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Cu planul pe 9 luni
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• TIMIȘOARA. — Continuînd succesele în întrecerea socialistă, 
siderurgiștii reșițeni au raportat îndeplinirea planului pe 9 luni la 
producția globală și marfă înainte de termen : oțelarii cu 13 zile, 
laminatorii cu 9 zile, iar fumaliștii au pășit în ziua de 21 septem
brie intr-un nou trimestru. Ca urmare a ridicării calificării muncito
rilor, înfăptuirii măsurilor tehnico-organizatorice prevăzute pînă a- 
cum, indicele de creștere a productivității muncii a fost îndeplinit în 
proporție de 103,6 la sută. Paralel cu sporirea producției de fontă, 
oțel și laminate, colectivul de muncă de la Combinatul siderurgic 
Reșița a redus cheltuielile de producție, realizînd economii suplimen
tare de peste 12 milioane lei.

• DEVA. — Laminatorii de la secțiile de 650 mjn„ 750 m.m. și 
800 m.m. a Combinatului Siderurgic Hunedoara au raportat îndepli
nirea planului de producție pe 9 luni cu aproape 10 zile înainte de 
termen. Succesul laminatorilor se datorește sporirii productivității 
muncii prin introducerea tehnicii noi și prin adoptarea unor va
loroase măsuri organizatorice în secțiile respective. Rezultate foarte 
bune s-au obținut în urma extinderii inițiativei „Sa laminăm la tole
ranțe negative", datorita căreia laminatorii au economisit cantități 
însemnate de metal.

Valoarea economiilor provenite din buna gospodărire a metalelor 
și din reducerea cheltuielilor de producție în cele 3 secții amintite 
se ridică la 5 milioane lei de Ia începutul anului și pînă în prezent

• BAIA MARE. — Luni 21 septembrie, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la Combinatul chimico-metalurgic din Rain 
Mare a îndeplinit sarcinile de plan pe trei trimestre. Harnicii chimicii 
și metalurgiști băimăreni au realizat economii suplimentare Ia prețul 
de cost în valoare de 4.600.000 lei. In această perioadă, productivi
tatea muncii a crescut cu 6,6 la suta peste sarcina planificată. Suc
cesele obținute se datoresc mai bunei utilizări a capacităților de 
producție, aplicării celor mai avansate metode de muncă. S-au evi
dențiat colectivele de muncă din secțiile topitorie, acid sulfuric și 
plumb convertizor.
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țiat in întrecerea 
circulară tip

ro“ Tg. M.uzeț. Tinerii montori Ștefan 
si Gheorghe Fuidp și-au menținut de la 
ad acum, lună ce luna, titlul de eviden- 
ilisîd. Iată-i lucrind Ia mașina de tricotat 
r', produs intret de curind in fabricație
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Al Ill-lea Festival International
„George Enescu

Concert de închidere
Ultimul concert al celui de-al 

III-lea Festival Internațional 
„George Enescu" susținut marți 
seara, in sala Palatului R. P. Ro
mîne, de Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat ..George E- 
nescu", dirijată de Mircea Ba- 
sarab. s-a bucurat de concursul 
celebrului pianist american 
Arthur Rubinstein.

La concert au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, partici
pant! la concurs și festival, per
sonalități ale vieții culturale 
artistice, un numeros public.

Au asistat șefi de 
plomatice și alți 
corpului diplomatic.

Arthur Rubinstein 
terpretare strălucită

misiuni 
membri

di- 
ai

in-

stă și în atenția co- 
din Negureni. In

orumbul a ruginit 
de-a binelea, stru
gurii din viile co
coțate pe terase a- 
dună ultimele raze 
de soare pe care le 
transformă in za

hăr. Sînt semnele evidente ale 
toamnei, cind, odată ca luaăr.- 
le pentru reccllarea ultznelor 
culturi din acest an, cofectr.nj 
și mecanizatorii fac pregâriri : 
tense pentru asigurarea txnoc i 
colte bogate în anul vîxtor. 
monul Adamch«; pe cÂp pc 
domină de-'a cukkarea a
ogoarelor de vară, terminate de 
mult. S-au arat și suprafețele ce 
vor fi însâminUto cu grin, cui- 
tură care urmează după cele mar 
bune premergătoare. Se ară în 
continuare suprafețele eliberat# 
de porumb.

Pregătirea recoltei viitoare

ea

T.

Plecarea in Franța 
a unei delegații 
a Marii Adunări 

Naționale

te cu gria, 
lectiviștilor 
baza pianului întocmit, urmează 
să fie fertilizate cu gunoi de 
grajd cea mai mare parte din 
suprafața destinată culturii griu
lui. Acțiunea a început mai de 
mult, încă de prin lunile mai- 
runne. Pentru a contribui la buna 
ei desfășurare, organizația U.T.NL 
dm gospodine a antrenat un nu
măr mare de tineri. Folosind 
toate atelajele disponibile, auto- 
camiotml și o remorcă, tinerii 
aa trTpnitit la câmp și au cla- 
dft In grămezi la capătul tari a- 
Idor de porumb, mari cantități 
5e gunoi de grajd, urmînd ca 
imediat după eliberarea te ren u- 
nlor, odată cu efectuarea arătu
rilor îngrâșâmintele să fie încor
porate în sol. Pînă în prezent <u 
și fost împrăștiate îngrășăminte 
organice pe mai bine de 240 de 
hectare. Pe suprafețele arate, în 
care se va însămînța gnu, s-au

GEORGE MIHÂIESCU 
(Continuare în pag. a 111-a)

a dat o 
Concertului 

nr. 5 în mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Beethoven.

Recepție

Consiliului

Marți dimineață a părăst Ca
pitala, indreptndu-se spre Pans, 
o delegație a Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne, crjnrT-y<ji 
de Ștefan Voitec, pceșecmxeie 
MJLN, care, la invitația Adu
nării Naționale Franceze, va face 
o vizită în această țară.

D:n delegație fac parte c*ex=ta- 
ții Roman Moldovan, membra al 
Consiliului de Stat, Ion Pas. 
vicepreședinte al Comiterin— de 
conducere al Grupahri roatin ai 
Uniunii interparlamentare, Gheor
ghe Vasilichî, membru in Comi
sia econom ien-finarari «ră, Teodor 
Marinescu, secretarul Comicei de 

eternă, arad. Crigore 
vicepreședinte al Co

misiei de sănătate și prevederi 
sociale, C. Paraschivescu-Băiâ- 
ceanu, membra în Comisia juri
dică.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Alexandru Bîrlădeanu, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton Brei- 
tenhofer și P. Constantinescu- 
Iași, membri aî Consiliului de 
Stat, acad. St. S. Nicolau, vice
președinte al M.A.N., Mihail Le
vente și Aurel Vijoli, miniștri, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, deputați.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei Franței la Bucu
rești. (Agerpres)

de Miniștri
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Muncitor

(Agerpres)

Palatul

de un
Arthur

și celorlalți artiști

Aplauze entuziaste, îndelungate, 
au rechemat de mai multe ori 
pe marele artist. La cererea in
sistentă a publicului el a inter
pretat Scherzzo în do diez minor 
de Chopin.

In partea a doua a programu
lui a rost executată Simfonia IX-a 
in re minor de Beethoven, avînd 
ca soliști^ pe Emilia Petrescu, 
Martha Kessler, Mihail Știrbei și 
Marius Rintzler. Și-au dat con
cursul corurile Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ și Radio- 
televiziunii dirijate de D. D. Bo
tez și Alexandru Șumski.

Concertul s-a bucurat 
mare succes. Pianistului 
Rubinstein 
le-au fost oferite coșuri cu flori 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dcj.

la

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit marți 
seara o recepție la Palatul Con
siliului de Miniștri în cinstea 
participanțiior la cel de-al III-lea 
Concurs și Festival Internațio
nal „George Enescu".

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici. Leonte Răutu, Mi
hai Dalea, Gheorghe Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, membri ai Consiliului de 
Stat, ai guvernului, și alte per
soane oficiale, numeroși oameni 
de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R.

Romînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)
--------- ------•------

Italian
p.
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Tineri brașoveni se îndreaptă spre șantierul de zzzzzzz .. ce jx

O delegația a Partidului Co
munist Italian compusă din to
varășii Mario Alicata, membru al 
conducerii, secretar al C.C. al 
P.C. Italian, și Arturo Colombi, 
membru al conducerii P. C. 
Italian, a sosit marți în Capitală.

La aeroportul Bâneasa dele
gația a fost întâmpinată de tova
rășii Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al CC. 
al PAIJL, Ghrzela Vass, mem
bra al CC al P-M-R-, activiști 
de partid.

(Agerpres)
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La Porțile de Fier

In întreaga țară, recoltarea cul
turilor tîrzii s-a intensificat.

In regiunile Iași, Ploiești, Ba
nat, Argeș, Galați și Dobrogea 
s-a strîns pînă acum recolta de 
porumb de pe circa 120 000 ha 
cultivate. Mult avansate sînt lu-

crările de culegere a florii-soare- 
lui. Fruntașe sînt regiunile Ga
lați, Oltenia și Iași, unde s-au 
recoltat între 78 și 97 la sută. 
Sfecla de zahăr a fost și ea re
coltată de pe mari suprafețe.

(Agerpres)

Cabane noi pentru forestieri
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — In întreprin
derile forestiere " J 
Suceava se fac intense pregătiri 
pentru crearea unor c__
de cazare a muncitorilor 
exploatări în noul an forestier. 
La gurile de exploatare Ciotîna 
și Lala ale Întreprinderii fores
tiere lacobeni s-au construit 2 
cabane modeme cu etaj ți a fost 
dată de curind în folosința o 
nouă cabană la gura de exploa
tare Tibău. Cabanele au 7—8 
camere, bucătărie, magazie, club

din regiunea
mse pregăt 
condiții bune 

din

și sînt dotate cu tot ce este ne
cesar. De asemenea, de curind 
s-a terminat de construit o ca
bană nouă la gura de exploa
tare Clădită de la Întreprinderea 
forestieră Fălticeni. Cabane noi 
au fost construite și la alte în
treprinderi forestiere din regiu
nea Suceava. In prezent, la în
treprinderile forestiere din regi
unea Suceava sînt puse la dispo
ziția muncitorilor forestieri de la 
gurile de exploatare peste 400 de 
cabane.

PRIN MUNCA PATRIOTICĂ'
TINERETULUI

U

MUU • DRAGOSTE • IDUUIH
alendaristic, s-ar 
părea că există 
un anotimp al în
vățăturii, 
toamnă 
de pe 
mării și ale mun

ților sute de mii de băieți și 
de fete, sfătuindu-i să în
trerupă pentru cîteva luni 
jocul, îmbrăcîndu-i în unifor
me și punîndu-le ghiozdanele 
în mînă, arătîndu-le, prin 
toate semnele indicatoare, dru
mul școlii. Fapt evident: la 15 
septembrie, ora 8 dimineața, 
mii de clopoței au cîntat înce
putul acestui nou „anotimp al 
cărții", iar la 1 octombrie al
ții, desigur pe un diapazon 
mai grav, vor vesti redeschi
derea porților în școlile su
perioare de învățămînt, insti
tute cu ținută academică...

Și totuși, sînt date care — 
deasupra tuturor acestor evi
dențe — arată că în societatea 
noastră anul întreg, cu toate 
zilele și serile sale, alcătuiește 
un unic și permanent „ano
timp al învățăturii". Fiindcă 
școala nu se găsește azi doar 
în „școală", cartea nu mai este

fiecare 
adunînd 
solariile

demult adunată doar în pu
pitrul băncilor 
tare, iar ca să 
buie neapărat 
de-o seamă cu

din clasa cu- 
înveți nu tre
să fii numai 
cei ce-și prind

Severin — Jn activitatea noa
stră, a tuturor, pe lir.gă 
că, pe lîngă distracție. 
sector important al tânpulu. 
este destinat învățăturii'.

Imaginea ni se pare focrte 
sugestivă, cu atit mai mu:t r- 
cît, încercînd să detalieze 
ideea, majoritatea celor ce răs
pund la anchetă se referă cu 
regularitate la timpul fiecărei 
zile: „Cîteva ore, zilnic, le 
dedic lecturii, cititului', scriu

PERMANENTUL ANOTIMP

învățăturii
pe mîneca. hainei emblema 
unei școli și a unei vîrste...

