prezenți ia 
finalul de cursă al Floricăi 
Grecescu la 800 m sau tena
citatea campionului balcanic 
la decatlon Kurt Sokoî care 
a impresionat pe toți adver
sarii lui. La săritura in înăl
țime (a treia probă a decat
lonului) s-a accidentat la pi
cior, fiind nevoie de interven
ția medicului care i-a prir.s

rana în 6 copci. El a continuat 
însă să concureze și a luptat 
cu atita tenacitate incit a re
ușit să cîștige proba cu un 
nou record

Exemplaje p<ș£i. ^g^roas.e 
și aceasta ne'" dă o legitimă 
mîndrie.

în acest an, mai mult decît 
oricînd, Iolanda Balaș nu a 
mai rămas singură pe listele 
celor mai buni sportivi ai lu
mii. Și însăși a 23-a ediție a 
Jocurilor Balcanice poate 
confirma aceasta. Viorica Vis- 
copoleanu. care a realizat a 
cincea performanță a lumii Ia 
săritura in lungime. Șerban 
Ciochină, care și-a adăugat 
din nou o victorie internațio
nală Ia șirul impresionant din 
acest an și o confirmare a lo
cului secund pe care îl ocupă 
pe lista europeană. Maria 
Diaconescu, Andrei Barabaș. 
Ana Sălaj an sînt nume care 
apar din ce în ce mai stărui
tor în toate statisticile atie- 
;ilor cunoscuți in lume.

La aceștia, după cum au con
firmat-o și aceste concursuri, 
se adaugă alfi atleți romîni ca
re bat la poarta consacrării in- 
ternaționale. Constantin Blo
țiu, Mihaela Peneș. Gheorghe

Costache. Gheorghe Zamfires- 
cu. Valeriu Jurcă, Alexandru 
Spiridon, Kurt Sokpl, Petre 
Astafei, pentru a nu pomeni 
decît cîțiva, au posibUitațea 
ca ..în curînd să-și înscrie nu- 
melc printre perfon^i'S^i- 
mli.

Dacă la unele probe vîntul. 
sau lupta pentru un punctaj 
cît mai bun, luptă care nu co
incide întotdeauna cu realiza
rea performanțelor celor mai 
bune, au fost piedici pentru 
rezultate și mai bune, totuși 
cei prezenți pe stadion au pu
tut aprecia corect valoarea 
atleților noștri. De pildă. An
drei Bara'oaș în cursa de 5 00b 
m fiind nevoit să stea în 
mijlocul plutonului ferit de 
vînt, s-a expus atacului lui 
Muharrem Dalkîlic pe ultimii 
300 m ai cursei, căruia pînă 
la urmă i-a căzut victimă. 
Desigur că la o trenă mai ta
re in timpul cursei, altul pu
tea fi rezultatul cum. de ad:- 
feL a declarat și învingătorul 
său după cursă.

Dar, in afara celor mai bu
ni. poate la fel de . uz &- 
tor. pentru noi a fost ccmpor- 
•aree majorității celor tineri, 
a debtrtanțihar in pria- re

prezentativă a țării. Constan
tin Bloțiu, cîștigător a doua 
medalii (una pentru locul I și 
alia pentru locul II), Mihaela 
Peneș pe locul II. Gheorghe 
Ene, Ecaierina Cheșu și Var 
sile Mureșan, toți trei reușind 
să se claseze nesperat pe lo- 
cui III, Gheorghe Costache cu 
un nou record de juniori, pre
cum și Viorel Suciu și Ion 
Rățoi au completat lista „de- 
butanților“ care au trecut cu 
brio primul examen.

Meritul lor jese și mai mult 
în evidență cu cît cîțiva din
tre atleții noștri consacrați 
ne-au adus și cîteva deziluzii. 
Astfel. Lia Manoliu, dominată 
prea mult de comportarea 
bună în concurs a adversare
lor sale, se „fîstîcește44 uneori 
inexplicabil. Trebuie să lupte 
împotriva acestei deficiențe, 
fiindcă rămîne o atletă de va
loare pe care se bazează lo
tul nostru olimpic. De aseme
nea pe linie descendentă se 
găsesc sulițașii noștri Alexan
dru Bizim și Gheorghe Popes 
cu. care după debutul promi
țător din primăvară nu au 
mai confirmat deloc. De ase
menea și Constantin Drâgu- 
leseu la ciocan. Am tot aștep

tat „saltulu performanțelor 
sale, pe care este capabil să 

le atingă și acesta întârzie 
nepermis de mult față de ca-, 
litățile lui fizice și mai ales 
de condițiile avute.

Revenind ța prpgresul evi
dent pe care reprezentativele 
noastre masculine și feminine 
l-au înregistrat cu ocazia a- 
cestor jocuri, putem afirma 
că la baza lor, pe lingă con
dițiile materiale excelente a- 
vute și însuflețirea de a re
prezenta cu cinste culorile ță
rii. au stat seriozitatea în pre
gătire.

Dar toate acestea vor fi pri
lej de analiză mai tîrziu la, 
sfîrșitul sezonului atletic. în 
prezent avem în față ultimele 
și cele mai importante eveni
mente atletice ale anului: 
Campionatele europene ale 
juniorilor de la Varșovia și 
Jocurile Olimpice de la Tokio.

A XXIII-a ediție a Jocu
rilor Balcanice de atletism 
ne-a dat garanția că atleții 
noștri sînt bine pregătiți pen
tru a concretiza speranțele pe 
care ni le punem în ei la a- 
ceste competiții.

