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Vizita în R. P. Bulgaria a delegației 
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd la Sofia, dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, va face o vizită ofi
cială în această țară. Din de
legație fac parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Birlă- 
deanu, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Vir
gil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ioan Beldean, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Populară 
Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost salu
tată de tovarășii Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș. Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., de membri supleanți ai

La plecare, po aeroportul Băneasa
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DEsinterizare
eie-

în între-

tehnologice

ÎN VALEA

TIMIȘOARA (de 
la corespondentul 
nostru).

, ,'La Întreprinderea 
„Electromotor“ din 
Timișoara, anul a- 
ceșta s-au aplicat în 
producție noi proce
dee tehnologice ca
re permit creșterea 
productivității mun
cii și obținerea u- 
nor produse de ca
litate superioară. 
Printre acestea se 
numără : mecaniza
rea. bobinării rotoa
relor pentru micro
motoare, controlul 
în flux al rotoarelor 
bobinate cu ajutorul 
unui aparat electro
nic, impregnarea cu 
rășini epoxidice și

sintetizarea lagăre
lor auto lubrifian
te cu pulbere meta
lică. Folosindu-se 
procedeul de im
pregnare prin picu
rare a rotoarelor de 
la micromotoare s-a 
obținut o rigiditate 
mai mare a conduc
torilor. In acest fel 
au crescut conside
rabil caracteristice- 
le electrice și ter
moelectrice, iar ca
litatea motoarelor a 
fost îmbunătățită 
mult.

Noua tehnologie a 
permis, de aseme
nea, înlocuirea con
ductorilor cu izola
ție suplimentară din 
mătase, cu o sîrmă 
simplă emailată, ob-

ținindu-se impor
tante economii și o 
creștere a duratei 
de funcționare. A- 
plicindu-se noul 
procedeu tehnologic 
de sinterizare a la
gărelor, se obțin e- 
conomii de un mili
on lei. De remarcat 
că pentru noua teh
nologie a fost înfi
ințat un atelier mo
dern de
dotat cu utilaje e- 
xecutate
prindere cum ar fi : 
mașina de omoge
nizare, dispozitivul 
de cernere, instala
ția de purificare a 
hidrogenului, presa 
hidraulică și cupto
rul pentru sinteti
zarea pieselor.

»

MOTRULUI

Acasă la 
cirî 
SPORT
— Jocurile balca

nice de Ia Atena
— Nume noi în în

trecerile de ve
lodrom 
„Internaționale
le“ de înot 
sărituri

IN ÎNTÎMPINAREA 
PRIMEI ZILE 
ȘCOALA;
— Pentru toți 

vii țârii 
Nu azi, dar mîi- 
ne precis !

— Retrospectiva vi
nei promisiuni

Ghid săptămînal

Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
generali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
membrii ambasadei Republicii 
Populare Bulgaria și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu același avion a plecat la 
Sofia și ambasadorul Repu

blicii Populare Bulgaria în 
Republica Socialistă România, 
Gheorghi Bogdanov.

La plecare membrii delega
ției au fost salutați călduros 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei. Pionieri le-au oferit 
flori.

Imagine din noua secție de re
bobinât lire de in și clnepă de 

la Filatura din Fălticeni
Foto : AGERPRES

Cum se pregătesc
• •viitorii mineri

xploatarea mini
eră Motru își pre
zintă azi „cartea de 
vizită“ tipărită o 
dată cu prima tonă 
de cărbune extrasă 
numai cu trei ani în 
urmă, prin trenuri 
întregi cu „plinea“

termocentralei de la Craiova. Ca 
întindere și producție, noua ex
ploatare minieră din Oltenia creș
te impetuos de la o zi la alta. 
Atît la cele două mine „vete
rane“ — Horăști și Leurda — 
cit și la cele ce își pregătesc „de
butul“ — Ploștina, Cireșu, Lu- 
poaia — se deschid noi fronturi 
de lucru, se sapă galerii, se mon
tează linii ferate înguste, sau 
benzi transportoare. Valea Motru- 
lui se pregătește să-și dubleze 
in 1966 producția acestui an, în- 
cadrîndu-se astfel în prevederile 
Congresului al IX-lea al parti
dului.

O asemenea dezvoltare rapidă 
presupune, printre altele, satis
facerea a două cerințe hotărî- 
toare: oameni cu înaltă califi
care și, o înzestrare cu utilaje și 
instalații suplimentare. Cum sînt 
asigurate aceste cerințe în Valea 
Motrului ? O vizită în subteran 
este mai mult decît edificatoare : 
combine de mare productivitate, 
armături metalice hidraulice, mii 
de metri de bandă transportoare

și crațăre împînzesc abatajele și 
galeriile. La Horăști, numai de 
cîteva zile a intrat în funcțiune 
noul complex de tăiere și armare 
automată, cel mai modern agre
gat cunoscut în mineritul nostru, 
în ceea ce privește însă califica
rea celor care mînuiesc tehnica 
modernă din exploatare, rezulta
tele obținute pînă acum o con
firmă ca fiind necorespunzătoare.

Exploatarea se dezvoltă în pro
porții și într-un ritm impresio
nant. Sosesc noi combine și a- 
gregate de mare productivitate. 
Va fi deci nevoie de mineri și 
ajutori mineri cu un nivel de pre
gătire corespunzător noii tehnici 
modeme.

Sînt asigurate la Motru toate 
condițiile pentru calificarea ti
nerilor la nivelul înalt al tehnicii 
cu care este dotată exploatarea ? 
La întrebările noastre răspunde 
mai întîi tov. Nicolae Duicu, res
ponsabilul școlii de calificare.

Exploatarea noastră a pregătit 
pînă în prezent, în cei patru ani 
de existență a școlii, 582 mineri 
și ajutori mineri. Calitatea pre
gătirii lor este asigurată prin an
trenarea la catedrele școlii a ce
lor mai buni ingineri și tehnicieni 
din exploatare. Dar întîmpinăm 
încă multe greutăți. Nu avem la 
dispoziția școlii decît o singură 
sală de clasă în care se țin și 
ședințe sau adunări. în aseme-

nea situații cursurile nu se mai 
pot desfășura în cele mai bune 
condiții. Materialul didactic con
stă doar în cele cîteva planșe pe 
care le-am făcut eu, deși sînt 
profesor de limba română.

Pentru anul viitor avem în 
plan calificarea unui număr de 
330 mineri și 250 ajutori mineri. 
Ne-au mai sosit acum 30 exem
plare din „Manualul minerului“, 
iar în ce privește spațiul școlar 
sperăm să primim patru săli de 
clasă în noua școală dată în fo
losință în vara aceasta în orașul 
Motru.

în relatările — transcrise exact 
— ale responsabilului școlii sînt 
unele fapte care ne-au îndemnat 
către conducerea Trustului mi
nier Oltenia și a secției personal 
și învățămînt din Ministerul Mi
nelor.

Tovarășul Pantelie Badalea, șe
ful serviciului personal și învăță
mînt de la Trustul minier Olte
nia, ne-a vorbit mult despre cei 
ce vor fi trimiși la calificare pen
tru meserii necuprinse în școala 
din Valea Motrului și la cele de 
maiștri, la Cîmpulung Mușcel.la 
Petroșani etc. Despre rezolvarea 
problemelor pe • care le ridică 
școala de calificare de la Motru 
(spațiu școlar, material didactic, 
manuale) ne-a spus : „Sînt pro
bleme care aparțin direct de mi
nister. Noi am făcut referate, in
tervenții. dar rezolvarea lor ne 
depășește“.

Iată-ne deci la Ministerul Mi
nelor.

Am citit articolul de față — în

Porțile de Fier
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru) :
De la cheiul de armare al 

Șantierului naval Galați a pă
răsit portul, fiind remorcată 
cu destinația Șantierului hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, prima plat
formă plutitoare autoridică- 
toare. Pentru construcția aces
tei „insule plutitoare“, 
o denumesc navaliștii 
țeni, au fost necesare 
1 300 tone de profile navale și 
utilaje. Realizată pentru pri
ma dată în țară, platforma 
plutitoare autoridicătoare va 
fi folosită pentru executarea 
celor 26 de celule cilindrice 
ale batardoului. Construcția 
platformei plutitoare autori
dicătoare este astfel concepu
tă îneît poate fi ridicată dea
supra apei cu ajutorul coloa- 
nelor, permițînd. desfășura
rea lucrărilor, indiferent de 
nivelul fluviului. Odată ter
minată celula, platforma poa
te fi mutată cu ușurință la 
locul unde trebuie construită 
o altă celulă.

Prima platformă plutitoare 
autoridicătoare a fost livrată 
constructorilor Hidrocentralei 
de la Porțile de Fier cu 6 zi
le mai devreme față de ter
menul planificat.

---------•---------

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

cum 
gălă- 
peste

Mărfuri 
pentru sezonul rece

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru).

Vitrinele magazinelor din 
orașele și centrele muncito
rești din Maramureș prezintă 
cumpărătorilor o gamă varia
tă de mărfuri destinate sezo
nului rece. Din depozitele în
treprinderii de comerț cu ridi
cata „Textile și încălțăminte“, 
pornesc spre magazine însem
nate cantități de astfel de 
mărfuri. Pînă acum au fost 
desfăcute unităților comerciale 
120 000 m.p. barchet, diftină, 
finet și alte țesături călduroa
se. De asemenea, pe adresa 
magazinelor de specialitate 
s-au expediat 6 000 m.p. stofă 
pentru paltoane și pardesie, 
2 000 paltoane confecționate, 
peste 2 000 articole de blănărie 
și 1 000 garnituri treninguri 
pentru adulți și copii.

Magazinele din Maramureș 
au mai primit pentru desface
re 5 000 perechi cizmulițe și 
ghetuțe îmblănite pentru fe
mei și copii, peste 10 000 pu
lovere, 2 000 perechi mănuși 
căptușite cu blană și tricot 
etc.

sînt gata pentru însămmțări
Lucrătorii , S.M.T.-urilor • din 

regiunea Argeș au revizuit și re
parat întregul necesar de utilaje 
pentru perioada semănăturilor, 
în prezent, ei se aprovizionează 
cu ultimele cantități de carbu
ranți, lubrefjanți. în raioanele 
Curtea de Argeș, Găiești, Pitești, 
Rm. Vîlcea, țăranii cooperatori 
au terminat executarea arăturilor 
de vară pe întreaga regiune,

efectuîndu-se această lucrare 
pînă acum pe mai bine de 90 la 
sută din suprafață. S-a terminat 
și condiționarea semințelor. în 
prezent se continuă arăturile pe 
terenurile ce vor fi însămînțate 
cu grîu ; s-au discuit și grăpat 
aproape 35 000 ha 
țele arate în vară.

în construcție

din suprafc-

(Agerpres)

la lași
9

Schela petrolieră Băicoi. Petroliștii sectorului de extracție nr.
3 au extras însemnate cantități de țiței peste plan. Pină acum 

au realizat peste 80 ia sută din plan pe anul acesta.

Pentru lucrările de hidro- 
ameliorare de mare amploare 
ce vor începe în curînd în 
lunca Prutului, prin care vor 
fi scoase de sub inundații cir
ca 60 000 de hectare, la Iași a 
început construcția unei mo
derne baze de utilaj greu. 
Construcția se compune din 
mai multe hale metalice, izo
late termic în interior, prevă-

Șizute cu încălzire centrală 
iluminate fluorescent.

La această unitate se va face 
depozitarea, întreținerea și re
pararea utilajului greu folosit 
în lucrările de hidroameliora
ții : buldozere, screpere, dra- 
gline, excavatoare etc. Baza 
va dispune de ateliere mobile 
care vor acorda în mod opera
tiv asistență tehnică la locu
rile de muncă. (Agerpres)

SOSIREA
SOFIA 13 (Agerpres). Trimișii 

noștri speciali transmit:
13 septembrie 1965. In acea

stă zi, capitala Republicii Popu
lare Bulgaria a primit delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care la invitația 
C.C. al P.C. Bulgar și guvernu
lui R. P. Bulgaria face o vizită 
oficială in țara vecină și prie
tenă.

Aeroportul a îmbrăcat haină 
sărbătorească.

Draoele românești și bulgare, 
steaguri roșii împodobesc clă
direa aerogării. Se văd portre
tele tovarășilor Nicolae Ceau
șescu și Todor Jivkov. Pe o 
pancartă este înscrisă, în lim
bile română și bulgară, urarea: 
„Bine ați venit, scumpi frați 
români 1“

Deasupra aeroportului își 
face apariția avionul „IL-18", 
pe bordul căruia sosește Ia 
Sofia delegația română.

