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In secția de covoare a în
treprinderii „Textila* din Să- 
liște, Voicu Ana se numără 
printre tinerele evidențiate 
pentru hărnicie și pricepere

DE W
de Ion Popescu

profesor emerit
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măr • ti 

nilepagi
în acest număr ț în 

paginile O în acest

ARTA DE A ORGANIZA (II)

DE EROISM MUNCITORESC IA C T UALITA T EA

Proletari din toate tarile, uniți-vă !

tineretului
• « • »

Îndeplinit
Colectivele în
treprinderilor 

industriale din 
regiunea Sucea
va au înscris un 
nou succes pe 
’graficul întrece
rii socialiste : 
realizarea cu 
patru zile mai 
devreme a pla
nului producției 
globale si marfă 
pe opt luni 
ale anului. Va
loarea produ
selor ce se 
vor realiza în 
plus pînă la 1 
septembrie se 
ridică astfel la 
68 milioane lei.

De remarcat 
^este faptul că 65 
la sută din acest 
spor se reali

zează prin creș
terea producti- 
•vitătii muncii.

I

Eforturile de acum vor ii răsplătite la iar
nă prin bidoane pline cu lapte...

(Agerpres) Foto: O. PLEC AN GOSPODĂRESC
V
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Locomotiva Diesel
de 1250 C P

în prima cursă
Nu sîntem în Gara de Nord, nici la Filan l 

au Basarab, deși zumzetul cunoscut al mul- 
,.imii de oameni ar părea să o certifice. Nu se 
ilutură nici flori, nici batiste, ci se ridică 
ieasupra capetelor mîini pătate de ulei și 
funingine. Mulți dintre cei prezenți poartă 
ncă uneltele cu care pînă acum cîteva mi
luțe desăvîrșiseră înfățișarea colosului de 
.'țel, aflat acum pe linia micii gări Cățelu. 
,’este cîteva clipe noua locomotivă — Diesel 
'e 1250 CP cu transmisie hidraulică va porni 
n prima cursă. Bucuria colectivului este în- 
ireptățită. Hărnicia și entuziasmul conjugate 
u o înaltă măiestrie profesională au făcut ca 
a montaj să se semneze cu o lună mai de 
■reme certificatul de naștere al acestei uzine 
e roți.
La începutul acestui an uriașa locomotivă 
afla în faza proiectelor. Curând, muncito- 

ii din întreaga Uzină „23 August" din Capitală 
— mulți proaspeți absolvenți ai școlii profe
sionale, au început să dea viață proiectelor. 
Sab conducerea inginerilor Alexandru Rădu- 
îscu și Constantin Cocenescu, colectivul sec
ției locomotive a învins greutățile inerente 
începutului. Din fiecare secție au pornit piese 
spre atelierul de montaj. Și acum...

Tinerii Nicolae Duțu, Pavel Radu, Mihai 
Petre, maiștrii Breca Gheorghe, Vlăduț Petre, 
toți cei care au luat parte la realizarea loco
motivei cu aproape o lună mai devreme decît 
prevedea sarcina de plan și-au înscris cu 
cinste numele în cartea de aur a întrecerii 
socialiste.

Pînă la sfîrșitul planului cincinal alți 100 
de „frați" se vor alătura gigantului de azi.

Noii locomotive, rod al hărniciei construc
torilor de la „23 August", drum bun J

OCTAVIAN URSULESCU 
student

uimit
DIFERIȚI

Definită irecvent ca e- 
pocă agitată a marilor 
transformări psiho-iizice 
care marchează trecerea 
de la copilărie la tine
rețe, cind se dobindesc 
multe din trăsăturile fi
ziologice ale adultului și 
maturitatea de gindire 
corespunzătoare profilării 
personalității, adolescen
ta este, în aceiași timp, 
și momentul crucial in 
care încep a se produce 
limpeziri esențiale de na
tură psihologică. Aceste

' conduce mina 1 

; cea mare pașiitmr

Sîmbătă dimineața, la Mi
nisterul Sănătății și Prevede
rilor Sociale, a avut Iod șe
dința de instalare a tovarășu
lui acad. dr. Aurel Moga în 
funcția de ministru al sănătă
ții și prevederilor sociale.

La ședință au luat parte ca
dre de Conducere din minis
ter, academicieni, profesori 
din învățământul șuperibr me
dical din întreaga țară, nu
meroși medici.

Au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Gheorghe Apostol.

Deschizînd ședința, tovară
șul Gheorghe Apostol a prezen
tat hotărârea conducerii de 
partid și de stat cu privire la 
numirea noului ministru al să
nătății și prevederilor sociale.