Miile de răspunsuri primite 
de „Scînteia tineretului" la 
ancheta întreprinsă în rîndu- 
rile tinerilor de cele mai dife
rite categorii constituie un 
convingător argument în fa
voarea acestei afirmații —, 
aproape în fiecare scrisoare 
găsind adnotată ideea că — 
așa cum spune și tînărul 
Ioniță Gheorghe din Turnu

și Manole Traian, strungar la 
Uzina „Grivița roșie", și Ște
fan D. Ioana elevă la Lehliu, 
și Lucaci Petru, colectivist din 
Ștefănești, raionul Botoșani.

Zilnic, cîteva ore pentru 
milioane de tineri un „sector 
al timpului" este „sectorul în
vățăturii"... Interesant de su
bliniat este însă că, între fap
tul cotidian al așezării la masa 
de citit, între ora destinată 
bibliotecii, sau între gestul fi-

nînd cu specialitatea aleasă 
Iar acest proces este neîn
trerupt, se desfășoară zi de 
zi“.

Folosirea economică și per
severentă a timpului pentru 
învățătură în așa fel ca să-ți 
dea posibilitatea unei culturi 
cit mai ample, cît mai pro
funde — iată o trăsătură a ti
nerilor — rezultată din răs
punsurile la anchetă.

„Am ajuns la concluzia, scrie

Petru HxfSesr. zfnzor de wri
ter U că z’xrzai acela
care se ocupă perseverez: âe 
o m®că fără a o ahaodnra 
sau întrerupe nejustifîeat. rea
lizează ceva cor.cre: să du
rabil în viață. Timpoi este 
foarte prețios și folosirea Im 
rațională pentru a frrvăta, 
pentru a-ți cultiva grstpri'-e și 
aptitudinile este mijlocul cel 
mai eficace pentru a-ți vedea 
mai repede visul împlinit*.

Iar un eoleg al să», Gh. Un- 
gureanu, mecanic de mini, 
tot la Arșița, scrie:

„Flacăra înțelepciunii a 
țîșnit întotdeauna din nopțile 
albe, petrecute cu fruntea 
aplecata deasupra unei cărți 
în care comorile minunate ale 
științei se cereau îndelung a- 
dunate cu lama oțelită a gân
dului".

„Timpul liber ? scrie și in
ginerul Adrian Ghizibel. de la 
Uzinele „23 August' din Bucu
rești. Nu posed o rețeta pentru 
folosirea lui, pe care s-o re
comand și altora. Totuși : stu
diu profesional, teatru, ci
nema, lectură (beletristică sau 
tehnică), sport, odihnă, discu
ții... Mă atrag (și le fac) pe 
toate acestea".

„Doresc să ajung un bun 
profesor și mă gîndesc cu 
bucurie la succesele mele (vii-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

xikrrze ia această penoadî ce ti- 
■erT L’greprlnderiSe —
ax fast afectarea și tri^rrrea 
spre oțetiri- a cnri CMTîfrâp de 
100 tone faer vechi, iar de tae- 
rh de la sate, transportarea pe 
djnp a 80 de tone gunoi de 
graxL cxxistnhrea ri «menajarea 
ranr noe raparități de iosiSczxre 
a paramîxihii și alter rescxse fu
rajere, repararea drmnnriStx efc. 
Lrti cîteva din înfăptuirile tine- 
fâor, raportate luni Cnmitrrn’r: 
caâșeaesc al U.TAL — Ftești.

• 115 tineri de la gospodăria 
agricolă coiectr.'ă din Ccriătest 
au partădpar săptâmina treaxtâ 
ri eh.imintea dmtineața la trans
portatul pe câmp prin muncă pa
triotică. a 50 de tooe gmxri de 
grajd. Cu rezruiat-rl zdez de du- 
■riaicâ, cantitâțde de ingrășă- 
mmte transportate în ultimei*» 
docâ sâptămini se ridScâ la 80 
tone.

• Ti
pertat 24 de tone
gunoi și au însilozat
tone de porumb.

• La C-A.C. Brazi, tinerii 
terminat de săpat și amenajat 4 
nai gropi de siloz ca o capacita
te de câteva vagoane.

• Pentru a face mai fru
moasă curtea școlii de 8 ani din 
Strejnicu, aproape 50 de tineri 
au fost prezenți la scoaterea a 
25 căruțe de balast din pîrîul sa
tului, pe care l-au transportat și 
împrăștiat în curtea școlii. Alți 
tineri au reparat și vopsit gardul 
și au făcut cu atelajele cîteva 
transporturi de cărămidă pen
tru construcția noii școli.

• La Berceni, 26 de tineri au 
reparat un kilometru de drum. 
Este drumul pe care se va trans
porta de la cîmp spre gospodă
rie, noua recoltă de porumb. Pier
derile sînt evitate, pe drum pu- 
tîndu-se circula cu ușurință.

Este greu să redăm în cîteva 
cuvinte toate acțiunile inițiate 
de organizațiile U.T.M. din cele

1 aia Pâukști au trans - 
de
17

au

' Tg MUREȘ (de Ia corespon
denta! nostru). — In ultimele 
Șoxsă săptămâni sute de tineri 
dm crașri Tg Mureș au partici
pat la acțiunile de înfrumusețare 
a orașului, de strângere a fierului 
vechi și la alte acțiuni de muncă 
patriotică.

La lucrările de amenajare a 
complexului sportiv de lingă 
parcul .S3 August" au participat 
peste 350 de tineri de la între
prinderea de utilaje pentru indus
tria ușoară, Centrul școlar agri
col, „Metalo-tehnica", .-Electro
ni ureș", Fabrica de piele și mă
nuși și din alte întreprinderi. 
Aici tinerii au ajutat la nivela-

rea terenului, încărcarea și des
cărcarea autobasculantelor.

Săptămîna trecută tinerii 
oraș au adunat și predat 
I.C.M. 26 300 kg fier vechi, 
nâ la data de 20 septembrie _ 
nerii din orașul Tg. Mureș au a- 
dunat și predat peste 825 tone 
metale vechi, din angajamentul 
anual de 1000 tone. în această 
acțiune s-au evidențiat în mod 
deosebit organizațiile U.T.M. de 
la I.R.A. 2 (care au predat pînă în 
prezent peste 200 tone), șantierul 
Combinatului de îngrășăminte cu 
azot (120 tone), I.P.I., Metalo- 
tehnica și altele.

★
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru). — Tinerii din în
treprinderile orașului Constanța 
și din celelalte localități ale re
giunii Dobrogea participă cu en
tuziasm la acțiunea de colectare 
și predare a metalelor vechi către 
oțelarii. Astfel, în luna august au 
fost colectate și expediate 2 133 
tone de fier vechi, iar în prime
le două decade ale lunii septem
brie aproape 1000 tone. Cele 
mai mari cantități au fost colec
tate de către tinerii de la I.M.U. 
Medgidia, Fabrica de ciment 
Medgidia, Uzina de reparații Nă
vodari și altele.

Condoleanțe prezentate
la Ambasada R. D. Germane

din 
la 

Pî- 
ti-

Marți 
Ion 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Co- 
liu, Leonte Răutu, Mihai Da- 
lea, Gogu Rădulescu, Con
stantin Tuzu și Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, au prezentat con
doleanțe însărcinatului cu 
afaceri ad-interim al R. D. 
Germane, dr. Siegfried Bock, 
și celorlalți membri ai amba
sadei, cu prilejul încetării din 
viață a tovarășului Otto Gro- 
tewohl. După ce au păstrat 
un moment de reculegere, 
conducătorii de partid și de

la amiază, tovarășii 
Gheorghe Maurer.

stat au semnat în cartea de 
condoleanțe.

Cu același prilej, la sediul 
Ambasadei R. D. Germane au 
mai venit deputați ai Marii 
Adunări Naționale și condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, activiști de partid, dele
gații ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții, pre
cum și șefii unor misiuni diplo
matice acreditați în R.P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)



CÎSTIGĂ
9

CINE
9

...Povestea Josefinei Bordeianu 
a fost narată de ea însăși in cî- 
teva cuvinte în fața spectatorilor 
suceveni prezenți la concursul 
„Cine știe, cîștigă“. Cînd s-a pre
zentat concurenta în cadrul te
mei : „Viața și opera lui Mihail 
Eminescu", examinatorul a recu
noscut în ea o veche cunoștință. 
In 1962, Josefina participase la 
un concurs care a avut loc la 
Piatra Neamț, tot pe teme de 
poezie. Cum spectatorii nu cu
noșteau rezultatul acelui concurs, 
Josefina a fost rugată să-1 spună 
ea însăși. Răspunsul la această 
„primă întrebare" a fost neaștep
tat: „N-aș putea spune că am 
cîștigat, a zis fata, însă nici că 
am pierdut!“. Ca un adevărat 
examinator ce este, profesorul Mi
hail Florea a cerut „explicații 
suplimentare".

— N-am cîștigat concursul de 
la Piatra Neamț însă am cîști
gat... un soț. După concurs am 
primit scrisori. Intre ele era una 
semnată Dan Ciurea. Intre noi 
s-a înfiripat o corespondență. Din 
corespondență s-a transformat în 
prietenie și, după cum vedeți, 
ne-am căsătorit.

Spectatorii suceveni aplaudau, 
mișcați. La cererea lor, pe scenă 
a urcat un tînăr zvelt, înalt, cu 
mustăcioară. Nu putea să lip
sească de la concursul acesta un
de soția sa urma să treacă nouă 
praguri dificile de întrebări. 
După ce a vorbit puțin despre 
planurile de viitor ale tinerei fa
milii (vor să-și continue studiile 
la Universitate, amîndoi!) soțul 
s-a înapoiat în sală, luînd cu el 
jumătate din emoțiile concu
rentei.

Am stat de vorbă cu un or
ganizator al concursului. Ascul- 
tînd încă o dată, împreună, banda 
de magnetofon pe care erau im
primate aspecte din timpul des
fășurării lui, le-am dat dreptate 
celor care afirmau că e vorba de 
unul din cele mai reușite con
cursuri în ultimii cinci ani și de 
una din cele mai pregătite 
concurente. Răspunsurile ei erau 
ample, detaliate, de o mare 
promptitudine. Avînd în vedere 
modul cu totul excepțional în 
care a știut să se prezinte, Josefi- 
nei i s-a pus și o a zecea între
bare, rotunjind un frumos pre
miu și împlinind, mai ales, pre
țuirea spectatorilor și a ascultă
torilor.

Deunăzi, la Bacău, am avut o 
convorbire cu Josefina Borde- 
ianu-Ciurea, venită aici să-și de- 
săvîrșească pregătirea. de la 
Buhuși, de la războiul de țesut.

E o plăcere să stai de vorbă 
cu ea.

— Mi-a fost ciudă, atunci la 
Piatra Neamț, la întrebarea a 8-a, 
cînd gongul m-a surprins ne
pregătită. Mai mult decît ciudă, 
un fel de îndârjire. In zilele ur
mătoare, deși pierdusem, mi-au 
sosit scrisori în care eram con
solată și lăudată pentru răspun
surile la primele întrebări.

— Și... scrisoarea cu pricina ?
— De la Dan ? El lucra pe 

atunci la Săvinești. Apoi a ple
cat pe un șantier la Craiova și, 
în sfîrșit, la Iași, unde muncește 
și acum : e maistru la Fabrica

de mase plastice. Scrisoarea lui 
era afectuoasă, dovedea cunoș
tințe bogate, dragoste pentru 
poezie. Fusese în sală... Dar pe 
mine, o să vă mirați, m-a făcut 
să-i răspund altceva : îmi schim
base numele, în loc de Borde
ianu, Josefina Ștefănescu, o cu
noscută handbalistă. Am vrut 
să-1 pun la punct!

— Vasăzică de la început l-a 
preocupat gîndul să-ți... schimbe 
numele.

— Ceea ce i-a reușit în apri
lie anul acesta cînd ne-am căsă
torit, încuviințează surîzînd Jo
sefina.

— Cred că întîmplarea aceasta 
nu este singulară, mi-a spus un 
prieten. Mă refer la un anume 
farmec al notorietății, al „cele
brității". Am cunoscut și eu la 
Hunedoara o poveste întrucîtva 
asemănătoare. Lucrează la blu- 
ming un om pe care îl simpati
zez. 11 cheamă Viorel Neagu și e 
manevrant principal. In urmă cu 
cîțiva ani i-a apărut fotografia 
în ziarul regional între alte por
trete de fruntași în producție. Pe 

• adresa redacției, ca și pe adresa 
oamenilor popularizați sosesc 
scrisori. Unii cer amănur ?, alții 
își exprimă prețuirea, alții au de 
comunicat fapte asemănătoare. 
Iar în alte cazuri, mai ales în 
scrisorile care vin pe adresa celui 
popularizat, se manifestă un fel 
de magnetism.

