
Cu planul
pe 9 luni
îndeplinit

• CLUJ (do la corespondentul 
nostru).

Unitățile producătoare ale Di
recției regionale a economiei 
forestiere Cluj și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe 9 
luni. De la începutul anului și 
pînă acum muncitorii forestieri 
au realizat un indice de utili
zare a masei lemnoase cu 4,6 la 
sută mai mare decît cel plani
ficat, au sporit productivitatea 
muncii cu 2,8 la sută. Aceste 
succese se explică prin extin
derea mecanizării care la ope
rațiile doborît-secționat a cres
cut cu 24 la sută iar scos-apro- 
piat cu 6 la sută față de sarci
na planificată. în cele 8 luni 
care au trecut din acest an par
cul de mașini și utilaje al uni
tăților forestiere din regiune a 
crescut cu 83 fcrăstraie meca
nice și 17 funiculare, iar Ia fa
bricile de cherestea din Poieni 
și Uva Mică au intrat în func
țiune noi gatere, de mare pro
ductivitate.

DEVA. — Oțelarii de la Com
binatul siderurgic Hunedoara 
au îndeplinit planul de produc
ție pe 9 luni cu 13 zile înainte 
de termen.

Datorită gospodăririi cu grijă 
a materiilor prime și consumu
rilor specifice, a reducerii chel
tuielilor de producție, oțelarii 
hunedoreni au înscris de la în
ceputul anului la capitolul eco
nomii realizate peste plan, suma 
de 11 667 000 lei.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia

Un nou obiectiv industrialUzina de preparareScînteia" a minereurilor
De la Ministerul

Invătămintului

tineretului
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Salut ziarului

Uzina „Steagul Roșu“-Brașov. Peste 2—3 minute 
un. nou autocamion va părăsi conveierul de 
montaj. Tinerii Gheorghe Marin, Gheorghe Clen- 
ciu și Andrei David execută ultimele laze ale 

montării accesoriilor cabinei și motorului.
Foto : O. PLECANRONICAACTUALITĂȚII

Ieri s-au decernat

Premiile
laureaților

Concursului
„George 
Enescu“

dat îndelung pe tinerii pia
niști, violoniști și cintăreți 
laureați.

Luînd apoi cuvîntul, tov. 
Ion Pas a spus printre altele: 
„Ne , găsim 
în această 
care, ca și 
concerte și 
pitală și din alte 
țării, . , , . ~ .
mărturie a iubirii și respectu
lui ce purtăm cu toții memo
riei marelui nostru George E- 
nescu, manifestări muzicale 
care, toate laolaltă' și fiecare 
în parte, se înscriu prin cali
tatea formațiilor orchestrale și 
prin prestigiul maeștrilor artei 
interpretative de valoare mon
dială, ca. un eveniment în via
ța culturală a țării noastre.

In numele Comitetului de 
organizare al celui de-al III- 
lea Concurs și Festival Inter-

național „George Enescu'

din nou împreună 
frumoasă sală, in 

în celelalte săli de 
spectacole din Ca- 

centre ale 
s-au desfășurat, ca o

in asentimentul dv. al tuturor 
— a continuat vorbitorul, a- 
dresez călduroase felicitări ti
nerilor laureați și le fac urări 
de mari izbînzi în cariera lor.

Urări de succes adresez tutu
ror celor peste 100 de candi
dați din cele 25 de țări, care 
s-au prezentat la concurs. Țin 
să mulțumesc membrilor ju
riului pentru munca atît de 
grea, dar și atît de rodnică pe 
care au depus-o cu abnegație

A urmat concertul laurea- 
ților.

Valoroasa interpretare a ti
nerilor laureați ai celui de-al 
III-lea Concurs și Festival In
ternațional „George Enescu" 
s-a bucurat de un frumos suc
ces. Publicul, a aplaudat căl
duros pe interpreți, cărora li 
»-au oferit flori.

(Agerpres)

Ministerul Invățămîntului 
reamintește celor interesați că 
în ziua de 25 septembrie se 
organizează concursul de ad
mitere în institutele pedagogi
ce de învățători cu durata de 
2 ani, cursuri de zi și 
frecvență.

Lămuriri suplimentare 
privire la organizarea 
cursului de admitere și 
dițiile de înscriere se pot ob
ține de la secretariatele insti
tutelor pedagogice de învăță
tori cu durata de 2 ani și de 
la secțiile de învățămînt ale 
sfaturilor populare regionale 
și raionale.

fără

cu 
con- 
con-

(Agerpres)

Gata pentru
campania 
de toamnă

de

Ieri s-au împlinit 20 de ani 
din ziua în care a apărut și a 
fost difuzat primul număr 
legal al ziarului „Scînteia", 
organ al C.C. al P.M.R. 
Martor și părtaș activ la efor
turile poporului condus de 
partid pentru a pune în Ro- 
mînia temeliile socialismului, 
„Scînteia" a scris cu Utere de 
foc cronica bătăliilor de fie
care zi pentru ca năzuințele 
să devină fapte.

Profund partinic în fiecare 
rînd publicat, ziarul „Scîn
teia" a militat cu pasiune în 
acești 20 de ani pentru răs- 
pîndirea învățăturii partidului 
nostru în masele largi, pentru 
mobilizarea întregului popor 
muncitor la înfăptuirea măre
țelor sarcini trasate de 
partid. Printr-o înaltă ținută 
gazetărească, „Scînteia" a fost 
și este prezentă întotdeauna 
în miezul evenimentelor eco
nomice, politice, sociale, fiind 
pentru întreaga noastră presă 
un model de publicistică co
munistă.

Avînd la baza întregii sale 
activități bogata experiență 
dobîndită de-a lungul anilor 
de apariție, ziarul „Scînteia" 
tratează o problematică vastă,

multilaterală, trezind interesul 
maselor largi de cititori din 
țara noastră — muncitori, ță
rani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici. In coloanele ziarului 
este oglindită lupta poporului 
nostru condus de partid, pen
tru construirea socialismului, 
ziarul ține la curent citito
rii cu dezvoltarea întregii 
noastre vieți economice, pre
zintă o informare bogată 
și operativă asupra evenimen
telor politice interne și inter
naționale, culturale și științi
fice. Tocmai pentru aceasta 
cititorii, întregul nostru popor, 
citesc și iubesc „Scînteia", ur
mează cu încredere îndemnu
rile ziarului — fidel purtător 
de cuvînt al partidului — în 
coloanele căruia și-au găsit și 
își găsesc reflectate propriile 
lor năzuințe și idealuri.

La această aniversare, 
„Scînteia tineretului", între
gul colectiv redacțional, trans
mite ziarului „Scînteia" un 
fierbinte salut, urînd tuturor 
redactorilor și colaboratorilor 
ziarului, noi succese în întrea
ga lor activitate pentru înde
plinirea sarcinilor de înaltă 
răspundere puse în fața pre
sei noastre de către partid.

Adunări publice consacrate

luptelor de eliberare

Luni seara a avut loc în sala 
mare a Palatului R. P. Romîne 
festivitatea de decernare a 
premiilor laureaților celui 
de-al III-lea Concurs și Festi
val Internațional „George E- 
nescu".

In prezidiul adunării au luat 
loc membri ai Comitetului de 
organizare al celui de-al 
III-lea Concurs și Festival In
ternațional „George Enescu', 
membri ai juriilor celor trei 
secții ale Concursului, perso
nalități de seamă ale vieții 
muzicale participante la Festi
val, laureați ai Concursului.

Festivitatea a fost deschisă 
de Ion Pas, președintele Comi
tetului de organizare a celui 
de-al III-lea Concurs și Festi
val internațional „George E- 
nescu", președintele Comitetu
lui de radiodifuziune și televi
ziune din R. P. Romînă.

Prof. Florica Musicescu, pre- 
-edinta juriului de pian, prof. 
Victor Giuleanu, rectorul Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu', președintele juriului 
~e vioară, și Egizio Massini, 
președintele juriului de canto, 
au înmînat apoi premiile și 
mențiunile participanților dis
tinși la cel de-al III-lea Con
curs și Festival Internațional 
„George Enescu", felicitîndu-i 
călduros pentru succesul obți
nut și urîndu-le succes deplin 
în activitatea viitoare și în 
eforturile pe care le vor de
pune pentru desăvîrșirea artei 
lor.

întreaga asistență a aplau-

|
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ACORDURILE
UNEI MARI SIMFONII

Mecanizatorii din stațiunile 
mașini și tractoare din întreaga 
țară sînt pregătiți pentru înce
perea lucrărilor agricole 
toamnă.

Mecanizatorii au acordat 
atenție deosebită reparării 
punerii în stare de funcțiune a 
întregului parc de mașini agrico
le cu care se va lucra la însă- 
mînțatul griului și la arăturile de 
toamnă. Printre primii au termi
nat pregătirea mașinilor și utila
jelor mecanizatorii din stațiunile 
de mașini și tractoare din regiu
nile Argeș, Banat, Brașov și 
Ploiești.
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(Agerpres)

Duminică dimineața în sala ci
nematografului „Arta"., din Tg. 
Mureș, a avut loc o adunare pu
blică consacrată împlinirii a 20 
de ani de la luptele pentru eli
berarea orașului și a altor locali
tăți din împrejurimi de trupele 
hitleriste. Au asistat numeroși 
foști participant la războiul an
tihitlerist, delegați ai unităților și 
formațiilor militare din garni
zoană, oameni ai muncii, pionieri 
și școlari din Tg. Mureș.

Adunarea a fost deschisă de 
dr. Andrei Antalfi, vicepreședin
te al Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional.

A luat apoi cuvîntul general 
colonel în rezervă Ilie Crețules- 
cu, vicepreședinte al Comitetului

organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, fost coman
dant al diviziei 103 munte, care 
a luptat în zona orașului Tg. Mu
reș, prof. dr. Vasile Săbădeanu 
și muncitorul Ștefan Pop, parti- 
cipanți la luptele pentru elibe
rarea orașului Tg. Mureș și a al
tor localități din împrejurimi.

In încheiere, participanții la 
adunare au vizionat filmul „Pa
gini de istorie".

★

In piața „23 August" din Be- 
iuș, regiunea Crișana, a avut Ioc, 
deasemenea, o adunare populară 
consacrată aniversării a 20 de ani 
de la eliberarea orașului de sub 
ocupația hitleristă.

La adunare au participat peste 
7 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderi și ins**uții, colecti
viști din satele raionului Beiuș, 
militari

de la Cinciș — 
adevărat avan
post al Hunedoa
rei — pe ace
leași meleaguri

ale Teliucului, a fost pusă în 
funcțiune o nouă întreprin
dere: uzina de preparare a mi
nereurilor. Este cel mai nou 
obiectiv industrial ridicat aici, 
subordonat prin rolul său pro
ducției de fontă și oțel a Hu
nedoarei. N-au trecut nici doi 
ani de cînd constructorii au 
poposit pe șantierul uzinei și-au 
lăsat în urma lor, intr-un timp 
relativ scurt, o construcție care 
impune admirație din toate 
punctele de vedere. Uzina are 
o capacitate finală de prelu
crare de trei milioane de tone 
de minereu brut, anual.

Minereul sosit aici de la Te- 
liuc și Ghelar va fi supus unui 
proces tehnologic de prăjire 
magnetizantă și separare mag
netică umedă, în urma căruia 
conținutul său de fier va crește 
de la circa 27 la sută la 55 la 
sută. Concentratul obținut pe 
această cale constituie materia 
primă de bază pentru furna
lele hunedorene. Constructorii 
au avut de executat aici 
un mare volum de lucrări. 
Pentru uzina propriuzisă a 
fost necesară construirea unei 
instalații de sfărîmare și gra- 
nulare a minereului brut care 
va fi adus de la granulația de 
700 mm la 25 mm, adică atît 
cit este necesar pentru proce
sul de prăjire magnetizantă. 
Pînă la această dimensiune 
minereul trece prin trei sec
ții principale, prevăzute cu 
concasoare, ciururi, granula- 
toare etc. De aici, minereul in
tră în stația de prăjire magne
tizantă, prevăzută cu 8 linii de 
cuptoare de 1 000 de tone fie
care, în care siderita este pră
jită la o temperatură de 7509C. 
Benzile transportoare îl colec
tează apoi de la toate liniile de 
prăjire, transportîndu-l la sta
ția de separare magnetică, for
mată la rindul ei din patru li
nii de măcinare-separare. In 
această stație minereul este 
măcinat de la granulația de 
25 mm la 0,3 mm, clasat și a- 
poi separat pe cale magnetică 
în 16 separatoare cu magneți

zitarea sa, intr-un depozit în
chis, de unde va lua drumul 
combinatului.