Au luat apoi cuvîntul prof, 
dr. Octavian Fodor, de la In
stitutul medico-farmaceutic 
din Cluj, prof. dr. Ion Bruck
ner, membru corespondent al 
Academiei, prorector al In
stitutului medico-farmaceutic 
din București, dr. Emilian 
Ciobotaru, secretarul comite
tului de partid al ministeru
lui, prof. dr. Pius Brînzeu, 
rectorul Institutului de medi- 
cjnă din Timișoara, prof. dr. 
Vladimir Buțureanu de la In- 
sțîtutul medico-farmaceutic 
din Iași,1 prof. dr. Matei Balș 
de la Institutul medico-farma
ceutic din București, dr. 
Gheorghe Constantinescu, di
rector general adjunct în mi
nister, care au subliniat nece
sitatea îmbunătățirii activită
ții de deservire medicală a 
populației, hotărârea cadrelor 
medicale de a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptui
rea sarcinilor stabilite de 
partid și guvern în domeniul 
sănătății și prevederilor so
ciale.

Mulțumind pentru înalta în
credere ce i-a fost acordată, 
acad. dr. Aurei Moga a- asi
gurat conducerea de partid și 
de stat că va folosi toate cu
noștințele, experiența sa de 
medic, om de știință și pro
fesor pentru ca, împreună cu 
personalul ministerului, cu 
cadrele medicale din întreaga 
țară, să ducă la îndeplinire 
sarcinile de mare răspundere 
încredințate lucrătorilor pe 
tărâm sanitar.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
îndatoririle importante ce re
vin conducerii ministerului, 
tuturor cadrelor din unitățile 
sanitare, în legătură cu apli
carea măsurilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
pentru continua îmbunătățire 
a asistenței medicale și ocroti

rii sănătății publice în țara 
noastră.

Relevând deficiențele exis
tente în activitatea de deser
vire medicală a populației, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că este necesar să 6e 
ia măsuri eficiente pentru îm
bunătățirea organizării și a 
întregii munci desfășurate în 
unitățile sistemului sanitar și 
de prevederi sociale. O aten
ție deosebită, a spus vorbito
rul, trebuie să se acorde pro
blemelor majore, de perspec
tivă, ale asigurării sănătății 
poporului, perfecționării pre
gătirii corpului sanitar, dez
voltării continue a științei 
medicale românești.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat importanța 
aplicării principiului muncii 
colective în conducerea minis
terului și a organelor subor
donate, consultării largi a ce
lor mai buni specialiști din 
întreaga țară, antrenării tutu
ror cadrelor care lucrează în 
instituțiile medicale, de învă- 

■ țămînt și cercetare.
Exprimînd convingerea că 

lucrătorii din domeniul asis
tenței medicale vor munci cu 
sîrguință pentru a-și îndeplini 
cu cinste misiunea de mare 
importanță socială 
revine, tovarășul
Ceaușescu a urat noului mi
nistru, întregului personal sa
nitar din țâra noastră succese 
în munca lor consacrată să
nătății poporului.

PENTRU
ANOTIMPUL ALB

ce le 
Nicolae

(Agerpres)

La sfîrșitul acestui cinci
nal — se spunea în raportul 
prezentat la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale — se 
apreciază că există posibilități 
să se dispună de efective mai 
mari de animale decît s-a 
prevăzut în. Directivele Con
gresului al IX-lea al partidu
lui, adică de 5,2—5,4 milioane 
bovine, 6,9 milioane porcine, 
13,8—14,4 milioane ovine ; să 
asigurăm o creștere corespun
zătoare a producțiilor.

înfăptuirea întocmai a aces
tor obiective depinde mult de 
lărgirea bazei furajere, de 
sporirea productivității pășu
nilor, a fînețelor naturale, a 
lucernierelor și a celorlalte 
suprafețe afectate asigurării 
hranei animalelor, de grija cu 
care se depozitează, și se asi
gură gospodărirea fînurilor.și 
a concentratelor, a întregilor 
rezerve de furaje. Așa cum 
experiența practică ne-a do
vedit, nu este totul să avem 
fui'aje în cîmp, ci, foarte im
portant este ca acestea să a-

Ing. Nicolae Barbu 
vicepreședinte 

al Consiliului Superior 
al Agriculturii

verde, în medie, la hectar. 
Cooperativele agricole de pro
ducție din Bărcănești — raio
nul Urziceni, Buzescu, — raio
nul Alexandria, Drăcșani — 
raionul Roșiori au realizat pe

jungă de bună calitate la tes
lele animalului.

Făcîndu-și gospodărește so
cotelile, interpretînd prin 
prizma economicității alegerea 
și amplasarea culturilor fura
jere, membrii cooperativelor 
agricole din regiunea Bucu
rești au extins foarte mult în 
anii din urmă lucerna în ca
drul suprafețelor rezervate 
culturilor furajere. Totodată, 
orientîndu-se spre 
considerabilă a producției de 
pe aceste suprafețe, cooperati
vele agricole au irigat, din 
surse locale de apă, peste 
13 000 hectare cultivate cu lu- 
cernă. îmbinînd acest avantaj 
cu un întreg complex de mă
suri agrotehnice, aceste unități 
au reușit să obțină producții 
care au atins 80 tone masă

{Continuare în pag. a IlI-a)

Pe estrada din parcul Horia din Cluj

F. CIAMAFFAY 
corespondent voluntar

frămîniări psihice, sur
venite concomitent cu 
împlinirile fizice, specifi
ce vîrstei, se petrec sub 
ocrotirea familiei și sub 
îndrumarea atentă a 
școlii.