Pe aeroport, în întimpinarea 
delegației, au sosit tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi-
niștri, Mitko Grigorov, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, Ivan Mihai- 
lov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, Encio Slaikov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
Național al Frontului Patriei, 
Boris Velcev, membru al Biro
ului Politic și secretar al C.C. 
al P. C. Bulgar, Dimităr Dimov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
Pencio Kubadinski, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Llcezar Avramov, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Ivan Prîmov, secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, Ivan Bașev, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C. Bulgar, mem
bri ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai vieții culturale și obștești 
din Sofia, numeroși locuitori ai 
capitalei bulgare, oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții, ziariști bulgari și cores
pondenți ai presei străine.

Erau de față Ioan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia, membru 
al delegației de partid și guver
namentale române, și membrii 
ambasadei.

Pe aeroport erau prezenți șefi, 
și membri ai misiunilor diplo
matice acreditați în R. P. Bul
garia.

La ora 11 avionul aterizează. 
Primiți cu aplauze, din avion 

coboară tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Birlădeanu, 
Alexandru Drăghici, Virgil 
Trofin.

Tovarășul Todor Jivkov și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat bulgari salută cu 
căldură pe membrii delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Garda de onoare a garnizoa
nei militare din Sofia prezintă 
onorul.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia. Răsună salve de artile
rie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășul Todor Jiv
kov, trece în revistă garda de 
onoare.

(Continuare In pag. a IV-a)

LA SOFIA
Cuvintarea tovarășului

TODOR JIVKOV
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni români,

în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, al guvernului Republi
cii Populare Bulgaria și al poporului bulgar, 
adresez cel mai cordial salut delegației de 
partid și guvernamentale a Republicii So
cialiste România.

Sîntem bucuroși să întîmpinăm în capitala 
noastră pe solii poporului frate român, de 
care ne leagă nu numai o îndelungată prie
tenie în lupta împotriva dușmanilor comuni 
în trecut, ei și mărețele idei ale marxism-ie- 
ninismului și ale internaționalismului prole
tar, calea istorică comună pe care înaintează 
în prezent popoarele noastre — calea socia
lismului și a comunismului.

Istoria Partidului Comunist Bulgar și a 
Partidului Comunist Român, sub conducerea 
cărora popoarele bulgar și român au obținut 
în ultimele două decenii succese minunate în 
construcția socialistă, abundă în mărturii de 
prietenie și colaborare tradițională.

Vizita dv. constituie o manifestare strălu
cită a relațiilor de prietenie frățească și de 
colaborare rodnică, statornicite între parti
dele și popoarele noastre. Sîntem convinși că

(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragă tovarășe Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați locuitori ai Sofiei,

Permiteți-mi ca în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, al întregu
lui popor român, să adresez Partidului Co
munist Bulgar și Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, întregului 
popor bulgar, un cald salut tovărășesc și 
mulțumiri cordiale pentru invitația ce ne-a 
fost adresată și pentru căldura tovărășească 
cu care sîntem întîmpinați pe pămîntul țării 
dumneavoastră.

Venim în Bulgaria frățească animați de 
sentimentele unei vechi și trainice prietenii, 
care, în condițiile noii orînduiri sociale a că
pătat un conținut nou și se dezvoltă neînce
tat, spre binele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Vizita pe care o facem în Bulgaria vecină 
șl prietenă, întîlnirile cu oamenii muncii, 
convorbirile tovărășești pe care le vom avea 
cu conducătorii de partid și de stat ne vor 
permite să cunoaștem mai bine munca și rea
lizările poporului bulgar, și, totodată, să îm
părtășim din preocupările și rezultatele mun-

(Continuare In pag. a IV-a)

Convorbiri intre delegațiile de partid 

și guvernamentale ale Republicii Socialiste România 

și Republicii Populare Bulgaria

Telefoto : B.T.A.—AGERPRES

La 13 septembrie au început la 
sediul Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar convor
biri între delegațiile de partid și 
guvernamentale ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Rulgaria.

Din partea Republicii So
cialiste România la convor
biri au participat tovarășii Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Birlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al

P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ioan 
Beldean, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria au partici
pat tovarășii: Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
prim-vicepreședinte al Consiliu

lui de Miniștri, Boris Velcev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, Encio 
Slaikov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar, 
Pencio Kubadinski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Lîce- 
zar Avramov, secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, Ivan Bașev, mini
strul afacerilor externe, Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească, de cordialitate și înțelege
re reciprocă.



Telegramă
Biroului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare 

Bulgaria

Sofia

Am aflat cu adîncă durere des
pre încetarea din viață a tova
rășului Ferdinand Kozovski, pre
ședintele Biroului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bul
garia, fiu credincios al poporului 
frate bulgar.

în legătură cu această grea 
pierdere, în numele Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, transmitem A- 
dunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria și familiei în
doliate cele mai sincere condo
leanțe.

ȘTEFAN VOITEC 
Președintele 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România

ACASA,rA’ rA'

LA ALECSANDRI'A1

oamna aurie ce 
învăluie plaiurile 
moldovene se în
carcă cu noi mi
resme în zilele 
sărbătoririi poe
tului care le-a 
cîntat. Bucuriei 
stringerà recoltei 

l se adaugă mîndria localnicilor, 
pregătirile lor febrile pentru a 
întâmpina pe cei mulți veniți în 
zilele acestea în pelerinaj în lun
ca Mirceștilor, în lumea lui Alec- 
sandri, acolo unde scriitorul as
culta odată concertul privigheto
rilor și clocotul Șiretului, acolo 
unde își făcea rezerve de lumină 
și-și umplea ochii de verdeața 
timpurilor.

In mijlocul curții zărești înda
tă vechea casă, bordeiul — cum 
îl numea poetul — mult mai drag 
chiar pus în comparație cu cas- 
telurile cele mai feerice, casa în 
care au fost zămislite Despot, 
Fintino Blanduziei, Ovidiu, pas
telurile, legendele. In camerele 
casei memoriale sub ochii vizita
torilor sosiți aici pentru a sorbi 
atmosfera în care a trăit, a gîn- 
dit, a creat, a murit una din fi
gurile cele mai reprezentative 
ale trecutului veac românesc se 
perindă zeci de documente care 
recompun în imagini vii viața, 
arta poetului.

Iată masa de lucru, uneltele 
scrisului, impunătoarea biblio
tecă în care alături de Shakes
peare, Petrarca, Pascal, găsești 
scrierile lui Kogălniceanu, Ne
gru zzi, Bolliac, ale tuturor cama
razilor de luptă ai lui Alecsandri

pentru propășirea țării și culturii 
românești. Intr-una din camere, 
amintirile peregrinărilor europene 
ale poetului... costumul de amba
sador la Paris, cutia cupei obți
nută la Montpellier, pentru 
„Ginta latină“ cufărul cu inscrip
ția „Vasile Alecsandri ministre 
plenipotentiare Paris 5 rue“ mici 
amintiri aduse de pe meleagurile 
Europei, de pe mările Sudului. 
Zeci de exponate adăpostesc în 
vitrină mărturia dragostei cu 
care Alecsandri a fost citit dece-

„Ziiele Vasile 

Alecsandri“

nit în șir în satele și orașele Ro
mâniei, în Franța, Italia, Germa
nia. Ungaria. O vitrină adăpos
tește cîteva dintre cele mai re
prezentative studii asupra lui 
Alecsandri: „Vasile Alecsandri și 
scriitorii francezi“, a lui Charles 
Drouhet, „Povestirile unei vieți“ 
de G. Bogdan Duică, Studiu cri
tic al lui Petrașcu etc.

Minunate sînt mărturiile des
pre prețuirea cu care culegătorul 
Mioriții înconjura seculara crea
ție a poporului. Ele te fac să-ți 
amintești fecunda sa profesiune 

de credință : comori neprețuite 
de simțiri duioase, de idei înalte, 
de obiceiuri vechi și mai cu sea
mă de frumuseți poetice pline de 
originalitate și fără seamăn în li
teraturile străine, poeziile noas
tre poporale compun o avere na
țională demnă de a fi scoasă la 
lumină, cu un titlu de glorie 
pentru nația română“.

Cameră de cameră sub ochii 
privitorului reînvie un veac de 
aprinse lupte sociale. Un tablou 
redă una din întâlnirile tinerilor 
moldoveni menite a discuta mă
surile ce trebuie luate pentru 
schimbarea stărilor de lucruri. 
Mulțimea de exponate îl arată 
pe Alecsandri, înaintat pașoptist, 
luptător pentru Unire, pentru in
dependența țării, pentru dezvol
tarea culturii naționale. Iată, în- 
tr-un colț portretele primilor trei 
directori ai Teatrului Național din 
lași: Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogălniceanu, C. Negruzzi. Ală
turi semnificativele cuvinte ale 
lui Delavrancea : în Muntenia 
Bălcescu și în Moldova Negruzzi 
dar mai ales Alecsandri scăpă- 
rară fulgerele la lumina cărora 
se văzu limba noastră vie.

Te desparți cu greu de casa 
inemorială, de mormîntul săpat 
in urmă cu trei sferturi de veac. 
Ulițele satului sînt înțesate.

In ochii miilor de orășeni și 
săteni veniți aici dintr-un larg 
perimetru moldovenesc, simți 
palpitând dragostea fierbinte cu 
care poporul înconjură aminti
rea rapsodului popular.

TR. POTERAȘ 

Pe scena din pădurea Pust
nicul s-a desfășurat dumi
nică cel de-al IV-lea Festi
val al cintecului, jocului și 
portului popular din regiu
nea București. Vă prezentăm 

o imagine din concurs.

Două noi cămine 

studențești la Cluj
Complexul social studențesc 

din Cluj s-a extins cu două 
noi cămine, care au o capaci
tate de peste 600 de locuri. 
Acestea sint destinate studen
ților de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ și de la cele
lalte institute de învățămînt 
superior din Cluj.

(Agerpres)

Aaesr/ Dumbrava ■— loa favorii de odihnă și plimbare al țsibientlot
Foto-t À, KÖ1XWA corespondent voluntar

INFORMAȚII
Vizitele delegației parla

mentare finlandeze

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, Ștefan Voitec, 
a primit luni la amiază dele
gația Parlamentului din Fin
landa condusă de Karl August 
Fagerholm președintele Par
lamentului. ★

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
oferit luni la Palatul din Șo
seaua Kisselef, un dejun în 
cinstea delegației Parlamentu
lui din Finlanda,

Au participat Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai 
guvernului și ai Biroului Ma
rii Adunări Naționale, depu- 
tați, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Ex
terne.

A luat parte, de asemenea, 
Martti Johannes Salomies, 
ambasadorul Finlandei la 
București.

în timpul dejunului, Ștefan 
Voitec și Karl August Fager
holm au rostit toasturi.
Sosirea în Capitală a unei 
delegații a Federației Na
ționale a Femeilor din 

R. P. Chineză
La invitația Consiliului Na

țional al Femeilor din Repu
blica Socialistă România, luni 
a sosit în Capitală o delegație 
a Federației Naționale a Fe
meilor din R. P. Chineză, 
condusă de Țzen Șien-țze, 
membră a Prezidiului și a se
cretariatului Federației, mem
bră permanentă a Consiliului 
Consultativ Politic Popular.

Din delegație mai fac par
te U Ciuan-he, membră a se
cretariatului Federației, depu
tată în Adunarea Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, Fan Țin, vicepreședin

tă a Federației femeilor din 
orașul Pekin, Van Juei-lin, di
rectoarea fabricii textile de 
stat nr. 8 din orașul Șanhai, și 
Van Da-wăn, directoare ad
junctă a maternității din ora
șul Pekin, președinta Societății 
de obstetrică din acest oraș.

Vizita delegației Parla
mentului din Danemarca

Delegația Parlamentului din 
Danemarca, în frunte cu Julius 
Bomholt, președintele Parlamen
tului, și-a început călătoria prin 
țară. La Constanța, oaspeții da
nezi au făcut o vizită la Sfatul 
popular al orașului, unde Petre 
Nicolae, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular, a 
înfățișat membrilor delegației 
date privind dezvoltarea social- 
economică a orașului.

Au fost vizitate apoi noi cartie
re de locuințe, Muzeul regional 
de arheologie, stațiunea experi
mentală viticolă Dobrogea, pre
cum și stațiuni de pe litoral.

Continuîndu-și călătoria, mem
brii delegației au sosit luni în re
giunea Bacău unde au vizitat 
Combinatul petrochimic Borzești, 
Uzinele de fibre și fire sintetice 
Săvinești, orașele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Piatra Neamț, 
precum și noi cartiere de locuin
țe din orașul Bacău.

Cu prilejul „Zilei pompie
rilor“

Luni după-amiază a avut 
loc în Capitală o adunare fes
tivă cu prilejul „Zilei pompie
rilor din Republica Socialistă 
România“.

Despre însemnătatea zilei de 
13 septembrie a vorbit gene-, 
ral maior Pamfil Tatu. A ur
mat apoi un program artistic 
prezentat de ansamblul de 
cîntece și dansuri al armatei.

Adunări consacrate acestei 
zile au mai avut loc în dife
rite orașe din țară.