REPORTERII
STRĂINI
NE DECLARĂ:

Slobodan Pavlovici 
— ziarul „Borba“ 
Belgrad.

Eu particip pentru 
a 5-a oară Ia Jocu
rile Balcanice. După 
părerea mea ediția 
de-acum, de la Bucu
rești, este cea mai 
bine organizată. Cit 
despre întreceri, pot 
să spun că romînii 
au cea mai bună e- 
chipă de atleți. Și 
s-au comportat după 
așteptări. Lotul iu
goslav a obținut la 
București rezultate și 
locuri mai bune de
cît la Belgrad. Un 
cuvânt despre public. 
Spectatorii români 
sînt buni cunoscători 
ai atletismului, <îrrt

CULESE 
DE PE 
PISTĂ

• Pentatlonul poate fi înti
tulat „proba recordurilor4*.  
S-au bătut toate recordurile 
țărilor participante, recordul 
balcanic al probei, iar a doua 
reprezentată iugoslavă și re
cordul de junioare al țării 
sale.

• Cît de mult valorează un 
centimetru : Șălăjan a arun
cat discul doar la 1 cm de 
recordul personal.

• Foarte interesantă desfă
șurarea decatlonului. în • timp 
ce în 9 probe din cele 10. 
lupta pentru locul întîi s-a 
dat între Mureșan și iugosla
vul Kolnic, după ultima pro
ba se clasează pe locul întîi 
și cucerește titlul balcanic, 
atletul romîn Kurt Socol.

• Primul și ultimul titlu 
balcanic, în prima și ultima 
probă a Jocurilor de la Bucu
rești au fost cucerite de o 
familie: atleții romîni... soții 
Grecescu.

• Titlul cîștigat de echipa 
Turciei a fost cel al fondistu- 
luî Dalkîlic, pe distanța de 
5 000 metri.

• Echipa țării cu cele mai 
multe titluri balcanice este 
Romînia: 14 locuri întîi în 
ierarhia atletismului din a- 
ceastă zonă a Europei, iar cu 
cele mai multe recorduri na
ționale doborîte este... Alba
nia. Atleții albanezi au stabi
lit la București 6 noi recor
duri naționale.

• Cînd Petre Astafei a 
doborît recordul republican la 
prăjină, Iolanda Balaș, deși 
se afla în concurs, s-a dus și 
l-a îmbrățișat. Gestul ei a fost 
aplaudat de public.

în plutonul fruntaș la 5000 m : atletul turc D-

• RELIEF l 
I MIȘCĂTOR ]
I

obiectivi, au știut 
sâ-i aplaude pe toți 
spoetiK-ji, pe toti cam
pionii. Aceasta în-
<<amnâ c2-i ud pu-

repofos ce ia ziarul 
pontic „Vcia-Xea- fi 
skDCâss&âlai sportiv

- V:-i
începod din 1930 

o pzrfiripri la a- 
proope toate bdea- 
n adele. Românii au 
rențit o foarte bună 
crganinre a jocurilor.
Aceste • un succes. 
Al doilea e al spor
tivilor romîni care au
luptei bine și au o-

cupat, și la băieți și 
la fete, primele locuri 
pe națiuni. Victoriile 
atleților roxnSni, per
formanțele de valoa
re obținute, le pun 
și pe seama talentu
lui și eforturilor lor 
dar și pe condițiile 
materiale create de 
statul romîn pentru 
dezvoltarea sportului.

Bucureștiul, cunos
cut în Europa ca 
..Parisul Balcanilor" 
este un oraș ce-si 
merită faima cuceri
tă. Blocurile noi, ar
hitectură modernă, 
parcurile și florile de 
perie tot, fac o im
presie excelentă. Lo
cuiesc la complexul 
studențesc de lingă 
Operă care e situat 
înir-ua cadru de na
tură agreabil. M-au 
imprerionat condițiile 
confortabile in care 
învață și trăiesc stu
denții rouxini.

Erhoaa Almaleh. 
ziarul ..Naroden 
Sport", Sofia.

In atletism aceas
tă întrecere este cel 
mai puternic cam- 
pionat balcanic îna
intea jocurilor olim
pice. Socotesc că la 
Tokio atleții balca
nici vor obține re
zultate chiar și mai 
bune decît la Bucu
rești. Doresc tuturor

celor care vor repre
zenta culorile țărilor 
balcanice la Olimpia
dă, atleților romîni — 
cei mai buni în ac
tuala Balcaniadă — 
succes și performan
țe noi.

Ieremic Radomir, 
ziarul „Sport", Bel-

Ca și precedenta 
Balcaniadă de la Bel
grad, și cea de la 
București, a arătat că 
această competiție in
ternațională este cea 
mai bună întrecere 
dintre atleții din a- 
ceasta parte a Euro
pei. Atleții balcanici 
în fiecare an stabi
lesc recorduri tot mai 
valoroase care rețin 
atenția forurilor de 
specialitate europene. 
La București s-a con
firmat acest lucru: 
atleții din cele 6 țări 
pot și năzuiesc să o- 
cupe locuri tot mai 
înalte în ierarhia atle
tismului european și 
mondial. Iată de ce 
organizarea anuală a 
acestei întreceri își 
dovedește utilitatea. 
Această frumoasă ma
nifestare sportivă și 
spirituală, frățească și 
prietenească, mi-a ' 
plăcut foarte mult. 
Totul, totul mi-a plă
cut foarte mult.

acestei probe tradiționale, clasi
că în ierarhia jocurilor balcanice, 
pînă și pe ultimele sute de me
tri. Printr-un efort caracteristic 
unui sportiv care-și dăruie culori
lor patriei întreg talentul și pu
terea de luptă, avînd un finiș de 
zile mari, Grecescu a încheiat 
jocurile balcanice cu o meritată 
victorie românească. A fost la fel 
de aplaudat și aclamat ca și so
ția lui, Florica Grecescu, care 
în prima zi înscrisese pe Usta tit
lurilor balcanice pe primul Ide, 
tot o victorie a atletismului ro- 
mînesc.