Ca urmare a contură
rii treptate a personali
tății, adolescentul încear
că să se detașeze, pe ne
simțite, de sub aripa pro
tectoare a familiei, cău- 
tînd să se realizeze, pe 
plan familial și social, ca 
o individualitate 
independentă, 
detașare firească 
de obicei, 
zguduire 
relațiilor 
cent și ceilalți membri ai 
tamiliei. O asemenea dez
voltare a membrilor tineri 
In sînul familiei este 
rească și cu avantaje 
ciproce.

Există însă și un 
mod de detașare a ado
lescentului de familie : 
una bruscă, îngrijorătoa
re, adesea cu consecințe 
grave. Pe aceasta îmi 
permit s-o compar cu un 
balon care, scăpat din 
neatenție din mina pose
sorului, se pierde în bă
taia vîntului pînă se dis
truge sau ancorează un
deva 
Deși 
acest 
re a 
familie apare totuși din 
cînd în cînd, fie ca ur
mare a unei insuficiente 
educații, fie ca o conse
cință nefastă a influenței 
mediului extrafamiiial.

cît mai 
Această 
se face, 

fard o 
alarmantă a 
dintre adoles-

lent,

fi
re-

alt

la voia întimplării. 
mai puțin frecvent, 
mod de desprinde- 
adolescentului de

(Continuare 
ln pag. a III-a)

sporirea

Tînărul frezor Dionisie Fe- 
kete de la Întreprinderea de 
utilaje din Tg. Mureș este 
evidențiat in întrecerea so- 

i cialistă, lună de lună, pen
tru calitatea muncii sale

Priviți sub lupă o singură 
imagine de pe pelicula unui iilm 
și veți avea tn față o „fotogra
mă". Un om sau un grup de oa
meni surprinși in atitudini ce 
pot părea nemotivate, dacă n-ar 
fi celelalte mii de fotograme, 
Înainte și după acel moment, 
care să explice scena din fața 
ochilor... Ctteodată, tn fuga 
noastră printre oameni, surprin
dem cite un moment Izolat care 
e, șt el, un fel de fotogramă. 
Privim inapol, scrutăm Înainte, 
șl totul se clarifică. Este ceea 
ce vom Încerca să facem „pe 
vlu“ in rindurile care urmează, 
dedicate unor chipuri de tineri. 
AJutați-ne semnalindu-ne cazuri 
interesante, care ar merita să 
figureze printre „fotogramele" 
noastre.

Instalație petroliferă

comandă hidraulică

Colectivul Uzinei 
„1 Mai“ din Ploiești 
a realizat prima in
stalație cu comandă 
hidraulică 
manevrarea dispo
zitivelor de 
dere sau deschidere 
a noilor prevenitoa-

pentru

închi-

re de erupție — 
pînă la 700 de at
mosfere — utilizate 
în timpul săpării la 
mari adîncimi a 
sondelor de țiței și 
gaze. Tot cu aju
torul ei se semna
lizează apariția ma-

nifestărilor erup
tive. Noua instala
ție, de concepție o- 
riginală, pre/ntă o 
siguranță maximă 
hi manevrare.

(Agerpres)

PARALELISM
— Care Belceanu, că sînt 

doi ?... loan e mai 
ristic.:. Acum e 
noscut, lucrează 
dă producții de 
însurat, băiatul...

„Caracteristic" 
în limba ziarelor, pe care au 
învățat-o și cititorii, cazul de 
reeducare absolută. Orice în
treprindere îți poate oferi cu 
ușurință, la cerere, exemplul 
ei uman cel mai „caracteris
tic". Era rău, acum e bun. 
Chiulea, acum e conștiincios. 
Era flușturatec, acum e la 
casa lui...

Bravo, loan Belceanu ț... Dar 
l-am preferat pe Vasile. Tot 
de la Fabrica de confecții 
„Flacăra" din Cluj. Fratele 
mai tînăr (cu un an) al reedu
catului. Cel venit mai curînd 
(cu doi ani) în întreprindere. 
Cel care nu e decît „pe calea 
transformării"...

— Bine, dar chiar să-l 
popularizați...