(Agerpres)

Cum se pregătesc 
viitorii mineri

(Urmare din pag. I) 

manuscris — tovarășilor ing. 
Puiu Răduleseu, șeful serviciului 
personal învățămînt clin Ministe
rul Minelor, și Ion Moraru, șeful 
serviciului personal învățămînt 
din Direcția generală a cărbu
nelui.

Iată ce ne-au relatat interlocu
torii noștri:

„Pentru asigurarea volumului 
de școlarizare necesar în pers
pectivă, s-a prevăzut construirea, 
în orașul Motru, a unei școli cu 
o capacitate de 1 200 elevi, me
nită să asigure cu muncitori ca
lificați, maiștri și tehnicieni toate 
minele din regiunea Oltenia. 
Construcția acestei școli trebuie 
să înceapă în anul 1966. Ea va 
rezolva deci și problema spațiu
lui școlar la Motru.

în ceea ce privește lipsa ma
nualelor, vrem să vă spunem că 
în prezent se află la Editura Di
dactică și Pedagogică „Manualul 
unic pentru școli miniere“ în- 
tr-un număr suficient. Dacă edi
tura respectă contractul, vom a- 
vea aceste manuale la începutul 
anului viitor.

Pi qI. arhitect Radu Laurian
Comitelui de Stat pentru 

Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, Institutul de arhi
tectură „Ion Mincu" și Uniunea 
arhitecților din Republica So
cialistă România anunță cu a- 
dîncă durere încetarea din via
tă a profesorului arhitect Radu 
Laurian.

Născut la 14 septembrie 1911, 
a urmat cursurile facultății de 
arhitectură din București, pe 
care le-a absolvit în 1935. După

Printr-o hotărîre recentS a co 
legiului ministerului, serviciul no
stru de învățămînt este obligat 
ca în cel mult două luni să rea-* 
lizeze un bogat material didactici 
de care școlile au dus lipsă pînă 
acum.

Recrutarea oamenilor pentru 
școlile de calificare se simplifică 
mult prin modificările aduse re
cent regulamentului de organi
zare și funcționare a acestor școli.

Fără îndoială că și noi ar fi 
trebuit să luăm pînă acum mă
suri mai eficiente pentru lichi
darea lipsurilor semnalate în a- 
cest articol și a altora nesemna-' 
late aici, privind calificarea celor 
ce lucrează în subteran la exploa
tarea Motru. Sîntem convinși ca 
articolul este binevenit atît pen
tru conducerea exploatării din 
Valea Motrului, pentru cea a 
Trustului minier Oltenia, cît și 
pentru lucrătorii ministerului no
stru“.

Relatările interlocutorilor no* 
ștri țin loc de concluzii și co
mentarii. Rămîne doar să-și spună 
cuvîntul operativitatea cu care 
vor fi luate și duse la bun sfîrșit 
măsurile amintite.

terminarea facultății a lucrat 
în învățămintul superior, des- 
fășurind o rodnică activitate 
de pregătire a studenților. în 
ultimul timp a îndeplinit func
ția de profesor șef al Catedrei 
de urbanism.

Specialist recunoscut, pose- 
dînd o bogată cultură și-a adus 
contribuția la organizarea acti
vității de cercetare și Ia ridi
carea nivelului învățămîntului 
de arhitectură și urbanism. Nu
meroasele sale lucrări de spe
cialitate au fost apreciate în 
țară și peste hotare. Ca arhitect 
urbanist a participat la întoc
mirea proiectelor pentru siste
matizarea Capitalei și a altor 
orașe ale țării. A făcut parte 
din comitetul de conducere al 
Uniunii arhitecților, pe care a 
reprezentat-o la numeroase ma
nifestări internaționale.

A fost membru al Partidului 
Comunist Român. Pentru meri
tele sale a fost distins cu ordi
ne și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Arhitect, pedagog și valoros 
om de știință, Radu Laurian 
lașă o amintire nestinsă în ini
mile colegilor și studenților, 
care l-au apreciat și iubit.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CONSTRUCȚII, AR
HITECTURĂ ȘI SISTEMATI

ZARE
INSTITUTUL DE ARHITEC

TURĂ „ION MINCU“ 
UNIUNEA ARHITECȚILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALIS
TĂ ROMANIA★

Adunarea de doliu va avea 
Ioc în ziua de 14 septembrie 
a.e„ ora 12, la Gasa arhitectu
lui, iar înhumarea în aceeașj 
zl, la orele 13, la Cimitirul 
„Bellu",

Jocurile

Balcanice 

de la Atena

Atleții români au învins categoric —i

A
tleții noștri, atît 
la fete cît și la 
băieți au termi
nat jocurile Bal
canice de atle
tism cu un bi
lanț strălucit: 
victorii categori
ce în clasamen

tele generale (168,5 p. față de 
126 p, obținute de atleții sîrbi și 
bulgari, și 100 p. față de atletele 
bulgare eare au obținut 81 p. și 
iugoslave cu 76 p.) precum și 
cucerirea a 16 titluri de campioni 
balcanici din 35 probe ale com
petiției, succes pe care nu l-au 
obținut niciodată alte echipe.

Valoarea acestor victorii crește
dacă ținem seama că au fost rea
lizate în deplasare. Din victoriile 
cbținute cîteva evoluții sînt me

ritorii (unele nu fuseseră prevă
zute nici de antrenorii noștri cei 
mai optimiști). Astfel victoria la 
săritura în lungime a lui Adrian 
Samungi asupra cunoscuților 
campioni balcanici Țonev (Bul
garia) și Manglaras (Grecia) cu 
un rezultat bun, răsplătește serio
zitatea și modestia atletului ro
mân. De asemenea, victoria la 
20 km marș a lui Mihai Caraio- 
sifoglu, care printre alții a între
cut și pe colegul său de echipă 
Ilie Popa, recordmanul probei. 
„Tandemul“ Vamoș — Carami- 
hai a confirmat forma de la 
Timișoara, dovedindu-și valoarea 
și pe plan internațional. Com
portări bune au avut și Gh. 
Zamfirescu, Constantin Bloțiu, 
dubli campioni balcanici, Nicu- 
lae Mustață, L. Socol și Vasile 
Mureșan etc.

Rezultatele de prestigiu obți
nute de reprezentanții noștri în
tăresc cu mai multă autoritate 
supremația atleților români în 
Balcani. Aceasta însă nu este 
de ajuns. în săptămînile urmă
toare echipele noastre reprezen
tative vor avea întîlniri la băieți 
cu echipele Italiei și Norvegiei, 
iar ]a fețe, cu echipa Cehoslova
ciei. în fața acestor confruntări 
ne gîndim, de pildă, la faptul 
că la Atepa numai o atletă ro
mâncă, Olimpia Cataramă, a reu
șit rezultate mai bune decît cele 
obținute în cadrul „Cupei Euro
pei“, la Constanța. Toate celelalte 
reprezentante ale noastre au scos 
rezultate mai slabe. La băieți, 
performanțele de la 400 m plat, 
prăjină, garduri, greutate, ștafe
te sînt „puncte slabe“ care vor 
conta mult în balanță, mai ales

la întîlnirile bilaterale. La aces
tea se adaugă și „omul doi“ care 
la unele probe este mult mai slab 
decît primul atlet (de exem
plu la lungime, înălțime, bă
ieți) șau la fete (100 m, lungime, 
înălțime, greutate). Este drept 
că și nivejul mediocru la care 
s-au prezentat în unele probe 
atleții bulgari și iugoslavi a con
tribuit probabil la nerealizarea 
unor performanțe de valoare în 
unele probe.

Echipele noastre au cîștigat 
Jocurile Balcanice cu autoritate. 
Dar sezonul atletic nu s-a ter
minat, iar pentru întîlnirile vii
toare, performanțele de la Atena 
nu sînt suficiente.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Nume noi 
la întrecerile 
de velodrom

O
O fază din intflnirea feminină de handbal dis
putată duminică seara în sala „Floreasca“. Scor 

finali România—U.R.S.S.; 13—11

„BRAVO ROMÂNILOR!“ Duminică pe velodromul Dinamo. Aspect din 
proba de fond

Intr-o convorbire telefo
nică avută ieri cu ziaristul 
român V. Grădinara, aflat 
la Atena, acesta ne-a redat 
spicuiri din presa ateniană 
privitoare la comportarea 
reprezentanților noștri t

Ziarul „ELEFTERIA“ : „Ne așteptam 
ca românii să câștige dar nu la o așa mare 
diferență de puncte. Românii s-au „bătut“, 
pur și simplu, cu dîrzenia care îi caracte
rizează, nu numai pentru titlurile de 
campioni dar și pentru fiecare punct în 
parte. Comportarea lor pe stadion este un 
exemplu".

„AVGHI“; „Intr-adevăr, românii au 
meritat pe deplin acest triumfal succes. 
Ei s-au pregătit deosebit și au do
vedit valoarea lor internațională. Specta
torii noștri au avut, pe bună dreptate, ce 
aplauda. în mod deosebit au plăcut : Zam 
iirescu, Bloțiu, Vamoș, Mustață și, bine
înțeles, cele două campioane olimpice, 
Balaș și Peneș".

„ETHNOS“ : „Deși căldura a influen
țat ■ uneori rezultatele, totuși românii au 
știut să treacă peste orice greutăți. In acest 
an, atleții români s-au ridicat cu o clasă 
peste atleții balcanici, atît la băieți, cît și 
Ia fete. Bravo, românilor

„ATENAIKI“ : „în cele trei zile de 
concurs, românii ne-au demonstrat înalta

lor pregătire tehnică și valoarea lor inter
națională. Cei peste 40 000 de spectatori 
care au populat de fiecare dată stadionul 
Karaisakis, s-au bucurat de succesele atle- 
ților greci, dar, în același timp, și de cele 
obținute de români, care au fost „vioara 
întâi în întreceri".

Cu ocazia acestei convorbiri telefo
nice, dl. XIRUHAKIS, membru în con
ducerea S.E.G.A.S., ne-a declarat: „A- 
preciez deosebit atletismul românesc, deoa
rece am văzut eforturile antrenorilor și spor
tivilor pențru a se prezenta la nivelul cel mai 
înalt. Nu greșesc cînd afirm că românii au 
fost cei care au dinamizat întrecerile și, 
bineînțeles, cei care au atras miile de spec
tatori pe stadion. M-q impresionat deosebit 
puterea de luptă, valoarea și (Jăruirea în 
concurs a atleților : Zamifrescu, Bloțiu, 
Vamoș, Mustață, Ioana Petrescu, și, desi
gur, a celor două campioane olimpice".

IOLANDA BALAȘ ne-a declarat; 
„Nici nu mă așteptam să cîștigăm la o dife
rență așa de mare. Consider că succesul nos
tru a fost asigurat de pregătirea bună, de 
munca colectivă dusă în cadrul lotului. Mă 
bucură, de asemenea, că avem junioare ta
lentate, promovate în prima echipă. Du
blul succes în deplasare ne obligă foarte 
mult, mai ales că sîntem în preajma unor 
întîlniri grele'.

PE SCURT
■ Joi, de la ora 19, pe ringul montat în incinta 

parcului sportiv Progresul din Capitală, va avea loc 
o interesantă reuniune de box contînd pentru edi
ția a 8-a a „Cupei Metalul". Cu acest prilej vor e- 
volua și cîțiva boxeri selecționați în lotul pentru 
întîlnirea cu echipa R.F. Germane, programată la 
30 septembrie la Hamburg. Din program se des
prind întîlnirile I. Dinu — C. Ciucă ; M. Nicolau — 
P. Cimpeanu și V. Drăgan — Șt. Constantin.

■ într-un meci contînd pentru „Cupa campioni
lor europeni" la fotbal, echipa suedeză Djurgarden 
a învins cu 2—1 (1—1) formația bulgară Levski So
fia. Nilsson a înscris cele două puncte ale suedezi
lor. Pentru oaspeți a marcat Sokolov. Returul va 
avea loc la 3 octombrie la Sofia.

H La Budapesta, în prima zi a turneului interna
țional de polo pe apă, pentru echipele de juniori, 
Iugoslavia a învins cu 8—2 Bulgaria, U.R.S.S. a în
trecut cu 5—4 R.D. Germană, iar R.P. Ungară a cîș
tigat cu 4—1 jocul cu selecționata secundă a R.P. 
Ungare.

E Cu prilejul unui concurs internațional de na- 
tație, desfășurat la Groningen, înqtătoarea olande
ză Ada Kok a stabilit un nou record mondial în pro
ba de 200 m fluture, cu timpul de 2'25"3/10 (v. r. 
era de 2'25“8/i0). Un record mondial a stabilii 
de asemenea, sportiva sovietică Galina Prozumenș- 
cikova, care a parcurs 200 m bras în 2'45"3/10. Ve
chiul record era de 2’45’4/10 și aparținea aceleiași 
înotătoare.