Lui Viorel Neagu i-a scris o 
fată, spunîndu-i că i-a plăcut fo
tografia lui din ziar și cele scrise 
despre el. Și lui Viorel Neagu i-a 
plăcut scrisoarea, așa că i-a 
răspuns. Ce să mai lungim po
vestea, în scurtă vreme s-au cu
noscut personal, nu mult după 
asta s-au căsătorit!

Titlul pus deasupra acestor 
rînduri cedează, desigur, unor 
posibile ghilimele o parte din 
sens. Totuși cred că acest feno
men al notorietății dobîndite 
prin muncă, pregătire înaltă, cu
raj și prezență de spirit, e lucru 
frumos, cu efecte stimulatoare. E 
frumos că oamenii iau tocul și 
scriu celor ce se disting pe me
rit, dorindu-și să le semene. Nu 
e vorba de „celebritate" cu orice 
preț, ci de o răsplată meritată 
pentru munca și faptele tale.

Mi s-a povestit, tot la radio, 
cum uneia din concurentele con
cursului „Cine știe, cîștigă" din 
anii trecuți i-a fost trimis un 
semn de prețuire colectiv, emo
ționant. E vorba de Luxița Ca- 
zacu, din Roman. Pe adresa în
treprinderii la care lucra a sosit 
un transport de tablă de la o 
bază de aprovizionare din Bucu
rești. Pe prima foaie de tablă 
dintr-un balot stătea scris : 
„Calde felicitări tovarășei Luxița 
Cazacu, care a vorbit atît de fru
mos despre poezia Africii Negre, 
dovedind o pregătire deosebită". 
Urmau mulțime de semnături ale 
unor muncitori.

Intîmplări ca acestea, și exem
plele se pot înșira la nesfîrșit, 
punctează liric o comunicare mai 
vastă, emoționantă, proprie ani
lor noștri.

ȘTIE

Librărîa „Ciprtan Porumbescu* din Suceava este vizitată zilnic de zeci și zeci de prieteni 
ai cărții

ILIE CONSTANTIN

Pregătiri 

de iarnă
în schelele

petroliere

Petroliștii ploieșteni au început 
de cîtva timp pregătirea pentru 
iarnă a instalațiilor de foraj și 
extracție. Materialele necesare au 
fost procurate din vreme. Ținîn- 
du-se seamă de experiența din 
anii trecuți, la numeroase turle 
de producție se înlocuiesc podu
rile din lemn cu cele metalice, 
ceea ce va permite economisirea 
unei mari cantități de material 
lemnos. Totodată se controlează 
și se revizuiesc turlele, oazanele 
cu aburi, conductele și izolațiile:. 
De asemenea, pentru buna desu 
fâș urare a lucrărilor în timpul 
iernii, în schele se construiesc 
drumuri noi, se recondiționează 
cele existente, se repară podurile 
și podețele.

• (Agerpres)

IN AȘTEPTAREA

NOULUI AN UNIVERSITAR
La Petroșani

încălzirea institutului

Universitatea
populară din București
își va deschide porțile

sală plinăntr-o
ie oameni de toa
te vîrstele și pro
fesiile reporterul 
nostru nota febril, 
acum cîteva luni, 
gînduri și satis
facții la încheie- 

de al II-lea an al 
din

rea celui —
Universității populare 
București. După cursurile de 
literatură romînă, cinemato
grafie, limbi străine, majori
tatea celor întrebați mărturi
seau reporterului că așteaptă 
nerăbdători viitorul an uni
versitar, care anunța cursuri 
noi.

Activitatea ce se desfășoară în 
aceste zile în Institutul de mine 
este subordonată creării celor 
mai corespunzătoare condiții 
pentru începerea noului an uni
versitar. De pe pavilioane, sche
lele au fost coborîte, pereții au 
rămas albi, strălucitori, contras
ted cu verdele bogat al pădurii 
de conifere care ascunde mica 
„universitate a cărbunelui". Pe 
dinăuntru, sălile au fost, de ase
menea, văruite proaspăt, parche
tul și mozaicul reparate acolo 
unde a fost nevoie, instalațiile e- 
lectrice revizuite complet. Can
tina și căminele au trecut prin 
aceleași revizuiri generale. De 
asemenea, s-a amenajat un nou 
cămin cu o capacitate de 80 de 
locuri într-o clădire din apro
pierea institutului. Laboratoa
rele, în care studenții își vor 
desfășura o bună parte din ac
tivitate, au fost și în acest an 
dotate cu noi aparate și substan
țe a căror valoare depășește 
200 000 lei. Inventarul mobilie
rului pentru sălile de cursuri, 
lectură și cămine a fost comple
tat.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată aprovizionării cantinei 
cu alimente. în cămară a fost 
deja depozitată o bună parte din 
cantitatea de legume și zarzava
turi și alte alimente necesare, ur- 
mînd ca în aceste zile premergă
toare deschiderii anului universi
tar, unitățile cu care s-au înche
iat contracte să livreze ultimele 
cantități de produse alimentare.

Pentru ______
pe timpul iernii a fost procurată 
cantitatea necesară de lemne și 
peste 1300 tone de cărbune. 
Așadar, cursurile pot începe.

LAL ROMULUS

POSTA REDACȚIEI

Peste puțin timp, sălile de 
curs și de seminarii din cen
trul universitar de la poalele 
Tîmpei vor fi animate din 
nou. Pentru primirea celor 
peste 4 00J) studenți, cîți vor 
frecventă noul an universitar, 
de multă vreme se fac aici in
tense pregătiri (acum, în faza 
finală) pe linia îmbunătățiri', 
activității didactice și a con
dițiilor de muncă și de viață 
ale studenților. Căminele — 
trei date în folosință anul tre
cut — în care vor locui aproa
pe jumătate din numărul stu
denților, au fost reparate Și 
zugrăvite;
(unde a fast nevoie) sa fotz 
înzestrate cu mobilier nou. Jn 
patru cămine aa foat amena
jate săli de lectură dotate c* 
tot ceea ce este necesar u*ei 
bune pregătiri. Bibliotecile — 
cea a Institutului politehnic și 
a Institutului pedagogic de 3 
ani — și-au sporit considera
bil, în această vară, numărul 
volumelor (manuale, cursuri, 
tratate etc) puțind deservi tn 
condiții optime nu numai do
cumentarea și pregătirea ca
drelor didactice și a studenți
lor, ci și a unui număr mare 
de cadre tehnice din între
prinderile orașului (Bibliote
ca Institutului politehnic, de 
pildă, are un fond de peste

multe camere

200 000 volume din care 5 000 
au intrat în bibliotecă în ul
tima vreme).

Măsuri au fost luate și în 
vederea îmbunătățirii aotivi- 
tății didactice și a bazei ma
teriale. La ambele institute, 
in cursul verii, laboratoarele 
au fost dotate cu noi apara
te și utilaje. La Institutul po
litehnic s-au amenajat încă 
8 noi săli de seminarii și un 
laborator de electrotehnică și 
s-a început construcția unui 
nou laborator de construcții 
forestiere, care va fi dat în 
folosință în cursul anului uni
versitar. La Institutul peda
gogic laboratoarele de agrofi- 
totehnie, chimie și fotocine- 
matografie au fost moderni
zata.

Incepfnd cu acest an, o can- 
i —.odema — dată în folo- 

stați ta tarta mai — va func- 
-8 eu îr.-reaga capacitate. 

Aici cor servi masa studenții 
arzbeior institute. în afară de 
seeasza ra funcționa și o can- 
trei dietetica. S-au luat nu- 
enervase și bune măsuri de fn- 
Mjrrm-? a alimentahor.

Așaăar, pntr* priaârez 
ssadnțăar, ta crașal de la 
poalei* Tfrnpex. s-aa ficat din 
l reme pregătiri. Anul unxrer- 
siter oferi, ca de altfel întot
deauna, noi surprise. Condi
țiilor minunate fdespre care 
am amintit) ereota studen
ților li se vor adăuga altele și 
altele. Sâ tahAa numai cî-

La Galați

re.

pre- 
tncă 
dm-

N. STOIAN

La cele două institute de în- 
vățămînt superior din Galați — 
Institutul politehnic și Institutul 
pedagogic de 3 ani — se fac 
pregătiri intense în vederea des
chiderii noului an universitar. 
Institutelor și căminelor li se face 
în aceste zile, un ultim „retuș**, 
înainte de primirea celor aproape 
2000 de studenți care vor învăța 
în acest an în centrul universitar 
Galați. Sălile de cursuri și semi
narii au fost de curînd renovate, 
laboratoarele au fost înzestrate 
cu mașini și aparate perfecționa
te, iar numărul volumelor din bi
blioteci a sporit considerabil. La 
Institutul politehnic au fost ter
minate lucrările de zugrăveli și 
vopsitorie, în prezent lucrindu-se 
la finisarea lucrărilor din exte
riorul clădirii. De asemenea, un 
număr destul de mare de stu
denți vor locui în cămine noi, 
modeme. Noul „cartier studen
țesc* gălățean te întîmpină cu 
o curățenie desăvîrșitâ. Dintre 
nade blocuri A, B, C, două rint 
§0ta pentru primirea studenților, 
zor blocul C este în stadiu de 
finisare. In apropiere, alte două 
Blocuri, D, E — vor fi date și 
ele în curînd în folosință. Fie
care din aceste blocuri vor găz
dui aproximativ 400 de studenți. 
Camerele oferă tot confortul, sînt 
atrăgătoare și plăcute. încadrată 
de către celelalte blocuri, noua 
cantină studențească, dată în fo
losință anul trecut, va oferi stu
denților o masă consistentă și 
gustoasă. Se poate spune că încă 
de pe acum cele două institute de 
invățămînt superior din Galați 
sînt gata să arboreze tradiționala 
lozincă „Bine ați venit, dragi 
studenți !*.

Puțină istorie

Așa se intitulează de obicei 
succintele relatări care recapi
tulează trecutul unor instituții. 
Al nostru va fi foarte^ scurt. 
Universitatea populară din 
București are doar trei ani, 
dar sînt ani plini de neprevă
zut și de experiențe. Ea a luat 
ființa- în 1962 cu 18 cursuri 
audiate de 4 000 de cursanți. 
Anul al doilea universitatea 
avea 8 000 de înscriși la 20 de 
cursuri, iar entuziasmul^ n-a- 
vea de ce să fie în scădere. 
Cursurile au fost ținute de 
specialiști de prestigiu, fie 
din București, fie din provin
cie. Aici au conferențiat acad. 
A. Oțetea, acad. A. Graur, Li- 
viu Ciulei, Valentin Lipatti, 
regretații Tudor Vianu sau 
I. M. Sadoveanu.

Se fac înscrieri

T. OANCEA

Cine trece zilele acestea pe 
la sala Universității populare 
din strada Biserica Amzei nr. 
5—7 pe la orele 10—12 vede 
acolo o forfotă puțin obișnui
tă. Afișe mici și mari lămu
resc că între orele 10—14 și 
17—20 zilnic, în afară de luni 
după-amiază, se fac înscrieri 
la cursurile din anul 1964—65. 
Cîțiva răsfoiesc un prospect 
pentru a se decide, alții știu 
dinainte ce vor urma. Un băr
bat nu tocmai tînăr cere isto
ria dreptului, înțelegînd prin 
asta cursul de istoria diplo
mației și drept internațional. 
Nenumărate solicitări sînt 
pentru audierea cursului 
„Cum vorbim și cum scriem" 
ce va fi ținut anul acesta 
de academicianul Alexandru 
Graur. Alții aleg cursul „Teh
nica secolului XX", sau de 
„Științele naturii" ; solicitate 
sînt: „Romînia socialistă", ca 
și „Artele plastice" sau „Ci
bernetica". Dacă vei încerca să 
ghicești ocupațiile celor ce se 
înscriu va fi foarte greu. 
Universitatea populară din 
București adună oameni de 
cele mai diferite profesiuni

------•------ ---------

dar cu o dorință comună : a- 
ceea de a-și însuși noi cuno
ștințe, de a-și lărgi orizontul 
cultural.