Am explicat că noi, în 
aceste „fotograme", nu „popu
larizăm". Ne-ar place doar să 
surprindem un proces înainte 
de fotograma finală, cînd 
totul se va povesti (sperăm I)

caracte- 
de nerecu- 
conștiincios, 
calitate, s-a

se numește,

la perfectul compus. L!a Vasile 
amintirile poznelor sînt 
proaspete... Și ce
Fiecare încearcă să le poves
tească cu seriozitate, dar 
pufnește, involuntar, în râs... 
Intr-adevăr, au ceva năstruș
nic, de Till Eulenspiegel... 
Cică o dată nu i-a plăcut 
mîncarea adusă de acasă și a 
aruncat-o pe fereastră, cu 
castroane cu tot... Altă dată a 
zbughit-o, despuiat din fabrică 
prin ploaie, că-i plăcea să se 
joace în bătaia stropilor... (în 
orele de producție, firește)... 
O dată a fost un „circ" la 
poartă, maică-sa a venit să-i 
ia salariul și el n-a vrut să-l 
dea decît acasă, dacă pînă 
acasă mai rămînea ceva... Cu 
alt prilej a cîștigat un pariu, 
vîrîndu-se îmbrăcat în lacul 
din parc, ca să vadă cît e de 
adine... In altă zi... Nimeni nu 
povestește asta mai frumos 
decît Vasile însuși:

— Ne-am dus să gustăm, 
vorba aia, o bere, așa că, după 
ce am consumat kilul de vin, 
și ne-am băut romul, ne-am 
apucat să cîntăm, pînă cînd 
ne-a luat, v'orba aia, tovarășul 
milițian. Ne-a vîrît într-o

mai 
pozne!...

cu cel mai
re-

cameră si ne facă procesul- 
verbal și unul din noi a spart, 
vorba aia, ușa, și au zis că 
eu... Am dat un sutar amendă 
și gata...

Povestește
ghiduș zîmbet din lume, 
cunoscînd tot, dar reușind, 
între două „vorba aia" pur 
goldoniene, să transforme și
rul de isprăvi, pentru care a 
fost pus în toate discuțiile pu
blice posibile, în niște „drăcii", 
care, „dracul știe cum au fost", 
„că eu nici nu mă gîndeam"...

De fapt, Vasile era furios. 
Furios pe ceva, cine știe pe 
ce, că erau tare mulți acasă, 
cinci frați și o soră, și tata, 
invalid 
vorba 
fabrică 
a VI-a 
numai în a IV-a, și nu cîștiga 
destul, că nu făcea treabă, și 
nu făcea treabă că nu cîștiga 
destul că el de aia era nese
rios, fiindcă toți îl sîcîiau, dar 
îl sîcîiau fiindcă era neserios, 
vorba aia, ale tinereții valuri...

de război, se certa, 
aia, cu mama, și la 
unii erau în categoria 
de salarizare, iar el

I. IIRISTEA

(Qontlnuare fn pag, a lll-a)



• ARTICOLE • FOILETOANE • ÎNSEMNĂRI
De fiecare dată serbările tineretului se produc sub semnul 

unei preocupări vizibile de a găsi elemente inedite, în stare 
să capteie atenția și curiozitatea partieipanților. Cum s-a 
văzut și din felul cum au fost organizate carnavalurile din 
București, nu este vorba decît de valorificarea condițiilor 
existente, printr-o muncă susținută, apelînd la un larg co
lectiv de colaboratori 
chiar tinerii înșiși — 
experiența dobîndită.

— între care un loc important îl au 
punînd la lucru fantezia, priceperea.

pregătite cu mult bun gust. 
Aș face și o recomandare or
ganizatorilor atît din comitetul 
U.T.C. al combinatului nostru 
cit și activiștilor comitetului 
orășenesc U.T.C. Asemenea ac
țiuni să se organizeze nu numai 
la marile sărbători, ci și în alte 
zile din cursul anului".

Emil. Protopopescu, laborant
„ Intr-adevăr, interesul

care sint frecventate de fiecare 
dată asemenea manifestări se 
justifică tocmai prin elementele 
inedite pe care ni le oferă — 
spune Aurel Simuf — secretar- 
al Comitetului orășenesc 
U.T.G.-Oradea.

„Două lucruri sint de impor
tanță esențială — retine, Carol 
Govacs — secretar al aceluiași 
comitet; o strictă pregătire 
dinainte a tuturor elementelor 
ce-și vor da concursul și o co
laborare fructuoasă intre diver
sele instituții culturale- și spor
tive etc.'.

De acord cu cele două afir
mații. Să vedem ce a oferit 
tinerilor carnavalul organizat 
de Comitetul orășenesc U.T.C. 
Oradea în după-amiaza zilei de 
23 August. Carnavaluri s-au 
mai făcut la Oradea și cu alte 
ocazii. Elementul inedit, spre 
exemplu, la penultimul dintre 
ele a fost retragerea cu torte 
prin oraș. La ultimul însă, acest 
element l-a adus un mare grup 
ae călăreți îmbrăcat! în fru
moasele costume bihorene cu 
panglici tricolore la pălării. El 
erau însoțiți de fanfară și în 
fruntea unei coloane nesfîrșite 
de tineri au început carnavalul . 
pornind din parcul „Nicolae 
Bălcescu" spre Ștrandul tinere
tului. Tot timpul drumului ti
nerii au parcurs străzile orașu
lui într-o atmosferă de veselie, 
cîntînd. Ceremonia a crescut 
astfel atrăgînd atenția celor din 
jur. La ștrand, locul de desfă
șurare a carnavalului, totul a 
fost pregătit în așa fel ca să 
suscite interesul tinerilor. 
Ștrandul, luminat de becuri 
multicolore, era înconjurat în 
același timp de un foc de torte. 
Au fost organizate întreceri 
nautice : sărituri, polo, înot, 
desfășurate la lumina tortelor 
ce înconjurau bazinul.