(Agerpreș)

Ca în fiecare an, în 
luna septembrie, velo
dromul Dinamo găzdu
iește campionatele re
publicane. (Ce păcat în
să, că doar spre sfîrși- 
tul sezonului activitatea 
pe pistă prinde să se 
anime, în rest, luni în 
șir, domină o deplină 
și neindicată liniște).

in rîndurile de față, 
vrem să stăruim asupra 
unui aspect care bucu
ră : numărul masiv de 
juniori (I și II), com
portarea impetuoasă a 
multora dintre ei, dis
putele foarte strînse, 
în care s-a cheltuit mul
tă energie (pe alocuri, 
mal puține cunoștințe 
tactice, lucru explicabil 
pentru niște tineri „bă- 
tăioși“, dornici să se 
aiirme), ceea ce a en
tuziasmat tribunele.

Se manifestă un ade
vărat asalt al tinerilor, 
de a căror depistare și 
pregătire — este evi
dent — se preocupă ma
joritatea secțiilor de ci
clism : Dinamo, Steaua, 
Voința, S.S.E. 1, Olim
pia, C.P.B.

In fruntea Iotului de 
tineri valoroși se situ
ează campionul de vi
teză — Paul Soare 
(Steaua), care a realizat 
și un nou record la 
1 000 m, George Nego- 
escu (Steaua), campion 
la 500 m, și noul cam
pion la cursa cu adițiu- 
ne de puncte, Alex. So- 
fronie (S.S.E. 1), care a 
obținut o victorie de o 
manieră categorică. Pri
mul e un pedalor com
plex : are sprint, mer
ge bine de unul sin
gur și dispune de re
zistență, G. Negoescu 
are un dezvoltat simț 
al echilibrului, agerime 
și o bună orțențare tac
tică, iar A. Sofronie, 
combativ, dîrz, e un tâ
năr de perspectivă. Soa
re și Negoescu au fost 
„încercați" și în alte 
probe, alături de seniori, 
unde au avut o corn-

portare foarte bună, 
clasîndu-se înaintea mul
tor cicliști cu experien
ță, fapt realizat cu brio 
și de Grigore Constan
tin (Voința). Apoi, G. 
Juravle (Olimpia), Do- 
rel Radu (Steaua), Cris
tian Palade (Olimpia) ca 
și juniorii din categoria 
a II-a, Florian Negoescu 
(Steaua) — victorios în 
cîteva probe, — M. Io- 
nescu și Răzvan Pe
trescu (Dinamo), Ion 
Florea (Olimpia) și Ște
fan Leibner (C.P.B.) al- 
cătuiesa „primul plu
ton' al lotului de tineri 
care bat insistent la 
poarta măiestriei sporti
ve.

Dacă întrecerile ju
niorilor au interesat pu
blicul, cele ale seniori
lor (cu excepția ultimei 
probe, 100 tururi cu a" 
dițiune de puncte) s-au 
desfășurat, în genere, 
anost, fără însuflețire, 
ca o simplă formalitate, 
lăsînd o impresie cu to
tul neplăcută asupra a- 
cestor campionate.

Și iată de ce : există 
prea puțini specialiști ai 
sprintului, de unde și 
victorii scontate, care 
nu mai pol interesa pu
blicul spectator, în mă
sura în care ar face-o 
un lot de viteziști au
tentici. Lipsa de pregă
tire temeinică a majori
tății seniorilor pentru 
celelalte probe : contra 
timp pe 1 000 m și ur
mărire individuală. A- 
poi, lipsa unor formații 
omogene (în proba pe 
echipe), bine pregătite, 
care să constituie o e- 
mulație, să ofere dis
pute strînse și, deci, 
atractivitate pentru pu
blic. Singura secție care 
a lucrat efectiv în acest 
sens, a fost cea de la 
„Steaua", ai cărei ci
cliști au cucerit, de alt
fel, majoritatea covâr
șitoare a probelor.

EMIL IENCEC

„Internațio
nalele" 
de înot 

și sărituri
Performanțe 

de valoare ale 
sportivilor români
înotătorii și săritorii noștri 

sînt porniți pe... fapte mari. 
Cea mai recentă dovadă a 
acestei afirmații ne-au oferit-o 
Campionatele internaționale 
de natație ale țării noastre 
desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute în Capitală.

Tînăra înotătoare Cristina 
Balaban a reușit cea mai 
valoroasă performanță a „in
ternaționalelor“, parcurgînd 
distanța de 100 m spate 
în 1:11,0, timp care o 
situează pe locul 5 în ie
rarhia celor mai bune îno
tătoare din lume, la proba 
respectivă. Este o performan
ță care confirmă buna ei 
comportare de la Universiadă. 
O remarcă se cuvine și îno
tătoarei Ingrid Ungur, care 
deși a ocupat doar locul 3 în 
proba de 100 m liber, a co- 
borît cu 3 zecimi de secundă 
sub vechiul record, realizînd 
1:04,7. Kocendova și Szentes- 
sy, care au depășit-o puteau 
fi învinse dacă sportiva noas
tră ar fi reușit o întoarcere 
perfectă. Două nume „noi" 
care s-au impus la 1500 m 
liber : Gavril Moraru (18:42,5 
nou record republican) și Ni
colae Tat. Ei au reușit să-l 
depășească pe Vladimir Mo
raru, care atît în proba de 
400 m liber, cît și la 1 500 m 
liber, s-a comportat, în mod 
inexplicabil, sub așteptări. 
Soptereanu ne-a adus satis
facția unei victorii detașate 
la 200 m bras, dar a pierdut 
discutabil la 100 m bras.

La sărituri I. Ganea a ocu
pat primul loc la platformă 
(146,28 p.) și la trambulină 
(147,68 p.).

întrecerile au constituit un 
bun prilej de verificare a po
tențialului sportivilor noștri. 
Comportările sub așteptări 
trebuie analizate cu toată 
seriozitatea de a.ntrenori și 
sportivii respectivi.

AUREL CRIȘAN



IN INTIMPINAREA PRIMEI ZILE DE ȘCOALA
Ne mai desparte o zi pînă la deschiderea noului an șco

lar. Primul an școlar după istoricul Congres al partidului, primul 
an școlar în Republica Socialistă România a cărei constituție con
sfințește dreptul la învățătură al tuturor cetățenilor săi.

Din dorința de a prezenta cititorilor tabloul general al pregăti
rilor închinate acestui eveniment, un redactor al ziarului nostru a 
avut o convorbire cu tov. EUGEN BLIDEANU — Director ge
neral în Ministerul învățămîntului — care ne-a declarat:
„Anul școlar pe care îl vom 

inaugura la 15 septembrie se 
deschide sub semnul luptei a- 
vîntate a întregului nostru po
por în vederea realizării obiec
tivelor celui de al IX-lea Con
gres al partidului nostru. 
Partidul și statul nostru socia
list manifestă o grijă deose
bită Jață de dezvoltarea con
tinuă a învățămîntului. In Ra
portul la cel de al IX-lea Con
gres al P.C.R., prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
secretar general al C.C. al 
P.C.R. se arată că: „Unul din 
obiectivele importante ale po
liticii partidului nostru îl 
constituie dezvoltarea și per
fecționarea continuă a în
vățămîntului de toate grade
le". Dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului de cul
tură generală este pentru noi 
o sarcină de prim rang căreia 
am început să-i dăm contur 
de pe acum pregătind acest 
an nou școlar.

Munca de asigurare a tutu*

ror condițiilor pentru începe
rea anului școlar a antrenat 
un număr foarte mare de oa
meni : constructori, autori de 
manuale și redactori, tipo
grafi, muncitori care fabrică 
material didactic, profesori, 
părinți. In fiecare sector de 
activitate s-a muncit cu răs
pundere și entuziasm pentru 
ca toți elevii să găsească în 
ziua de 15 septembrie în fie
care școală nu numai tradițio
nala urare „Bine ați venit“ ci 
tot ce le este necesar pentru a 
învăța și a învăța tot mai bine.

încă cu multe luni în urmă, 
programele școlare, manualele 
au fost supuse unei largi dez
bateri la care au participat 
oameni de știință și cultură, 
profesori, specialiști, pedagogi 
cu experiență. Dezbaterea a 
urmărit ca atît programele cit 
și manualele să fie îmbunătă
țite, să corespundă mai bine 
nivelului științei contempora
ne, să devină mai accesibile. 
Ținînd seama de sugestiile și

observațiile făcute, programa 
și manualele de fizică, chimie, 
matematică, limba română etc. 
au fost revăzute, adaptate în 
mai bună măsură necesității 
introducerii elevilor în cu
noașterea noilor cuceriri ale 
științei contemporane, a legă
turilor acesteia cu complexele 
procese de producție, cu viața.

Modernizarea procesului de 
învățămînt presupune folosi-

trusa pentru experiențe cu 
semiconductori, aparatul pen
tru demonstrarea autoinduc- 
ției, machetele de mașini a- 
gricole, atlasul geografic al 
țării noastre. S-au pregătit 
noi filme didactice ca: chi
mizarea gazului metan; legile 
dinamicii; lucrul mecanic; 
acțiunea aerului și a apei asu
pra scoarței pămîntului și al
tele. în prezent numărul fil-

produs discuri care ușurează 
însușirea limbilor străine și 
care vor porni în curînd spre 
școli.

Pentru ca acest bogat ma
terial didactic să ușureze pro
cesul de învățămînt, să ducă 
la îmbunătățirea predării lec
țiilor, la creșterea capacității 
de asimilare a elevilor, șe cere 
folpsirea lui deplină și cores
punzătoare. în acest scop Mi-

PENTRU TOTI
ELEVII TĂRII

rea pe scară largă a materia
lului intuitiv, audio-vizual. în 
acest scop, pentru anul șco
lar care începe s-au cheltuit 
37 000 000 lei, destinați îmbo
gățirii materialului didactic, 
dotării laboratoarelor școlilor. 
Peste 700 noi sortimente de 
material didactic vin să lăr
gească gama existentă pînă 
acum. Aș cita dintre acestea :

melor cu caracter didactic 
depășește cifra de 800,. Daca 
ținem seama că toate liceele 
din țară și numeroase școli 
generale sînt dotate cu apara
te de proiecție, ne putem da 
seama de rolul tot mai mare 
pe care a început să-l joace 
filmul în procesul instructiv. 
Și, în sfîrșit, mai trebuie 
amintit că din acest an s-au

nisterul învățămîntului a sta
bilit ca una din temele dezbă
tute la consfătuirile cadrelor 
didactice din acest an să se 
refere la modul în care sînt 
folosite aceste importante mij
loace didactice. Discuțiile, pro
punerile, inițiativele cadrelor 
didactice în această direcție ne 
îndreptățesc Să sperăm în îm
bunătățirea metodelor de pre

dare, în perfecționarea și a- 
daptarea lor la cerințele învă
țămîntului modern.

în anul acesta își începe 
studiile liceale prima promo
ție de elevi care vor absolvi 
12 clase. Este un moment în
semnat în procesul de dezvol
tare a învățămîntului din pa
tria noastră socialistă. Deci, 
elevii actualelor clase a IX-a 
vor munci după un plan de 
învățămînt îmbunătățit, mai 
bine echilibrat, care le va 
ușura, eforturile și le va oferi 
posibilități sporite de adîncire 
a cunoștințelor.

Ca urmare a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al par
tidului începînd cu acest an 
școlar s-a extins gratuitatea 
manualelor pentru toți elevii 
țării. Așadar la 15 septembrie 
nu numai elevii claselor 
I—VIII își vor găsi pe pupi
tre manualele după care vor 
învăța, ci și elevii liceelor.

Pentru elevii școlilor de 
cultură generală s-au editat 
anul acesta 432 titluri de ma
nuale într-un tiraj care depă
șește cifra de 24 000 000. Va
loarea acestui minunat dar pe 
care partidul și statul nostru 
îl face tineretului școlar se 
ridică la suma de 130 000 000 
lei.

Tabloul pregătirilor în ve

derea deschiderii acestui an 
școlar ar fi incomplet dacă 
n-am aminti că s-a lărgit spa
țiul de școlarizare cu încă 
2 800 săli de clasă date în fo
losință, că fiecare școală a 
fost supusă reparațiilor și cu
rățeniei, că mobilierul a fost 
revizuit și înlocuit unde era 
nevoie, că s-a asigurat com
bustibilul necesar, că interna
tele au fost amenajate. Și tot 
în categoria pregătirilor tre
buie să spunem că corpului 
didactic existent i s-au adău
gat încă. 10 000 de tineri pro
fesori și învățători, obsolvenți 
ai învățămîntului superior și 
pedagogic.

Ne-am obișnuit la fiecare 
început de an școlar să adu
năm gospodărește ce am făcut 
pentru a putea vedea mai 
limpede ce mai avem de făcut 
în viitor. Și constatăm că de 
la an la an, datorită grijii 
partidului și statului nostru, 
crește baza materială a școlii 
de cultură generală. Minuna
tele condiții ce au fost asigu
rate creează nu numai premi
sele dar și obligația de a ob
ține rezultate tot mai mari în 
procesul de instruire și edu
care a tinerei generații“.