In palmaresul sportului țării 
noastre s-a înscris o nouă victo
rie de prestigiu. Atleții noștri au 
cîștigat 14 titluri balcanice situ
îndu-se, în clasamentul pe na
țiuni, pe primul loc și au doborît 
4 recorduri naționale. Rezultatele 
finale atît ale sportivilor romîni 
cît și ale celor oaspeți, din țările 
prietene și vecine, onorează orice 
mare competiție internațională 
de anvergură. Succesele tuturor 
au fost sărbătorite duminică 
seara la lumina reflectoarelor pe 
stadionul Republicii din Capita
lă. Cele trei zile de întreceri pal
pitante din care n-au lipsit sur
prizele, au însemnat pentru fie
care sportiv o chemare și un le- 
gămînt sincer pentru înțelegere 
și prietenie. Solii sportului balca
nic s-au dăruit trup și suflet vic
toriei, într-o întrecere sportivă 
loială, prietenească. Și cîștigătorii 
și învinșii s-au despărțit prieteni 
și vor rămîne pentru totdeuana 
prieteni. Iar salutul publicului 
bucureștean n-a însemnat alt
ceva decît sincera sa adeziune și 
urare de succes pentru apropiata 
lor reîntâlnire din Țara soarelui 
răsare.

Au fost corectate 2S recordart 
balcanice ți 2^ de recorduri națio
nale (Albania 6, Rominia 5, Bulga
ria 4, Iugoslavia Grecia 3 ți Tur
cia 2).

AU CUVÎNTUL CAMPIONII
IOANA PETRESCU — cam

pioană balcanică la 200 m: 
„Am plecat în cursă decisă să 
mă „bat" pînă la ultima pică
tură de energie. Am muncit 
mult la antrenamente în acest 
an și eram sigură că voi ieși 
victorioasă.

în cursă așa s-a și întîmplat. 
Cînd m-am văzut in frunte 
după 100 m nu am mai simțit 
nici o oboseală și eram con
vinsă că fiecare pas mă duce 
spre victoria pe care am do
rit-o atît de mult".

• CHRISTOS PIERAKOS: 
„Sint deosebit de fericit că 
am ciștigat proba de aruncare 
a suliței. Nu a fost prea ușor, 
mai cu seamă că am avut ad
versari redutabili în persoana 
lui Bizim și Popescu. Plec prin

urmare cu cele mai frumoase 
impresii din minunaîc roasrrc 
Capitală. Noi, sportivii greci, 
ne-am simțit excelent din toate 
punctele de vedere în Rom - 
nia. Revenim cu plăcere, ori- 
cind să concurăm alături c« 
sportivii romîni. Acum tr.c 
gindesc la Tokio... Aș fi foarte 
fericit ca in capitala Japoniei 
să repet această performanțe 
(sau să obțin una mai bur.c 
decît 77,30 m) pentru a ocupe 
un loc printre primii șase*.

• DRAGA STAMEJCICI: 
„Interesantă ediție a Balcania
dei, cu atîtea rezultate bune, 
cu multe recorduri naționale 
Mă gindesc, de pildă, la pen
tatlon, unde nu numai eu, ci 
și romînca Pândele și bulgă- 
roaica Vîrbanova ca ?i alba
neza Muko am corectat recor
durile țărilor noastre... Iată de

ce zpreciez această a XXIII-z 
edipe a competiției ca foarte 
'eușitâ. Și ca rezultate, și ca 
-ranizere, 0 ca umbiaRța.
Ca_ spectatoare mi-au plă

cut mtdî Iolanda Balaș, care 
desminte faima de cea 

mai strălucită reprezentantă 
feminină din lume îr proba 
de înălțime, și Viorica Viscopo 
leanu, eroina de drept și de 
fapt a acestui important eve- 
•ument sportiv'.

• DÎMITĂR HLEBAROV : 
.Dacă nu mi-ar fi ieșit parii la 

prima încercare pe 4,30 m, nu 
știu, sincer vorbind, cum s-ar 
fi tranșat „duelul' meu cu As
tafei... Mi-a prilejuit mai mul
te emoții decît experimentatul 
prăjinist iugoslav Leșek. Cred,
totuși, că puțin mai decis, As
tafei putea aduce și el Româ
niei un 4,80 m sau, poate diiar

mai mult... Ceea ce nu mă in- 
âoiesc să se întîmple cît de cu- 
ri«d—

Ir altă ordine de idei — 
■ ota 10 organizatorilor romîni. 
Au răspuns integral și celor 
nu» eangenți dintre concu- 
renți'.

• GEORGIOS MARSELLOS:
M-am străduit ca după un 

142 în serii, să scot un rezul- 
:aî de 14 secunde, sau chiar 
’nai bun, în finala de 110 m.g. 
Dar, cu toate eforturile noa
stre, ale finaliștilor probei, nu 
s-a putut. Vîntul în rafale ne-a 
f-jst o barieră de netrecut!... 
Mii de mulțumiri publicului 
pentru aplauze și simpatia ce 
mi-a dovedit precum și calde 
felicitări lui Macovei care m-a 
urmărit ca o umbră de la pri
mul gard.