Cursuri noi...

O participare care va însu
ma mulți doritori de lucruri 
surprinzătoare va cunoaște 
cursul nou introdus „Din isto
ria marilor descoperiri". Este 
un fel de istorie a culturii 
omenirii, în care auditorii vor 
afla cum s-au descoperit focul 
sau roata, cum s-a făcut oco
lul Pămîntului, de ce timpul 
este a patra dimensiune spa
țială etc. Un loc aparte îl au 
aici inventatorii romîni cu in
venții de importanță interna
țională.

Cibernetica, disciplină des
pre care se vorbește mult și 
care pasionează pe toți savan- 
ții și tehnicienii interesați de 
noutăți științifice, nu înseam
nă numai aplicarea matema
ticii în automatică ci și modul 
cum o știință înțelege să co
pieze natura pentru a crea 
organisme automate capabile 
să înlocuiască munca omului. 
Iată tema cursului ținut de 
acad. Grigore Moisil, unul 
din marii specialiști europeni 
ai domeniului. Este un curs 
solicitat, dată fiind necesitatea 
automatizării în cît mai mul
te ramuri de producție, o ra
mură științifică în plin pionie
rat, plină de surprize și de 
viitor care-și așteaptă colabo
ratorii.

„Romînia socialistă"* nu 
este de fapt un curs ci un 
colocviu cu constructorii so
cialismului, o lungă excursie 
prin țară a cursanților cărora 
li s-au făcut în prealabil câ
teva expozee asupra Romînieb 
un mod practic de a cunoaște 
țara în care trăim și oamenii 
care o înfrumusețează zilnic.

J
...și vii lecții practice

Oamenii vor să afle lucru
rile într-un mod cît mai con
cret, cît mai plauzibil, cît mal 
ușor de înțeles. Pe lfingă 
cursuri anul acesta s-a creat 
posibilitatea de a exemplifica 
cît mai mult, de a pune oame
nii în contact direct cu ele
mentele expunerilor. Diapozi
tivele, filmele documentare 
sau artistice, lecturile unei bi
bliografii clasice făcute de 
actori cunoscuți — fac parte 
din noul arsenal didactic care 
va ilustra aproape fiecare 
curs. Lecțiile de artă teatrală 
vor fi, de pildă, ilustrate cu 
spectacole din B. Brecht, Sean 
O’Casey, Arthur Adamov. La 
cursul „Romînia socialistă" se 
vor ține și aplicații practice : 
organizarea excursiilor în

I. BĂLTEANU — Năsăud.

Primul om care a explicat 
științific formarea imaginii in 
camera obscură a fost celebrul 
pictor și savant italian Leonar
do da Vinci. Cu ajutorul unei 
asemenea camere, construită 
de el, s-au studiat eclipsele 
de soare.

Experiențele au fost reluate 
în anul 1850 de matematicia
nul Cardan. în camera obscură 
specială pe care a construit-o, 
se obținea o imagine mai 
clară. Opt ani mai tirxiu. fizi
cianul napolitan Giambarista 
della Porta a realizat un nou 
model de cameră obscură eu 
oglindă.

De arta producerii fotogra
fiei s-au ocupat chimistul rus 
Batușev (1725), J. H. Schultze 
(1727), Nicephore Niepce (1822), 
Louis Jacques Mande Daguer
re. Acesta din urmă a prezen
tat în ianuarie 1839 Academiei 
de știință din Paris descope
rirea developării imaginii la
tente formate prin lumină 
asupra iodurei de argint. în 
același an, Fox Talbot anunța 
în Anglia un nou procedeu 
fotografic.

începind din anul 1847, 
odată cu inventarea plăcilor 
fotografiei transparente, arta 
aceasta ia un mare avînt.

Pentru a vă documenta mai 
amănunțit, vă recomandăm 
cartea „Tînărul fotograf rea
lizată de D. Manolescu și Gh. 
Niculescu.

N. BOLDUR — Tîrgoviște, 
I. LIVEANU — Satu Mare

Cronica lui Eusebiu afirmă 
că denumirea de Istros sau 
Histria vine de la numele Du
nării — Istros. Descoperirile 
arheologice indică întemeierea 
acestei colonii grecești la sfîr- 
șitul secolului VII î.e.n. Colo
nia de la Callatis (locul actua
lei Mangalii) a fost întemeiată 
de coloniștii din Heraclea pon
tică în timpul primilor ani de 
domnie a regelui Amyntas I 
al Macedoniei, la sfîrșitul se
colului VI î.e.n. Pliniu cel 
Bătrîn afirmă că la început 
orașul s-a numit Cerbati sau 
Acerbatis.

Cercetările arheologice au 
scos la iveală un bogat mate
rial cu ajutorul căruia se pot 
reconstitui principalele faze 
din istoria acestor orașe gre
cești din Dobrogea.

Astfel, la Histria s-au desco
perit : vase de lut ars ale 

populației băștinașe geto-dace 
din Dobrogea (sec. VI Le.n.), 
templul închinat probabil 
Afroditei, clădit în prima ju
mătate a secolului V î.e.n., vas 
de ofrandă în formă de sirenă, 
vas de import stilul „Fikel- 
lura“ (Asia Mică), taler de 
import — stilul Camiros (insu
la Rhodos), ruinele unui tem
plu din secolul V. cea mai 
veche clădire descoperită in 
cetatea Histria, monede, 
opaițe grecești de teracotă 
etc.

Vă amintim, de asemenea, 
despre Băile romane clădite h» 
începutul secolului III. în 
partea de nord se aflau sălile 
de acces și distracție pentru 
public. în partea de sud, ca
merele de funcțiune termala 
proprnr-zisă. o sală pentru 
haine țapodyterium), sala de 
aer arid (tepidoriumX sala de 
apă caldă (caldarium) și sala 
de apă rect (frigidorhtm).

Rețineți dintre descoperirile 
arheologice de la Carie tis.* 
scena de rină toc re. fragment 
dintr-o friză de marmură din 
epoca elenistică, statueta de 
lut ars, colorată, de țipai celor 
importate di* orașul beoțta* 
Tanagra, producție locali dta 
epoca elenistică, iar dtadre 
cele de la Tomis cepul hri 
Dionysos, zeul vinului. încunu
nat cu iederă și fnutte de 
viță, stelele funerare & tai 
Kallistos, Theoc^.tos amator 
și cîrmaci, Aurelius Soxome- 
nus din Bizanț, altarul onori
fic pus de sfatul orașutai ri 
adunarea poporului în cin
stea lui T. Cominius Claudia- 
nus Hermafilos, pontarch al 
hexapolei pontice.

C. DÂNESCU — Brașov 

Citatul corect «ună astfel 
^Pictorul trebuie să năzuiască 
in sudoarea frunții sale ca 
opera sa, făcută cu zel și oste
neală, sâ pară astfel ca și cum 
ar fi fost schițată repede și 
ușor și fără nici o oboseală, 
deși lucrurile s-au petrecut 
tocmai dimpotrivă. Cele mai 
multe opere de artă au fost 
produse printr-o sforțare infi
nită și totuși poartă itrălu- 
cirea ușurinței". (MICHEL
ANGELO — Convorbirile lui 
Francisco de Holanda III)

STELA SÎTARU — Timi
șoara

Vă satisfacem dorința, co- 
municindu-vă că în colecția

„Teatru pe disc" a apărut și 
un disc cu piesa „Bolnavul 
închipuit** de Moliăre, care vă 
interesează pe dumneavoastră. 
Adaptarea este semnată de 
Mihail Zirra iar regia artistică 
de Paul Stratilat. Din distri
buție fac parte Ion Finteștea- 
nu, artist al poporului, Cella 
Dima, Nicolae Gărdescu, Car
men Stănescu.

ROȘU VALENTIN — co
muna Brebeni, raionul Slatina, 
CIUREA FLORICA — comu
na Putineiu, raionul Turnu 
Măgurele.

Absolvind in 1955 un an de 
școală medie tehnică puteți 
susține examene de diferență 
pentru Casa a VIII-a la școa- 
la medie de enltuH generală. 
înacrii*d*-vă ta doxa a IX-a. 
Materiile la care trebuie să 
napneți examene le puteți 
lua de la cea mai apropiată 
scoală medie oare ere secție 
fără frecvență.

Școala tehaâeă agricolă na 
echivalează ca școala medie de 
cuHurâ ge^erclă.

Eugen Frunză

tinereții
furate1-

■
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I seumaiaia, a umpunu, 

prezent, reacțiile poetului 
deosebite. Universul contu

■ fectiv diferă chiar !n cadn

NOTE

întoarcerea

DE LECTOR
leeași poezii, ca In -La moara 
tâsfnokii**, spre exemplu. Aici 
erexai liric se manifestă in prim 
plaa, ca o mdniduaiitate încăr
cată de întrebări, tentat sâ se 
pnadi în lupta cu timpul: 
.Ttaptae, •* pi om rău / / Am 
«merii txarri p teri, . ce-ți pa
să!— . Dâ mi Mmai iacii, / că-i 
dac ea eceai*, pe and in cel 
3e-ai dodea, poziția sa este a- 
eeea a fanmgătoruhii: „$i as
tăzi, Ie osoase ta ând rr.-abat, / 
de ce mi te-adâri , cu suris vi- 
nooet ? / —Hai, nu mai sta / 
m seca de-i umple, că-mi dă 
tSccoak ■ brume le Gmple — / 
p toarnă ml făina cea mai a- 
leasă: / astăzi îmi aduc tine
rețea acasă-*. In ipostaza de în
vingător ia lupta cu timpul, Eu
gen Frunză ne dezvăluie multi
plele aspecte ale reîntineririi 
care nu e numai a poetului ci 
$i a întregii țări. Și acum îl 
frămîntă întrebările, dar acestea 
au o altă natură iar răspunsul la 
ele nu-i greu de găsit H dă 
poetul însuși atunci cînd își in
dică sursele inspirației, aflate în 
frumusețea peisajului patriei, în 

munca oamenilor. în drașoste. 
Acestora le închină, de ahfeL 
poeme întregi atesrind adeziu
nea sa totală la prefacenle dm 
țară (Peisaj muzical. Aceasta-i 
bucuria), dragostea pentru na
tură (Armonia împLr. tâ. Amurg 
în Apuseni), preocuparea pen
tru viitorul omenirii (Traiecto
rii prin timp) pentru rostul și 
soarta creației sale (Colocviu in
tim). Bogat reprezentată în vo
lum este lirica erotică (Gelul in
titulat Stranie lumină*.

în prima parte a cârtii predo
mină accentele sumbre, expre
siile și cuvintele întunecate, spre 
deosebire de a doua unde prepon
derența o au imaginile deschise, 
luminoase. Exemplificând, sem
nalăm în poemele de evocare a- 
bundența unui lexic ca acesta: 
timp negru, neagră cetate, ne
gru păianjen, Sodomă tirzie, vea
cul amar, came bolnavă, morar 
hapsîn, gropar, ceișetor, pleavă, 
schilod, chin, raclă etc., iar în ce
lelalte prezența expresiilor și cu
vintelor de tipul următor : ev de 
cînturi și poeme, vise eliberate, 
limpede apă, nouă euritime, sal

bă, ccIoană, lumină, cântec, iubi
re, romaniU «e. Se constată 
însă că. foioszndu-L Frunză își 
sărăcește mersurile de o imagi
stică cât de cft inedită, ceea ce 
imprimă versurilor o anume 
monotonie. Faptul e cu atît mai 
supărător cu dt in câteva locuri

V. BORD A

Al. N. Trestieni:

„Cînd 

se scutură 
pelinul"

r~\ omanul de debut al lui Al.
Trestieni oferă imagi

nea peisajului uman nuan
țat și contradictoriu al unui sat 
de prin împrejurimile Ploieștiu- 
lui, dintr-un trecut apropiat eli

berării patriei. Evoluția eroului, 
Gligore Ghindă, e brăzdată de 
frămîntări și căutări în jurul 
dorinței de a avea pămînt.