Convorbire realizată de 
MARIETA VIDRAȘCU

dar mîine

Dacă n-o socotim pe cea de 
azi, mai are de așteptat o zi, 
o singură zi, și societatea noas
tră, recunoscindu-și în sfîrșit o 
nedreptate pe care a făout*o 
vreme de șapte n i încheiați, cu 
bună știință, avem curajul s-o 
spunem, îl va pune în toate 
drepturile. Nu ne îndoim că se 
vor găsi unii care vor minima
liza vina gravă a societății, oco
lind cu abilitate o discuție cin
stită despre scurgerea acestor 
șapte ani, reducînd totul la clipa 
recunoașterii nedreptății care, 
nimeni nu contestă, este o dova
dă de generozitate.

Să fim serioși! Omul acesta 
— și nu e singurul, în situația 
lui sînt cîteva mii — a fost, șl 
încă o zi va mai fi — un ne
dreptățit. Incălcîndu-se legea 
fundamentală a statului nostru 
care acordă dreptul la învățătură 
tuturor (sublinierea noastră) ce
tățenilor, lui i-a fost răpit acest 
drept, a fost lăsat să se zbată 
timp de șapte ani în bezna anal
fabetismului... E dureros că se în
tâmplă așa. E dureros că într-un 
stat socialist unii să nu aibă drep
tul de a studia — și nimeni să 
nu se alarmeze I

Am ținut să spunem toate a- 
cestea, .n-am vrut, ca alții, să ne 
prefacem a nu le vedea și a 
trece peste ele cu buretele uită
rii, deși, așa cum am mai spus, 
și noi sîntem de acord că recu
noașterea acestei nedreptăți, ve
nind în sfîrșit, e un “ct care 
merită salutat.

Așadar, peste o zi, numai peste 
o zi omul acesta va respira ușu
rat. Cei șapte ani lipsă a con
tactului cu școala se va sfîrși 1

L-am întâlnit pe acest om de 
curînd. Cineva mi-a spus că se 
numește Andu și astfel l-am stri
gat și eu.

— Nu mă mai cheamă așa, 
mi-a replicat ferm.

— Dar cum ?
— Ce-mi dai să-ți spun ?
— Ți-aș da un elefant mic cît 

o castană, dar pentru că n-am 
la mine, întâmplător am ieșit din 
casă fără elefanți, pot să-ți dau 
o castană mare cît un elefant 
foarte mic.

— Nu-mi trebuie nimic. Am 
vrut doar să te încerc. Mă chea-

Sumpărători exigenți — elevii asaltează în aceste zile librăriile
Foto i O. PliEGAN

mă Dumitrescu Alexandru. Hm, 
ce spui ? E frumos ?

— Este.
— Și lung, nu-i așa ? Du-mi- 

tres-cu A-le-xan-dru1 Sună gro
zav !

Am fost nevoit să recunosc : 
suna grozav!

L-am privit apoi îndelung. 
Cei șapte ani de suferință îi 
erau adine întipăriți pe față. 
Bucuria lui de acum, formida
bila bucurie că e atît de aproape 
ziua cînd se va numi Du-mi-tres- 
cu A-le-xan-dru, nu izbutea to
tuși să-i acopere urmările celor 
șapte ani pomeniți. Pecetea ne
cazurilor îndurate era vizibilă. O, 
și cîte necazuri n-a acumulat 
omul acesta în șapte ani datori
tă faptului că i s-a interzis drep
tul de a frecventa școala.

Să enumerăm doar cîteva din
tre cele mai recente: a fost la 
mare, a adunat în fiecare zi 
scoici, un sfert de geamantan de 
scoici, dar totalul exact al aces
tora îi este necunoscut pentru că 
nu știe să numere. S-a trezit 
afirmînd într-un cerc de specia
liști în produse lactate că — ci
tăm — „brînza se extrage din 
colțunași" — pentru că a fost

ținut departe de studiul științe
lor naturii. A trebuit să-și dic
teze o scrisoare strict confiden
țială adresată bunicului, lăsînd 
astfel să i se afle taina despre 
un briceag-peștișor — pentru că 
nu știe să scrie. Ca să nu mai 
vorbim că la începutul berii, cînd 
toți de pe strada lui chiuiau „Am 
luat vacanțăel nu putea îm
părtăși această bucurie. Numai 
el n-avea vacanță pentru- că nu 
era școlar...

Altfel, ce-i drept e drept, arăta 
bine. Bronzat, voinic, mirosind a 
săpun și a briantină.

...Dragul meu, iartă-mă. M-am 
amuzat puțintel și te-am ales pe 
tine erou al glumei mele. Ai 
împlinit șapte ani, peste o zi o să 
fii școlar, o să intri și tu în 
rîndurile milioanelor de copii și 
vîrstnici care învață la noi și, 
desigur că s-ar fi cuvenit să 
privesc evenimentul acesta cu 
toată seriozitatea. Știam însă că 
n-o să te superi dacă glumesc un 
pic. Bucuria ta din aceste zile 
nu lasă nici o portiță deschisă 
supărării.

Și apoi, am glumit pentru că 
aș fi avut prea multe să-ți spun. 
Și n-ai fi avut răbdare să mă

asculți. Mai este numai o zi 
pînă la începerea școlii. Ai atâ
tea treburi! De zeci de ori ai 
îmbrăcat șorțul și de alte zeci 
de ori o să-l mai îmbraci în a- 
ceste zile, ca să vezi cum îți 
vine. De zeci de ori ai ieșit și o 
să mai ieși pe stradă cu ghioz
danul în spate, ca să te vedem 
toți, să aflăm toți că nu de azi, 
dar de mîine precis, o să fii 
școlar.

Și mai am un motiv pentru 
care am glumit, dragul meu. Mă 
emoționează atît de mult gîndul 
că te voi petrece cu privirea în 
primul tău mare drum al vieții 
și că, peste ani, tot tu o să fii 
acela care o să vii să-mi spui 
că ți s-a împlinit visul, că ești 
Alexandru Dumitrescu, muncito
rul, inginerul, profesorul, incit 
am preferat să spun una și să 
gîndesc alta, decîț să nu fiu în 
stare să-ți spun nimic. Vezi, se 
întâmplă și cu bărbații ceea ce 
pățesc copiii, de pildă, cînd vine 
Moș Qerilă. Cu toate că știu 
poezia bine, nu izbutesc s-o spu
nă. Parcă li se pune, așa, un fel 
de nod în gît. E greu să te lupți 
cu fericirea, dragul meu. Ea în
vinge totdeauna...

OCTAV PANCU-IAȘI

RETROSPECTIVA
UNOR PROMISIUNI

17 iulie ai ziarului 
la puțină vreme de la 

' ' . ' ‘ ' am
1 „Prefață la prima 

zi de școală“ în care conducători ai 
unor direcții din Ministerul învăță
mîntului, Ministerul Chimiei, Ministe
rul Economiei Forestiere, Ministerul 

___ Comerțului Interior vorbeau despre 
măsurile ce vor fi luate ca încă înainte de 15 sep
tembrie pregătirile în vederea deschiderii noului 
an școlar să fie terminate.

Peste cîteva zile școlile își vor deschide porțile. 
Au fost îndeplinite angajamentele luate la înce
putul vacanței ? La această întrebare ne propunem 
să răspundem în articolul de față.

n numărul din 
nostru — deci 
încheierea anului școlar trecut 
publicat articolul

Pe fiecare bancă — 
cărți și Hori

Este una din tradițiile fru
moase ale școlii să-și primească 
elevii — la fiecare început de 
an — cu băncile încărcate de 
flori. Anul acesta, în ziua de 15 
septembrie, vor fi așezate pe fie
care bancă, alături de flori, toa
te cărțile necesare unui elev. Așa 
cum se arăta în Raportul C.C. al 
P.C.R. prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român, începînd din a- 
cest an școlar nu numai elevii 
școlii generale, ci și elevii licee
lor vor beneficia de gratuitatea 
manualelor școlare.

Cu prilejul anchetei noastre 
din 17 iulie, Editura Didactică și 
Pedagogică promitea nu numai 
terminarea editării tuturor ma
nualelor în timp util ci și „unele 
surprize din cele mai plăcute". Și 
iată și surprizele: în acest an 
școlar elevii vor primi unele ma
nuale editate pentru prima oară 
în România. Este vorba, în 
primul rînd, despre manualele 
de desen pentru elevii din 
clasele a V-a, a Vl-a și 
a VII-a. Conținutul acestor 
manuale a fost discutat în cadrul 
colectivului catedrei de desen a 
Institutului Pedagogic de 3 ani 
din București și în cercul „Ion 
Andreescu“ al profesorilor de 
desen din Capitală. O altă nou
tate : manualele de muzică pen
tru elevii din clasele a IlI-a și a 
IV-a. Ele vor cuprinde no
țiuni elementare de teoria 
muzicii și scurte note bio
grafice ale unor mari muzicieni : 
Enescu, Mozart. O surpriză plă
cută este și editarea pentru prima 
dată a manualului de istoria mu
zicii. Acest manual, care se va 
adresa elevilor din clasa a X-a, 
va bata evoluția muzicii înce
pînd din cele mai vechi timpuri
.. ........ ............... .

și furnizînd date absolut nece
sare pentru cultura generală a 
oricărui tînăr.

Cine are dreptate î
în articolul nostru din 17 iu

lie publicam o declarație a tova
rășului Mihai Roman, redactor 
șef al Editurii Didactice și Pe
dagogice. Iată ce se spunea în 
această declarație : „Pînă la data 
de 31 august vom termina edi
tarea tuturor manualelor pentru 
anul școlar 1965—1966“. A fost 
respectată această promisiune ?

La Editura Didactică și Peda
gogică aflăm că unele lucrări de 
editarea sînt întîrziate. însumate, 
restanțele se ridică la un tiraj 
de 500 000 de exemplare. Com
binatul Poligrafic „Casa Scînteii“ 
susține însă că n-ar fi vorba de- 
cît de o restanță de 100 000 de 
exemplare. Cine are dreptate ? 
Deși acest lucru este mai puțin 
important în cazul de față, ară
tăm totuși că diferența se dato- 
rește unor moduri diferite de in
terpretare. E.D.P. consideră res- 
stanțe și manualele care au pri
mit „bun de difuzare“ în vara 
aceasta („Geografia“ pentru cla
sa a Vl-a la 12 iulie, „Algebra“ 
pentru clasa a VII-a la 3 iunie 
etc.) și pe care Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii“ le-a livrat 
in tiraje incomplete. Pe de altă 
parte Combinatul, considerînd 
lucrările de mai sus ca fiind cu
rente, arată că „restanțele însu
mează numai 100 000 de exem
plare". Referirea însă se face nu
mai la manualele care au primit 
„bun de difuzare“ în anul 196 i. 
în fond, în cazul de față este 
mai puțin important cine are 
dreptate : Editura sau Combina
tul ? Important este faptul că 
elevii nu vor avea la 15 septem
brie toate manualele necesare 
dacă nu se vor lua măsuri pen
tru urgentarea lucrărilor.

Lanțul slăbiciunilor
în articolul nostru din 17 iu

lie arătam că Direcția Generală 
a celulozei și hîrtiei din Ministe
rul Chimiei și Direcția Generală 
a produselor finite din lemn din 
Ministerul Economiei Forestiere 
au promis că pînă la 15 septem
brie elevii vor găsi în librării 
toate rechizitele necesare.

într-adevăr, în pragul lui 15 
septembrie, librăriile, asaltate de 
cumpărători de toate vîrstele, o- 
feră un sortiment bogat de re
chizite școlare. Sînt însă și unele 
deficiențe : Ministerul Comerțu
lui Interior ne comunică, la 8 
septembrie, că fabricile de caiete 
sînt în restanță cu 190 de tone 
(cifra este însemnată dacă ne 
gîndim că numai în 10 tone sînt 
cuprinse 100 000 caiete cu 48 de 
file). De asemenea le-au fost pro
mise atunci elevilor truse de re
chizite din esențe de lemn su
perioare. Din adresa nr. 3327 din 
28 august trimisă de Ministerul 
Economiei Forestiere, Ministerului 
Comerțului Interior aflăm acum 
că lucrările privind rechizitele din 
esențe superioare de lemn, cu 
gradații de precizie au rămas 
în același stadiu : prototipurile 
n-au fost încă verifioate de către 
Institutul de metrologie și deci 
nici vorbă să fie găsite în libră
rii din moment ce încă n-au in
trat în producție. în articolul din 
17 iulie arătam că Institutul de 
metrologie nu are obligația să 
facă aceste verificări deoarece 
fabrica furnizoare — întreprinde
rea „Tehnolemn" Timișoara — a 
manifestat neglijență neavizînd 
institutul pînă la 31 decembrie 
1964 — așa cum prevede regula
mentul încercărilor de stat — că 
în cursul anului 1965 va solicita 
probe de verificare la diferite 
tipuri de rechizite școlare. Reve
nim acum arătînd că Institutul 
de metrologie va trebui totuși 
să facă aceste verificări. „Lecția“ 
o merită numai întreprinderea 
timișoreană, nu și elevii care 
așteaptă cu nerăbdare noile ti
puri de rechizite școlare.