Țin mult să remarc or

ganizarea la înălțime, sub 
toate aspectele. Nădăjduim ca 
anul viitor, la Atena, partici
pant la Balcaniadă să se sim
tă la fel de bine ca și la 
București, acum..."

• MUHAREM DALKÎLIC : 
„Păcat că vîntul puternic a 
obligat pe majoritatea concu- 
renților să facă cursă de aș
teptare. Cînd am ajuns la ulti
mul tur am fost sigur că voi 
cîștiga.

Victoria obținută în con
cursul foarte bine organizat, 
o pistă bună, și mai ales Bucu
reștiul, acest oraș în continuă 
și minunată transformare — 
am mai fost la București în 
1959 — vor rămîne puternic 
imprimate în suflet",

• ȘERBAN CIOCHINĂ — 
căpitanul echipei R.P.R.:

„Concursul mi-a confirmat 
că mă găsesc intr-un stadiu 
bun. De aici încolo singurul 
gînd... Tokio!

Echipa noastră a fost în pri
mul rînd o... echipă. „Omul 
doi" deosebit de important în 
concursurile pe puncte a fost 
de astădată mult mai prezent 
în fruntea clasamentului decît 
în edițiile precedente. Dovadă 
..echipajele" Barabaș — Bloțiu, 
Diaconescu — Peneș, Sokol — 
Mureșan, Spiridon — Porumb, 
Bloțiu — Ene, Petrescu *—> 
Cheșu, Popa llie — Barbu, 
Grecescu — Todorov. Poate 
că înmulțirea „viorilor întîi" 
este și o cauză a progreselor 
recente ale atletismului nos
tru'*

Șerban Ciochină în zbor către

16,24 m Ia triplusalt
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VIENA 

Conferința 
generală a A.I.E.A.

VIENA 14 (Agerpres). — La 
14 septembrie s-a deschis la 
Viena cea de-a VIII-a Confe
rință generală a agenției in
ternaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.) din care fac 
parte 88 de state.

Din R. P. Romînă la confe
rință participă o delegație con
dusă de acad. prof. Horia 
Hulubei.

Conferința va examina pro
gramul privind activitatea 
A.I.E.A. pe anii 1965—1966, 
bugetul agenției și o serie de 
probleme privind folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice printre care extinderea 
facilităților și sporirea furni
zării de informații în legătură 
cu această problemă. Partici- 
panții la conferință vor discu
ta, de asemenea, cererile de 
afiliere la Organizație a Ku
weitului, Republicii Malgașe, 
Ciprului și Kenyei și va pro
ceda la alegerea a 12 din cei 
25 de membri ai Consiliului 
guvernatorilor. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă, Con
ferința va examina propune
rea guvernului japonez ca cea 
de-a IX-a Conferință generală 
a Agenției internaționale pen
tru energia atomică să se 
desfășoare la Tokio.

----- •------

Lucrările 
Organizației 

Energetice 
Mondiale

LAUSANNE 14 (Ager
pres). — La Lausanne s-a des
chis la 13 septembrie congre
sul Organizației Energetice 
Mondiale (O.E.M.), la care par
ticipă peste 1 500 de reprezen
tanți din aproape 50 de țări, 
în cele cinci zile cit va dura 
congresul, participanții vor lua 
în discuție o serie de proble
me importante cum sînt cele 
ale dezvoltării sistemelor e- 
nergetice, obținerii directe de 
energie electrică din meca
nismele ce acționează prin în- 
virtire. raționalizării încălzirii 
și ventilației etc. Pe ordinea 
de zi a congresului figurează 
de asemenea probleme legate 
de planificarea dezvoltării e- 
nergeticii.

Din R. P. Romînă, la lucră
rile congresului participă o 
delegație compusă din acad. 
Remus Răduleț și prof. univ. 
Gheorghe Bărănescu, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

• Festival de teatru 
pentru copii

Cel de-al 23-lea Festival inter
national de teatru pentru co
pii se va închide ia 24 sep

tembrie cu reprezentația „Bobul 
de piper*'  după fabula populară a 
lui Ljubisa Dokic, în interpretarea 
„Teatrului de pionieri" din Za
greb.

• Vestigiile unui vechi oraș

Pe insula iugoslavă Visa, din 
Marea Adriatică, un grup 
de arheologi a descoperit 

vestigiile orașului antic grec Isa. 
In timpul săpăturilor a fost des
coperit un mozaic care s-a păs
trat întreg și care are o supra
față de 100 metri. Au mai fost

Cu ocazia Festivalului de tea
tru pentru copii, se vor desfășura 
la Veneția lucrările Comitetului 
permanent „Internațional Chil
dren's Theatre organization", aso
ciație constituită recent la Londra 
si care cuprinde teatrele pentru 
copii.

Uraganul „Cleo' a provocat în drumul sau distrugeri Imense. Iată cum arată o strada din 
orașul Bos-Terre, capitala insulei Guadelupa, după trecerea acestui uragan

Vizita tovarășului 
Mihai Dalea în Austria

VIENA 14 (corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite:

In cursul zilei de luni, tova
rășul Mihai Dalea, președin
tele Consiliului Superior al 
Agriculturii din R.P. Romînă, 
care se află în Austria la in
vitația ministrului agriculturii 
și silviculturii al Austriei, ing. 
dr. Karl Schleinzer, a vizitat 
stațiunea zootehnică din Nie- 
dertalheim, instalațiile de 
mulgere ale fermei Frank din 
Holzleiten, școala agricolă de 
calificare pentru femei din 
Elmberg, pivnițele cooperati
vei viticole din Durnstein, 
Institutul de cercetări agro- 
chimice și Institutul de pro
tecția plantelor din Viena.