Romanul analizează creșterea 
conștiinței eroului și sugerează 
pregnant destrămarea mitului, re
zistenței gospodăriei micilor pro
prietari rurali. Moromete (din 
romanul lui Marin Preda) în
cepe să vadă că pămîntul 
care odinioară îi oferea o 
relativă viață omenească nu 
mai e o soluție. Acest Gligore 
Ghindă — eroul lui Trestieni — 
renunță la el fără să-l fi avut 
vreodată. Recepția lui Gligore 
Ghinda, la început difuză, hao
tică, față de realitățile obiective 
ale satului, este urmărită gradat, 
pînă la un anumit punct, spre 
înțelegerea rațională a evenimen
telor. In acest dram ascendent 
eroul are un model în muncitorul 
Gheorghe Adam, refugiat tem
porar în satul Valea Mare și în 
Neagu, vecinul și prietenul lui, 
rudă cu muncitorul. Mediile ex- 
trarurale, cum e cazul muncito
rului Gh. Adam, nu sînt suficient 
de adincite, poate nu a fost nici 
m intenția autorului, deși în u- 
nele situații se impunea o cunoa
ștere mai aprofundată a trăsătu
rilor caracterologice ale lui A- 
dam. Romanul este populat de 

punctele geografice sau econo
mice mai importante ale țării. 
Cunsanții „Istoriei literaturii 
romîne" pe lîngă că pot profi
ta de lecturile actorilor pe 
texte clasice, de spectacole de 
teatru sau de ecranizări, vor 
parcurge prin mai multe ex
cursii o serie de itinerare li
terare pe harta țării. Filmul, 
spectacolul, lectura, excursia 
sînt chemate să concureze la o 
cît mai bună înțelegere a ve
derii, a disciplinelor celor 21 
de cursuri.

Iată de ce porțile Universi
tății populare bucureștene sînt 
asaltate din primele zile ale 
înscrierilor.

M. UNGHEANU

Nocturnă la sectorul con
strucții din Expoziția 
Realizărilor Economiei 

Naționale

multe personaje și intîmplări, 
ceeace îi dă o imagine de frescă. 
Lumea din care fac ele parte e 
diferită și divergentă. Una e lumea 
„domnilor", rapace și meschină, 
în care circiumarul Dumitrache 
trimite oameni nevinovați la 
moarte sigură, iar preotul Chirilă 
alternează chefurile scandaloase 
cu pioasa oficiere a serviciului 
religios.

O viziune nu suficient de cla
ră asupra datelor eroului, a fizio
nomiei lui, indică figura lui Tur
bata.

Gligore Ghindă, Gheorghe A- 
dam (acesta mai slab conturat în 
raporturile cu cei din jur), Nea
gu, sînt personaje care dau o re
plică categorică administrației 
antonesciene și uneltelor lor, prin 
ideile generoase de care sînt a- 
nimați. Un personaj al cărții, so
litar ca tipologie raportat la ce
lelalte este Tudora, soacra lui 
Gligore Ghindă. Fronda ei obsti
nată și obositoare în jurul unui 
pogon de pămînt amintește de 
Guica, sora lui Ilie Moromete.

Prin problematica sa și prin 
cîteva din figurile pe care le e- 
vidențiază, romanul se citește cu 
interes.

N. VERDEȚU



IN RAIONUL DOROHOI

PREGĂTIRI IN VEDEREA

DESCHIDERII NOULUI AN
DE INVĂȚĂMINT POLITIC U.T.M

n aceste zile, un 
raid făcut prin or
ganizațiile de bază 
U.T.M. din raio
nul Dorohoi ne-a 
dat posibilitatea să 
constatăm stadiul a- 

vansat al pregătirilor făcute de 
multe organizații U.T.M. în 
derea deschiderii noului an 
învățământ politic.

Cu sprijinul organizațiilor 
partid, organizațiile U.T.M.

ve
de

de 
r_____ _ au
reușit să asigure din vreme pen
tru cercurile politice și ciclurile 
de conferințe propagandiști și 
lectori corespunzători. Din cei 
204 propagandiști, 148 sînt tova
răși care și în anii trecuți au în
deplinit această muncă, avînd de 
acum experiență. Marea majori
tate a propagandiștilor sînt pro
fesori, învățători, tehnicieni — 
membri și candidați de partid, 
utemiști cu o buna pregătire po
litică.

De un real folos pentru toți 
propagandiștii din raion au fost 
discuțiile purtate cu fiecare pro
pagandist în parte. Activiști ai 
secției de propagandă a comi
tetului raional de partid, ai ca
binetului raional de partid, se
cretarul cu problemele de pro
pagandă al comitetului raional 
U.T.M. au dat propagandiștilor 
îndrumări prețioase privind ac
tivitatea lor viitoare. Tot o dată, 
cu sprijinul comitetului raional 
de partid ,s-a asigurat ca pro
pagandiștii să fie eliberați de 
alte sarcini obștești pe care le 
aveau pentru a putea îndeplini 
cît mai bine sarcinile de răspun
dere ce le revin, ca propagan
diști.

Comitetul raional U.T.M. s-a 
ocupat și- continuă să se ocupe 
cu multă atenție de sprijinirea 
propagandiștilor pentru a-și îm
bogăți cunoștințele ideologice și 
politice, a-și perfecționa meto
dele de muncă. In acgst scop, 20 
de propagandiști au participat la

cursurile de pregătire organizate 
de comitetul regional U.T.M., 
iar ceilalți iau parte la seminarul 
de 3 zile organizat de comitetul 
raional U.T.M. Aici ei au posi
bilitatea să audieze expuneri pri
vind problemele actuale ale po
liticii partidului nostru, să facă 
un schimb de păreri în legătură 
cu metodele folosite în cerc de 
propagandiștii cu o mai bogată 
experiență.

Paralel cu munca de pregătire 
a propagandiștilor, în multe or
ganizații de bază U.T.M. se des
fășoară o activitate intensă în 
vederea deschiderii învățămîntu
lui politic U.T.M. în această 
privință un bun exemplu îl con- 
stitue organizația U.T.M. din 
comuna Fundul I Ier ții.

Comitetul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C., consultînd 
utemiștii, studiind cerințele mun
cii educative din fiecare organi
zație de brigadă, a stabilit pe o 
bază reală cercurile politice ce 
vor fi deschise. Astfel, în gos
podăria colectivă vor fi organiza
te două cercuri de studiere a 
Statutului U.T.M., un cerc „Să 
ne cunoaștem patria socialistă" și 
un ciclu de conferințe în satiri 
Baranca. De asemenea, pentru e- 
levii clasei a VIII-a de la școala 
generală de 8 ani va funcționa 
un cerc de studiere a Statutu
lui U.T.M. Tovarăși din comite
tul organizației de bază U.T.M., 
din biroul U.T.M. pe brigadă, 
propagandiștii, au discutat cu 
fiecare tînăr în parte îndrumîn- 
du-1 să urmeze acel cerc politic 
care corespunde cel mai bine ni
velului său de pregătire. în felul 
acesta au fost înscriși la învăță- 
mîntul politic U.T.M. 134 ute
miști. Tinerii nou primiți în 
U.T.M. și neutemiștii, prin
tre care Dascălu Valeria, Trifu 
Margareta, Pînzaru Paraschiva, 
Țintă Alexandru și alții, s-au în
scris să studieze în cercul „Sta
tutul U.T.M.". Alții care au ab-

solvit acest cerc, printre care 
Prodan Valeria, Rumega Dumi
tru etc„ vor studia în cercul „Să 
ne cunoaștem patria socialistă". 
S-au stabilit de pe acum sălile 
în care își va desfășura activi
tatea fiecare cerc, iar propagan
distele Ibănescu Victoria, Tîntâ 
Didina, Cărunta Dida, cu aju
torul organizației U.TÂf., au în
ceput să-și procure materialul 
intuitiv ajutător, se sfătuiesc a- 
supra activităților ce te vor orga
niza în timpul anului pentru a-i 
ajuta pe cursanți să-și însușeas
că mai bine problemele studiate.

O asemenea preocupare pentru 
pregătirea tuturor condițiilor în 
vederea deschiderii învățămîntu
lui politic U.T.M. există și din 
partea organizațiilor U.T.M. din 
satele Vîrful Gropului, Câlinești, 
Strateni, Bașeu. Ionăseni etc., 
unde au fost stabilite cercurile 
politice, iar cursanții au fost în
scriși în cercuri pe baza discuții
lor purtate cu fiecare în parte.

Trebuie spus însă că mai sînt 
unele organizații de bază U.T.M. 
unde munca de pregătire a des
chiderii noului an de învățâmînt 
politic U.T.M. este rămasă 
în urmă. Discutam zilele trecute 
cu tovarășul Hie Gaspar, secre
tarul comitetului U.T.M. din co
muna Dimăcheni. întrebat ce a 
întreprins comitetul U.T.M. pen
tru deschiderea anului de învă- 
țămînt politic U.T.M., el a răs
puns : „Pînă acum nimic, dar 
mai avem vreme". O situație a- I 
semănătoare am întîlnit-o și la 
Cărbăteni, Pomîrlata, Zvoriștea, 
Dealul Buda.

Comitetul raional U.T.M. Do- 
rohoi, care a făcut multe lucruri 
bune in vederea deschiderii nou
lui an de învățămînt politic 
U.T.M„ va trebui să se ocupe 
acum mai insistent de sprijini
rea organizațiilor U.T.M. rămase 
în urmă.

AURELIA CĂRUNTE

Cinematografe
GHEPARDUL rulează Ia : Patria 

(orele 9 13 ; 17 ; 21) ; Capitol
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,45) ; Flacăra (orele 10,30; 
14,15,- 16,45; 19; 21,15;) ; Aurora 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 
21) ; Modern (orele 9: 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30). DRAGOSTE LA 
ZERO GRADE rulează la : Republi
ca (orele 9,45 ; 12 ; 14,30 ;
16,30; 18,45; 21,15) ; Luceafărul
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) } 
Excelsior (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21) ; Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20) ; Melodia (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). BANDA 
DE LAȘI rulează la : Carpați (orele 
10; 12; 14; 16) ; Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Giulești 
(orele 9,15; 11,30; 1145; 16; 18,15; 
20,30) , Pacea (orele 16 , 18 ; 20). 
AVENTURA DE LA MIEZUL NOP
ȚII rulează la : Festival (orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21) j Colentina (ore
le 16; 18; 20). BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII rulează la: Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15-, 20,30) ;

înfrățirea între popoare (orele 10-, 
16; 18,15; 20,30) ; Arta (orele 16; 
18,15; 20,30). FALSIFICATORUL
rulează la : Central (orele 9,30-, 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45) ; Flo
reasca (orele 16; 18,15; 20,30) ;
Rahova (orele 16; 18,15). LA STRA
DA rulează la : Union (orele 16; 
18,15; 20,30). REBELUL MAGNIFIC 
rulează la : Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Program
pentru copii : Doina (ora 10). ÎNTU
NERIC ÎN PLINĂ ZI rulează la: 
Cultural (orele 16; 18,15; 20,30). 
CĂLIȚI ÎN FOC rulează la : Dacia 
(orele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21). CEI ȘAPTE MAGNIFICI — ci
nemascop rulează la : Buzești (ore
le 15; 18; 21) ; Munca (orele 12; 
15; 17,45; 20,30). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop — ambele 
serii — rulează Ia : Bucegi (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,15) ; Fla
mura (orele 10; 14,30; 19,30). MO
RAL '63 rulează la : Tomis (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Mio
rița (orele 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,45) ; Lira (orele 15,30; 18; 20,30). 
GALAPAGOS rulează la : Popular 
(orele 15; 17; 19; 21) ; Adesgo (ore
le 15,30; 18; 20,30) ; Cotroceni
(orele 16; 18,15; 20,30). KOZARA 
rulează la : Moșilor (orele 15,15; 
18; 20,45). BĂRBAȚII rulează la ; 
Cosmos (orele 16; 18; 20) ; Feren
tari (orele 16; 18,15; 20,30). ÎM
PUȘCĂTURI IN CEAȚA 
la : Cosmos (orele 16;
PAGINI DE ISTORIE 
MÎNIEI ; ORIZONT 
la : Volga (orele 
ARIPI NEGRE — 
rulează Ha : Progresul 
18; 20,30).
ALTONA rulează la : Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20). ÎN ÎNTÎM- 
PINAREA VISULUI ; SPARTA- 
CHIADA REPUBLICANĂ ; BASTO- 
NAȘUL rulează la zTimpuri Noi 
(orele 10 — 21 în continuare). DOI 
COLONEI rulează la : Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30). VIAȚĂ SPORTI
VĂ rulează la : Crîngași (orele 
18,15; 20,30). ÎNDRĂGOSTITUL 
lează la : Viitorul (orele 15;
19-, 21). Al NOUĂLEA NUME
lează la ; București (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16,30; 18,30; 20,30).

rulează 
18; 20). 