ADRIAN VASILESCU

P.S. La ora cînd apar aceste 
rînduri, Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" ne comunică prin 
tovarășul inginer șef Nicolaie 
Iordăchescu, că datorită unor 
noi măsuri de organizare s-au 
asigurat condițiile ca 11 din cele 
14 titluri restante să ajungă în 
scoli pînă la 15 septembrie. Cele
lalte 3 titluri, precum și ultimele 
tiraje, urmînd să fie gata în prima 
săptămînă de școală.

In depozitul de tuburi din 
beton precomprimat al În
treprinderii „Progresul“ din 

Capitală
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Iți O consecvență editorială meritorie are D. R. Popescu. 

Recentul volum „Somnul pămîntului“ reunește, alături de

I cîteva inedite, nuvele publicate în presa literară în ultimul 
timp. Marcînd o etapă distinctivă în evoluția, acestui talentat I prozator, volumul, în ansamblul unitar, are, prin exce
lentele nuvele „Mări sub pustiuri“ și „Dor“, ultima, remar
cată în unanimitate de critica literară ca fiind o piesă anto
logică, acea doză de inedit promițător care captează pu-

* blicul.
» Vasco Pratolini nu mai are nevoie de o prezentare su- 

1 plimentară cititorilor noștri. Integrat într-un numeros grup 
Ide scriitori italieni, pasionați să descopere și să releveze sen

surile societății Italiei contemporane, Pratolini scrie pagini 
de o vibrantă dragoste despre oamenii simpli în demnitatea I și bărbăția cărora crede. Autor al unor opere de mare noto
rietate (dintre care la noi au fost traduse „Cronica unor I bieți îndrăgostiți“, „Mettelo“), Pratolini, consecvent ideilor 
sale umanitare, redă în „Cronica unei familii" frămîntarea 
adolescenților, atmosfera specifică vîrstei marilor întrebări 

Iîn căutarea unor drumuri adevărate.
• Notabilă activitatea Editurii pentru literatură universală 

Ide a reedita cărți ce se bucură de mare popularitate. Reîn- 
tîlnirea cu Uf și Petrov, cu ale lor „Vițelul de aur“ și „Două- 

Isprezece scaune“ oferă cititorilor momente de autentică 
artă satirică. Plină de un suculent dar constructiv umor, 

opera celor doi maeștri ai genului și-a cîștigat adeziunea 
cititorilor de pe multe meridiane ale lumii. O carte ce nu 
trebuie să lipsească din biblioteca personală.

• întrebat fiind ce scriitori contemporani citește, printre 
cei cîțiva numiți, Faulkner îl pomenește pe G. Simencgi.

Faima acestui scriitor (a scris un număr incomensurabil 
de romane) nu constă în această uluitoare prolixitate ci în 
talentul cu care abordează așa-zisele teme polițiste, redîn- 
du-le dimensiunile adevărate, nealterate de aventura facilă. 
Eroul principal, Maigret, nu se mulțumește numai să des
copere pe asasin, ceea ee o face cu multă abilitate; pe el 
îl pasionează mobilul crimei, determinantele ei Sociale și 
psihologice.

Scrisă într-un stil alert, în care suspansul de bun gust nu 
lipsește, „Domnul Gallet decedat“ captivează.

N. A.

TEATRE

PRIMELE PREMIERE
în săptămînă aceasta, teatrele își deschid stagiunea. Una din 

cele trei premiere cu care Teatrul Național bucureștean iși începe 
activitatea este spectacolul VASILE ALECSANDRI (Sala Studio, 
marți 14 și sîmbătă 18, orele 19,30).

Regizorul spectacolului va fi Sică Alexandrescu. Din declarațiile 
făcute pțesei, spicuim cîteva rînduri referitoare la acest spectacol : 
„Realizindu-I, in calitate de regizor, intenționez să reilectez pe sce
nă, in linii esențiale, două din aspectele multilateralei opere a 
lui Alecsandri : dramaturgie și poezie. Ca interpreți, vor apărea atît 
actori de frunte ai primei noastre scene, cit și actori mai tineri. (...) 
Sperăm că spectacolul să nu rămînă numai omagial, ci să intre in 
repertoriul nostru curent, întrunind aprecierile publicului".

TEZAURUL LUI JUSTINIAN, comedie de Al. Voitin ; Studio, 
miercuri 15, ora 19,30.

VEDERE DE PE POD, de Arthur Miller ; Comedia, vineri 17, 
ora 19,30.

CU MUZICA E DE GLUMIT, premiera Teatrului muzical „C. Tăna- 
se”, cu un text de Horia Șerbănescu și Petre Bărbulescu, întrunește , 
situații senzaționale — decorul e acoperișul unui bloc — cîteva din 
melodiile de la Mamaia și arțiștii cei mai iubiți de public ai Tea
trului de Estradă. (Joi, 16, vineri 17, sîmbătă 18, ora 20).

Festivalul Teatrelor

de păpuși și marionete

Oaspeți ai festivalului 
S. OBRAZTOV si JAN MALIK

Desene de NEAGU RĂDULESCU

Sîmbătă, 11 septembrie, au început întrecerile Teatrelor de păpuși ț 
marionete. Cel mai bun spectacol al primei zile a fost al companiei fran 
ceze Giles et șes maroltes (Giles și păpușile sale). Numerele companiei 
franceze au dovedit mult bun gust și rafinament, ca și un discret sub- 
text filozofic. Au mai dat spectacole trupele din R.A.U. și Bolivia.

Ziua a doua a aparținut, iui Yves Joii, al cărui Spectacol de varie
tăți, cu păpuși și decupaje, de o mare originalitate, a fost o demonstrație 
asupra posibilităților și viitorului teatrului de păpuși. Numere de virtuozi
tate au prezentat soții Haken (R. S. Cehoslovacă). Foarte reușit mai ales 
numărul nantomimă Vinovății. Un spectacol comun au dat reprezentan

ții Ș.U.A. în aceeași zi. Ieri au evoluat primele trupe românești (de la 
Cluj și Craiova) și Teatrul de păpuși din Dresda, cu Tigrișorul Petre

Astăzi, marți 14 septembrie, dau spectacole la Sala ,,Savoyu (calea 
Victoriei nr. 33) trupa lui Philippe Genty (Franța) cu Spiridușii, și la 
Sala „Țăndărică" (calea Victoriei nr. 50), teatrele din R.F.G. ■ Russels- 
heim cu Cufărul și Schwartzbach cu Rumpelstilzchen. Spectacolele încep 
la orele 16,50 și se repetă la 20. Mîine, miercuri 15 septembrie : Teatrul 
de păpuși din Phenian (R.P.D. Coreeană) cu Povestea fraților Hin Bu

N°r ore’e l6 U 20) și două spectacole românești
ale Teatrului „Țăndărică : Amnarul (Andersen), orele 11 și 16 și Cele 
trei neveste ale lui Don Cristobal (Lorca), orele 20. Ambele spectacole 
se țm în sala Teatrului „Țăndărică", str. Academiei nr. 20.

ECRANUL

I
I
I

RUNDA 6 : Filmul de debut al regizorului Viadimir Popescu-Do- 
reanu prilejuiește premiera stagiunii cinematografice românești de 
toamnă. Este un iilm de aventuri, cu inevitabile suspensii și acțiuni 

dinamice, cu o iotograiie care cui tivă umbrele și lumina discretă pen
tru a întări tonalitatea de mister proprie genului. Dincolo de o anu
mită etalare ostentativă a mijloacelor ce iac o acțiune palpitantă și 

de un oarecare abuz în iolosirea loviturilor teatrale in final (ca in 
romanele lui Edggr Wallace) se remarcă, totuși, siguranța regiei. 
Filmul are o bogată distribuție, din care cităm prezența lui Ion 
Finteșteanu, Gydrgy Kovăcs, Carmen Stănescu, llinca Tomoroveanu, 
Vera Schneidenbach, Ion Dichisea nu, Mihai Berechet, Fory Etterle 
și Emeric Schăffer.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ IUBEȘTE : Un film american de Roberf 
Wise, dominat de violențele vieții oamenilor de la periferia marilor 
orașe. O dramatică bjogrgiie de boxeur, care prin multe locuri amin
tește un ccțz recent: Sonny Liștaii. E un iilm ce trebuie văzut.

DANSUL ETERN: O inegală realizare in culori și cinemascop a 
studiourilor maghiare, care își propune să reia intr-o versiune fol
clorică, legenda faustiană, nefiind insă lipsit de naivități și lungimi 
supărătoare. Construit in trei momente — folcloric, clasic și modern 
— filmul se adresează spectatorului prin limbajul plastic al dansului, 
intr-o coregrafie care uneori atinge virluozitateg. ÎI recomandăm 
iubitorilor de dans și muzică.

ÎN. ATENȚIA PĂRINȚILOR : Dacă vreți să mergeți la cinema În
soțiți de copii, vă recomandăm următoarele filme : „Căpitanul din 
Tenkeș", „Ignoșik“, „Laleaua neagră", „Un lucru tăcut la timp", 
„Fiul căpitanului Blood“, „Un cai tot, doi cartofi".

NU PIERDEȚI ACESTE FILME : Hoțul de piersici, Viață dificilă. 
Marșul asupra Romei, Aport, Muhtar!, Banda, Jungla tragică, Un 
cartof, doi cartofi.

A. T.

I



și guvernamentale a Republicii Socialiste România
Sosirea

bun venit adresate solilor po
porului român: „Salut delega
ției române, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu!“, „Sa
lut frățesc poporului român 1", 
„Salut frățesc solilor poporului

român 1“, „Trăiască poporul ro
mân, prietenul și aliatul nos
tru 1", „Prietenie intre popoare
le frățești român și bulgari".

In această zi de toamnă, în 
ciuda ploii, mii și mii de iocui-

tori ai Sofiei, ovaționînd și fiu- 
turind buchete de flori au fă
cut o caldă și prietenească pri
mire delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România.

la Sofia Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului
(Urmare din pag. I) TODOR JIVKOV NICOLAE CEAUSESCU

Un grup 
membrilor delegației 
de flori.

Oaspeților români 
prezentate persoanele 
bulgare venite să-i salute, pre
cum și șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Sofia.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu rostesc cu- 
vîntări.

Apoi, tovarășii Nicolae Ceau
șescu, Ion Gheorghe Maurer, 
și Todor Jivkov iau loc intr-o 
mașină deschisă și se îndreaptă 
spre reședința pusă la dispozi
ția membrilor delegației.

Cortegiul oficial, încadrat de 
o escortă de motocicliști, stră
bate principalele bulevarde ale 
capitalei Bulgariei, care 
împodobite cu drapelele 
mânești 
pancarte 
înscrise, 
nă și

de pionieri oferă 
buchete

le sint 
oficiale

și bulgare. Se 
pe 
in

bulgară,

care se 
limbile 

urări

sint 
ro- 

văd 
află 

torna
de

(Urmare din pag. I)
apropiatele noastre întrevederi și convorbiri 
vor contribui la dezvoltarea continuă a legă
turilor politice, economice și culturale dintre 
cele două țări, vor constitui o contribuție la 
cauza întăririi unității și a coeziunii comu
nității socialiste 
pace și socialism. De aceea, opinia 
publică apreciază vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, drept un eveniment de seamă în 
relațiile dintre cele două popoare.

Dragi oaspeți români,
Pot să vă asigur că ospitalitatea cu care vă 

întîmpinăm astăzi vă va însoți tot timpul 
șederii dv. pe pămîntul bulgar, ca o expresie 
a respectului și a sentimentelor frățești față 
de poporul român și față de conducătorii săi.

Dorindu-vă să vă simțiți în țara noastră ca 
printre prieteni apropiați și tovarăși, 
dresez încă o dată salutul nostru din 
—• „Bine ați venit

mondiale în lupta pentru 
noastră

vă a- 
inimă

(Urmate din pag. 
cii poporului nostru în opera 
a construcției Socialismului.

întemeindu-și relațiile de 
prietenie pe principiile respectării stricte a 
suveranității și independenței naționale, ale 
egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești, ale internaționalismului 
socialist, țările noastre contribuie și în acest 
fel la creșterea prestigiului și a puterii de a- 
tracție a socialismului

Partidul și guvernul țării noastre consideră 
drept o înaltă îndatorire internaționalistă să 
militeze pentru dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu toate țările socialiste, pentru ci
mentarea coeziunii sistemului socialist mon
dial. Totodată, țara noastră militează pentru 
dezvoltarea relațiilor cu -coate țările, indife
rent de orinduirea lor socială.