Președintele Camerei agri
cole din Austria inferioară. 
Alois Scheibenreif, a oferit o 
masă în cinstea tovarășului 
Mihai Dalea. La masă au par
ticipat Eduard Strauss, pre
ședintele Tîrgului internațio
nal de la Viena și personali

Vietnamul de sud
Ultima lovitură de stat 

a eșuat
SAIGON 14 (Agerpres).. -

Cea de-a treia lovitură de stat 
din ultimele 10 luni, care a 
avut loc în Vietnamul de sud 
la 13 septembrie, a eșuat, 
într-o emisiune a postului de 
radio Saigon, duminică seara 
se anunța că „generalul Khanh 
s-a înapoiat în capitală de la 
Dalat“ și câ „trupele genera
lului Lam Van Phat" s-au re
tras din oraș. Potrivit acelu
iași post de radio, trupele gu
vernamentale au reluat con
trolul asupra țării. Luni dimi
neața, generalul Khanh a vor
bit la postul de radio Saigon, 
anunțînd că triumviratul celor 
trei generali își reia activita
tea și că conducătorii loviturii 
de stat urmăreau să readucă 
la putere „elementele care au 
rămas credincioase regimului 
lui Ngo Dinh Diem“. Totodată, 
intr-un scurt comunicat trans
mis de postul de radio Saigon, 
un grup de studenți declară că 
lovitura de stat din 13 septem
brie urmărea reînființarea 
partidului Can Lao. fondat de 
defunctul Ngo Dinh Diem.

Tot luni dimineața, genera
lul Khanh a avut o întrevede
re cu Alexis Johnson, locțiito
rul ambasadorului american 
la Saigon, Maxwell Taylor, 
care i-a confirmat că „S.U.A. 
nu vor aproba nici un fel de 

DE TOATE
găsite obiecte din ceramică și 
sticlă, podoabe vechi, monede din 
timpul împăratului roman Adrian, 
care a domnit în secolul al II-lea 
al erei noastre.

• in Calea lactee

/ntr-un raport înaintat Admi
nistrației naționale pentru 
problemele aeronauticii si 

cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A), dr. Harrison Brown, 
geochimist ia Institutul tehnologic 
din California, subliniază că, după 
părerea sa, ființe tot atît de inte
ligente ca și omul ar putea trăi 
în planetele situate în galaxia 
Căii lactee. După părerea lui 
Brown, ar putea exista sute de 
planete în Calea lactee care ar 
primi lumină de la Soare și pe 
care viața ar fi posibilă. El a su
bliniat însă că teoria sa trebuie 
dovedită cu probe.

• 0 nouă tentativă reușită

O nouă tentativă reușită a fost 
făcută de către oamenii de 
știință americani de la Cen

trul de cercetări Cami Roberts 

tăți din conducerea Ministe
rului Agriculturii.

In cursul după-amiezii tov. 
Mihai Dalea a vizitat Tîrgul 
internațional de la Viena, și 
pavilionul R. P. Romîne.

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Viena, Mircea Ocheană, a 
oferit luni seara o recepție în 
saloanele ambasalei, în cinstea 
tovarășului Mihai Dalea și a 
persoanelor care-1 însoțesc.

La recepție, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cor
dială, au participat dr. ing. 
Karl Schleinzer, ministrul a- 
griculturii și silviculturii al 
Austriei, ing. Leopold Figl, 
șeful guvernului landului 
Austria inferioară, ing. Eduard 
Hartmann, președintele Uni
unii cooperativelor din Aus- 

turii. funcționari superiori ai 
Cancelariei federale și ai Mi
nisterului Agriculturii, perso
nalități ale vieții politice și 
ec-nomice din Austria, zia
riști.

acțiuni politice din Vietnamul 
de sud care ac putea duce la 
înlăturarea actulului guvern".

Știrile privind lovitura de 
stat din Vietnamul de sud au 
provocat surpriză la Washing
ton, mai ales în urma raportu
lui optimist prezentat săptă- 
mîna trecută de generalul 
Maxwell Taylor, ambasadorul 
S.U.A. în Vietnamul de sud. 
Președintele Johnson a convo
cat într-o ședință extraordi
nară pe secretarul de stat 
Dean Rusk și pe ministrul a- 
părării McNamara, cu care a 
discutat problema crizei sud- 
vietnameze. La sfirșitul ședin
ței, care a durat o zi întreagă, 
s-a dat publicității un comu
nicat, în care se arată că 
..guvernul american dezaprobă 
orice acțiune care poate im- 

rrezentanulor de seam 
populației".

într-o declarație ante: 
făcută de purtătorul de c 
al Departamentului de S 
exprima speranța că guv 
sud-vietnamez va putea 
față situației create de 
tura de stat a generalulu 
Van Phat.