Uzina de preparare de la Te- 
liuc este ■ înzestrată cu utilaje 
dintre cele mai moderne. Con- 
casorul cu fălci pentru sfărî- 
marea minereului, cuptoarele 
de prăjire magnetizantă, moa
ra cu bare pentru măcinarea 
minereului prăjit, clasorul spi
ral duplex, separatorul magne
tic cu patru tamburi, filtrul 
tambur etc. — toate construite 
în țară — corespund celor mai 
înalți indici tehnici. Pe de altă 
parte, numeroase operațiuni 
complicate, cum ar fi contro
lul centralizat al fluxului teh
nologic, reglarea unor para
metri principali ai fluxului 
tehnologic la prăjirea magne
tizantă au fost automatizate a- 
sigurînd funcționarea optimă a 
întregului utilaj.

Pentru aprovizionarea uzi
nei cu minereu, constructorii 
au amenajat la Teliuc un drum 
cu două fire de circulație de la 
cariera exploatării pînă la 
uzină. Minereul brut va fi 
transportat pe această arteră 
de aproape 1 000 de metri, cu 
autocamioane basculante. Mai 
economic va fi adus minereul 
de la Ghelar. El va sosi cu va- 
gonețki pe o linie c.f.i. ampla
sată într-o galerie subterană, 
care va scurta de 3 ori drumul 
de la suprafață, dintre cele 
două localități.

Prin construirea Uzinei de 
preparare de la Teliuc, după a- 
tingerea parametrilor din pro
iect, furnaliștii hunedoreni vor 
obține prin folosirea minereu
lui concentrat, provenit de aici, 
o substanțială majorare a ca
pacității furnalelor și econo
mii la producția de fontă de 
circa 40 000 000 lei. Ei vor rea
liza, de asemenea, o economie 
anuală de circa 170 000 tone 
cocs metalurgic, cantitate care 
s-ar obține din 650 000 tone de 
cărbune brut cocsificabil, pen
tru extragerea căruia ar fi 
necesare investiții de aproape 
500 milioane lei.

LAL ROMULUS
corespondentul „Scînteil 

tineretului" pentru regiunea. 
Hunedoara

-
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Otto Grotewohl președintele
Consiliului de Miniștri ai R.D.G

Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania

Consiliului de Sfat 
al Republicii Democrate Germane

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate GermaneComunicat

In conformitate cu planul pregătirii de luptă a Forțelor ar
mate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
în perioada 15—20 septembrie 1964, pe teritoriul Republicii 
Populare Bulgaria s-a desfășurat o aplicație cu trupe ale arma
telor sovietică, romînă și bulgară. Aplicația a fost condusă de 
ministrul apărării populare al R. P. Bulgaria, general de armată 
D. Djurov.

Rezultatele aplicației au arătat gradul înalt al pregătirii de 
luptă a trupelor participante, precum și înalta calitate a teh
nicii de luptă și armamentului.

Aplicația a demonstrat încă o dată coeziunea și unitatea 
armatelor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pre
gătirea lor pentru apărarea granițelor de stat ale țărilor lagă
rului socialist.

La aplicație au asistat T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
și alți conducători de partid și de stat , bulgari.

La aplicație au participat ministrul Forțelor Armate ale R. P. 
Romîne, general de armată Leontin Sălăjan, ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, general de armată B. Lomsky, 
locțiitorul ministrului apărării și comandant suprem al flotei 
maritime militare a U.R.S.S., amiral de flotă S. G. Groșkov, 
locțiitorul ministrului apărării U.R.S.S., general de armată 
V. A. Penkovski, vice-ministrul apărării naționale al R. P. Po
lone, general colonel I. Bordzilovski, locțiitorul ministrului 
apărării naționale al R. D. Germane, general-locotenent Z. Ri
del, locțiitorul ministrului apărării al R. P. Ungare, general-lo
cotenent J. Koteles.

La aplicație au participat, de asemenea, comandantul suprem 
al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșal al Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, și alți 
ofițeri superiori ai armatelor aliate.

La terminarea aplicației a avut loc parada trupelor aliate.

Primul grup de sportivi romini
La marginea orașului Dej ie 
înalță o nouă fabrică de mo
bilă care în acest an va pro
duce peste 10 000 garnituri de 
mobilă tip ILVA. In foto: Ex
teriorul Fabricii de mobilă Dej-

Berlin

Luni seara a părăsit Capitala, 
cu un avion special, primul grup 
de sportivi din de.legația olimpi
că a R.P. Romîne pentru a parti
cipa la cea de-a 18-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. 
Delegația sportivilor romîni este 
condusă de tovarășul Aurel Du
ma, președintele Consiliului ge
neral al U.C.F.S. și al Comitetu
lui olimpic romîn.

Primul grup de sportivi care 
a plecat spre Tokio cuprinde 
atleți, cicliști, boxeri, luptă
tori, scrimeri, halterofili, trăgă
tori, cele două echipe de volei și 
echipajele de canotaj academic. 
Din aceste loturi fac parte spor
tivi de frunte ai țării, ca record
mana mondială Iolanda Balaș, 
Viorica Viscopoleanu, Maria Di- 
aconescu, Șerban Ciochină (atle
tism), Olga Orban, Maria Vicol 
(scrimă), Ion Monea, Iosif Milia- 
lik, Gheorghe Negrea (box), Fiți 
Balaș, Lazăr Baroga, (haltere), 
Ion Dumitrescu (tir), Ion Cosma, 
Gabriel Moiceanu (ciclism), fi 
alții. Delegația este însoțită de

antrenori, tehnicieni și arbitrii in
ternaționali.

Numeroși amatori de sport, pri
eteni și rude au însoțit pe „olim
picii" noștri la aeroport, urîndu- 
le mult succes'în marea întrecere 
internaționala . care începe la 10 
octombrie în capitala japoniei.

Celelalte loturi: fotbal, caiac- 
canoe, .polo pe apă și gimnastică 
vor pleca la Tokio în zilele ur
mătoare.

Înainte de plecare, Iolanda 
Balaș, recordmană mondială la 
săritura în înălțime, a făcut ur
mătoarea declarație unui cores
pondent al Agenției romîne de 
presă „Agerpres" : „Sînt foarte 
bucuroasă că voi putea concura 
la jocurile de la Tokio. Este a 
treia participare a mea la Olim
piadă și sper să reeditez succesul 
de la Roma, aducînd o nouă me
dalie de aur. Sînt convinsă că și 
ceilalți sportivi ai noștri nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 
reprezenta cu cinste culorile 
sportive ale R. P. Romîne la a- 
ceastă grandioasă competiție".

(Agerpres)
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• DEVA. — In sectorul furna
le de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-au luat măsuri pen
tru asigurarea pieselor de rezervă 
fi a materialelor care trebuie 
aduse de la alte întreprinderi din 
țară. Pînă acum au fost pregă
tite o bandă de rezervă pentru 
turnarea fontei, motoare pentru 
troliile agregatelor de încărcare 
a furnalelor automatizate. Pentru 
ca furnalele să funcționeze cu 
indici sporiți de utilizare și în 
timpul friguros, planul de pre
gătiri, care este în curs de rea
lizare prevede, de asemenea, re
pararea izolațiilor la conductele 
de apă și aer de la furnale, a 
instalațiilor de încălzire în hala 
vagoanelor-cîntar, verificarea și 
punerea la punct a instalațiilor 
de dezghețare a silozurilor de 
cocs și minereu.

Dragi tovarăși,

Am aflat cu mare mîhnire trista veste 
a încetării din viață a tovarășului Otto 
Grotewohl, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Germane.

împărtășind durerea pe care o încearcă 
oamenii muncii din Republica Democrată 
Germană prin pierderea unuia din condu
cătorii lor de frunte, luptător neobosit 
pentru cauza socialismului și a păcii, vă 
rugăm să primiți, dragi tovarăși, în numele 
Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
și al întregului nostru popor, cele mai sin
cere condoleanțe.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

BERLIN 21 (Agerpres). — Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Consiliul 
de Stat al R. D. Germane, Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane, Prezidiul Camerei Populare și Pre
zidiul Consiliului Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate anunță cu adîncă durere 
că la 21 septembrie a.c., ora 12,35 a încetat din viață, 
la Berlin tovarășul Otto Grotewohl, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, fiu devotat al poporului 
german.



Acordurile unei mari simfonii

CLAIRE BERNARD 
(Franța) 

PREMIUL I 
Diplomă și medalie de aur

• Născută în 1947 la 
Roma.

• A urmat Conservato
rul național din Paris, ab
solvind cu premiul I pen
tru vioară.

LAVREAȚII
Vioară

■

A. A. MELNICOV 
(U.R-S.S.) ’ 

PREMIUL II 
Diplomă și medalie de 

argint
• Născut în 1937 la Mos- 

»va.
• în 1959 devine student 
Conservatorul din Mos-

VARUJAN COZIGfflAN 
(R- P. Romînă) 
PREMIUL III 

Diplomă și medalie de 
bronz

• Născut în 1936 la Con- 
stanța.

• A studiat la Conserva-

Au mai primit premii la 
concursul de vioară : 

Premiul IV. Diplomă
O. M. KAGAN 

(U.R.S.S.) 
Premiul V. Diplomă 

LADISLAU KISS
(R. P. Romînă) 

MENȚIUNE DE ONOARE : 
L. S. TUȘIN 

(U.R.S.S.) 
GH. JALOBEANU

(R. P. Romînă)
PATRICE FONTANAROSA 

(Franța)
De asemenea juriul de 

vioară a acordat 2 mențiuni 
speciale lui:

PAUL ZUKOFSKI
(S.U.A.)

HEINZ SCHUNK
(R. D. Germană)

CUVÎNTUL
MEMBRILOR

JURIILOR

Pian
La pian au mai primit: 

PREMIUL IV — Diplomă
LI-CHI

(R. P. Chineză)
PREMIUL V — Diplomă

O. V. KIUN
(U.R.S.S.)

MENȚIUNE DE ONoARE:

upă două săptămîni de febrilă competiție 
artistică, ieri seara, în Sala mare a Pala
tului s-au decernat celor mai buni dintre 
cei 104 tineri care timp de 15 iile s-au 
întrecut în numele marilor idei ale artei 
enesciene, înaltul titlu de laureat al celui 
de-al III-lea Concurs și Festival Internațio

nal „George Enescu".
Zeci de tineri muzicieni au venit la București atrași 

de prestigiul mereu crescînd al competiției care a con
sacrat multe nume de interpreți.

Urmării cu atenție și dragoste de membrii juriilor, 
de mii de spectatori, tinerii s-au întîlnit, s-au cunoscut, 
s-au întrecut.

Manifestare culturală și artistică de prim rang. Con
cursul și Festivalul „Enescu" — una din multiplele 
acțiuni menite să cinstească memoria genialului fiu 
al poporului romîn — reprezintă una din acele acțiuni 
menite să contribuie la cunoașterea valorilor artistice 
ale popoarelor, la cunoașterea reciprocă, la legarea 
de noi prietenii, la respectul între țări, la întărirea 
păcii.

Prin Concertul și Festivalul de la București, muzica 
Iui Enescu poartă mai departe ecoul vibrant al artei 
și culturii noastre integrindu-se în tezaurul artistic al 
umanității.

In pagina de astăzi,încercăm să prezentăm cititorilor 
noștri cîteva amănunte despre laureații întrecerii ar
tistice, precum și despre manifestările Festivalului, 
acest uriaș forum al artei interpretative contemporane 
care mai continuă.

E. L LEON SKALA 
(UJLSS.) 

PREMIUL I
Diplomă și medalie de aur

• Născută la Tbilisi în 
1945.

• Studiază la Școala de 
muzică „Z. Paliașvili" 
clasa prof. Rojak.

ANDRE gorog
(Franța) 

PREMIUL II 
Diplomă și medalie de 

argint
• Născut la Paris în 

1936.
• A absolvit în 1959 cu 

premiul I Conservatorul.

GABRIEL A3HKAȘ 
(R. P. Romînă; 
PREMIUL IH 

Diplomă și medalie de 
bronz

• Născut la Turda în 
1936.

• A terminat Conserva
torul din Moscova

J. M. MARKOVA 
(R. P. Bulgaria)

SYLVIE CARBONEL 
(Franța)

LI CHI-FANG 
(R. P. Chineză)

Concursul de vioară s-a desfășurat în condiții foarte bune. Au 
fost 29 de candidați, toți violoniști buni, bineînțeles unii mai 
talentați, cu o natură mai interesantă. Concursul s-a terminat prin 
executarea a 8 concerte. O tînără franțuzoaică de 17 ani, Claire 
Bernard, a obținut premiul I. Ne bucurăm că această tînără violo
nistă se afirmă, în mod cu totul remarcabil. Este o artistă de mare 
valoare. După ea vin și alți violoniști excelenți. Putem spune că 
concursul a reușit pe deplin.