A RO- 
rulează 

17; 20).
cinemascop 

(orele 15,30; 
SECHESTRATUL DIN

’64
10;

16; 
ru- 
17; 
ru

tat la Izmir, fotbaliștii plo- 
ieșteni au cîștigat cu scorul de 
1—0. Repriza a Il-a va fi transmisă 
de posturile noastre de radio în 
jurul orei 17,00, pe programul I.

in centrul Timișoarei
Foto : AGERPRES

Primirea

de către vicepreședintele

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

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația guvernamentală 
a U.R.S.S., condusă de V. N. 
Novikov, ministru, președintele 
Comisiei pentru problemele e- 
conomice externe de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
oare, în drum spre patrie, venind 
de la Sofia, a făcut o scurtă vi
zită prietenească în R. P. Ro
mînă.

Pe aeroportul Băneasa, delega
ția a fost condusă de tovarășii

Gogu Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretar al Comisiei gu
vernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, 
Gheorghe Pete, adjunct al mi
nistrului afacerilor texterne.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

Vizita secretarului general âl Uniunii
Internaționale a Telecomunicațiilor

• Selecționata 
de fotbal (tine
ret) a R. P. Ro
mîne a plecat ieri 
dimineață într-un 
turneu în țările 
Africii. Tinerii 
fotbaliști romîni 
vor susține mai

multe jocuri în Republica Arabă 
Unită, Algeria. Tunisia și Libia.

Astăzi, ei vor juca Ia Cairo cu 
echipa olimpică a Republicii Arabe 
Unite, iar vineri la Alexandria se 
va disputa meciul revanșă între 
cele două formații. Lotul de tine
ret cuprinde următorii jucători : 
Urziceanu, Eremia (portari), Lupes- 
cu, D. Nicolae, Nunweiller TV, 
Ștefan. M. Georgescu, Motroc 
(fundași). Dinu, Jamaîschi, Oct. 
Popescu, Cnșan (mijlocași), Năstu- 
rescu, Frățilă, Raksi, FI. Voinea, 
Nunweiller VI, Codreanu (înain
tași).

Antrenorul echipei 
Marian.

• La bazinul acoperit Floreasca 
se redeschide de la 1 octombrie 
cursul de inițiere la înot pentru 
copii. Cursurile se vor ține de 
două ori pe săptămînă. înscrierile 
se fac la complexul Floreasca.

Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Romine,

este Bazil

mas- 
volei 
Sofia, 

Steaua 
a în-

Gheorghe Gaston Marin,

a ambasadorului

R. P. Mongole

Vedere parțială a sectorului zootehnic al G-A_S. Aradul Noa

• Astăzi, la Belgrad 
meciul de fotbal dintre 
tiva Iugoslaviei și ____,_____
Europei. încasările realizate la a- 
cest meci vor fi alocate fondului 
pentru ajutorarea orașului Skoplje, 
distrus anul trecut de cutremur.

Din selecționata Europei fac 
parte, printre alții : Iașin, Voronin 
(U.R.S.S.), Matrai, Sandor (R.P.U.), 
Masopoust, Lal a, Pluskal (R. S. 
Cehoslovacă), Eusebio, Simoes 
(Portugalia), Schnellinger, Seeler 
(R. F. Germană).

se dispută 
reprezenta- 
selecționata

• Echipa Petrolul Ploiești întîl- 
nește astăzi, în meciul retur 
din cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri", formația turcă Goztepe 
Izmir. In primul meci, dispu-

Foto AGFAFRES

Unitățile poștale nu admit 
la expediere trimiteri adre
sate instituțiilor, întreprin
derilor și organizațiilor, la 
care denumirea acestora 
este scrisă prescurtat sau 
prin Inițiale, fără stradă, nu
măr și oficiu poștal de dis
tribuire.

Pentru a se evita aseme
nea situații, Direcția Gene
rală a Poștelor și Telecomu
nicațiilor recomandă unită
ților expeditoare să-și 
confecționeze ștampile pe 
care să le aplice pe scrisori, 
mandate și buletine de ex
pediție, la locul rezervat 
pentru înscrierea denumirii 
și adresei.

în acest fel se dă posibi 
litatea corespondenților să 
întocmească o adresă com
pletă și să primească răs
puns la timp.

Datele de pe ștampilă tre
buie redactate în ordinea 
următoare :

— Denumirea unității
— Strada, numărul, 

cil etc.
— Localitatea
— Raionul

— Oficial Poștal de 
trtbei re.

ti*

în turneul in
ternațional 
culin de 
de la 
echipa 
București
vins cu scorul de

3—1 (15-11, 15-9,
7-15, 15-12) formația Legia Varșo
via. Alte rezultate : ȚSKA Mos
cova — Dukla Fraga 3—1 (15-9, 
15-7, 13-15, 15-6) : ȚDNA Sofia — 
Partizan Belgrad 3—0 (15-11, 15-12, 
15-11).

Marți, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Gheorghe Gas
ton Marin, a primit în vizită 
protocolară pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Rer 
publicii Populare Mongole la 
București, Togoociin Ghenden.

(Agerpres) (Agerpres)

Intre 17 și 22 septembrie, se
cretarul general al Uniunii In
ternaționale a Telecomunicațiilor, 
Gerald C. Gross, a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația mi
nistrului transporturilor și teleco
municațiilor. Oaspetele a fost 
primit de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Gogu Radu
lescu, precum și de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Grigore Ma
rin, adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor.

In cursul vizitei sale el a avut 
discuții cu specialiști romîni în 
telecomunicații, a vizitat con
strucțiile noi din București, ex
poziția „Realizărilor economiei 
naționale a R. P. Romîne" și a 
făcut o călătorie pe litoral și în 
Deltă.

Marți dimineața, secretarul ge
neral al U.I.T. a părăsit Capi
tala.

înainte de plecare, într-o con
vorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de presă „Agerpres", 
Gh. Agiu, dl. Gerald C. Gross a 
declarat, printre altele ;

Sînt foarte bucuros pentru 
ocazia care mi-a fost oferită de a 
vizita țara dv. Romînia de as
tăzi nu se poate compara cu 
aceea pe care am cunoscut-o în 
anul 1937. M-a impresionat mai 
ales vitalitatea și hărnicia po
porului, dinamismul său și uriașa 
dezvoltare a țării. Consider că

am avut un schimb de vederi 
interesant și folositor. Sper că 
vizita mea va avea drept rezultat 
găsirea unor noi căi și mijloace 
pentru adîncirea colaborării între 
Uniunea Internațională a Tele
comunicațiilor și organele de 
specialitate din Romînia.

(Agerpres)

Informații
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în Capitală a sosit marți seara 
delegație economică din Iran, 

de dr. Manoutchehr 
președintele Societății

Pentru însămînțatul de toamnă

un bun pat germinativ!
(Urmare din pag. I)

făcut lucrări cu grapa cu discuri 
și cu grapa reglabilă. Și aici 6e 
pregătește, prin urmare, un bun 
pat germinativ.

Exemplele ar putea continua 
cu gospodăriile colective din Os
trov și Oltina, unde în aceste

zile tinerii, împreună cu ceilalți 
colectiviști participă cu însufle
țire Ia lucrările de pregătire a 
terenurilor în vederea apropiatei 
campanii de însămînțări. Orga
nizațiile U.T.M. au prevăzut în 
planurile d© muncă obiective 
concrete în această direcție : cîți 
tineri și care anume vor lucra pe

Permanentul anotimp 
al învățăturii

(Urmare din pag. I)

toare) în profesiunea aleasă. 
Ce posibilități de realizare am? 
Totul* Ce fac pentru îndepli
nirea idealului ? Pot să vă 
spun că n-am nici o notă sub 
7, dar, și mai important este 
că mă străduiesc să învăț 
mereu* (Mircea Miheș. stu
dent, Oradea).

Din mai toate scrisorile re
ținem, tot ca
convingerilor despre 
rea fiecărui tinăr, 
-învățătura nu se 
odată cu absolvirea 
intrarea în producție este — 
cum spune șt Florian Spirea, 
omneifor k Șantierele Nacele 
Oitenits — începutul onei 
etape noi. de perfecționare 
continuă (cursuri de ridicarea

corolar al 
pregâti- 

ideea că 
termină 

școlii, și

calificării, conferințe tehnice 
etc, nenumărate fiind căile de 
studiu*). „Și la noi în gospo
dărie, scrie și tinărul colecti
vist Constantin Olteanu din 
Mărăcineni-Buzău, avem atî- 
tea posibilități de a învăța ; 
eu, de pildă, urmez cursurile 
agrozootehnice de masă, cursu
rile învățămîntului de partid, 
citesc cărți, ziare...*

„Anotimpul- — mare cit un 
an cu toate zilele și serile sale 
— neîntreruptul ..anotimp al 
învățăturii* cuprinde toate 
locurile și adună in aceeași 
generală preocupare milioane 
de tineri- Depinde de fiecare, 
de voința, de știința de a pla
nifica și drămui timpul, pen
tru ea izvoarele științei și cul
tură să curgă fără încetare 
spre noi toți.

semănători, cîți tineri și în ce pe
rioadă transportă îngrășămintete 
naturale pe cîmp sau sămînța la 
locul de muncă al mecanizatori
lor.

Sînt însă în raion unități în 
care pregătirea recoltei viitoare 
este rămasă în urmă. Deși arătu
rile adînci de vară au fost ter
minate de mult, la gospodăriile 
colective din Băneasa, Cărpiniș 
și Mîrleanu nu s-a executat nici 
o lucrare de întreținere și de 
pregătire a patului germinativ. 
Din această cauză, pe alocuri te
renul a început să se bătătoreas
că și au crescut buruieni. E greu 
de crezut că în asemenea condi
ții, cu numai o singură lucrare 
cu grapa cu discuri, efectuată 
înainte de însămînțare, se poate 
asigura un bun pat germinativ. 
Este necesar ca și în aceste uni
tăți să se ia de urgență măsuri 
pentru a se asigura executarea 
la timp și la un bun nivel agro
tehnic a lucrărilor de pregătire a 
patului germinativ, iar organiza
țiile U.T.M. să contribuie activ 
la înfăptuirea măsurilor stabilite 
de conducerile G.A.C. și de spe
cialiști. Timpul prielnic care a 
mai rămas pînă la însămînțări 
trebuie folosit din plin, fiecare 
lucrare care se face acum măsu- 
rindu-se la vară în kilograme de 
grîu la hectar.

o _ 
condusă 
Eghbal, 
naționale iraniene de petrol, fost 
prim-ministru al Iranului.

Pe aeroportul Băneasa oaspe
ții au fost întîmpinați de Victor 
Ionescu, ministrul comerțului ex
terior, și Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului, Nicolae Io
nescu, adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei.

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație de specialiști 
din Departamentul agriculturii al 
S.U.A. pentru a studia procesul 
de prelucrare și distribuire a 
uleiurilor vegetale și de produce
re a semințelor de plante oleagi
noase din țara noastră.

w.
în Capitală a sosit lordul Wal- 

degrave, președintele Comisiei 
forestiere a Marii Britanii, care 
la invitația ministrului economiei 
forestiere va face o vizită de cî- 
teva zile în țara noastră. Oaspe
tele englez a fost întîmpinat pe 
aeroport de Ludovio Negrea, ad
junct al ministrului economiei 
forestiere, precum și de repre
zentanți ai Ambasadei Marii Bri
tanii.

O delegație a Uniunii societă
ților de științe medicale din R. P. 
Romînă a plecat marți spre Paris, 
pentru a participa la lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres al Aca
demiei internaționale de medicina 
legală și Socială.

K
Marți seara ansamblul de 

balet al Teatrului Mare Aca
demic de Stat din Mos
cova a prezentat în sala 
Operei de stat din Cluj 
un recital de balet. Cu o zi 
înainte artiștii sovietici au fost 
oaspeții siderurgiștilor din 
Cîmpia Turzii.

La clubul central din stațiunea 
Eforie nord a avut loc luni și 
marți un simpozion cu tema „Diag
nosticarea precoce și tratamentul 
poliartritei reumatice și spondili- 
tei“. Profesori și medici de 
specialitate din țară au sus
ținut 6 rapoarte, precum și 
peste 30 comunicări. Recomandă
rile și concluziile problemelor dez
bătute la simpozion sînt menite 
să contribuie Ia îmbunătățirea ac
tivității practice a medicilor 
specialitate în 
tratarea acestei

de 
diagnosticarea și 
boli.