De obicei, la asemenea ma
nifestări, publicul e foarte di
vers și dorințele la fel. 
celelalte carnavaluri, 
multi dintre tineri își 
taseră dorința de a 
mai mult accent pe 
populare de mare circulație. 
Nu erau însă orchestre. De a- 
ceastă dată, pe lîngă cele două 
orchestre de muzică ușoară, a 
fost adusă și o orchestră de 
muzică populară care se noate 
spune că a răspuns pe deplin 
dorințelor. In altă parte a 
ștrandului amatorii au putut 
urmări filme documentare și 
artistice. «■

Sint, firește, doar citeva din 
elementele de bază ce au atras 
atentia prin noutatea lor 
de anii trecuti.

Transcriem cîteva din 
presiile participantilor. 
Gavra, d'e la T.U.D.T. — secre
tar U.T.C.: „Călăreții șl costu
mația au fost lucruri frumoase, 
neașteptate. De asemenea, or
chestrele au cîntat foarte 
bine. Bine s-a procedat ca' au 
fost invitați și oameni mai în 
vîrstă. Dar nu mi-a plăcut că 
aceștia nu dansau, nu s-au gă
sit căi prm care să fie atrași 
în entuziasmul general. Existau 
alo această pricină, la un mo
ment dat, motnente de înghesu
ială". Florin Căpuș, ajustor — 
„înfrățirea" : „Am fost cu 
prietena și cu un grup de 
colegi. Ne-am simtit într-adevăr 
foarte bine". Viorica Cosma — 
cooperativa „Arta populară" : 
„întrecerile sportive mi-au 
atras în special atentia. De 
asemenea, orchestrele. Păcat 
că nu am ocazia să le ascult 
n*‘ai des, întrucît nu prea sînt 
cunoscute în oraș, nefiind soli
citate de cei ce organizează 
acest fel de manifestări".

„Cei cu care noi ani colaborat 
pentru organizarea acestei am
ple manifestări, arată Carol 
Govacs, secretar al comitetului

CU
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comitetul orășenesc U.T.C.) a 
fost chiar sub nivelul unei 
obișnuite joi a tineretului. O 
orchestră improvizată sau care 
nu și-a făcut datoria, un con
curs anemic pentru „cel mai 
bun solist" și o încercare de 
concurs pentru cel mai bun 
recitator. N-a fost nimic pre
gătit din vreme și rezultatele 
au fost pe măsură.

Excepțiile — vor mai fi fost 
și altele — nu infirmă însă 
faptul că în foarte multe 
locuri serbările tineretului, 
carnavalurile au fost organi
zate cu spirit de răspundere, 
luîndu-se din timp toate mă
surile potrivite, apelindu-se la 
toți colaboratorii care pot 
asigura succesul acestor ma
nifestări. Pe baza acestei ex
periențe deja cîștigate, tine
retul este îndreptățit să pre
tindă și de acum înainte mo
dalități cit mai variate de 
petrecere a timpului liber, pe 
măsura cerințelor și exigen
țelor lui.

BEJAN CRĂCIUN 
VASILE MOINEAGU 

ROMULUS LAL 
MIHAIL DUMITRESCU

ORGANIZA
orășenesc U.T.G., ne-au dat 
sprijin în măsura posibilități
lor. Aș aminti, în acest sens, 
comitetul regional pentru cul
tură și artă care ne-a ajutat să 
alcătuim programele formații
lor. Dar dificultățile n-au lipsit. 
N-am avut suficiente costume, 
pentru a crea ambianta necesa
ră. La carnaval au venit 6 000 
de tineri...

S-au desfășurat și întreceri 
nautice: săriturile de la tram
bulină. Acestea sînt elemente 
spectaculoase și propusesem 
cluburilor sportive să asigure 
oameni pregătiți care să exe
cute cu artă asemenea numere 
din program, interesul ar fi 
crescut foarte mult. Dar solici
tările noastre au rămas fără 
răspuns".

Carnavalurile tineretului
brăilean au fost organi- 
nizate de comitetele 

U.T.C. de la Uzina de utilaj 
greu „Progresul" și Fabrica de 
confecții, în seara zilei de 23 
August iar în seara zilei de 24 
august de 
U.T.C. ale 
combinate 
Chișcani : CCH și CFA.