Organizarea a fost excelentă. Pot afirma că a domnit dreptatea 
și că imparțialitatea a fost stăpîna concursului. Școala romînă de 
vioară este într-adevăr remarcabilă. Acest concurs și acest mare 
festival dovedesc un efort remarcabil atît al artiștilor cit și al 
statului romîn, pentru a promova muzica simfonică.

HENRY GAGNEBIN

Cel de-al III-lea Concurs Internațional „George Enescu" s-a 
caracterizat la pian, în general, prin prezența cîtorva talente serios 
promițătoare pentru o completă împlinire artistică viitoare. 
Referindu-ne la candidații romîni, aceștia s-au prezentat la un 
nivel care poate face cinste școlii pianistice romînești.

Concursul a fost foarte bine organizat și întîlnirea cu marile 
personalități muzicale de pretutindeni care formau juriul a fost 
un fericit prilej de cunoaștere reciprocă.

FLORICA MUSICESCU

Concursul — cu întregul său complex, latura vocală, muzicală și 
interpretativă — a decurs, după părerea mea, foarte bine. Nivelul 
general al concurenților a fost bun. Dintre toți s-a remarcat în 
mod deosebit prin calitățile sale vocale Marina Krilovici. Este o 
foarte talentată cîntăreață, cu mult temperament și muzicalitate. 
Concursul s-a desfășurat la un înalt nivel la care au contribuit 
concurența, cerințele mari ce le-au fost impuse, atmosfera de 
prietenie care a domnit în tot timpul. Ne putem dori ca și pe viitor 
acest concurs să se desfășoare pe aceleași baze. Am remarcat la 
cintăreții romîni o deosebită muzicalitate care le este caracteristica. 
Bineînțeles, ei au voci diferite, cu calități certe, diferite tempe
ramente și moduri de a aborda o lucrare dar, cu atît mai mult, 
impresia generală este că toți se remarcă, fără nici un fel de 
rezervă, prin muzicalitate.

MARK REISEN

Canto
Femei

Inițiativa organizării unui 
concurs care poarta numele 
marelui artist este foarte 
bună. Ea face onoare țării 
dvs. care a cinstit în mod 
deosebit memoria lui Enescu 
atît prin organizarea Con
cursului cît și prin acordarea 
numelui său primei orchestre 
simfonice a țării.

HERBERT VON KARAJAN

Sint bucuros de a fi fost 
invitat să iau parte la cel 
de-al III-lea Festival, care 
mi-a dat ocazia să văd ce loc 
imens ocupă muzica în sufle
tul poporului romîn. Felicit 
cu satisfacție și sinceritate pe 
cei care se ocupă de artă și 
dau o atît de mare importanță 
dezvoltării muzicii în Romî- 
nia.

GASPAR CASSADO

Concursul dvs. a fost ne
obișnuit de interesant.

Am asistat la mai multe 
concursuri internaționale și 
pot să spun că acesta are im 
nivel deosebit de ridicat.

Găsesc ambianța generală 
a Festivalului minunată.

JEAN ABSIL

Fie ca așa cum ne unește 
aici muzica marelui Enescu, 
să se întâlnească și să se 
unească toți oamenii.

HENRYK SZERYNG

Concursul și Festivalul 
„George Enescu" au căpătat 
— datorită organizării lor 
perfecte și a forțelor care 
contribuie la succesele lor — 
o frumoasă tradiție și un mare 
prestigiu nu numai în Romî- 
nia ci și în toată lumea. Im
portant este faptul că acest 
Concurs remarcă și consacră 
de fiecare dată noi tineri, că
rora le deschide astfel un 
drum strălucit în viață.

ARAM HACIATURIAN

Numărul mare al tinerilor 
concurenți și îndeosebi pre
gătirea lor, atestă prestigiul 
de Care se bucură pretutin
deni concursul.

HANS SITTNER

Intenționez să prezint în 
Grecia noi lucrări ale compo
zitorilor romîni, de care mă 
interesez atît în calitatea mea 
de compozitor ca și în aceea 
de dirijor.

Am apreciat nivelul ridicat 
al concurenților.

ANTIOCHOS 
EVANGHELATOS

Festivalul „Enescu* e la 
mare înălțime și ca interpre

tare și organizare se așează 
între marile festivaluri muzi
cale mondiale de tradiție.

PANCIO VLADIGHEROV

Și această ediție a Con
cursului și Festivalului 
„George Enescu" demonstrea
ză că depărtările geografice 
nu constituie o piedică atun
ci cînd oamenii se străduiesc 
să se cunoască, să se în
țeleagă. Majoritatea partici- 
panților la această manifestare 
își exprimă prin prezența lor 
la București această caldă do
rință.

KIM BORG

Pînă acum am cîntat lie
duri romînești în recitaluri în 
Anglia. Voi alege pentru vi
itorul meu repertoriu dintre 
cele ascultate aici și voi ajuta 
la răspîndirea liedurilor com
pozitorilor romîni care merită 
să fie cunoscute de un pu
blic cît mai larg.

WILLIAM MCALPINE

Vizitez pentru a treia oară 
frumoasa dvs. țară. Am con
statat din nou cu mare bucu
rie că poporul romîn a obți
nut numeroase succese noi în 
diferite domenii ale construc
ției socialiste. Am convingerea 
că cel de-al treilea Festival 
și Concurs Internațional 
„George Enescu* va aduce o 
contribuție prețioasă la 
schimburile de experiență, la 
descoperirea și promovarea 
tinerelor talente muzicale. 
Mai doresc să mulțumesc din 
inimă gazdelor ospitaliere 
pentru primirea prietenească 
și caldă pe care ne-au făcut-o.

LI MIN CEAN

Sînt foarte fericit că am 
ocazia să asist la cel de-al 
III-lea Festival și Concurs 
„George Enescu". Programul 
e de o amploare, bogăție și 
echilibru exemplar.

Sînt entuziasmat de publi
cul din București, care repre
zintă o „elită" extrem de 
numeroasă.

ROMAN VLAD

Filarmonica bucureșteană a 
cîntat cu multă concentrare 
și însuflețire, avînd un suflu 
deosebit — nu sînt multe or
chestre care pot susține, la 
acest nivel, un program de 
concert de trei ore și jumă
tate.

ZUBIN MEHTA

Publicul e entuziast și entu- 
ziasmant. Organizarea extraor
dinară.

MONIQUE HAAS

MARINA KRILOVICI
(R. P. Romînă) 

PREMIUL I 
Diplomă și medalie de aur

® Născută la București 
1942.

• în 1963 devine studen
tă la Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu".

E. G. STOIȚEVA 
(R. P. Bulgaria) 
PREMIUL II 

Diplomă și medalie de 
argint

• Născută la Blagoeov- 
grad în 1934.

• A studiat Ia Conserva
torul din Sofia.

AGNES BALTZA 
(Grecia) 

PREMIUL III 
Diplomă și medalie de 

bronz
• Născută în 1944 la Lef- 

kas.
• Pregătirea muzicală 

și-a făcut-o la Conserva
torul din Atena.

La Canto femei au mai 
obținut:
PREMIUL IV — Diplomă 

VIORICA CORTEZ 
GUGUIANU 

(R. P. Romînă)
PREMIUL V — Diplomă 

N. P. KUDELIA 
(U.R.S.S.)

MENȚIUNE DE ONOARE: 
MILKA NISTOR 

(R. P. Romînă)
AGATA DRUZESCU 

(R. P. Romînă)
BEATRIZ PARRA DE 

GIL 
(Ecuador)

MUGUR BOGDAN 
(R. P. Romînă) 
PREMIUL IH 

Diplomă și medalie de 
bronz

Canto
Bărbați

ION BUZEA
(R. P. Romînă) 

PREMIUL I 
Diplomă și medalie de aur 

o Născut la Cluj în 1934. 
• După absolvirea facul

tății de geologie studiază 
canto cu prof. L. Pop.

E. N. IVANOV 
(U.RS.S.) 

PREMIUL II 
Diplomă și medalie de 

argint
• Născut la Harkov în 

1936.
• A studiat la Conserva

torul din Harkov.

• Născut în 1934.
• în 1961 a absolvit 

Conservatorul bucureștean.

La Canto bărbați au mai 
obținut:
PREMIUL IV — Diplomă 

MARIUS RINTZLER 
(R. P. Romînă) 

PREMIUL V — Diplomă 
LUDOVIC SPIESS 

(R. P. Romînă)
MENȚIUNI DE ONOARE: 

D. A. KOROLEV 
(U.R.S.S.)

B. S. ALEXANDROV 
(R. P. Bulgaria)

G. KUMMER-KORONDY
 (R. P. Ungară)

Corul „Madrigal* este unul 
dintre primele ansambluri de 
o asemenea perfecțiune pe 
care l-am auzit. Am fost 39 
ani maestru de capelă și știu 
ce înseamnă să dirijezi coruri. 
Admirația mea este totală și 
aș fi vrut să o pot spune 
dirijorului Marin Constantin. 
Totul a fost perfect — vă in
vidiez pentru acest extraordi
nar succes. Coruri de o ase
menea valoare se p,ot număra 
pe degetele unei singure 
mîini în Europa.

Sînt impresionat de calita
tea publicului romînesc, un 
public entuziast, receptiv, 
sensibil și deosebit de nu
meros.

ANDRE MARESCOTTI

Muzica romînească contem
porană are un nivel foarte 
înalt. Generația actuală de 
compozitori este bine pregă
tită.

PETCO STAINOV

Cunosc foarte bine Simfo
nia I a lui Enescu pe care o 
am imprimată pe disc și o 
ascult adesea. Simfonia a 
IlI-a pe care am audiat-o re
cent, atestă o puternică perso
nalitate. După părerea mea ea 
este cea mai importantă operă 
muzicală a Iui Enescu și con
sider că ar trebui să fie cân
tată în întreaga lume.

Mi-au plăcut toți cintăreții 
— foarte bine pregătiți. Am 
remarcat pe baritonul Ladis- 
lau Konya care a cîntat cu 
multă expresivitate și înțele
gere a liedului.

JIRI VYSLOUJIL

Din contactul cu muzica în 
Romînia, ne-am convins că

aveți muzicieni de primă cali
tate — profesori virtuoși ca și 
studenți și elevi — preocupați 
să-și perfecționeze măiestria, 
să servească arta adevărată.

Ori de cîte ori am venit în 
București în ultimii ani, am 
regăsit orașul mai frumos, mai 
ospitalier,

DE GONTAUT BIRON

Figura nobilă a marelui 
dvs. compatriot reprezintă un 
exemplu inspirator pentru ti
nerii din lumea întreagă. 
Concursul și Festivalul ce-i 
poartă numele are darul de a 
contribui nu numai la răspîn
direa minunatei sale creații, 
ci și la statornicirea unei 
strînse legaturi între muzicie
nii din toate țările și de toate 
vîrstele.

D. M. TZIGANOV

Enescu este un nume în
scris cu majuscule în albumul 
creației muzicale ă secolului 
nostru. Un compozitor cu 
multă fantezie, perfect cunos
cător al meșteșugului muzical. 
Și cred că acest Concurs care 
îi cinstește memoria, este pe 
măsura renumelui său. De alt
fel, Concursul are o tradiție 
bine stabilită, și dovada pres
tigiului de care se bucură 
este ca reunește participant 
din multe țări ale lumii.

EMIL HAJEK

Sînt deosebit de mulțumit 
că am avut prilejul de a veni 
în Romînia. Am fost foarte 
impresionat de atmosfera 
plăcută, prietenească și de 
excelenta organizare a Festi
valului.

MITSUKURI SHUKICKI

Vibranta artă 
a lui Rubinstein

La vîrsta sa venerabilă, pia
nistul Arthur Rubinstein se 
bucură de o vitalitate și pros
pețime intacte. La întrebarea 
ce i s-a pus: „care este secre
tul tinereții dv.“, marele ar
tist a răspuns fără a șovăi: 
„Publicul ce mă însuflețește"...

Chopin este unul din com
pozitorii preferați ai lui Ru
binstein. Fapt este că el redă, 
interpretîndu-l, tot complexul 
de pasiune, emoție, gingășie, 
tristețe, revoltă, care animă 
opera marelui compozitor.

Sonoritățile pe care le rea
lizează la pian sînt de o fi
nețe, bogăție a coloritului și 
forță a expresiei, rar întîlnite 
— ceea ce îi permite să redea 
în toată plinătatea confiden
țele pasionate ale incompara
bilului poet al sunetelor.

Rubinstein a redat cele două 
Poloneze cu o vigoare nease
muită și cu un sentiment adînc 
și ardent, creînd adevărate 
tablouri cu caracter eroic, pa
triotic.