(California), pentru a stei. : sate
litul de telecorranizc^i ?
3", lansat la 19 august pe o orbi
tă „staționară". Prin uitemed.- 
acestui satelit ur—eczi »- fie
transmise prin televiziune 1b Ame
rica și în Europa, imagini de 
Jocurile Olimpice de la Tokio. 
Potrivit unui anunț a! Adrrinisîrc- 
ției naționale pentru probieme-e 
aeronauticii și cercetarea spaUuM 
cosmic (N.A.S.A.), asemenea cer- 
celări vor fi necesare periodic, 
întrucît satelitul nu poate rămJne 
mult timp sincronizat datorită. In
tre altele, și faptului câ Pămlntul 
nu este perfect rotund. In aceJcși 
timp, din Tokio se anunță că 
televiziunea japoneză a recepțio
nat primele imagini clare de oe 
satelitul „Syncom 3". Aceste ima
gini s-au menținut perfecte timp 
de 5 minute. Buletinul de presă 
al Casei Albe menționează că ob
ținerea acestor imagini de către 
japonezi dă speranța că Jocurile 
Olimpice de la Tokio vor putea fi 
transmise In bune condiții.

In plină mare, un vas de pescuit polonez descarcă peștele 
prins pe un vas-baiă

Câmp an ia

din S
WASHINGTON 14 (Agerpres.

— In cadrul campaniei etedo- 
rale din S.U.A, candidații de»o- 
CTați și republicani continuă să-s.

Problema cipriota

Ir.tr-ud interviu acordat televi. 
ziunn vest-gmiane. președ’.n- 

clarat că problema cipriotă

• conformitate cu Carta O.N.U., 
I In condițiile excluderii orică- 
I rei forțe din afară.

Exprimindu-și speranța că 
| în cele din urma rațiunea va 
I învinge, el a declarat că în 

cazul cînd Turcia ar încerca 
să rezolve problema cipriotă 
pe calea armelor, aceasta ar 
putea duce la consecințe grave 
pentru pacea în întreaga lume. 
Makarios a declarat că ..planul 
Acheson", care prevede îm-

e scurt • D e scurt
VIENA. — Luni după- 

amiază. pavilionul R. P. Ro
mîne de la Tîrgul intemațio-. 
nai de la Viena — care se 
bucură de o deosebită afluență 
— a fost vizitat de vicecance
larul Austriei, dr. Bruno Pit- 
termann.

Lucrările A.I.T.A,

BOGOTA. — La Bogota s-au 
deschis lucrările Adunării Ge
nerale a Asociației interna
ționale a transporturilor ae
riene. Cu acest prilej, directo
rul general al AITA, William 
Hildred, a prezentat raportul 
anual în. care se arată că, în 
anul 1963, traficul total pe 
liniile regulate ale societăților 
membre ale acestei asociații a 
ctescut cu 12,2 la sută față de 
anul precedent, atingînd 16 990 
milioane tone-kilometri.

In ce privește capitolul în
zestrării materiale, raportul 
indică faptul că a continuat 
să se afirme tendința sporirii 
numărului de aparate cu reac
ție în dauna acelora cu mo
toare cu piston. La sfîrșițul 
anului 1963, membrele AITA

electorala

L. A.
LLer, a încercat să explice că 
•hdwaîCT nu ar fi în favoarea 
■-arx de a se lăsa la latitudinea 

folosirea armelor ra- 
e-L ci numai Ia dispoziția co- 
taadaaentului N-A.T.O. Incer- 

sâ Boev eze xx*ul  lui Gold- 
Tr-i-k-f? lirJ -Vw

■câe. d a ■esțreag. de rsegâ- 
ra. <ci aresSa a enefideeaft ca 

fmntare d.ntre cazxLdxțn parti-

Potrivrt age=ț3es Frarxe Presse, 
aceasta va fi o etapa oecxs.vă în 
cadrul rampa niri- CarxLdații de
mocrat pcrâesc ca favorit arind 
în vedere câștigul politic pe care 
l-a obținut Johnson prin vizita 
în regnnuje smstrate din Geor-

Soodajrie efectuate de către 
diferite orțanizațu în întreaga 
țara coufinnâ avantajul pe care 
îl deține președintele Johnson în 
actuala camparie electorală.

este inac
ceptabil și a subliniat că Ci
pru’. își va continua politica sa 
externă ce neutralitate.

ANKARA 14 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, președintele Con
siliului de Miniștri al Turciei, 
Ismet Inonu, a acut duminică o 
lungă întrevedere cu ministrul de 
externe turc, F. C. Erkin, și cu 
generalul Cemal Tural, coman
dantul fcrțelor terestre ale Tur
ciei, cu care a examinat situația 
din Cipru în lumina ultimelor in
formații, furnizate de însărcina
tul cu afaceri al Turciei la. Ni
cosia, Fuad Shahinbash.

dispuneau de 3 075 aparate, 
dintre care 789 cu reacție, 614 
turbopropulsoare, 1 643 cu mo
toare cu piston și 29 elicoptere.

NAIROBI. — Tom Boya, minis
trul de justiție a! Kenyei, a făcut 
duminică o declarație în care s-a 
pronunțat in favoarea convocării 
unei conierințe a tuturor liderilor 
africani din Rhodesia de sud. Re- 
ferindu-se la rezultatele tratative
lor duse de premierul sud-rhodc- 
sian rasist, lan Smith, la Londra, 
Mboya a subliniat că, Ia un even
tual referendum popular. Smith va 
fi cu siguranță înfrînt,

MALAWI : Situație 
politică neclară

BLANTYRE. — Situația poli
tică din Malawi continuă să fie 
neclară. In timp ce aproape toți 
membrii guvernului nu-și mai în
deplinesc atribuțiile, unii dintre 
ei fiind demiși, iar alții demisio
nați din proprie inițiativă, pri
mul ministru Hastings Banda, este 
este de mai multe zile singura 
personalitate cu autoritate răma
să la conducerea țării. Conflictul 
dintre primul ministru și ceilalți 
membri ai guvernului nu a fost 
soluționat.