(Agerpres)

Festivalul International ,,George Enescu“
landez Kim Borg. concertul mn- 
ținut de cîțiva dintre ftorm ce 
au dobîndit laurii marii coapMt* 
ții artistice și, în rfirșit. Concer
tul de închidere in care a răsu
nat i nălțat oa rea chemare rpre 
pace, bucurie, umanitate, adre
sată lumii de geniul beetho
venian.

Kim Borg este un nume cunos
cut publicului bucureștean. Căl
dura vocii sale, autentica muzi
calitate, inteligența și sennbib- 
tatea cu care își alcătuiește pro
gramele de concert sînt cvn&ccu- 
te din recitalul din 1961, in care

Deși in cadrul concertului nu 
au putut evolua toți cei 34 de 
Icureați, concertul ne-a dat o 
imagine de ansamblu a nivelului 
'maU la care s-au desfășurat pro
bele de cioară, pian și canto.

Incercmd să trecem in revistă 
cei 8 protagoniști ai serii, trebuie 
«i remarcăm sensibilitatea, tu- 
teul catifelat, simțul construcției 
cw care Elisabeta Leonskaia 
U.R.S.S.) a interpretat partea 

l-a din Concertul pentru pian 
și orchestră de Rahmaninov ; 
frumusețea timbrului, amploarea 
sonoră, egalitatea în toate regis-

TT\upă o „cură" muzicală de 
prim rang, ultimele din 
cele 40 de manifestări ale 

Festivalului Internațional „Geor
ge Enescu" au atras în conti
nuare miile de iubitori ai muzi
cii, dornici să se adape la izvoa
rele pururea vii ale artei sune
telor.

De-a lungul celor 17 zile de 
Festival, care au marcat uneori 
cotidian cîte 3 manifestări, inte
resul publicului a fost pe deplin 
constant. Prestigioasele concerte 
au atras pînă în ultima zi prin 
structura programelor care au 
cuprins în permanență lucrări 
majore din tezaurul creației mu
zicale romînești și universale, 
prin contribuția unor proemi- 
nenți reprezentanți ai artei con
temporane, printr-o interpretare 
de înaltă ținută, la nivelul unor 
manifestări de tradiție și presti
giu internațional.

Agenda ultimelor două zile a 
cuprins — ca manifestări de 
prim ordin — un recital de arii și 
lieduri dat de celebrul bas fin-

ULTIMELE CONCERTE
• Klli DORO • LAUREAȚI! • CONCERTUL FINAL

a interpretat câteva mici giuvaere 
sonore din literatura clasică, ro
mantică și modernă.

In actualul Festival, după apa
riția pe scena Teatrului de Ope
ră și Balet în „Nunta lui Figaro", 
Kim Borg 
remarcabila 
de lieduri.

Timp de 
landez ne-a 
patru secole de muzică, oferin- 
du-ne nu numai clipe de ele
vate bucurii artistice, ci și reale 
dovezi de autentică cunoaștere, 
înțelegere și redare a stilurilor.

Dramatica arie a lui Seneca 
din opera „L’Incoionazione di

a confirmat din nou 
sa artă ca interpret

două ore, basul fin- 
purtat de-a lungul a

£ eara de luni a adus miilor 
de iubitori ai muzicii, care 
au urmărit cu îndreptățită 

pasiune cele trei etape ale con
cursului, nu numai bucuria de a 
cunoaște numele celor mai buni 
dintre cei 104 competitori din 
zeci de țări ale lumii, ci fi posi
bilitatea de a asculta pe cîțiva 
dintre ei.

trele a vocii sopranei Marina 
Krilovici (R. P. Romînă) într-o 
arie verdiană; căldura și ușurin
ța tehnică cu care este înzes
trată mezzosoprana Agnes Baltza 
(Grecia), vădită într-un lied de 
Enescu și o arie din „Bărbierul" 
rossinian.

In programul multora dintre 
laureați au figurat prestigioase 
piese enesciene.

După A. Baltza, pianistul Li 
Chi (R. P. Chineză) a cîntat 
Bouree-ul din Suita a ll-a de E- 
nescu, iar Eveline Stoițeva (R. P. 
Bulgaria) și Beatriz Parra de Gil 
(Ecuador) — cite un lied din

cintecele pe versuri de CI. 
Marot.

Călduroase aplauze au cules 
Ion Buzea (R. P. Romînă) pose
sor al unei excepționale voci de 
tenor și al unui intens simț dra
matic, și Claire Bernard (Franța), 
o tînără violonistă care — sîntem 
siguri — va sta în curînd, prin 
strălucitoarea sa tehnică, frumu
sețea tonului și înțelegerea mu
zicală, alături de cei mai de sea
mă mînuitori ai arcușului.

Acompaniamentele susținute de 
orchestrele Radioteleviziunii n-au 
reușit, din păcate, desigur dato
rită lipsei de timp pentru repe
tiții, să contribuie efectiv la 
punerea în valoare a însușirilor 
soliștilor.

/n sfîrșit, după concertul 
laureaților, ultima filă a 
agendei Festivalului ne-a 

adus bucuria reîntâlnirii cu crea
ția beethoveniană.

Filarmonica bucureșteană, sub 
conducerea lui Mircea Basarab 
și reputatul oaspete Arthur Ru
binstein au reînviat paginile de 
nepieritoare frumusețe ale celui 
de al 5-lea Concert pentru pian 
și a înălțătoarei chemări adresate 
omenirii prin acordurile Simfo
niei a IX-a.

Versurile lui Schiller, atît de 
dragi „Titanului", au coroiat o 
suită de impunătoare manifestări 
desfășurate sub semnul artei și 
personalității enesciene, sub sem
nul apropierii, prieteniei și păcii 
între popoare.

PETRE CODREANU 
IOSIF SAVA

Vedere exterioară de pe șantierul de construcție a centralei 
electrice de termoiicare din orașul Iași

Foto: AGERPRES

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 3 ANI 
BUCUREȘTI

Anunță
CONCURS DE ADMITERE

pentru Facultatea de matematică, secția fără frecvenței.
Concursul se va ține la data de 27 septembrie 1964.
înscrierile se primesc zilnic între orele 7 și 15 la secrete 

riatul Facultății de matematică, Șos. Panduri nr. 90 pînă te 
25 septembrie a.c. inclusiv.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariate 
Facultății de matematică (telefon 15.30.00 interior 158).

*



„O nouă contribuție 
la progresul colaborării 

romîno - franceze"
Vizita delegației

Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne în Franța

PARIS 
Agerpres, 
transmite: La invitația pre
ședintelui Adunării Naționale 
Franceze, Chaban-Delmas, 
marți a sosit la Paris delegația 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne, condusă de președin
tele M.A.N., Ștefan Voitec.

Pe aeroportul Orly, delegația 
a fost întîmpinată de AchiUe 
Peretti, vicepreședinte al A- 
dunării Naționale Franceze, 
Guillaumme Widemer, direc
torul Cabinetului lui Chaban- 
Delmas, Jean Comte-Offen
bach, președintele grupului 
parlamentar de prietenie fran- 
co-romîn al Adunării Na.;io- 
nale.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Romine la Paris, dr. V. 
Dimitriu.

In salonul de onoare al aero
portului, Achille Peretti, adre- 
sindu-se oaspeților romi: 
spus: „Dl. ChatmJM 
mi-a încredințat 
ste de a ră fli 
de a ră ura bun s 
rim o vizită plăcui 
ța. Noi ne rom a 
□ facem agreabilă 
Considerăm

22 Corespondentul 
Georges Dascal

adresat poporului fracez un 
mesaj de prietenie și de pace 
din partea poporului romîn. 
„Vom avea un excelent prilej 
de a vă exprima considerația 
pe care poporul nostru o a- 
cordă prieteniei tradiționale 
romîno-franceze și dorința sa 
de a dezvolta și intări această 
prietenie — a spus președin
tele MufLN.

Voința guvernelor și popea 
relor noastre de a lărgi și d< 
adinei bunele relații dini 
Rominia și Franța 
file reale care 
stă privință, au 
în mod elocreni 
vitei in Franța a delegației 
vemamentale romine condu 
de președintele Consiliului 
Miniștri, Ion Gheorghe Maur\ 
Rezultatele rodnice ale acestei

da ambasadorul
R. P. Romine la Viena

In Consiliul de Securitatecare

forței O.N.U. în Cipru
Sprijin acordat menținerii

orare pos

■
F J «i 1 * ■ 1 ■

Parisian 
uiri ale

VIENA 21. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Ambasadorul R. P. Ro
mine la Viena, Mircea Ochea- 
nă, reprezentant permanent al 
R.P.R. pe lingă Agenția inter
națională pentru energia ato
mică, a oferit luni seara un 
cocteil cu prilejul Încheierii 
lucrărilor celei de-a 8-a confe
rințe generale a A.I.E.A. Au 
participat numeroase persona
lități, printre care, președintele 
celei de-a 8-a conferințe gene
rale A.I.E.A., H. F. Eschauzier, 
ambasadorul Olandei la Viena 
și reprezentant permanent al 
Olandei pe lingă A.I.E.A., noua 
președintă a Consiliului guver
natorilor, Blanche Margaret 
Meagher, ambasadoarea Cana
dei la Viena, Dr. Sigvard E- 
klund, directorul general al 
A.I.E.A., membri ai conducerii 
A.I.E.A., șefii de delegații Ia 
conferință, ambasadori, func
ționari superiori ai Agenției.

A fost, de asemenea, de față 
delegația R. P. Romine la con
ferința generală a A.I.E.A., con
dusă de acad. Horia Hulubei.

Cuvîntul delegaților din R. P. Romînâ

al Tineretului și Studenților
Corespondență telefonică de Ia Moscova

/n acest început de toamnă, 
Moscova este gazda unei 
reuniuni a tinereții lumii: 

Forumul Mondial al Tineretului. 
Pe arterele largi ale capitalei so
vietice îi întîlnești pe tinerii ve- 
niți de pe toate continentele. 
Carte de vizită le este nu numai 
insigna Forumului, ci și tinere
țea, energia pe care le-o deslu
șești în gesturile lor, speranțele 
și năzuințele pe care le rostesc. 
De ce au venit acești băieți și 
fete de pretutindeni la Moscova ? 
Chiar fără să întreprinzi un 
sondaj printre cei prezenți în 
sala reuniunii îți dai seama că 
ceea ce i-a adus la Forum a fost 
dorința lor ca, indiferent de con
vingerile politice, ideologice sau 
religioase să lărgească coopera
rea generației tinere a lumii, să 
întărească unitatea ei de acțiune 
în lupta pentru pace, eliberare 
națională și progres social.

Bloc-notesurile noastre sînt de 
pe acum pline de însemnări. Fo
rumul înseamnă cotidian o multi
tudine de manifestări. încotro să 
te îndrepți mai intîi? După ce 
au ascultat cele 22 de rapoarte 
asupra problemelor principale a- 
flate pe ordinea de zi, partici- 
panții la Forum s-au încadrat în 
cinci comisii de lucru. Delegația 
U.T.M. și U.A.S.R. ia parte ac
tivă la munca tuturor comisiilor 
și, în același timp, desfășoară o 
bogată activitate — participă la 
întîlniri, mitinguri de solidaritate 
cu tinerii din diferite regiuni ale 
lumii, acțiuni în cadrul clubului 
Forumului.

Un viu interes a suscitat refe
ratul pe care tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației 
noastre, l-a prezentat în comisia 
I. Referatul a înfățișat contri
buția pe care generația tînără a 
patriei noastre o aduce la lupta 
unită a. tineretului lumii, pentru 
pace, eliberare și independență 
națională, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului ș» im
perialismului. Ideea de bază a 
referatului a fost aceea că orga
nizațiile noastre de tineret vor 
milita în viitor cu aceeași fer
mitate ca și pînă acum pentru 
a dezvolta unitatea de acțiune a 
generației tinere, pentru a întări
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PEKIN. — După cum anunță 
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Paris; Acord intre liderii celor 
trei grupări laoțiene asupra

viitoarelor
PARIS.- 

in cadrai 
ciale a 
grupări li 
acord asupra r
vor fi discutate 
următoare. într- 
dat publicității 
anunțat că pe ordinea de zi 
vor figura : încetarea focului: 
formarea unui guvern al uni
tății naționale ; întrunirea con
ferinței internaționale pentru 
Laos.