Nocturna a fost impregnată 
de o subtilă poezie. Nu este 
vorba de un tablou „natura
list" al nopții, ci de un anumit 
climat sufletesc, de o anumită 
atmosferă, recreate datorită 
unor seducătoare potențe so
nore. Tot astfel în Baladă, 
Rubinstein a reușit să ne co
munice, cu o mare intensitate 
de sentiment, suflul epic și, 
am spune, legendar, care îi 
este propriu acesteia.

Cronica Festivalului
Piesa redată cu o magistrală 

notă gravă, desigur cea mai 
potrivită, a fost Sonata. Aici 
pianistul ne-a dat măsura a- 
dîncimii concepției sale inter
pretative; nicicînd celebrul 
marș nu a fost lăsat să alu
nece către dezolare și depre
siune, fiind păstrat, dimpo
trivă, la un nivel de sobrietate 
de-a dreptul olimpiană.

în cele trei studii, ca și în 
valsuri și în mod deosebit în 
Scherzo, perlele și arabescurile 
scânteietoare ce nășteau sub 
degetele pianistului nu au re
prezentat elemente decorative, 
de virtuozitate, ci au slujit 
muzica, au avut rolul de a 
tălmăci pe de-a-ntregul, în 
chip superior, sensibilitatea 
lui Chopin.

Alte piese strălucite ca 
Dansul focului de Manuel de 
Falia, Ondine de Debussy etc., 
redate cu o mare înțelegere 
pentru bogăția conținutului lor 
emoțional, au întregit o seară 
de concert care s-a înscris cu 
litere de aur în cartea Festi
valului „George Enescu".

J. V. PANDELESCU

Simfonia 
de cameră

„Eu care eram atît de sen
sibil la tot ce-mi oferea uni

versul ca lucruri neprevăzute, 
puternice, colorate, nu mai 
am decît o singură dorință pe 
lume: să tălmăcesc pînă la 
ultima clipă ceea ce freamătă 
în mine, să storc pînă la ul
tima picătură sucul rodului 
sălbatic pe care anii l-au copt. 
Atîta vreme cît mai exist, 
vreau să cînt“.

In zilele cînd dicta această 
sublimă profesie de credință, 
biografului său B. Gavotty — 
Enescu zămislea un minunat 
arc de boltă al creației sale — 
Simfonia de cameră, ultima 
și cea mai înălțătoare din 
creațiile sale simfonice.

Impunătoarea suită de ma
nifestări închinate geniului 
enescian, ne-a adus în ulti
mele zile bucuria audierii 
Simfoniei, scrisă cu aceleași 
tragice presimțiri cu care Mo
zart scria ultimele pagini ale 
Requemului, Schubert ciclul 
„Călătorie de iarnă", iar Ceai- 
kovschi partitura „Pateticei".

După un studiu îndelungat, 
12 talentați instrumentiști ai 
Orchestrei Cinematografiei 
ne-au redat în toată puritatea 
sonoră acest dramatic opus 
enescian.

Sub conducerea lui Paul Po
pescu ei au știut să contureze 
cu claritate întreaga arhitec

tură a lucrării, subliniind cu 
măiestrie nostalgicele evocări 
ale temelor ce stau la baza 
primei mișcări, ideea melodică 
asemănată cu tema paricidului 
din „Oedip", grotescul Scherz- 
zo și incadescentele Adagio 
(„cea mai dureroasă pagină a 
vieții sale" cum îl numesc co
mentatorii) încrezătoarea, se
nina melodie din ultimele 
măsuri.

Alături de „Cîntecul de le
bădă" enescian, orchestra Ci
nematografiei ne-a mai dăruit 
o impunătoare audiție a Mag- 
nificatului de Bach, iar Ștefan 
Ruha a cîntat (cu înțelegere, 
cu multă vibrație, cu cunoscu
ta sa măiestrie tehnică, cu 
emoția pe care o dădea pre
zența compozitorului în sală) 
Concertul pentru vioară și or
chestră de Haciaturian.

IOSIF SAVA

Concert
John Pritchard 

— Valentin 
Gheorghiu

Șef de orchestră cu o repu
tație internațională de mult 
stabilită, John Pritchard do

vedește o sensibilitate de mare 
clasă, precum și o deosebită 
cunoaștere și înțelegere a dife
ritelor stiluri de creație mu
zicală.

Arta sa dirijorală se carac
terizează prin sobrietatea și 
precizia gesticii, prin sponta
neitate și eleganță.

Prin structura sa, progra
mul a constituit un larg cîmp 
de desfășurare a artei dirijo
rului. de la redarea imaginilor 
de o mare plasticitate sugesti
vă a suitei din baletul lui 
Stravinski, la efuziunile ro
mantice ale concertului de 
Grieg și pînă la desfășurările 
muzicale ample din lucrările 
lui Enescu și Britten.

Reîntîlnirea cu V. Gheor
ghiu a constituit pentru pu
blicul bucureștean un nou 
prilej de desfătare artistică, 
înțelegerea adîncă a reperto
riului romantic, a stat la baza 
interpretării, din acest con
cert, a lui Valentin Gheorghiu; 
el a reușit să dezvăluie deopo
trivă strălucirea și prospeți
mea concertului marelui com
pozitor al nordului, farmecul 
său poetic, ca și profunzimea 
și amploarea sentimentelor 
oglindite.

V. DONOSE

Recitalul 
Ayhan Baran
Vocea de bas a cîntărețului 

turc (distins la concursul Geor
ge Enescu din 1961 cu un 
premiu de interpretare) po
sedă suplețea și muzicalitatea 
pe care o întîlnim deobicei în 
registrul baritonului. Sonori
tatea sa e admirabilă în toate 
zonele, inclusiv sau mai ales 
e acută, pret;.ndu-se pe deplin 
repertoriului de lied pe care 
Ayhan Baran l-a abordat in 
mare măsură in acest recital 
(Schumann, Loewe, Enescu, 
Grieg, Schubert) dar și stilu
lui de operă clasic (Haendel, 
Buononcini, Monteverdi, Mo
zart) unde basul excelează 
printr-o sobrietate și echilibru 
dublate, cînd e cazul, de un 
umor fin, inteligent. Excelînd 
în vestitele arii ale lui Osman 
și Leoporello precum și în 
nu mai puțin abordata „bala
dă a purecelui" de Mus
sorgsky Baran nu mai are de
cît să exercite un control mai 
riguros asupra emisiunii vo
cale, în unele pasagii de un 
comic mai marcat, pentru a 
realiza interpretări desăvîrșite.

Căldura cu care a fost primit 
de public, dovedește încă o 
dată că tînărul bas turc și-a 
asigurat în țara noastră o sim
patie statornică.

Acompaniamentul lui Fer
dinand Weisș delicat și de 
înaltă ținută, ca întotdeauna.

I. HRISTEA



Balcaniada de baschet

succes
șasea ediție a 
campionatului bal
canic de baschet 
masculin a luat 
sfîrșit. Primele 
trei locuri au re
venit în ordine

formațiilor Iugoslaviei, Romî
niei și Greciei.

întrecerea aceasta, devenită 
tradițională și cotată pe plan 
european ca eveniment de 
primă mină, a fost categoric 
dominată de sîrbi și romîni. 
Cîștigătorii campionatului, re
comandați de teribila lor carte 
de vizită (locul II la mondia
lele din Brazilia cînd au pier
dut titlul suprem la o diferen
ță de trei puncte) au înre
gistrat victorii spectaculoase, 
mult aplaudate de publicul 
nostru (imparțial, prietenos și 
mucalit). Sîrbii, aspiranți (pe 
bună dreptate) la Medalia de 
aur a Olimpiadei, dispun de 
un lot de jucători extrem de 
puternici și de bine pregătiți. 
Korac, Djuric și Daneu (căpi
tanul echipei) sint jucătorii 
cei mai temuți ai echipei, ex- 
celenți coordonatori și realiza
tori de mare calibru.

Reprezentativa noastră care 
a cîștigat ultimul meci cu Gre
cia la O diferență de 27 puncte

(94—67) a ocupat locul secund 
și dreptul de participare la 
campionatul european care se 
va desfășura la Moscova în 
primăvara lui 1965. Ea a mar
cat în cadrul balcaniadei un 
plus de formă (departe totuși 
de forma de virf) exprimat, 
practic, prin marele număr de 
puncte înscrise adversarilor 
(Căderea din partida directă 
cu Iugoslavia va trebui să 
facă obiectul unei discuții 
serioase la federația de specia
litate pentru că in meciul res
pectiv s-a făcut resimțită, 
după părerea mea, vechea și 
blestemata poveste a lipsei de 
pregătire morală. Vina, apar
ține de bună seamă antreno
rilor — Ia acest meci mai 
neinspirați ca oricind — dar 
aparține, in egală măsuri și 
jucătorilor, in special celor cu 
un stagiu de ani și ani in lo
tul național. Pentru că a pă
rut absolut de neînțeles cum 
Novacek, Albu, Spiridon și 
Nosievici săvîrșeau în lanț 
greșeli elementare pe care nu 
le-au repetat apoi in meciul 
cheie cu Grecia).

Găsesc că băieții noștri și-au 
dat adevărata măsură a pu
terii și talentului lor în par
tida ultimă. Și aici — fapt

demn ce subliniat — pivotul 
de bază a. fost tinărul Demian 
(bătăios, elastic, cu săritură 
sigură ți rapidă, dornic să 
confirme încrederea puțin cam 
tîrzie pe cart i-au arătat-o 
conducătorii tehnici). Grecii, 
v erați să-și afirme clasa pe 
care o posedă (mă gîndesc că 
o selecționata a Europei n-ar 
putea fi imaginată fără a-l in
clude in rtndurile ei pe George 
Americanos) au luptat din 
răsputeri (mult mai mult de- 
eit tn partidele anterioare) ca 
să obțină un rezultat de pre
stigiu. Dar victoria nu le-a 
suris nici un moment. Băieții 
noștri (realizatori principali: 
Spiridon, Popescu, Nosievici) 
au luat conducerea în primele 
minute fi s-au distanțat net 
tn inrinpdtori (la pauză tabela 
de marcaj indica scorul de 
52—35 fu favoarea noastră). 
De data aceasta, am fost la 
fel de buni și la înaintare și 
la apărare unde am recuperat 
mingi* socotite pierdute de 
toată lumea.

în încheiere — notă maximă 
spiritului de prietenie și spor
tivitate prezent de-a lungul 
întregului campionat.

| OTTO GROTEWOHL |

sport
în laboratorul Institutului de 

Cercetări agricole de la 
Fundulea

în ultimul meci al Balca
niadei de baschet forma
țiile Romîniei și Greciei 
au oferit un spectacol 

aplaudat

La apelul
catalogului

București, 1 octom
brie 1964. Școala me
die 35. Clasa a Xl-a. 
Ora de matematică... 
Apelul...

— Peneș Mihaela I... 
Clasa, în cor :...
— Plecată la Tokio, 

cu avionul..
— Cine motivează î 
Același cor :
— Pitagora, partici

pant la Jocurile O- 
limpice antice... 2 Oc
tombrie. Idem... Idem... 
Idem.

Ora de astronomie. 
Dialogul sa repetă... 
Motivează — de 

astă dată — Thales 
din Milet, participant 
— de asemenea — la 
Jocurile Olimpice an
tice.

...3 octombrie.
Cerc literar... Idem... 

Idem.-
Motivează, prin ro

tație, poetul Pindar, 
tragedianul Euripide, 
oratorul Demostene și 
alți participanți la 
Jocurile Olimpice an
tice.

Și cine mai motivea
ză ?

Motivează clasa a 
Xl-a, Școala 35, moti
vează întregul stadion 
școlar romînesc.

La numai 17 ani Mi
haela Peneș dintr-a 
Xl-a pleacă, peste pol, 
la Olimpiadă, împreu
nă cu Iolanda Balaș. 
De unde oare a apărut 
acest satelit natural

File 
de carnet

Foto : V. RANGA

Spre Tokio a plecat cu un avion 
primul grup al delegației iugoslave, 
care se compune din 4 luptători* 
pluș antrenorul echipei. Lotul cu
prinde pe Horvath (ușoară), Mar- 
tinovici (pană), Cucic (semigrea) și 
Simici (mijlocie). Antrenorul echi
pei Ljubomir Ivanovici a declarat 
înainte de plecare că luptătorii 
iugoslavi se vor antrena în comun 
cu cei japonezi.