în Comitetul 
special O.N. U.

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Membrii comitetului special al 
O.N.U. pentru cercetarea si
tuației din Oman și din ce
lelalte teritorii ale Arabiei de 
Sud au sosit la Cairo pentru 
a-i asculta pe reprezentanții 
diverselor partide și organiza
ții din Oman în legătură cu 
situația din acest teritoriu. In 
același scop, ei au vizitat în 
prealabil Londra, Dammam 
(Arabia Saudită) și Kuweit. A- 
cest comitet are sarcina de a 
întocmi un raport cu privire 
la situația din Oman, pe care 
îl va prezenta la cea de-a 19-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Luni dimineața, mem
brii comitetului au început au
dierea diverșilor petiționari. 
Primul care a fost ascultat a 
fost emirul Saleh Ben Eissa al 
Harithy, membru în Consiliul 
Suprem al Omanului. El a acu
zat guvernul britanic că în
calcă suveranitatea Omanului 
și principiile Cartei O.N.U. și 
a prezentat apoi situația grea 
a poporului din Oman ca ur- 

, mare a dominației colonialiste, 
în Oman nu sînt școli, asi
stență socială, alimente și nici 
măcar apă potabilă. Cererii 
insistente a poporului orna- 
nez de a i se acorda inpeden- 
dență, a spus emirul, i s-a 
răspuns cu agresiunea armată.

BRAZILIA. Imagine din Rio 
de Janeiro
----- •-----

Examinarea principiilor 
de drept internațional
CIUDAD DE MEXICO. — 

La Ciudad de Mexico, Comi
tetul special al O.N.U. pentru 
examinarea principiilor de 
drept internațional privind 
relațiile amicale și cooperarea 
între state a trecut la exami
narea principiului reglemen
tării pașnice a disputelor in
ternaționale.

Luînd cuvîntul, reprezen
tantul R. P. Romîne, Aurel 
Cristescu, a subliniat că țara 
noastră se pronunță cu con
secvență pentru soluționarea 
pașnică, pe calea tratativelor, 
a problemelor internaționale 
litigioase. Metoda negocierilor 
s-a doverit a fi cea mai efica
ce pentru rezolvarea proble
melor internaționale și pre
zintă o importanță deosebită 
în lumea contemporană, co- 
respunzînd pe deplin princi
piului egalității și suverani
tății statelor.

MOSCOVA. — După cum a 
anunțat Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. guvernul 
sovietic a adresat o invitație 
președintelui Pakistanului, 
Ayub Khan, de a face o vizită 
în Uniunea Sovietică. Pre
ședintele Pakistanului a accep
tat această invitație. Data vi
zitei va fi anunțată ulterior.

Argentina revendică 
insulele Malvine

BUENOS AIRES. — Un 
proiect de lege stabilind su
veranitatea Argentinei asupra 
platformei continentale mari
time și o rezoluție care men
ționează că insulele Malvine 
(pe care Argentina le reven
dică Angliei) fac parte din 
această platformă continenta
lă, au fost aprobate în unani
mitate de către Senatul ar
gentinian.

SAN MARINO. — Citind 
surse autorizate, dar neoficiale, 
agenția United Press Internatio

Congo
Atmosfera de panica 

la Coquilhatville
LEOPOLDVILLE — 14 (A- 

gerpres). — Trimisul special al 
agenției France Presse relevă că 
la Coquilhatville atmosfera se 
caracterizează prin „totală pa
nică". „Toți plecăm spre Leo
poldville", i-au declarat trimisu
lui special al France Presse-ului 
comandanții unei coloane de sol
dați belgieni care părăseau Co
quilhatville, capitala regiunii cen
trale a Congoului. Alte cîteva 
sute de europeni au părăsit cu 
cîteva ore înainte orașul, pe bor
dul unor avioane americane.

Același corespondent anunță 
că generalul Mobutu, comandan
tul suprem al armatei naționale 
congoleze, a întreprins un zboi 
de recunoaștere deasupra ora
șului Coquilhatville și regiunii 
învecinate, unde, după cum a 
declarat el, pe baza celor văzute 
din avion, „nu a remarcat pre
zența răsculaților". El s-a întîl- 
nit apoi cu ofițerii superiori ai tru
pelor guvernamentale din Coquil
hatville, încercînd să înlăture pa
nica ce a cuprins în primul rînd 
trupele din acest oraș. „Optimis
mul generalului Mobutu, scrie în 
continuare trimisul agenției Fran
ce Presse, este într-adevăr nece
sar pentru moralul populației și 
soldaților. Răsculații nu sînt așa 
departe de oraș, după cum afir
mă generalul Mobutu. Ei au 
ocupat localitatea Boende, la 300

Situația din Federația Malayeză
KUALA LUMPUR 14 (Ager

pres). — Acțiuni potrivnice Fe
derației Malayeze au loc, după 
cum s-a mai anunțat, nu numai 
în Singapore și în celelalte teri
torii incluse cu forța în federa
ție, dar cu o deosebită intensitate 
ele se desfășoară chiar pe terito
riul Malayei, nu departe de ca
pitala federației, Kuala Lumpur. 
Agenția Reuter anunță că în 
regiunea de junglă din sudul 
Malayei (statul Johore), unde 
sînt semnalate acțiuni ale unor 
detașamente de partizani, avioa
nele britanice care acordă sprijin 
militar guvernului Federației Ma- 
layeze au efectuat în ultimele 
zile raiduri de recunoaștere și 
atacuri aeriene, în încercarea de 
a lichida puternica mișcare de 
partizani din această regiune.