Cei trei lideri laoțieni au 
ajuns la acest acord dună 
aproximativ patru săptămini 
de convorbiri neoficiale pur
tate la Paris.

PARIS — Prințul Suvannz 
Fumma, primul ministru al 
Laosului și reprezentantul 
grupării neutraliste la intil- 
nirea liderilor celor trei orien
tări din Laos, a părăsit la 22 
septembrie Parisul, îndrep- 
tindu-se spre țară. La plecare 
el și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu ședința care a a- 
vut Ioc la 21 septembrie la 
castelul Celle Saint Cloud. 
După o scurtă ședere în Laos,

tea la cererea președintelui 
țării. Victor Paz Estenssoro, 
Congresul a aprobat instituirea 
stării de asediu-

Autoritățile au ordonat in-

SANTIAGO DE CHILE 22 
(Agerpres). — Intr-un interviu 
acordat ziarului „Clarin", pre
ședintele ales al Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a declarat că gu- 

b-a îndeplini promi
te în timpul campa- 

toare la rea-

NEW YORK 22 (Ageryres). - 
în Consiliul de Securitate au 
continuat, la 21 septembrie 
dezbaterile asupra raportului 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, privind operațiunile 
forței O.N.U. in Cipru.

In cuvîntările lor, delegații 
Braziliei, Geraldo de Carvalhe 
Silos, și Marocului, Sidi Baba, 
s-au pronunțat în favoarea 
menținerii forței O.N.U. în Ci
pru și a libertății depline de 
mișcare pentru această forță.

Reprezentantul Franței, Ro
ger Seydoux, a arătat că de
legația franceză s-a declara: 
de acord cu prelungi 
datului acestei forțe 
fermitate cu rezolu 
martie a.c. a Cons 
Securitate. Delegația

in Ii. D. Germană

D. Germane, 
a fost depus, 
P-S.U-G. pen-

o.
?a loc

al R.D.G.
doliului

MtJNCHEN. — La Munchen 
s-a deschis tradiționalul Tîrg 
alimentar Ikofa- la care parti
cipă și R- P. Rominâ cu un 
bogat stand de produse agro- 
alimentare.

Cu ocazia deschiderii ofi
ciale a Tîrguiui, standul romî- 
nesc a fost vizitat de dr. 
Alfons Goppel. președintele 
Consiliului de Miniștri al 
landului Bavaria. W. Schwarz, 
ministrul federal vest-german 
al economiei alimentare și fo
restiere, dr. H. I. Vogel, pri
marul orașului Munchen, pre
cum și de alte oficialități mu
nicipale și din 
Tîrguiui.

MOSCOVA — 
au fost semnate 
acorduri între 
U.R.S.S. și R.A.U.: 
privire la colaborarea econo
mică și tehnică în construirea 
unor întreprinderi și obiective 
industriale din cele prevăzute 
de cel de al doilea plan cinci
nal de dezvoltare socială și 
economică a R.A.U. și altul cu 
privire la acordarea de asi
stență tehnică de către Uni
unea Sovietică în valorificarea

Conferința de presă 

a președintelui

NICOSIA. — Ziarul „Ha- 
ravghi* publică rezoluția ple
narei Comitetului Central al 
Partidului progresist al oame
nilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), în care sint con
damnate imixtiunile străine 
in treburile interne ale insu
lei. Rezoluția salută hotărîrea 
guvernului cipriot de a 
amnistia pe toți ciprioții turci 
care doresc să se înapoieze la 

chile lor domicilii, precum 
garantarea drepturilor lor.

mitetul Central al Parti- 
i progresist al oamenilor 
ru din Cipru, adresează, 
temenea, tuturor ciprioți- 

rea de a participa la 
care va avea loc
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WASHINGTON — Președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, 
a ținut luni la Casa Albă o 
conferință de presă în legătură 
cu incidentul recent din gol
ful Tonkin. Răspunzînd la în
trebările ziariștilor dacă a 
primit informații precise asu
pra acestui incident, el a de
clarat că toate faptele, în mă
sura în care ele sînt cunos
cute în Statele Unite, au fost 
prezentate imediat după inci
dent și că nu deține informa
ții suplimentare.

La Los Angeles, secretarul 
Departamentului de Stat, Dean 
Rusk, a declarat la o confe
rință de presă că consideră 
incidentul din golful Tonkin 
ca „limitat în momentul de 
față'. El a spus, de asemenea, 
că navele militare americane 
ror continua să navigheze în 
golful Tonkin.

După cum transmite agenția 
Associated Press, surse infor
mate din Washington au anun
țat luni seara că cele două 
distrugătoare de patrulare a- 
mericane, implicate în inciden
tul din golful Tonkin, au fost 
retrase din această regiune.

mișcarea internațională de tine
ret în lupta pentru pace, elibe
rare națională, democrație și pro
gres social.

Cea de a doua comisie a Fo
rumului dezbate problemele in
dependenței economice și ale 
reconstrucției naționale, rolul ti
neretului și studenților în trans
formarea economică și socială a 
țărilor lor. In această comisie a 
luat cttvîntul tovarășul Vas.ile 
Vlad, membru al C. C. al 
U.T.M. și al Consiliului U.A.S.R., 
care a fost ales și membru în 
prezidiul ei.

Rolul tineretului și studenților 
în renașterea culturii naționale, 
în lupta pentru lichidarea conse
cințelor dominației colonialiste în 
domeniul educației și culturii, for
mează obiectul dezbaterilor din 
cea de-a treia comisie. Din 
partea delegației noastre refera
tul a fost prezentat de autorul 
acestor rînduri.

Tovarășul Ștefan Bîrlea, se
cretar al C. C. al U.T.M., preșe
dintele U.A.S.R., a luat cuvîntul 
în cea de-a patra comisie a că
rei temă o constituie lupta pen
tru pace, coexistență pașnică și 
democrație, rolul mișcării de eli
berare națională ca factor activ 
în lupta împotriva primejdiei de 
război.

In comisia a cincea sînt dez
bătute problemele consolidării 
unității de acțiune și ale solida
rității tineretului și studenților lu
mii în lupta pentru independență 
națională, libertate și pace, îm
potriva colonialismului și im
perialismului. In această comisie, 
din partea delegației tineretului 
din R. P. Romînă a vorbit tova
rășul Andrei Ștefan, membru al 
Biroului C. C. al U.T.M.

Referatele prezentate de dele
gația U.T.M. și U.A.S.R. în toate 
cele cinci comisii au înfățișat pe 
larg punctul de vedere al tinere
tului din patria noastră, al orga
nizațiilor sale, în problemele puse 
în discuție, au oglindit experien
ța pe care acestea au acumulat-o 
în activitatea multilaterală pe 
care o desfășoară. Spiritul con
structiv, mobilizator care a ca
racterizat intervențiile delegației 
U.T.M. și U.A.S.R. s-a bucurat 
de aprecierea participanților la 
Forum. In mod deosebit a fost 
primită cu interes experiența re
feritoare la educarea tineretului 
nostru, relatările privind inițiati
va R. P. Romine in legătură cu 
promovarea ideilor păcii și priete
niei între popoare in rîndurile 
tineretului de pretutindeni.

In fiecare zi, membrii delegației 
romîne iau parte la numeroase 
manifestări. Putem aminti printre 
acestea: mitingul de solidaritate 
cu tineretul din Venezuela împo
triva dictaturii și pentru 
drepturi democratice, conferința 
de presă la care delegația ciprio
tă a înfățișat situația din insula 
greu încercată, întîlnirea delega
telor la Forum cu femei sovieti
ce, mitingul de sprijin pentru 
lupta poporului congolez etc. De
legația noastră a avut, deaseme- 
nea, numeroase întîlniri și con
vorbiri prietenești cu delegații 
de tineret și studențești din di
ferite țări ale lumii.

Desfășurarea de pînă acum a 
lucrărilor Forumului confirmă în
că o dată necesitatea ca fiecare or
ganizație, indiferent de pozițiile 
ei ideologice și politice, să mili
teze cu perseverență pentru lăr
girea cooperării internaționale a 
tineretului, pentru întărirea uni
tății sale de luptă în apărarea pă
cii, pentru independență naționa
lă și progres social.

AUSTRIA : Vedere nocturnă c c

unor noi pămînturi pentru cul
turi agricole.

Acordurile au fost semnate 
de N. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de Aii Sabri, pri
mul ministru al R.A.U.

LONDRA .— Potrivit unui acord, 
o firmă engleză va furniza Institu
tului de cercetări nucleare de la 
Chin on (Franța) camere de televi
ziune speciale pentru urmărirea 
proceselor ce se produc în „inima" 
reactorului. Firma „Pye Electro
nics Group of Cambridge", care a 
încheiat contractul, a furnizat an
terior instalații similare Japoniei, 
Italiei și Danemarcei.

AN’GHEL PARASCHIV

ALGER — La Alger au fost 
comunicate rezultatele defini
tive ale alegerilor pentru noua 
Adunare Națională algeriană. 
In cele 15 departamente ale 
Algeriei au fost înscriși 
6 091 991 cetățeni din care au 
votat 5 177 631 alegători, 12 785 
de buletine de vot au fost a- 
nulate. Candidații F.L.N. au 
întrunit 5 164 864 voturi. Pro
centajul general al votanților 
pe întreg ansamblul teritorial 
al țării este de 85 la sută.

VIENA. Președintele Indone
ziei, Sukarno, caro se află într-o 
vizită neoficială la Viena, a avut 
o întrevedere cu președintele 
Austriei, A. Schărf.

înainte de a pleca la Cairo, 
unde urmează să participe la Con
ferința la nivel înalt a țărilor 
neangajate, președintele Sukarno 
va face o escală la Roma.

PEKIN China
Nouă anui a Pekin a
sosit o delegație condusă de 
ministrul de finanțe al Repu
blicii Ghana, Amoaka Atta.

VARȘOVIA. — La Lublin s-au 
desfășurat, timp de patru zile, lu
crările Congresului scriitorilor po
lonezi. Congresul a dezbătut prin
cipalele probleme ale literaturii 
poloneze postbelice, activitatea 
Uniunii scriitorilor și creația oa
menilor de litere.

In ședința de închidere, delega
ții au examinat problema statutu
lui Uniunii scriitorilor și au adop
tat măsuri organizatorice.

BELGRAD — Agenția Tan- 
iug anunță că la 22 septem
brie au început, în clădirea 
Vecei Executive Federative, 
convorbirile oficiale între de
legațiile R. S. F. Iugoslavia și 
R. S. Cehoslovace. Participă 
losip Broz Tito și Antonin No
votny, precum și colaborato
rii lor.

în cursul primei ședințe, 
primul ministru Jagan a de
pus mărturie în numele acu
zării. De asemenea, a fost au
diat ca martor primul minis
tru adjunct, Brindley Benn, 
care se află în prezent întem
nițat de autoritățile coloniale.

Acuzatul este apărat de 
Forbes Burnham, liderul ce
luilalt partid de opoziție din 
Guyana britanică, Congresul 
național al poporului.

GEORGETOWN. — Luni a 
început la Georgetown pro
cesul intentat lui Peter 
d’Aguiar, lider al partidului 
de opoziție Forța unită, trimis 
în judecată sub acuzația de 
violare a legii cu privire la 
păstrarea secretelor oficiale. 
D’Aguiar este acuzat că a pri
mit, prin intermediul unor 
agenți, documente secrete de 
la reședința primului ministru 
al Guyanei britanice, Cheddi 
Jagan.

BAGDAD. — Ziarul „Al 
Saoura al Arabia", relatează 
că printr-un decret al pre
ședintelui Aref, au fost 
demiși din funcțiile pe care le 
ocupau o serie de personalități 
din timpul regimului baasist. 
Printre aceștia figurează fos
tul prim-ministru Ahmed 
Hassan el Bakr care ulterior 
a deținut funcția de ambasa
dor în Ministerul de Externe 
fostul general Hardan Ta- 
kriti, ambasador în Suedia, 
fostul ministru al co
municațiilor, Abdel Sattar 
Abdel Latif, ambasador în 
Belgia, și fostul director gene
ral al căilor ferate din Irak, 
Diab Akkawni, însărcinat cu 
afaceri în Afganistan.
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