★

Sîmbătă la Birmingham a avut 
loc o nouă reuniune de selecție 
a atleților englezi în vederea J. O. 
Cu acest prilej, au fost verificați 
„sprinterii . Radford a cîștigat 
probele de 100 și 220 yarzi în 
9" 7/10 și respectiv 21” 1/10. In 
echipă au fost selecționați Peter 
Radford, Lynn Davies și Alt Mea- 
kin la 100 m plat, Menzies, Camp
bell și Radford la 200 m. Din echipa 
de ștafetă pentru proba de 4 X 100 
m vor face parte : Davies, Radford, 
Campbell, Meakin (rezervă Jones).

Diaconescu ? 
curte de

atletismului

al Măriei 
Dintr-o

școală.
Portița

i-a deschis-o acum doi 
ani și ceva un tînăr 
antrenor cu ochelari 
și cu un nume lipsit 
de sonoritate: Lixan- 
dru Pândele. Unii au 
ridicat din umeri, a în-

doială, dar Pândele 
s-a apucat să pietru- 
iască răbdător drumul 
Mihaeloi. Și astfel, în 
mai puțin de doi ani, 
a adus-o pe pista ma
rilor concursuri.

Cu toate acestea, 
pînă acum o lună, 
Mihaela era încă doar 
o speranță. Dar numai 
pînă acum o lună. 
Pentru că în finala 
Spartachiadei, în aceas
tă adevărată întrecere 
a „marilor speranțe", 
eleva Peneș dintr-a 
Xl-a a izbutit un mi
raculos 55,38, care i-a 
prelungit poteca pie
truită pînă la pista de 
beton a avionului olim
pic de la Băneasa.

IOAN CHIRILĂ

P. S. Alaltăieri, Ia 
Varșovia, Mihaela a 
obținut încă o scrisoa
re de acreditare pen
tru Tokio, cucerind 
titlul de campioană 
europeană de junioare.

Plecarea delegației 
Partidului Comunist din Norvegia

La 21 septembrie a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Co
munist din Norvegia, compusă 
din tovarășii: Just Lippe, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Norvegia, și 
Kristoffer Tangen, vicepreședinte 
al Comitetului regional de partid 
Ostfold.

La plecare, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Constantin Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., și de alți activiști de 
partid.

Primirea de către tovarășul
Alexandru Birlădeanu

a delegației guvernamentale 
a U. R. S. S.

Luni după-amiază, tovarășul 
Alexandru Bîrladeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit delegația guvernamen
tală a U.R.S.S., condusă de 
V. Novikov, ministru, președin
tele Comisiei pentru problemele 
economice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
care face o scurtă vizită priete
nească în R. P. Romînă.

La convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a luat parte Gheorghe Pele, ad- 

al ministrului afacerilor ex-

A fost de față I. Iliuhin. însăr
cinat cu afaceri ad-interim 
U.R.S.S. la București.

Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliul' de Stat. Ca
mera Populară, Consiliul de 
Miniștri ale R-D. Germane și 
Consiliul național al Frontu
lui Național al Germaniei de
mocrate au dat publicității ne
crologul tovarășului Otto Gro
tewohl, fiu credincios al cla
sei muncitoare germane, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Miniștri al RJD.G.

Națiunea germană a suferit 
o pierdere grea — a luat 
sfîrșit viața uneia dintre cele 
mai remarcabile personalități 
ale poporului german.

In necrolog se arată că tâ
nărul ucenic tipograf Otto 
Grotewohl, fiu al unei familii 
de muncitori din Braunsch
weig, a intrat acum peste 50 
de ani în mișcarea muncito
rească organizată. In anul 
1912, în vîrstă de 18 ani, el a 
devenit membru al Partidului 
Social Democrat German, fi
ind unul dintre organizatorii 
tineretului muncitor din 
Braunschweig care, în perioa
da pregătirii primului război 
mondial imperialist, a opus 
rezistență politicii războinice a 
cercurilor militariste germane.

In timpul războiului a fost 
trimis pe front iar după pră
bușirea Germaniei imperia
liste a devenit președintele 
unui consiliu al muncitorilor 
și soldaților. In republica de 
la Weimar, el .a activat ca pre
ședinte al Organizației regio
nale a P.S.D.G. din Braunsch
weig și deputat în Reichstag, 
îndeplinind temporar funcția 
de ministru într-un guvern 
social-democrat din Branusch- 
weig.

In timpul dominației naziste, 
Otto Grotewohl a fost arestat 
și judecat de fasciști sub acu
zația de înaltă trădare. Din 
politica greșită a conducerii de 
dreapta a P.S.D.G., care se 
opunea unității clasei munci
toare împotriva fascismului,

Grotewohl a tras învățăminte 
hotăritoare pentru activitatea 
sa ulterioară.

După înfrîngerea armatelor 
hitieriste de către glorioasele 
armate sovietice și ale alia- 
țilar lor, a fost transpus în 
fapt, în Germania răsăriteană, 
obiectivul urmărit de mult de 
g^rmanij antifasciști : unitatea 
de acțiune a comuniștilor și 
social-democraților și, în sfîr
șit unirea Partidului Comu
nist din Germania cu Partidul 
Social-Democrat, într-un partid 
muncitoresc unit. Este meri
tul istoric de netăgăduit al lui 
Otto Grotewohl faptul că, în 
pofida presiunilor exercitate 
de liderii social-democrați de 
dreapta și de puterile occiden
tale de ocupație, el a pășit, 
cu hotărîre, împreună cu alți 
tovarăși social-democrați, pe 
calea unității. împreună cu 
Wilhelm Pieck, Otto Grote
wohl a fost ales la Congresul 
de unificare a partidului din 
aprilie 1946, președinte al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania. împreună cu Wil
helm Pieck și Walter Ulbricht 
în calitate de copreședinte al 
partidului muncitoresc unifi
cat și membru în Prezidiul 
Consiliului popular german, el 
a colaborat activ la instaura
rea orînduirii democrate an
tifasciste, la consolidarea a- 
lianței clasei muncitoare cu 
țărănimea și cu celelalte pă
turi ale oamenilor muncii.

Activitatea lui Otto Grote
wohl este foarte strîns legată 
de dezvoltarea și adîncirea 
prieteniei poporului german 
cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări socialiste.

Cu prilejul înființării Repu
blicii Democrate ~ 
Otto Grotewohl 
președinte al 
Miniștri, 
deosebite 
statului 
german.

Otto Grotewohl a susținut 
•neobosit încheierea unui tra
tat de pace cu ambele state

Germane, 
a fost ales 

Consiliului de 
cîștigîndu-și merite 

în consolidarea 
muncitoresc-țărănesc

LOTHAR BOLZTovarășului dr. 
ministrul aiacerilor externe 

al Republicii Democrate Germane

Berlin
Profund îndurerat de vestea încetării din viață a tovarășului 

Otto Grotewohl, președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, conducător de frunte al Republicii 
Democrate Germane, vă rog să primiți, tovarășe ministru, sin
cerele mele condoleanțe.

CORNELIU MANESCU 
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Romîne
L

In preajma
în întâmpinarea centenaru

lui Casei de Economii și Con- 
semnațiuni, care va fi sărbă
torit în luna noiembrie, cu 
prilejul „Săptămînii econo
miei", , .Gazeta Finanțelor", 
organ al Ministerului Finanțe
lor și al Băncii de Stat, îm
preună cu centrala C.E.C. au 
organizat la Timișoara un 
schimb de experiență interre-

centenarului Casei
gional pe tema dezvoltării ac
țiunii de economisire în me
diul sătesc.

Numeroși participant! la 
schimbul de experiență — 
conducători de unități C.E.C., 
precum și mandatari ai ghi- 
șeeloc C.E.C. din G.A.C. 
G.A.S., S.M.T. și alți lucrători 
ai C-E.C. din regiunile Banat, 
Argeș, București, Cluj; Crișa-

germane și. pe această bază, 
rezolvarea pașnică a problemei 
Berlinului occidental, în vede
rea înfrînării forțelor revan
șarde și militariste din Ger
mania occidentală — condiție 
hotăritoare pentru apărarea 
păcii în Europa.

Tovarășul Otto Grotewohl a 
întreținut necontenit legături 
strînse cu oamenii muncii, a 
acordat cea mai mare atenție 
problemelor vieții economice 
și culturale, dezvoltării în con
tinuare a democrației socialis
te și îmbunătățirii activității 
organelor de stat.

Otto Grotewohl a întrunit 
în persoana sa pe muncitorul 
și socialistul german cu con
știință de clasă, pe revoluțio
narul și omul de stat care a 
muncit cu atașament, compe
ting și chibzuință, cu o mare 
modestie, și în spirit creator 
în cadrul conducerii colective 
de partid și de stat. Ca mem
bru în ’
Partidului 
Germania 
neobosite 
partidului 
clasei muncitoare.

Viața lui Grotewohl este 
viața unui socialist conștient 
care și-a consacrat toată ca
pacitatea și toate forțele sale 
intereselor poporului munci
tor.

Oamenii muncii din Germa
nia — se spune în încheierea 
necrologului — se înclină pro
fund îndoliați, scumpe priete
ne și tovarășe Otto Grotewohl, 

, și îți mulțumesc, pentru via
ța ta plină de jertfe, pusă cu 
credință în slujba clasei mun
citoare germane, a păcii, so
cialismului și reunificării na
ționale, Viața și testamentul 
tău ne vor menține mereu vie 
îndatorirea de a apăra ca pe 
lumina ochilor unitatea clasei 
muncitoare și a tuturor for
țelor democrate din Republi
ca Democrată Germană. O- 
biectivele pentru care ai lup
tat vor deveni o realitate în 
întreaga Germanie.

Biroul Politic al 
Socialist Unit din 
el a depus eforturi 
pentru dezvoltarea 

marxist-leninist al

Buletinul medical
BERLIN 21 (Agerpres). — A 

fost dat publicității următorul 
buletin medical în legătură cu 
decesul lui Otto Grotewohl:

Otto Grotewohl, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, a încetat din viață la 
21 septembrie 1964, ora 12,35, în 
urma unei hemoragii cerebrale 
după o lungă și grea suferință.

de Economii
na, Dobrogea, Hunedoara. Ma
ramureș și Oltenia — au pre
zentat referate asupra meto
delor lor de muncă și a rezul
tatelor obținute în dezvolta
rea acțiunii de economisire în 
mediul sătesc, subliniind suc
cesele obținute pe această linie 
în urma creșterii nivelului de 
trai al colectiviștilor.

He care-1

pe h he

pM la i 
căra «tex

în campionatul categoriei A la fotbal

fund șa

T I IINFORMA

ETAPĂ CALMĂ
Campkmatul repoblicaa de 

fotbal, lipsit de maraa focță 
bucureșteanâ (aceea care, fapt 
hotârît, da text cronicarilor) și 
lipsit, datorită sorților, p de pre
zența formației din Cluj, se des
fășoară întrucâtva la margirea 
interesului spectatorilor din Ca
pitală. Progresul, singura echzpâ 
bucureșteană râmași in fn.nL 
trage cu gloanțe oarbe și-și pe
riclitează etapă cu etapă, râmi- 
nerea în prima categorie. (Evi
dent, încă nu se poate vorbi de 
pe acum de ceea ce va fi la 
primăvară, dar e limpede că cine 
adună din vreme, are de unde 
pierde mai tîrziu). S-au auzit voci 
nemulțumite că anumiți croni
cari prea aruncă tușe negre peste 
iluziile, speranțele și munca(?) 
depusă pe terenurile de antrena
ment din strada dr. Staicovici. 
Realitatea e că am fi dornici să 
lăudăm ceva din jocul acestei 
echipe, — dar ce ? Situarea ei la 
periferia fotbalului ne mîhnește 
— mai credem, însă, într-o reve
nire. Și bine ar fi să se ivească 
steaua aceasta cît mai repede,

pexsa/ ai oTajuiid Fia tra Neamț

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
duminică la Belgrad, echipa 
Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 3—1 (2—0) echipa Luxem
burgului.

• Duminică 
dimineața în 
parcul sportiv 
Dinamo din Ca
pitală, echipa 
ie handbal în 
1 Dinamo Bucu
rești a învins

cu scorul de 26—17 (12—7)
echipa Gwardia Gdansk (R. P. 
Polonă). Cei mai buni jucători 
ai dinamoviștilor au fost Nica 
și Hnat care au marcat 7 și 
respectiv 6 puncte.

• Duminică, în campiona
tul republican de rugbi au fost 
înregistrate următoarele re
zultate : Știința Cluj — Gri- 
vița Roșie București ' 3—14 
(0—3); Rulmentul Bîrlad — 
Progresul București 8—3 (5—3); 
Steaua — Ancora Galați 31—6 
(22—0).