...Ora 20. Participăm la acest 
din urmă carnaval. Un trompe
tist a lansat semnalul de înce
pere, apoi tînăra Stefania 
Ciocîrlan adresează tradiționala 
urare de bun venit tinerilor. O 
surpriză plăcută : după cîteva 
dansuri tinerilor le sînt înmî- 
nate plicuri și hîrtie pe care să 
scrie propuneri pentru această 
seară dorințe privind viata și 
munca lor. Firește, răspunsuri
le au fost diferite. Răspunsurile 
cele mai interesante au fost 
citite cu glas tare. Au fost 
momente plăcute care au con
turat aspirația spre frumos a 
tinerei generații, aspirația către 
autoperfectionare continuă și 
hotărîrea de a deveni cetățeni 
demni ai epocii noastre. Am 
face o singură completare la o 
parte din acest capitol al pro
gramului, evident, interesant : 
solicitarea propunerilor pentru 
programul serii de carnaval 
putea fi făcută de către orga
nizatori cu ce] puțin o săptă- 
mînă înainte I

Ion Drăgan, operator chimist 
în noua secție de hîrtie a CCH : 
„Mi-a plăcut nespus de mult 
acest carnaval și nu-1 voi uita 
multă vreme. Mi-au plăcut, de 
asemenea, epigramele și jocu
rile distractive selecționate și

către
celor două 

chimice de

comitetele 
mari 

Ia

GT6: „Carnavalul tineretului 
din ziua de 24 august a dove
dit că atunci cino' există sufi
cientă preocupare, tinerii au 
posibilitatea să se simtă bine 
la acțiunile întreprinse de or
ganele U.T.C, și, ca urmare, și 
participarea a putut fi cu mult 
sporită. Oricît de exigent aș 
fi, trebuie să afirm că mi-a plă
cut această acțiune tinerească 
și îndeosebi ordinea".

Nu tot așa s-a întîmplat la 
Hunedoara, unde cadrul, 

atmosfera carnavalului au 
fost neglijate, toată petre
cerea organizată la restaurantul 
„Ciuperca" de pe dealul Chizi- 
dului semănînd aidoma cu o 
seară cu totul obișnuită de 
dans. Cele 600 de perechi au 
dansat in acordurile a trei 
orchestre, dar carnavalul pro
mis de comitetul orășenesc 
U.T.C. nu se vedea nicăieri. 
Nici măcar măști... Dar cu 
măștile e o poveste ce merită 
o scurtă relatare. Aceste obiec
te atît de căutate la carnava
luri existau, însă aruncate 
undeva, într-un depozit al
O.C.L. produse induslriale-
Hunedoara, pentru că cineva, 
n-are importanță cine, nu le-a 
adus unde trebuia. Și cam așa 
a fost cu tot carnavalul...

In sala „Victoria" din Tr. 
Severin s-a desfășurat 

carnavalul tineretului lg care 
au participat 1 000 de băieți și 
fete. S-au cheltuit multe efor
turi pentru ca arhitectura dis
tracției să fie potrivită cu exi
gentele tinerilor. Totul a în
ceput însă cu aproape 2 luni 
în urmă cînd comitetul orășe
nesc U.T.C. a întreprins un 
amplu sondaj printre tinerii 
din oraș : „Ce doriți să vedeți 
la carnavalul nostru?" Propu
nerile, multe și variate, au fost 
prezentate comisiei de organi
zare. După selectionarea lor, 
sarcinile au fost repartizate pe 
organizații de bază. Unele au 
răspuns de pavoazare, altele 
de înscrierea tinerilor la con
cursuri ele. Cu suficient timp 
înaintea carnavalului, comisia 
de organizare s-a întrunit pen
tru a pune la punct ultimele 
amănunte. A fost depusă o 
muncă metodică, intensă de 
către un mare colectiv dirijat 
de comitetul orășenesc U.T.C.

Ca și la Hunedoara, la
Craiova seara cultural- 

distractivă (cum a numit-o, 
și așa destul de pretențios.

Microfoiletoane
I
•

I
I
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în sfirșit, a venit vacanța. 
Băiatul meu a luat iar pre
miul I. Pentru asta l-am plim
bat numai la clasa I. L-am 
dus la Hunedoara, la Borzești, 
la Bicaz, la Suceava, la Baia 
Mare. Entuziasmul său la 
ceea ce a văzut nu poate fi 
descris. Toate bune, dar cînd 
aveam de lucru se plictisea.

— Eu ce fac acum 2 m-a în
trebat la Hunedoara.

— Ia și tu o revistă, o car
te sau ține carnetul ăsta să 
mîzgălești pe el.

Și, de atunci, cînd mă apu
cam să scriu, se retrăgea și

el Ungă noptieră și-și făeea 
de lucru.