Ne exprimăm convingerea că vizita dele
gației noastre, întîlnirile pe care le vom avea, 
discuțiile ce vor fi purtate cu acest prilej vor 
avea drept rezultat dezvoltarea relațiilor fră
țești de colaborare între partidele și statele 
noastre, întărirea prieteniei romàno-bulgare, 
vor constitui o contribuție la cauza socialis
mului și păcii în lume.

I)

de desăvîrșire

colaborare și

Dejun oferit în cinstea delegației române
Primul secretar al Comite

tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, 
a oferit luni, 13 septembrie, 
un dejun în cinstea delegației

de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

Din partea bulgară au parti
cipat tovarășii Gheorghi Trai
kov, Jivko Jivkov, Boris 
Velcev, Mitko Grigorov, Ivan

Mihailov, Encio Staikov, Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor ex
terne, Ivan Budinov, ministrul 
comerțului exterior, Ghiorghi 
Bogdanov, amabasadorul R. P. 
Bulgaria la București, și alte 
persoane oficiale.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, tovărășească, to
varășii Todor Jivkov și Nico
lae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
TODOR JIVKOV NICOLAE CEAUȘESCU

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Scumpe tovarășe Maurer,
Scumpi tovarăși și prieteni 

români,
Tovarășe și tovarăși,

îmi este deosebit de plăcut 
ca în numele Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar și al guvernului 
Republicii Populare Bulgaria, 
în numele poporului bulgar 
să salut din nou din toată ini
ma pe solii poporului frate 
român ca pe oaspeții noștri 
scumpi și doriți.

în vizita delegației de par
tid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România, 
în frunte cu secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
mult stimatul nostru tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, vedem o 
nouă expresie a prieteniei 
frățești dintre popoarele bul
gar și român, expresie a re
lațiilor tradiționale dintre 
forțele conducătoare ale po
poarelor noastre — Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român. De aceea, 
comuniștii bulgari, oamenii 
muncii de la noi, întîmpină 
cu bucurie și satisfacție vizi
ta dv. în Republica Populară 
Bulgaria.

Ne întîlnirș cu dv. scumpi 
tovarăși Sdmwni, fiind profund 
convinși că discuțiile noastre 
vor da rezultate, vor fi rod
nice. Și aceasta este pe deplin 
firesc, legic. Ele vor da rezul
tate și vor fi rodnice, pentru 
că prietenia și colaborarea 
dintre Republica Populară 
Bulgaria și Republica Socialis
tă România sînt durate pe o 
temelie solidă, de neclintit. 
Este prietenia și colaborarea 
între țări vecine socialiste, 
care au țeluri și sarcini comu
ne, un măreț ideal comun. 
Este prietenia și colaborarea 
între două partide marxist- 
leniniste, între două popoare 
frățești, care-și făuresc rela
țiile pe baza unui profund res
pect reciproc, luării în consi
derare a intereselor reciproce 
ale celor două țări pe baza 
principiilor marxism - leni
nismului și ale internațio
nalismului proletar.

Peste Carpați și Munții Bal
cani flutură în voie steagul 
roșu al socialismului. Sub a- 
cest steag biruitor popoarele 
noastre făuresc liber viața lor 
nouă. Ne bucurăm din toată 
inima de marile succese pe 
care oamenii muncii români 
le-au obținut pînă acum în 
făurirea orînduirii socialiste. 
Am dori aici să exprimăm 
convingerea noastră, a tuturor, 
că îndeplinirea hotărîrilor re
centului Congres al IX-lea_al 
Partidului Comunist Român, 
precum și îndeplinirea hotărî
rilor celui de-al VIII-lea Con
gres al partidului nostru vor 
crea condiții tot mai favora
bile pentru lărgirea colaboră
rii noastre economice, cultu
rale și tehnico-științifice, vor 
deschide perspective tot mai 
largi dezvoltării prieteniei 
bulgaro-romàne, legăturilor și 
colaborării dintre cele două 
partide.

Această linie de dezvoltare 
a relațiilor noastre reciproce

corespunde întru totul mersu
lui obiectiv al 
cial-politice și 
cele două țări 
te, corespunde 
lor două popoare, intereselor 
întregii familii socialiste, ale 
păcii în lume.

Aș dori să subliniez că sin
tern cu toții animați de năzu
ința ca întîlnirile și convor
birile noastre să contribuie la 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a coeziunii țărilor 
comunității socialiste. în uni
tatea și prietenia noastră cu 
Uniunea Sovietică, cu toate 
țările socialiste, noi vedem 
condiția principală a apărării 
cu succes a cauzei păcii și 
progresului social, a libertății 
și independenței, împotriva 
imperialismului și politicii lui 
agresive. Agresiunea brutală a 
imperialiștilor americani îm
potriva poporului vietnamez, 
căruia noi îi acordăm și-i vom 
acorda și în viitor ajutor fră
țesc în lupta sa eroică, acți
unile provocatoare ale cercu
rilor imperialiste reacționare 
cer în mod imperios să se în
tărească unitatea țărilor socia
liste, a tuturor forțelor pro
gresiste și iubitoare

Nu încape îndoială 
delegației dv. la noi 
tribui la întărirea în 
are a păcii, prieteniei și înțe
legerii în Balcani.

dezvoltării so- 
economice din 
vecine socialis- 
intereselor ce

de pace, 
că vizita 
va con- 
continu-

Scumpi oaspeți români,
Ne bucurăm din inimă că 

pe ambele maluri ale Dunării, 
cîntată atît de entuziast de 
scriitori și poeți, oamenii mun
cii din Republica Populară 
Bulgaria și din Republica So
cialistă România sînt animați 
de aceleași simțăminte de pri
etenie reciprocă și de unitate, 
de aceleași năzuințe de a 
munci umăr la umăr pentru 
marea cauză a păcii și socia
lismului.

Un înțelept proverb româ
nesc spune, „vecinul de lîngă 
casă, niciodată nu te lasă“. 
Ca buni vecini, popoarele 
bulgar și român se vor ajuta 
reciproc și în viitor, vor păși 
umăr la umăr înainte.

îngăduiți-mi, dragi prieteni, 
să ridic toastul nostru:

Pentru Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Cen
tral;

în sănătatea secretarului 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceau
șescu;

Pentru guvernul Republicii 
Socialiste România și pentru 
președintele său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer;

în sănătatea tuturor condu
cătorilor marcanți de partid și 
de stat din componența dele
gației și a tovarășilor care în
soțesc delegația;

Pentru prietenia frățească 
indestructibilă dintre popoare
le bulgar și român;

Pentru unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale și a sistemului so
cialist mondial;

Pentru triumful păcii, de
mocrației și socialismului în 
lumea întreagă.

Dragă tovarășe Jivkov, 
Dragi tovarăși și tovarășe,

își

îngăduiți-mi să mulțumesc 
încă o dată, în numele delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Ro
mânia, partidului și guvernu
lui Bulgariei frățești pentru 
invitația de a vizita frumoasa 
dumneavoastră țară, să ex
prim sentimentele noastre de 
mulțumire populației orașului 
Sofia pentru primirea atît de 
cordială pe care ne-a făcut-o. 
Noi vedem în aceste manifes
tări, ca și în cuvintele de a- 
preciere pe care le-ați rostit 
aici la adresa poporului și țării 
noastre prețuirea față de po
porul român, o expresie a re
lațiilor de prietenie tovără
șească dintre România și Bul
garia. Poporul român cunoaște 
și se bucură de succesele po
porului bulgar în construcția 
socialismului ; el nutrește sti
mă profundă pentru munca 
entuziastă a oamenilor mun
cii bulgari, care, sub conduce
rea Partidului Comunist, tran
sformă țara din temelii, 
clădesc o viață nouă.

Realizările țărilor noastre, 
ca și ale celorlalte țări socia
liste, demonstrează forța orîn- 
duirii socialiste, capacitatea 
creatoare a poporului liber și 
stăpîn pe soarta sa, care-și 
făurește în mod conștient vii
torul său fericit.

Relațiile de prietenie și co
laborare statornicite între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
cu vechi tradiții în istoria po
poarelor noastre, se dezvoltă 
continuu pe baza intereselor 
reciproce și a țelului comun — 
construirea socialismului.

între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bul
gar, există relații frățești, ba
zate pe principiile internațio
nalismului socialist, ale egali
tății în drepturi, pe recunoaș
terea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică și formele 
concrete ale activității, pe sti
mă și respect reciproc.

Avem convingerea că vizita 
pe care o facem în Bulgaria 
frățească, schimbul de păreri 
prietenesc cu tovarășul Jivkov 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat asupra proble
melor care interesează parti
dele și țările noastre vor sluji
la întărirea și lărgirea colabo- , 
rării dintre cele două state, a 
prieteniei romàno-bulgare.

întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste se a- 
flă în centrul politicii externe 
a partidului și statului nostru.

In același timp, țara noastră 
promovează relații multilate
rale cu toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială, în 
spiritul coexistenței pașnice. A- 
semenea relații, bazate pe res
pectarea independenței și su
veranității naționale, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în 
treburile interne și avantajul 
reciproc, constituie, după cum 
arată experiența vieții inter
naționale, un factor important 
al progresului economic și cul
tural mondial, o contribuție de 
seamă la întărirea păcii și în
țelegerii între popoare.

Este știut însă că existența 
imperialismului, care se opune 
progresului social, se ameste
că în mod brutal în treburile 
interne ale altor popoare, în
câlcind independenta și suve
ranitatea lor națională, gene
rează permanent surse de în
cordare internațională, menți
ne pericolul izbucnirii unui 
nou război. Agresiunea impe
rialismului S.U.A. în Vietnam 
constituie o flagrantă încălca
re a normelor elementare ale 
dreptului internațional, ame
nință în mod grav pacea lumii. 
Viața. internațională demon
strează că imixtiunile și pre
siunile de orice fel, exercitate 
asupra altor state, tulbură re
lațiile normale între țări, cre
ează tensiune în viața interna
țională, periclitează pacea și 
securitatea popoarelor. O ce
rință imperioasă a zilelor noa- 

. stre este-respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popdr de a-și 
hotărî, singur soarta, de a-și 
alege calea dezvoltării econo
mice și sociale care corespun
de cel mai bine intereselor sale 
vitale.

Intensificarea acțiunilor a- 
gresive ale imperialiștilor im
pune mai mult ca oricînd ci
mentarea unității tuturor țări
lor socialiste, strîngerea rîndu- 
rilor forțelor antiimperialiste, 
a tuturor forțelor iubitoare de 
pace, în lupta comună pentru 
zădărnicirea planurilor de de
clanșare a unui nou război, 
pentru salvgardarea păcii mon
diale.

îngăduiți-mi să toastez pen
tru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele și țările noa
stre.

Pentru succesele poporului 
frate bulgar, în construirea so
cialismului, pentru conducăto
rul său încercat — Partidul 
Comunist Bulgar.

în sănătatea primului secre
tar al C.C. al P.C.B., tovarășul 
Todor Jivkov. în sănătatea ce
lorlalți conducători de. partid 
și de stat, în sănătatea dum
neavoastră, a tuturor, dragi 
prieteni și tovarăși.
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în după-amiaza zilei de 
septembrie, membrii delegați
ei de partid și guvernamenta
le a Republicii Socialiste Ro
mânia, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au făcut o 
vizită tovarășului Todor Jiv
kov — prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, la se
diul < 
Partidului

Din partea bulgară au fost 
de față tovarășii Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, 
Elena Gavrilova, adjunct al 
Secției externe a C.C. al P.C. 
Bulgar.

în timpul vizitei, care s-a 
desfășurat într-o 
caldă, cordială, a avut loc 
convorbire prietenească.

13

atmosferă
o

hi tovarășul

Gheorghi Traikov

Luni după-amiază, membrii 
delegației de partid și guver- 
namèntale a Republicii Socia
liste România au făcut o vi
zită tovarășului Gheorghi 
Traikov, președintele Prezi
diului 
R. P.

Din partea bulgară, la întîl- 
nire
Staikov, Dimităr Dimov, Ivan 
Bașev.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială prieteneas
că.

Adunării Populare a 
Bulgaria.

au fost de față Encio

★
La Palatul Adunării Popu

lare a avut loc festivitatea 
decernării unor înalte ordine 
ale Republicii Populare Bulga
ria membrilor delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România. 
Cu Ordinul „Gheorghi Dimi
trov“ au fost decorați tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer, cu „Ordinul Re
publicii Populare Bulgaria“ 
clasa I, tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Dra
ghici și Virgil Trofin, cu „Or
dinul Republicii Populare Bul
garia“, clasa a Il-a, tov. 
Ioan Beldean. Au fost, de ase
menea, decorați cu ordine ale 
R. P. Bulgaria un grup de to
varăși care însoțesc delegația.