• în preliminariile campio
natului mondial de fotbal,

• Duminică, în ultima zi a 
campionatelor europene de a- 
tletism rezervate juniorilor, 
atleta romîncă Mihaela Peneș 
a avut o comportare remarca
bilă cucerind primul loc în 
proba de aruncarea suliței cu 
o performanță de 54.44 m. 
După Gh. Costache, învingă
tor în prima zi la aruncarea 
ciocanului, Mihaela Peneș își 
înscrie la rîndul său humele 
pe lista campionilor europeni, 
repurtînd un frumos succes 
internațional. Ea a realizat a- 
cest rezultat din cea de a 
doua încercare. Recordmana 
mondială de junioare la a- 
ceastă probă a lăsat o exce
lentă impresie spectatorilor 
care au aplaudat-o îndelung. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Valentina Popova 
(U.R.S.S.) — 52,33 m și Hel-

gart (R.D.G.) — 50,76 m. Locul 
patru a fost ocupat de Elena 
Neacșu (R.P.R.) cu 46,45 m.

O frumoasă comportare a 
avut și Leontina Frunză cla
sată pe locul doi în proba de 
600 m plat cu timpul de 
l'32”6/10 (nou record republi
can de junioare). Proba a fost 
cîștigată de suedeza Elafsson 
în l’32’'3/10 (record mondial 
de junioare). Naghy Iosif 
(R.P.R.) a ocupat locul trei la 
aruncarea discului cu 50,54 m 
(record republican de juniori), 
iar C. Perju (R.P.R.) s-a clasat 
pe locul 3 la 1 500 m obstacole 
în 4'13”2/10.

• Echipa de handbal Gwar- 
dia Gdansk (R. P. Polonă), 
și-a încheiat turneul în țara 
noastră întîlnind luni la Bu
zău echipa Dinamo București. 
Handbaliștii romîni au obți
nut victoria cu scorul de 
17—12 (10—6).

• Ieri la Timișoara s-a 
putat meciul internațional de 
fotbal dintre echipa locală 
Știința și formația 
Wanderers La Valeria (Mal
ta). Gazdele au obținu: victo
ria cu scorul de 2—0 (0—0) 
prin punctele înscrise de Le-j 
reter și Manolache.

• Ajungînd la Chișlnâu, ca
nadianul Conrad Dube și-a 
încheiat călătoria pe bicicletă 
prin Uniunea Sovietică.

Ciclistul canadian a început 
în urmă cu treisprezece ani o 
călătorie pe bicicletă în jurul 
lumii, Uniunea Sovietică fiind 
a 49-a țară vizitată de el. în 
acest timp el a parcurs 187 000 
de mile și a învățat patru 
limbi.

Conrad Dube, în vîrstă de 
35 ani, ere o sănătate robustă, 
deși în copilărie a fost bolnav 
de poliomielită.

Șefii unor misiuni (LȘrurirce 
acreditați în R- P. Rrcrini an 
marcat prezența în țara noastră 
a unor personalități rczrieale din 
țările respective, la cel de-al 
Ill-lea Concurs și Festival inter
național „George Enescu*, printr- 
o serie de întîlniri organizate la 
sediile misiunilor.

Ambasadorul U.R-S5. în R. P. 
Romînă, I. K. Jegalin. a organi
zat luni după-amiază un concert 
la care și-au dat concursul parti- 
cipanții sovietici la această în
semnată manifestare, dedicată 
marelui nostru muzician. In sea
ra aceleiași zile, W. A Crawford, 
ministrul S.UA. la București, a 
oferit un dejun în cinstea pia
nistului Arthur Rubinstein.

Au mai avut loc o recepție o- 
ferită de ambasadorul Finlandei 
în R. P. Romînă, Martti Salomi- 
es, în cinstea participanfilor fin
landezi la concurs și un dejun 
dat de ambasadorul Marii Brita
nii la București, J. D. Murray, 
în onoarea participanților englezi 
la concurs.

La aceste întîlniri au luat parte 
reprezentanți ai conducerii Co
mitetului de Stat pentru Cultu-

ri <i Artă, ai Ministerului Aface
rilor Externe, personalități 
vieții artistice, reprezentanți 
ccrpuhn diplomatic.

’★
Luni seara, în sala mică a _ _ 

latului R-P.R-, a avut loc un sim
pozion pe tema „Cultură și edu
cație", organizat de Consiliul
pentru răspmdirea cunoștințelor
cultural-știmțifice, la care au
participat numeroși părinți și

ale 
ai

Pa-

elevi. Cuvîntul de deschidere_____________  a
fost rostit de prof. univ. Stanciu 
Stoian, membru- corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, direc
torul Institutului de științe peda
gogice. Au vorbit scriitorul 
Marcel Breslașu, și prof. Constan
tin Păunescu, cercetător științi
fic principal la Institutul de ști
ințe pedagogice.

(Agerpres)

ANUNȚ
Școlile tehnice financiare din:

1. București — Calea Griviței nr. 2 bis telefon 14 42 82
2. Brăila — Str. Bolintineanu nr. 16
3. Brașov — str. Lungă nr. 188
4. Baia Mare — str. Progresului nr. 45
5. Cluj — str. 1 Mai nr. 19
6. Iași — str. Sărăriei nr. 35
7. Timișoara — str. Simion Bărnuțiu nr. D telefon 16132

pregătește cadre economice pentru unitățile sistemului 
financiar și de credit și întreprinderile industriale de 
construcții și transporturi.

Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură generală. 
Durata de școlarizare este de 2 ani.
Examenul de admitere se va ține la 25 octombrie la limba 

romînă și matematici.

telefon 1767 
telefon 1664 
telefon 1289 

telefon 3136 
telefon 2789

La 21 septembrie 1964 a înce
tat din viață în București, ing. loan 
Rusmănică, directorul tehnic al 
întreprinderii de construcții hi
droenergetice din țara noastră. 
Născut la 6 octombrie 1908 în 
comuna Tohanul Nou, regiunea 
Brașov, a absolvit Școala Poli
tehnică din București ca inginer 
în anul 1933.

Prin rodnica sa activitate de 
inginer a adus o importantă con
tribuție la realizarea celor mai 
mari construcții' de tunele și hi
drocentrale executate între anii 
1944 și 1964. A luat parte la 
realizarea viaductului Caracău, a 
condus lucrările de construire a 
căii ferate Bumbești-Livezeni, 
apoi a fost conducătorul tehnic 
Ia execuția hidrocentralei „V. I. 
Lenin" — Bicaz, a barajelor: 
Negovanul, Teliuc, Secul, Firiza, 
și al hidrocentralelor în execuție 
de pe Bistrița — aval și de la 
Argeș.

Datorită capacității sale teh
nice și aprecierii de care s-a 
bucurat, a fost numit membru în 
comisia romîno-iugoslavă pentru 
pregătirea realizării Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier pe Dunăre.

în tot timpul activității sale a 
acordat o atenție deosebită creș
terii cadrelor de specialiști în 
domeniul construcției de tunele 
și hidrocentrale.

Pentru meritele deosebite la 
realizarea unora dintre cele mai 
importante construcții din cadrul 
planului de electrificare, precum 
și pentru neobosita sa activitate 
tehnică, a fost decorat cu Steaua 
R.P.R. ci. II-a, Ordinul Muncii 
cl. I și III și distins cu titlul de 
laureat al Premiului de Stat al 
R.P.R. în anul 1963.

încetarea timpurie din viață a 
ing. loan Rusmănică constituie o 
grea pierdere pentru hidroener
getică și construcția de tunele 
din țara noastră.

Conducerea Ministerului Mi
nelor- și Energiei Electrice și co
lectivele de ingineri, tehnicieni 
și muncitori din cadrul ministe
rului, întreprinderilor și institu
telor de proiectări din Ministe
rul Minelor și Energiei Electric® 
care l-au cunoscut și apreciat^ 
aduc pe această cale un ultim o- 
magiu celui care a fost ing. loan 
Rusmănică.
Ministerul Minelor și Energiei 

Electrice 
întreprinderea de Construcțf 

Hidroenergetice 
Institutul de Studii și 

Proiectări Hidroenergetic

S.UA


Ill III

In anul 2050 3
Patru miliarde 

de locuitori 
ai pămintului

într -un raport publicat la 
Washington de „Reference Bu
reau Inc“, o organizație cu ca
racter științific și educativ care 
examinează probleme demo
grafice, se arată că în cursul 
anului 1963 în lume s-au năs
cut 144 milioane copii. Respec- 
tîndu-se actualul ritm de creș
tere a populației, raportul 
subliniază că populația lumii 
va ajunge la patru miliarde 
în anul 2050. Totodată, rapor
tul menționează necesitatea 
realizării unor planuri vaste 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului pentru a se elimina 
pericolul creșterii analfabetis
mului, șomajului și lipsurilor 
în țări și regiuni aflate în curs 
de dezvoltare, unde se înre
gistrează cel mai mare pro
cent de creștere a populației.

In avionul Iui Coldwater...
France Presie" despre campania electoralăr/

a candidatului

Referindu-se la campania e- 
lectorală pe care o duce 
în prezent senatorul Barry 

Goldwater, candidatul partidu
lui republican la postul de pre
ședinte al S.U.A., agenția 
FRANCE PRESSE a transmis un 
comentar în care scrie, printre 
altele :

„18 000 kilometri parcurși în 
avion în patru zile, 27 discursuri, 
12 state străbătute, dintre care 
unele traversate de două sau de 
trei ori în aceeași zi, acesta este 
bilanțul celei de a treia faze a 
campaniei electorale dusă de se
natorul Goldwater cu începere 
de la 4 septembrie, carf i-an 
condus în „marele Sud" al Sta
telor Unite.

Nici un candidat la președinție 
sau vicepreședinție nu poate să 
scape acestui ritm epuizant și 
în cursul celor două luni care 
preced data alegerilor senatorul 
clin Arizona va străbate aproxi
mativ 180 000 kilometri, fără a 
socoti nenumăratele călătorii ca 
trenul și automobilul.

Dl. Goldwater călătorește îm
preună cu soția lui pe bordul u- 
nui „Boeing 727“, închiria» de U 
o mare societate de transporturi 
aeriene, care a ieșit direct din u- 
zina de montaj în momentul cînd 
senatorul era desemnat în Cali
fornia. Avionul este prevăzut cu 
un teleimprimator care recepțio
nează știrile din lumea întreagă. 
Senatorul din Arizona întreține 
din proprie inițiativă contacte 
strînse cu ziariștii care-1 însoțesc. 
El discută cu ei sau îi invită în 
cabina lui. El știe că ziariștii îi 
sînt relativ ostili și crede că este 
victima unei prejudecăți nefavo
rabile. Sprijinul masiv acordat 
președintelui Johnson de un 
foarte mare număr de ziare ame
ricane — democrate și republi
cane — pare să-1 preocupe în- 
tr-un grad foarte mare. Această 
„dezertare" a presei face să dom
nească un oarecare pesimism în

B R N O:

Tradiționala competiție economica
Î

ntrebarea avea un 
procent de exagera
re reportericească 
generată însă de o 
reală uimire: am 
nimerit oare intr-un 
alt oraș ? Desigur, 

știam că avionul nu greșise locul 
de aterizare și, ca atare, mă 
aflam la Brno. O atesta, de alt
fel, mulțimea afișelor de toate 
dimensiunile și în toate culorile 
imaginabile. Un fluviu uman se 
scurgea greoi pe trotuarele în 
pantă. Mașinile se strecurau pru
dent printre pietonii care invada
seră partea carosabilă a străzii. 
Acesta-i orașul calm fără o notă 
deosebită, pe care îl cunoscusem 
întâia oară în decembrie ?

La început de toamnă, Brno se 
înviorează printr-o metamorfoză 
devenită tradițională. Răsfirat pe 
colinele care străjuiesc punctul 
de întâlnire al nurilor Svitava și 
Svratka, orașul găzduiește un 
tîrg ce și-a consumat anul acesta 
cea de a șasea ediție. Tradițiile 
sale comerciale își au începuturi 
ce trebuie căutate încă în vremi 
depărtate. Zeloșii cercetători ai 
istoriei au găsit urmele unor așe
zări ce-și plantaseră sălașul pe 
aceste locuri cu mii de ani în 
urmă. Fiind vorba de schimburi 
comerciale va trebui să facem 
apel la paginile mai proaspete ale 
istoriei. Creat în prima jumătate 
a secolului XI, Brno a obținut 
numai după două secole impor
tante privilegii economice. Un 
document din 1243, purtând pa
rafa regelui Vaclav I, conferea 
drept de a ține tîrg la fiecare 
șase săptămîni. în secolul XIV, 
cetatea era cunoscută ca depozit 
de mărfuri și centru de tranzacții, 
favorizată și de poziția sa în 
inima Europei, la intersecția celor 
mai uzitate drumuri ale epocii. 
Tîrgurile medievale din așezarea 
moravă obținuseră renume și glo

Intervenții ale delegaților din R. P. Rominâ 

la Forumul Mondial al Tineretului 
Au început lucrările în cadrul 

comisiilor
MOSCOVA 21. —Corespon

dentul Agerpres, A. Munteanu, 
transmite : După prezentarea ra
poartelor în ședințe plenare, Fo
rumul mondial al solidarității ti
neretului și studenților în lupta 
pentru independență, libertate 
națională și pace, își continuă lu
crările în comisii. Au fost insti
tuite 5 comisii care dezbat în 
prezent rapoartele. La lucrările 
comisiilor iau parte și membri ai 
delegației tineretului din R-P. 
Romînă. In comisia I, tov. Pe
tru Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., a luat cuvîntul la te
ma : Lupta comună a tineretului

republican

anturajul senatorului, unde în
cepe să se considere că o vic
torie în noiembrie ar fi un mi
racol.