Ne-am întors de pe teren și 
l-am trimis la bunică-sa. Mai 
alaltăieri, lîngă scrisoarea ei, 
am zărit niște foi din carne
tul lui Costin. O frază din 
scrisoare mi-a atras atenția: 
„N-ai avut de lucru și l-ai 
molipsit și pe fiu-tău cu boala 
scrisului. Doar știi că vrem 
să-l facem artist". (Și el mă 
omoară cu construcțiile I) Am 
luat prima filă din cele rup
te, cred, de bunică-sa din 
carnetul băiatului și am eitit 
surprins:

NOROIUL
VARUL

I 
I
I 
I
I 
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L

eu lămuritNu prea eram 
de ce tăticu și mămica țineau 
morțiș să nu mai dau cu cre
mă peste noroiul de pe ghete. 
Mie nu mi se părea că-i rău. 
Prinde lustru ? Prinde — îmi 
ziceam. Atunci, de ce mă 
ceartă ?!

Cînd am fost la Hunedoara, 
tata a vrut să vadă ce măsuri 
s-au luat la căminele tinere
tului din blocurile turn, după 
articolul apărut în ziar prin 
decembrie anul 
fost și eu cu el. 
de acolo n-au 
să-i spună lui 
just a fost 
măsuri s-au luat.

trecut. Am 
Niște tovarăși 

mai prididit 
tăticu cît de 

articolul și eîte 
Ba chiar.

in-

se 
Pe 
u-

s-au văruit și pereții I Am 
trat în camerele 15, 21 și în 
alte camere de la blocul nr. 2. 
La întîmplare. Și am văzut că 
varul a fost dat fără să 
repare instalația de apă. 
la colțuri au apărut pete 
rite și varul s-a scorojit.

Atunci mi-am adus aminte 
că și pe ghetele mele apăreau 
de sub cremă pete albe de 
noroi uscat. La căminele tine
retului din Hunedoara e cam 
același lucru. Eu m-am hotă- 
rît să nu mai dau cu cremă 
peste •noroi. Ce or avea de 
gînd tovarășii din administra
ția combinatului ?

Muzeu
în aer liber

După cum se știe, lucrările de a- 
menajare a Teatrului de vară din 
Imediata apropiere a Palatului Cul
turii din lași au scos la lumina zi
lei o parte din zidul Impre/muitor 
— două bastioane ale vechiului 
Palat domnesc. Urmărindu-se filo
nul vestigiulul istoric, ascuns sub 
pămint, s-a identiticat și traseul 
zidului ce împrejmuia biserica Si. 
Nicolai Domnesc, datină din seco
lul al XV-Iea. Pentru a introduce 
pe vizitatori în atmosfera istorică, 
specifică vremii lui Ștefan cel 
Mare, s-a luat inițiativa amenajării 
unui lapidariu în care vor ii ex
puse inscripții, pietre funerare, ste
me, fragmente arhitectonice desco
perite în orașul și regiunea iași, 
datină din epoca feudală.

ION CHIRIAC

de lanouă

Se organizează ultimele excursii din această vacanta 
Foto : AGERPRES

Din peisajul Hunedoarei vă prezentăm secvența de mai sus, grăitoare pentru numeroasele 
construcții de locuințe ridicate în ultimul timp

O PAGINA
DE EROISM

MUNCITORESC

Intr-unui din noile 
cartiere ale Galatiu- 
lui — Țiglina I — o 
modernă construcție 
a primit zilele trecu
te o destinație spe
cială : Casa de cul
tură orășenească. 
Amplasarea noului 
edificiu de cultură în 
această parte a ora
șului e bine justifica
tă. Aici locuiesc cele 
citeva zeci de mii de 
constructori ai Com
binatului siderurgic, 
din întreprinderea 7

constructii-montaj și 
din numeroase alte 
întreprinderi gălățe- 
ne.

Inaugurarea recen
tă a casei de cultu
ră răspunde așadar, 
cerințelor și exigen
telor mereu sporite 
ale tinerilor de a-și 
petrece în mod plă
cut timpul liber, de a 
participa la diverse 
activități cultural-ar
tist ic e.

In cadrul noii case 
de cultură, vor acti-

va mai multe cercuri: 
draipatic, literar, de 
muzică, coregrafie, 
arte plastice, ioloci- 
nema și allele.

Cu prilejul inau
gurării, formațiile ar
tistice ale întreprin
derii de transporturi 
orășenești — Galati 
au prezentat un reu
șit program cultural- 
artistic.

V. MOINEAGU

în șirul luptelor de clasă ce 
au avut loc în primul deceniu 
al secolului al XX-lea, greva 
minerilor din Valea Jiului, 
declanșată la 29 august 1906, 
ocupă un loc de seamă.

Ridicarea la luptă a mine
rilor din Valea Jiului avea 
adinei cauze de ordin econo
mic și politic. încă de la în
ceputul secolului al XX-lea 
salariile muncitorilor mineri 
erau foarte scăzute iar ten
dința întreprinderilor miniere 
de a le micșora se accentua 
tot' mai mult. La nivelul scă
zut al salariilor plătite pentru 
cele 12-14 ore de muncă pe zi, 
se mai adăugau, pe lîngă di
versele cotizații arbitrare, im
pozite și amenzi disciplinare 
și alte metode de exploatare și 
reducere sistematică a venitu
lui lunar al minerilor. Astfel, 
muncitorul era obligat să as- 
cută, pe propria cheltuială, 
uneltele cu care lucra în mină 
(Societatea pe acțiuni Moica- 
ni—Valea Jiului). Uzura fizică 
și folosirea uneltelor era su
portată tot de miner din sa
lariu, uneltele fiindu-i contro
late la intrarea și ieșirea din 
subteran. în acest fel între
prinderea reținea aproximativ 
4 la sută din salariul lunar al 
unui muncitor miner.