Ministrul apărării al Mala- 
yeziei, Abdul Razak, a avut o în
trevedere cu înaltul comisar bri
tanic la Kuala Lumpur, lordul 
Head, cu care a dezbătut situa
ția încordată din Federația Ma
layeză.

Duminică, generalul K. Sup- 

nal anunță că alegerile parla
mentare care s-au desfășurat du
minică 13 septembrie în Repu
blica San Marino s-au soldat cu 
următoarele rezultate: Partidul 
democrat-creștin a obținut 29 de 
locuri, comuniștii — 14, social- 
democrații — 10, socialiștii — 6 
și partidul recent creat „Mișca
rea pentru apărarea libertăților 
fundamentale**  — un loc. Agen
țiile remarcă că pentru prima 
dată în istoria de 1 663 de ani 
a Statului San Marino (cea mai 
veche republică din Europa, fon
dată în anul 301) la alegerile de 
duminică au participat la vot și 
femeile.

Raportul Comisiei Warren

WASHINGTON. — După 
cum transmite agenția U.P.I., ra
portul Comisiei Warren, care 
anchetează împrejurările asasină
rii fostului președinte Kennedy, 
este aproape de a fi încheiat. Se 
așteaptă ca acest raport să fie 
dat publicității la 28 septembrie.

Președintele Comisiei, judecă
torul Earl Warren, a declarat 
că „este o problemă de zile" 

kilometri de Coquilhatville, și 
sînt hotărîți să înainteze spre a- 
cest oraș".

Trimisul special al France 
Presse-ului relatează apoi că, 
înainte de a se reîntoarce la Leo
poldville, generalul Mobutu s-a 
hotărît totuși să întreprindă un 
zbor deasupra localității Ingende, 
situată pe drumul dintre Boende 
și Coquillatville. Ceea ce a con
statat, scrie trimisul A.F.P., nu l-a 
bucurat. Localitatea este aproape 
total părăsită. Militarii, potrivit 
unor știri sosite din Ingende, sînt 
de asemenea în panică în aștep
tarea răsculaților.

In încheierea știrii sale, trimi
sul A.F.P. scrie :

„Ne-am întors apoi la Leo
poldville. înainte de aterizare am 
pus o întrebare generalului Mo
butu : Ce părere aveți despre re
zoluțiile de la Addis Abeba ?. 
Mi s-a răspuns : Știți, eu îmi fac 
datoria și nu fac politică. Cînd 
mi se va spune sa încetez, voi 
înceta".

Pe de alta parte, corespon
dentul agenției Associated Press 
anunță că la Leopoldville au so
sit știri despre acțiuni ale răs
culaților în orașul Albertville și 
împrejurimi. Ca urmare, un grup 
de mercenari a plecat spre Al
bertville, pentru a întări forțele 
polițienești locale.

hamonghkhon, secretarul general 
al S.E.A.T.O. s-a oprit pentru cî
teva ore la Singapore, în drum 
spre Australia și Noua Zeelandă. 
El a făcut o declarație presei, în 
care a arătat că principala che
stiune pe care o va discuta, atît 
în Australia, cît și în Noua Ze
elandă, va fi situația din Malaye- 
zia, precizînd totodată că, în 
cazul în care unul dintre mem
brii S.E.A.T.O. va cere interven
ția blocului în conflictul Mala- 
yezia-Indonezia, blocul militar va 
da curs cererii.

Guvernele din celelalte terito
rii ale federației Malayeze în
treprind măsuri împotriva altor 
grupuri clandestine. Primul mi
nistru al teritoriului Singapore, 
Lee Kuan Yew, a declarat, de 
pildă, la sosirea de la Londra, 
că „va lua măsuri pentru a opri 
acțiunile grupurilor subversive", 
trecînd sub tăcere faptul că în 
ultima vreme Singapore este cu
prins de valul unor demonstrații 
antiguvernamentale potrivnice 
Federației Malayeze.

pînă cînd raportul va fi prezen
tat președintelui Johnson.

Tratativele 
indiano-ceyloneze

COLOMBO. — La Colombo a 
fost dat publicității comunicatul 
final al tratativelor dintre primul 
ministru al Ceylonului, Sirimavo 
Bandaranaike, și ministrul afaceri
lor externe al Indiei, Sardar Swa- 
ran Singh. In comunicat se subli
niază că cele două părți au fost 
de acord ca Oceanul Indian să fie 
transformat într-o zonă denuclea- 
rizată.

In timpul tratativelor, se spune 
în comunicat, au mai fost dezbă
tute o serie de probleme legate 
de dezarmare, de apropiata confe
rință a țărilor neangajate, de con
vocarea unei conferințe afro-asia- 
tice și altele.

LUSAKA. — Luînd cuvîntul la 
un mare miting, la care au luat 
parte peste 5 000 de africani, pri
mul ministru al Rhodesiei de nord, 
Kenneth Kaunda, a declarat că, 
după proclamarea independenței 
țării, la 24 octombrie, în țară nu 
vor mai fi admiși acei străini care 
au încercat sâ provoace discordie 
în rîndul populației sau între 
populație și guvern.

REDACȚIA Ji ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.80.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Srfnteii”.