Cel puțin oficial, Coldwater nu 
pare însă de fel conștient de no
rii care se adună zi de zi și care 
ar putea să se soldeze cu un de
zastru. Sondajele (în nodurile o- 
piniei publice n.r.) au comis u- 
neori erori monumentale, dar în 
prezent unanimitatea este în fa
voarea unei victorii zdrobitoare 
a democraților și acest fapt este 
greu să fie ignorat In ce-i pri
vește pe consilierii candidatului 
republican, care-1 urmează în 
toate deplasările lui, aceștia sînt 
relativ numeroși. Ei au un punct 
comun: cu toții sînt ultra con
servatori, care par să întreacă 
chiar vederile senatorului din A- 
rizona. Doi dintre ei îi redactea
ză discursurile care se ocupă in
variabil de aceleași subiecte. A- 
ceste discursuri sînt puse la punct 
pe baza informațiilor furnizate de 
un aparat de calculat electronic, 
care indică subiectele ce trebuie 
abordate în funcție de anditotrix ' 
G^dWr corectează rar textele 
dâcxxmrikc sale ixamte de a le 
rosti. Orator mediocru, d se ex
primă pe un ton monoton și nu 
a recurs decît rareori la artificii
le oratorice în care președintele 
Kennedy era un maestru. El a a- 
juns să repete aceleași teme de 
trei sau patru ori în aceeași zt 
Dar aceasta nu are nici o impor
tanță întrucît distanța între cele 
doua escale este în medie de o 
mie de kilometri și discursurile 
rostite intr-un stat nu sînt citite j 
în celălalt.»

Săptămîna aceasta, senatorul 
Goldwater va vizita numeroase 
state din vest și va face, de ase
menea, noi călătorii în sud, în
deosebi în Texas. Apoi el va a- 
bandona provizoriu avionul său 
și va continua campania sa cu 
trenul, potrivit unei vechi tradi
ții în Statele Unite".

ria lor s-a stins doar mai târziu 
în timpul războiului de 30 de 
ani. De-abia la sfirșitul secolului 
XVIll-lea reînvie tradiția acestor 
confruntări. Prezența cea mai des 
menționată era a neguțătorilor de 
produse textile. In 1851, orașul 
avea o populație cifrată la 
47 357 persoane, pentru ca la 
începutul secolului nostru să aibă 
109 346, iar în 1921 — 225 068 
locuitori. Din 1922 se reia seria 
târgurilor pe care aveau s-o în
trerupă tragicde evenimente din 
1939. In anii postbelici, primul 
tîrg internațional este semnalat 
în 1958, prefațat fiind de o serie

• 620 expozanți 
din 36 țări

• Opinii
despre realizările 
economiei romînești

de târguri și expoziții cu caracter 
național.

Am pus în servietă cărțulia ce 
ne-a purtat prin secole și am pă
șit pe străzile orașului. încercam 
să observăm noutățile urbane. 
Un hotel botezat „Continental" 
îmbogățește peisajul. în numeroa
sele sale etaje pot găsi adăpost 
564 drumeți ce au poposit la 
Brno. Cîteva din blocurile care 
în miez de iarnă abia începuseră 
să-și deseneze contururile, și-au 
primit de acum locatarii: 2 000 
de apartamente noi au fost date 
în folosință în ultimul an. Stră
vechiul Spilberk, sever și cenușiu, 
este martor al înnoirilor din ce
tatea pe care prințul Bretislav a 
zidit-o în secolul XI. 

și studenților din lumea întreagă 
pentru independență și eliberare 
naționala, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și 
imperialismului, discriminării ra
siale, pentru pace, democrație și 
progres, împotriva reacțiunii și 
fascismului.

Tov. Anghel Paraschiv, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M., 
a luat cuvîntul în comisia a 
111-a, la tema: Rolul tinere
tului și studenților în dezvoltarea 
conștiinței politice de masă, a- 
vîntul culturii naționale și for
marea de cadre naționale în lup
ta împotriva rămășițelor trecutu
lui colonial pe plan cultural și 
educație, pătrunderii și difuzării 
ideologiei imperialiste.

Cuvîntările delegaților romîni 
au fost primite cu mult interes.

Lucrările comisiilor continuă.
)

Declarația 

Agenției TASS
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

La Moscova a fost dată publici
tății declarația Agenției TASS în 
care se arată că noul incident 
militar care a avut loc la 18 sep
tembrie în golful Tonldn con
firmă din nou că staționarea na
velor flotei a șaptea americane în 
golful Tonkin creează un focar 
permanent de încordare și con
stituie o sursă de incidente și 
conflicte militare care amenință 
cauza păcii. Guvernul S.U.A., se 
arată în declarație, poartă în
treaga răspundere pentru even
tualele urmări ale acestor inci
dente,

Saigonul 
de greva

SAIGON 21 (Agerpres). — 
„Orașul Saigon este realmente 
paralizat de greva generală care 
a izbucnit luni dimineața**, rela
tează agenția Reuter, referindu-se 
la marea acțiune antiguverna
mentală a muncitorilor din ca
pitala Vietnamului de sud. A- 
provizionarea cu curent electric 
și cu apă a fost întreruptă în în
tregime, mijloacele de circulație 
și-au încetat activitatea, magazi
nele sînt închise. Un număr 
de 5 000 de muncitori, re- 
prezentîndu-i pe cei 60 000 de 
greviști, s-au adunat luni dimi
neața in fața sediului primului 
ministru, unde reprezentanții 
Confederației Muncii din Vietna
mul de sud au dus tratative cu 
membri ai guvernului. După 
zece ore de tratative, ministrul 
muncii a declarat în numele gu
vernului că ..s-a luat cunoștința 
de revendicările formulate și că

• U

Irutânta de a începe investi
garea târgului, ne-am c-prU pen
tru o jumătate de oră intr-o clă
dire dominată de forfota colegi
lor de breaslă, unde am ascultat 
explicațiile oferite cu amabilitate 
de către directorul centrului de 
presă, Karel Pez'jjc. întâi ceca 
despre participanțu la aceasta 
confruntare a realizărilor din 
domeniul industriei constructoa
re de mașini: ia târg eu luat 
parte 620 de firme din 36 de țări. 
Ediția precedentă a cunoscut 
participarea a SS. expozanți dai 
43 de țări. Numărul exp:r^telyr 
a atins 10000. Paribocmâe au 
ocupat 65 OOO mp ier ia cer liber 
au putut fi înfățișate produse 
amenajate pe o suprafață de 
60000 mp. Interlocutorul nostru 
menționa prima prezență la 
a Nigeriei și principatului Mo
naco. Cele mai multe din expo
nate — cu excepția, firească, a 
celor produse în țara gazdă — au 
provenit din U.R.S.S., Germania 
occidentala, R. D. Germană, 
Suedia, Anglia, Polonia, Franța 
etc.

Tehnica sovietică a fost expusă 
pe o suprafață de 4 500 mp. 12 
întreprinderi de comerț exterior 
din U.R.S.S'. au adus la Brno o 
gamă variată de produse ale in
dustriei de mașini-unelte ce au 
suscitat un viu interes. 120 firme 
din Republica Federală Germană 
s-au numărat printre expozanți. 
Amintim marile întreprinderi 
„Siemens", „Degussa", „Merce
des Benz" și altele. Dat fiind 
meseria noastră, am examinat 
mai atent cele 13 tipuri de apa
rate fotografice expuse de firma 
„Linhof" din Munchen. Aceste 
aparate au cele mai diverse în
trebuințări. „Press 70" — desti
nat reportajului fotografic — 
a fost distins cu Medalia de aur.

Confruntam 
electorală 

din Danemarca
stăzi, alegătorii da
nezi, evaluați la a- 
profipe trei milioa
ne, se prezintă în 
fața urnelor. După 
opinia observatori
lor din Copenhaga, 

înfruntarea electorală din acest
an a avut un caracter mai ascu
țit decît cele care au precedat-o 
în anii postbelici. însăși suma 
cheltuită de către partidele poli
tice în focul luptei pentru capta
rea alegătorilor este simptomati
că, evocînd asprimea confruntă
rii : 10 000 000 coroane. ■

Problema esențială a acestor 
alegeri este aceea a posibilități
lor de supraviețuire a actualei 
formule guvernamentale. Cele 
două partide care formează în 
prezent guvernul (social-demo- 
crații și radicalii) dispun de o 
șubredă și instabilă majoritate în 
parlament. Mai exact, se poate 
vorbi de o aritmetică parlamen
tară care provoacă destule bătăi 
de cap liderilor politici danezi 
(deplasarea unui singur vot poa
te transforma partidele guverna
mentale în minoritare...).

Social-democrații și radicalii 
speră să-și îmbunătățească pozi
țiile parlamentare. Opoziția bur
gheză este animată de aceleași 
speranțe. Lupta electorală s-a 
purtat în jurul problemelor e- 
sențiale pentru Danemarca: con
secințele aderării la N.A.T.O. (re
fuzul de a accepta armamentul 
atomic pe teritoriul țării este a- 
proape unanim), relațiile cu 
Piața comună, situația locuințe
lor, pensiilor, dificultățile gene
rației tinere mai ales pe planul 
pregătirii universitare etc. Fi
rește, anticipările sînt riscante. 
Merită de subliniat că un ele
ment suplimentar de incertitu
dine îl introduce votul celor 
400 000 de tineri care pentru 
prima dată se întâlnesc acum cu 
urnele. încotro se cor îndrepta 
voturile acestor tineri ?

M. R.

paralizat 
generală
acestea vor fi studiate în vederea 
găsirii unei soluții". Un repre
zentant al Confederației Muncii 
a declarat că greva continuă și 
marți. .

Agenția France Presse scrie, 
referindu-se la această grevă, că 
ea va avea repercusiuni nu nu
mai „asupra viitorului guvern, ci 
și asupra prestigiului său pe plan 
intern și extern. Nici o dată pînă 
acum, menționează agenția, mun
citorii vietnamezi n-au lovit atit 
de fățiș în autoritatea șefului gu
vernului".

Totodată agenția Associated 
Press anunță că un număr de 
500 de militari din armata gu
vernamentală și-au părăsit garni
zoanele și au ocupat orașul Ban 
Me Thuat din provincia Darlac, 
unde au pus stăpînire pe stația 
de radio și alte instituții. Ei cer 
autonomia față ce guvernul de la 
Saigon-

Printre exponatele venite din Ita
lia a reținut atenția modelul de 
automobil „Fiat 850“ iar in expo- 
ziția americană a putut fi văzut 
un automobil de tipul cel mai 
recent „Ford Mustang". Firma 
britanică „Fisher & Ludlov" 
realizează mașini cibernetice care 
sînt socotite adevărați păzitori ai 
orâinei chiar în cele mai aglome
rate depozite. Filmul exponatelor 
ar putea continua cu mașini și 
echipamente pentru industriile 
metalurgică, chimică, poligrafică, 
textilă și alimentară, echipamente 
electrotehnice, tractoare și ma
șini agricole, tehnică sanitară etc. 
Punem insă punct aici...