Distincțiile au fost înmînate 
de tovarășul Gheorghi Trai
kov, care a felicitat pe cei 
distinși.

în numele delegației româ
ne a mulțumit tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, care a ară
tat că distincțiile acordate 
sînt o expresie a prieteniei 
dintre popoarele, partidele și 
țările noastre, constituie un 
imbold pentru întărirea, dez
voltarea și adîncirea prieteniei 
romàno-bulgare.

Depunerea unei coroane

de flori la Mausoleul

lui Gheorghi Dimitrov
Luni după-amiază, delegația 

de partid și guvernamentală 
română, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a depus 
o coroană de flori la Mauso
leul lui Gheorghi Dimitrov.

Pe panglica tricoloră era 
scris: „Din partea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Româ
nia".

La solemnitate au participat 
tovarășii Encio Staikov, Ivan 
Bașev și alte persoane oficiale.

L. Brejnev

la tîrguri
ZAGREB. — Duminică, la Tîr- 

gul internațional de toamnă de la 
Zagreb a fost organizată „Ziua 
Republicii Socialiste România“.

Cu acest prilej, Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul României la 
Belgrad, și Nicolae Vrabie, direc
torul pavilionului românesc, au 
oferit o recepție la care au luat 
parte reprezentanți ai vieții eco
nomice, precum și alte oficiali
tăți iugoslave și străine.

La ediția din acest an a Tîrgu
lui internațional de toamnă de la 
Zagreb, întreprinderile românești 

. i cu o expoziție care ocu
pă o suprafață de 2 000 metri 
pătrați și în cadrul căreia sînt 

' > mai noi realizări 
in domeniul industriei construc-

tre exponate se află instalația de 
foraj premiată Ia ultimul tîrg de 
la Leipzig, tractorul „U-65“,

VIENA. — Duminică s-a des
chis cea de-a 82-a ediție a Tirgu- 
lui internațional de mostre de la 
Viena. La actuala ediție partici-

Relațiile economice
soviete- japoneze

MOSCOVA 13 (Agerpres).— 
Agenția TASS anunță că la 13 
septembrie Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit la 
Kremlin pe membrii delegați
ei economice guvernamentale 
a Japoniei, în frunte cu Ko- 
goro Uemura.

Primul ministru sovietic a 
salutat dorința cercurilor de 
afaceri japoneze de a dezvolta 
colaborarea economică cu Uni
unea Sovietică. „Guvernul 
U.R.S.S., a spus el, acordă o 
mare însemnătate relațiilor 
economice stabile cu vecinul 
său din Extremul Orient — 
Japonia“. A. Kosîghin, a sub
liniat că încheierea unui nou 
acord comercial de lungă du
rată și Conferința economică 
sovieto-japoneză, care va avea 
loc în cursul anului viitor, vor 
stabili relațiile economice so
vieto-japoneze pe o bază trai
nică de lungă durată.

într -o singură zi

I

9 Q în Polonia

pă 2 254 firme din 31 de țări 
străine și 2 711 firme austriece.

Republica Socialistă România 
este prezentă cu o expoziție ge
nerală de mărfuri amenajată în 
Hala națiunilor. Sint expuse aici 
tractoare, autocamioane, mașini- 
unelte, utilaj electrotehnic etc.

Cu ocazia deschiderii Tîrgului, • 
președintele Republicii Austria, 
Franz lonas și ministrul comerțu
lui și reconstrucției Fritz Bock, 
au vorbit despre importanța a- 
ccstui eveniment ca mijloc de 
dezvoltare a relațiilor comerciale 
dintre Est și Vest.

Ziarele „Die Presse“, „Wiener 
Boersenkurier“, „Arbeiter Zei- 
tung“, „Volkstimme“, precum și 
revistele de specialitate au publi
cat articole consacrate expoziției 
românești și mărfurile prezentate. '

VARȘOVIA 13 (Agerpres). - 
Agenția P.A.P. anunță că la invi
tația lui Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretai al C.C. al P.M.U.P.. 
Leonid Brejnev, prim-sectetar al 
C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită 
în Polonia în zilele de 11 și 12 
septembrie.

W. Gomulka și L. Brejnev au 
avut convorbiri prietenești în pro
blemele dezvoltării continue și a- 
dîncirii colaborării între Repu
blica Populară Polonă și U.R.S.S., 
între P.C.U.S. și P.M.U.P. și au 
discutat un cerc larg de probleme 
de politică internațională.

La convorbiri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă frățească și 
cordială, au participat Z. Kliszko, 
membru al Biroului Politic și se
cretai al C.C. al P.M.U.P., și A. 
Aristov, ambasadorul U.R.S.S. în 
R. P. Polonă,

Conflictul indo - pakistanez

Luptele au devenit tot
mai intense

Comunicatele militare și declarațiile oiiciale din 
capitalele Indiei și Pakistanului menționează că 
luptele dintre trupele celor două țări au devenit 
tot mai intense.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Apărării al Indiei a 
declarat, potrivit agenției Reutcr, 
că trupele indiene au continuat 
să înainteze pe frontul de nord 
în direcția orașului pakistanez 
Sialkot, ocupînâ două poziții de
ținute pînă acum de trupele pa
kistaneze. Aceeași agenție men
ționează, referindu-se la surse o- 
ficiale din Deliii, că trupele in
diene controlează în întregime 
împrejurimile podului Mirpur 
din. zona pakistaneză a Cașmi- 
rului.

Postul de radio Rawalpindi a 
anunțat, potrivit agenției Asso- 
ciated Press, că aviația pakista
neză a efectuat raiduri asupra 
unor baze militare indiene prin
tre care Amritsar, Pathankot, A- 
dampur și II alte ara. Totodată, 
el a arătat că și aviația indiană 
a atacat baza militară din Sara- 
godha. Luni după amiază, agen
ția France Presse a transmis o

declarație a purtătorului de cu
vînt pakistanez în care se arată 
că trupele pakistaneze au ocupat 
centrul feroviar Munabao din 
statul Radjastan.

Agențiile de presă anunță că 
în timpul luptelor care au avut 
loc, ambele părți au avut pier
deri serioase în oameni și arma
ment.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a sosit la Deliii 
pentru a avea convorbiri cu au
toritățile indiene în vederea în
cetării focului a avut duminică 
o primă convorbire cu primul mi
nistru indian, Lai Baltadur Shas- 
tri.

Luni după-amiază, U Thant a 
avut convorbiri cu președintele 
Indiei, Radhaklirishnan, consa
crate acelorași probleme.

Conferința arabă
la nivel înalt

283 raiduri americane asupra

localităților controlate

de patriota sud ■ vietnamezi

Alți 5 000 de soldați și ofițeri ai diviziei I de trupe 
aeropurtate americane au debarcat luni în portul 
sud-vietnamez Qui Nlion pentru ,,a se alătura efortu
rilor S.U.A. de intensificare a războiului“ (U.P.I.).

i americană a executat 
raiduri împotriva loca

lităților aflate sub controlul for- 
, ' • de eliberare națională, sau 
unde se bănuiește existența a- 
cestora.

In vecinătatea bazei america
ne de la Da Nang au avut loc 
luni numeroase ciocniri între 

i americane și unități ale 
forțelor patriotice. Duminică sec
ta, un grup de partizani a ala- 

-■ cu grenade un post întărit 
i vecinătatea bazei Da Nang,

provocîndu-i pierderi importante. 
Agențiile de presă relatează că 
între autoritățile americane și 
guvernul de la Saigon s-au ivit 
o serie de neînțelegeri, soldate 
deocamdată cu o cerere de re
tragere din Vietnamul de sud a 
trei ofițeri americani, învinuiți 
de „colaborare cu elementele 
ostile guvernului sud-vietnamez“.

Pentru a evita o lovitură de 
stat care să ducă la înlăturarea 
sa de la putere, generalul Ngu- 
yen Ky a arestat numeroase per
soane bănuite de „a se afla în 
rîndurile opoziției“. Printre per
soanele arestate se află generalii 
Tran Van Don, Mai Huu Xuan, 
Le Van Kim.

CASABLANCA 13 (Agerpres).
Luni și-a început lucrările la 

Casablanca cea de-a treia confe
rință arabă la nivel înalt, la care 
participă șefii de state din 12 
țări ale Ligii Arabe. Tunisia nu 
participă la Conferință. Președin
tele Burghiba a adresat note 
participanților la Conferință în 
care explică motivele absenței 
sale. înainte de începerea lucră
rilor conferinței, miniștrii de ex
terne din țările arabe s-au în
trunit luni la prînz pentru a pune 
la punct ordinea de zi definitivă 
asupra căreia șefii de state își 
vor concentra activitatea. în ca
drul conferinței vor fi discutate 
printre altele colaborarea econo
mică și politică dintre statele a- 
rabe, situația politică din Arabia 
de sud și emiratele din Golful 
Persic, problema palestiniană etc. 
Un punct important îl va consti
tui situația din Republica Arabă 
Yemen, asupra căreia s-a ajuns 
la o serie de acorduri între 
R.A.U. și Arabia Saudită.

Ministrul informațiilor al Pakis
tanului, care a sosit de asemenea, 
la conferință, urmează să aibă o 
serie de întrevederi cu liderii a- 
rabi, cărora le va expune aspecte 
ale conflictului dintre țara sa și 
India.

■ CA URMARE a puternice
lor proteste din partea ziariștilor 
și altor organizații, guvernul mili
tar guatemalez a anunțat ridica
rea cenzurii presei, care fusese 
instituită la începutul anului. A- 
ceastă măsură a fost luată atunci 
cînd guvernul a decretat starea 
de asediu pe întreg teritoriul 
țării și a suspendat garanțiile 
constituționale. Cu diferite prile
juri, Asociația ziariștilor din Gua
temala a cerut ridicarea contro
lului exercitat de cenzură asupra 
informațiilor de presă.

Haga : Succesul tinerilor

cintăreți români

■ LA CONCURSUL interna
țional de canto de la Hertogen- 
bosch, Olanda, soprana Ileana 
Cotrubaș și mezzosoprana Viorica 
Cartez Guguianu au obținut pre
miul întîi, iar bas-baritonul Ha- 
rastaseanu Pompei o obținut pre
miul doi. Mezosoprana Viorica 
Cortez Guguianu a obținut și 
marele premiu al orașului Herto- 
genbosch pentru cea mai frumoa
să voce a concursului.

■ LA 14 septembrie a c. se va 
deschide la Washington Conferința 
pentru problemele dezvoltării ur
banisticii, Ia care vor lua parte 
60 de reprezentanți din 25 de țări. 
Conferința a fost organizată sub 
auspiciile Agenției de dezvoltare 
interna/ională și Agenției federale 
pentru finanțarea construcțiilor de 
locuințe din Statele Unite. La con
ferință va participa vicepreședin
tele Statelor Unite, Hubert Hum
phrey, care va rosti, cu această 
ocazie, o cuvîntare. După încheie
rea lucrărilor conferinței, partici
panta vor vizita diferite orașe,

, pentru a studia programul de dez
voltare al urbanisticii din. Statele 
Unite. Din România participă o 
delegație condusă de arhitect I. 
Budișteanu.

■ 1NTRUCÎT la 24 septembrie 
expiră acordul intervenit anul tre
cut între guvernul R.D.G. și Sena
tul vest-berlinez cu privire la eli
berarea autorizațiilor pentru vizi
tele cetățenilor vest-berlinezi în 
capitala R.D. Germane, guvernul 
R.Q. Germane a propus prelungirea 
acestui acord pentru perioada 25 
septembrie 1965

1966.
31 ianuarie

Atena Evoluția

politicecrizei

■ ÎN CERCURILE politice gre
cești se manifestă un optimism 
prudent în ce privește soluționa
rea crizei politice în următoare
le zile. Aceasta deoarece pentru 
formarea majorității parlamenta-
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re, care să investească noul gu
vern, este nevoie de încă aproxi
mativ 10 voturi. Agenția ReUter 
anunță că cei 36 de dizidenți, 
deputați ai Uniunii de centru, 
erau încrezători luni dimineața 
considerînd aproape cert faptul 
că alți 10 deputați adepți ai lui 
Papandreu li se vor alătura.

Dezbaterile din Consiliul

pentru comerț și dezvoltare

■ După trei zile de dezbateri 
Consiliul pentru comerț și dez
voltare al O.N.U. (U.N.C.T.A.D.) 
a aprobat cu 47 de voturi pentru 
și cinci abțineri (Australia, Japo
nia, Canada, S.U.A., Marea Bri- 
tanie) rezoluția care propunea a- 
mînarea discuțiilor în problema 
stabilirii viitorului sediu' al acestei 
organizații. Această chestiune va 
fi luată în discuție la o sesiune 
specială a U.N.C.T.A.D. care va 
avea loc la 28 octombrie la New 
York în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U. Sediul provizoriu al 
U.N.C.T.A.D. continuă să fie la 
Geneva.