Tîrgul presupune nu numai o 
verificare pe planul izbinzilor 
tehnice, ci și o valorificare a a- 
cestora sub aspectul tranzacțiilor 
comerciale. Ministrul comerțului 
exterior al Cehoslovaciei, într-o 
concluzie preliminară, menționa

Locuitorii din Bamako, lu- 
crînd voluntar pe șantierul 
de construcție al unei noi 

școli

Unde sint situate 

insulele Bermude ?
ryerviciul american de geo- 

dezie a făcut cunoscut 
simbătă că cu ajutorul 

sateliților artificiali ai Pămîn- 
tului — Echo I și Echo II — 
s-a putut constata că insulele 
Bermude sînt situate de fapt 
cu 67 metri mai Iar nord și 32 
metri mai la vest decît se cre
dea pînă acum și cum figu
rează pe hărțile actuale. A- 
ceastâ constatare, care modi
fică astfel poziția geografică a 
acestor insule, descoperite a- 
cum 449 de ani, este o urma
re « usui studiu aprofundat 
de trei htni, efectuat cu ajuto
rai ceicr doi sateliți. S-a folo
sit m -xzu sistem de măsură- 
t:—. geodezice, care a cuprins 
pnxSre altele și o serie de 

xiaudtaae ale in- 
o» diferite puacte ale 

nțrafetei Pi—.îxrului, ceea ce 
c permis rzcbuxrea n —-zi 
aerăti precizie c distanțelor

Un editorial 
din „Jenminjibao“

PEKIN 21 .Agerpres . — Zia
rul „Jenminjibao" a publicat du
minică un editorial în care arata 
că poporul chinez sprijină decla
rația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam în legă
tură cu noul incident din golful 
Tonkin. Guvernul și poporul chi
nez, se spune în editorial, au de
clarat solemn că o agresiune să- 
vîrșită de S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam echivalează cu o agresi
une împotriva Chinei și că po
porul chinez nu va rămîne pasiv 
la aceasta, fără a da o mînă de 
ajutor.

tratativele „deosebit de reușite" 
cu industriași din Anglia, Franța 
și din alte țări, convorbirile cu 
oficialități italiene și austriece. 
De altfel, importul cehoslovac 
din Marea Britanie a crescut în 
anul trecut cu, 50 la sută, iar ex
portul în această- țară cu 30 la 
sută, volumul total al schimburi
lor dintre cele două țări atin- 
gînd 140 milioane dolari. Schim
burile dintre S.U.A. și Ceho
slovacia s-au cifrat în 1963 la 
10 000 000 dolari.

în acest an, țara noastră a fost 
prezentă la Brno cu. un birou 
de informații, amenajat cu gust 
și discretă eleganță. Interesul față 
de economia romînească, a cărei 
dezvoltare creează posibilități 
mereu mai mari de schimb pe 
piața mondiala, s-a concretizat în 
contactele rodnice pe care repre
zentanții noștri le-au avut cu 
numeroase firme participante la

Sărbătoarea Republicii Mali
Poporul Republicii Mali sărbă

torește astăzi împlinirea a 4 ani 
de la proclamarea independenței 
de stat.

După obținerea independenței 
de stat, guvernul Republicii Mali 
și-a pus ca sarcină lichidarea îna
poierii economice moștenite, con
solidarea independenței politice 
și dezvoltarea economiei națio
nale. Această acțiune se desfă
șoară în prezent pe baza planu
lui cincinal de dezvoltare eco
nomică și socială a țării intrat în 
vigoare în 1961. El prevede dez
voltarea cultivării pămîntului și 
creșterii animalelor, prospecțiuni 
geologice pentru asigurarea bazei 
de materii prime, construirea 
unor hidrocentrale în scopul sa
tisfacerii necesarului de energie 
electrică, precum și alte măsuri 
pe plan social și cultural.

Forța politică conducătoare a 
Republicii Mali este partidul 
Uniunea Sudaneză care cuprinde 
pături largi ale populației și ex
primă interesele poporului ma- 
lian.

La alegerile pentru Adunarea 
Națională a țării, care au avut 
loc in primăvara acestui an,

Stare de asediu în Bolivia
• Știri privind un complot antiguvernamental

* Numeroase arestări în întreaga țară
LA PAZ 21 (Agerpres). —
Ministerul de interne al Boli- 

viei a dat publicității duminică 
seara un comunicat în care a- 
nunță că pe întreg teritoriul țării 
a fost decretată starea de ase
diu, ca urmare a descoperirii u- 
nui complot avînd drept scop 
răsturnarea guvernului și înlo
cuirea lui cu o juntă prezidată 
de fostul președinte Hernan Siles 
Suazo. Comunicatul adaugă că 
acest plan a fost elaborat de u- 
nele partide de opoziție și ur
mărea provocarea unei răscoale 
în departamentele Santa Cruz, 

tîrg. „LE JOURNAL DE LA 
FOIRE" sublinia intr-un articol 
ca „economia națională a Romî- 
niei a cunoscut un enorm progres 
după al doilea război mondial, 
mai ales în domeniul industriei 
constructoare de mașini, a meta
lurgiei și petrochimiei". Despre 
mașinile-unelte romînești șt des
pre instalațiile industriale pe care 
țara noastră le livrează, publica
ția scria că „se bucură astăzi de 
o bună reputație în lumea în
treagă".

...Duminică, porțile tirgului 
s-au închis. în parcul expozițiilor 
liniștea a reintrat în drepturile ei. 
Acum a sosit momentul bilanțu
rilor acestei competiții economice 
consacrată apropierii între po
poare pe puntea trainică a co
merțului.

EUGENIU OBREA

Brno, septembrie 1964 

partidul Uniunea Sudaneză a ob
ținut 2154 711 voturi, adică 
peste 99 la sută din numărul 
voturilor.

In relațiile externe, Republica 
Mali duce o politică de colabo
rare cu toate țările, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice. 
Ea se pronunță pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, pentru 
desființarea bazelor militare 
străine, pentru transformarea 
Africii într-o zonă fără arme nu
cleare.

Intre R. P. Romînă și Repu
blica Mali s-au stabilit relații 
diplomatice, economice și cultu
rale. La începutul acestui an în
tre cele două țări a fost semnat 
un acord comercial și de plăți. 
Legăturile de prietenie și colabo
rare romîno-maliene se dezvoltă 
cu succes.

Cu prilejul sărbătorii Republi
cii Mali, tineretul romîn, întregul 
nostru popor, urează poporului 
malian noi succese în lupta pen
tru făurirea unei vieți noi, pen
tru consolidarea independenței 
țării sale, pentru dezvoltarea 
economiei, pentru apărarea păcii.

Oriente și Bolivia. Sîmbătă, 
grupuri de răsculați au atacat 
diferite localități în regiunea 
Chuquisaca.

După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, în cursul 
zilei de duminică peste 100 de 
persoane au fost arestate. Printre 
acestea se află fostul președinte 
Hernan Siles Suazo, Antonio 
Anze Jimenez și Walter Vasquez 
Michel, conducători ai partidului 
de dreapta „Falanga socialistă 
boliviană“, Estanley Camberou, 
lider și deputat al Partidului na
țional revoluționar de stînga.

Potrivit agenției Associated 
Press, evenimentele din Bolivia 
sînt puse în legătură cu instabi
litatea situației economice din 
țară. Agenția subliniază că de 
17 zile întregul corp didactic din 
țară se află în grevă în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor. 
La sfirșitul săptămînii trecute au 
avut loc în capitala Boliviei de
monstrații ale greviștilor, cărora 
li s-au alăturat numeroși studenți 
urmate de incidente violente pro
vocate de intervenția poliției. De 
asemenea, în ultimele zile s-au 
semnalat nemulțumiri în rîndurile 
minerilor de la minele de zinc 
din Huanuni. Totodată, după 
cum relatează Associated Press, 
în provincia Santa Cruz s-a înre
gistrat o acțiune de partizani 
începînd din luna august, împo
triva cărora au fost trimise forțe 
ale armatei.

Rezultatele alegerilor 
din Suedia

• Succesele social - democraților
și comuniștilor

STOCKHOLM 21 (Agerpres).
Duminică s-au desfășurat în 

Suedia alegerile pentru reînnoi
rea mandatelor deputaților celei 
de-a doua Camere a Parlamen
tului suedez. Potrivit primelor 
rezultate, date publicității în 
cursul nopții de duminică spre 
luni, Partidul social-democrat, 
care de 32 de ani se află cu mici 
întreruperi în fruntea guvernului 
suedez, a repurtat victoria obți- 
nînd 47,9 la sută din numănil 
voturilor exprimate. P.S.D. va de
ține astfel în noua Cameră a 
Riksdagului 117 locuri din cele 
233, cu trei locuri mai mult de
cît la ultimele alegeri din 1960.

Partidul comunist a cîștigat 
trei locuri în plus, sporindu-și 
numărul deputaților în cea 
de-a doua Cameră a parla
mentului de la 5 la 8. In acest 
fel, Partidul comunist este singu

Votul poporului algerian

ALGER — Alegerile de depu- 
tați în Adunarea Națională a Al
geriei care au loc o dată la patru 
ani, au luat sfîrșit duminică sea
ra. Deși pînă luni seara rezulta
tele definitive din departamentele 
Oasis, Tizi-Ousou și Saouri nu 
sosiseră încă, posturile de radio, 
televiziunea și presa de după-a- 
miază au prezentat următoarea 
situație a alegerilor din celelalte 
12 departamente ale țării: numă
rul' alegătorilor înscriși în' listele 
electorale din aceste departa
mente a fost de 6 070 880, în 
timp ce numărul voturilor expri
mate însumează 5163 382, iar 
11268 au fost declarate nule. 
Candidații Frontului de Elibera
re Națională au obținut 5 152 114 
voturi.

' )
CARACAS — Luni dimineața, 

președintele Franței, Charles de 
Gaulle, a sosit la Caracas, capi
tala Venezuelei, prima etapă a 
vizitei sale oficiale de 26 zile în 
zece țări ale Americii Latine. La 
sosirea pe aeroportul Maiquetia 
din Caracas, el a fost întîmpinat 
de președintele Venezuelei, Râul 
Leoni, și de alte persoane ofi
ciale.

Mesajul lui G.A. Nasser 
către N. S. Hrușciov
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Gamal Abdel Nasser a adre
sat lui N. S. Hrușciov, prin in
termediul lui Aly Sabry, pri
mul ministru al R.A.U., care se 
află în vizită în U.R.S.S., un 
mesaj în care subliniază im
portanța colaborării dintre 
cele două țări. El își exprimă 
convingerea că rezultatele vi-; 
zitei îin U.R.S.S. a lui Aly Sa
bry vor duce la dezvoltarea 
relațiilor sovieto-arabe.

BELGRAD. — La 21 septembrie 
a sosit la Belgrad într-o vizită ofi
cială, Antonin Novotny, preșe
dintele R. S. Cehoslovace, prim- 
secretar al C. C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia.

La sosire, oaspetele a fost în
tîmpinat de președintele R. S. F. 
Iugoslavia, I. B. Tito.

BERLIN. — Recent, în edi
tura berlineză „Der Morgen" a 
apărut romanul „Pădurea ne
bună" de Zaharia Stancu. Tradu
cerea este semnata de scriitorul 
Alfred Kittner. Acesta este al 
5-lea roman al scriitorului romîn 
tipărit în limba germană de edi
turile berlineze.

Închiderea instituțiilor de 
învățămint din Dacca

CARACI. — Toate instituțiile de 
învățămint din Dacca, capitala Pa
kistanului de est, au lost închise, 
iar sesiunea de examene amînată 
pentru o dată ne de terminată, ca 
urmare a demonstrațiilor studen
țești care au avut Joc în ultimele 
patru zile. Intre studenți și poliție 
au avut loc ciocniri care s-au sol
dat cu răniți. Studenții cer anula
rea unor măsuri represive luate de 
autorități împotriva celor care 
desfășoară o activitate politică an
tiguvernamentală. Ei urmează să 
organizeze la 23 septembrie o zi 
de protest, cu care prilej vor avea 
loc noi demonstrații în capitala ță
rii, Car aci, și în alte centre uni
versitare.

Convenție romino-greacă
ATENA 21 (Agerpres). — La 

Atena a fost semnată o Con
venție sanitar-veterinară între 
R.“ P. Romînă și Grecia. Din 
partea romînă, convenția a 
fost semnată de Mircea Bălă- 
nescu, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Grecia, 
iar din partea greacă de Sta- 
vres Kostopoulos, ministrul a- 
facerilor externe al Greciei.

DAMASC. — La 20 septem
brie s-a încheiat al 11-lea Tîrg 
internațional de la Damasc. Tîr- 
gul a fost deschis timp de patru 
săptămîni.

PE SCURT

rul partid care în afară de par
tidul social-democrat a înregis
trat un progres la actualele ale
geri.

In ce privește Partidul con
servator, principalul partid de o- 
poziție, agenția France Presse 
scrie că acesta poate fi conside
rat „marele învins al consultării 
populare" de duminică, întrucît 
a pierdut 11 mandate și aproape 
100 000 de voturi, obținînd nu
mai 29 de locuri față de 40 cît 
deținuse. Noul partid de opoziție
— Adunarea creștin-democrată
— n-a putut obține nici un man
dat.

Sînt așteptate rezultatele vo
turilor alegătorilor care au votat 
prin corespondență. Agenția 
France Presse relatează că de 
rezultatul acestor voturi depinde 
deținerea majorității absolute în 
noua cameră a parlamentului de 
către Partidul social-democrat.
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