Tabloul stării de mizerie al 
muncitorimii miniere din Va
lea Jiului era completat de 
scumpirea permanentă a pro
duselor strict necesare traiu
lui, de numărul crescînd al 
accidentelor de muncă, precum 
și de slaba asistență sanitară.

De menționat că. pe lîngă 
exploatarea economică, popu
lația română din monarhia 
austro-ungară era supusă și 
unei crunte asupriri naționale 
și sociale.

Toată această situație deve
nise insuportabilă și dizolva
rea de către organele de stat 
a Uniunii pentru protecția 
muncitorilor, organizație ce 
se constituise în vederea apă
rării, sub o formă destul de 
prudentă dealtfel, a interese
lor minerilor, a ridicat la 
luptă împotriva exploatării 
întreaga muncitorime minieră 
din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului.

La 29 august 1906, minerii 
din Petroșeni intră în grevă, 
în scurt timp, numărul greviș
tilor se ridică la peste 7 000 de 
muncitori, greva cuprinzînd

importantele centre miniere 
Petrila, Lonea, Uricani.

Printre revendicările formu
late de muncitori — îmbună
tățirea salarizării și stabilirea 
minimului de salariu, retribu
irea suplimentară a muncii 
prestată în zilele de sărbă
toare, mărirea pensiilor, ajutor 
de boală — se numărau două 
cerințe care depășeau cadrul 
luptei economice, ele avînd un 
pronunțat caracter politic : 
restabilirea Uniunii pentru 
protecția muncitorilor și re
cunoașterea dreptului de orga
nizare, precum și revendica
rea privitoare la neconcedie- 
rea muncitorilor pentru înce
tarea lucrului (grevă).

Imediat după izbucnirea 
grevei și formularea revendi-

Greva muncitorilor

din Valea Jiului

din august 1906

cărilor, direcția întreprinderii 
a cerut ajutorul căpităniei 
minelor și al organelor de 
stat pentru înăbușirea luptei 
muncitorilor.

Sprijinită de armată și jan
darmi, căpitănia minelor, în 
urma unei „anchete", a sta
bilit că greva nu era „justifi
cată", deoarece se aprecia că, 
condițiile de salarizare ale 
minelor din Petroșeni erau 
„corespunzătoare". In același 
timp greviștii au fost somați 
să înceteze întrunirile „în in
teresul siguranței șl al liniș- 
tei publice" și să reînceapă 
lucrul.

La refuzul muncitorilor de 
a sista întrunirile și a relua 
lucrul, fără a le fi satisfăcute 
cerințele, direcția Întreprinde
rii a făcut uz de forța armată. 
Minerii români, maghiari și 
de alte naționalități, animați 
de un înalt spirit internațio
nalist șl plini de încredere în 
justețea cauzei pentru care 
luptau, au refuzat să dizolve 
adunarea la care luau parte. 
Hotărîrli greviștilor 1 s-a răs
puns în mod brutal prin forța 
armelor. Soldații, cu baioneta 
la armă, au atacat pe mineri-

In urma acestei ciocniri au. 
căzut 4 morți iar aproape 200 
de muncitori au fost răniți. 
Amenințările și arestările ce 
au urmat n-au înfrînt voința 
muncitorilor de a continua 
lupta. în tot timpul grevei 
dealtfel, minerii au dat dova
dă de o combativitate mereu 
crescîndă în luptă. Ei au pus 
stăpînire pe magaziile cu ali
mente și au deteriorat liniile 
telefonice și electrice. Totoda
tă au făcut să-deraieze o parte 
din trenurile care aduceau noi 
trupe pentru reprimarea gre
vei.

Lipsa de organizare însă, 
presiunea exercitată de auto
rități prin prezența unor ma
sive forțe de represiune și ze
cile de arestări efectuate, au 
slăbit potențialul de luptă al 
greviștilor. La 10 septembrie, 
după aproape două săptămîni 
de luptă, minerii au reluat 
lucrul.

Lupta eroică a minerilor 
n-a rămas însă fără ecou. în
treprinderile miniere au fost 
nevoite să țină seama de 
unele revendicări ale munci
torilor. Au fost desființate 
astfel diverse taxe și impozi
te ce grevau salariul minerilor.

Caracterul de masă al gre
vei, răspîndirea ei cu repe
ziciune în întreg bazinul car
bonifer al Văii Jiului, curajul 
în luptă al greviștilor, împle
tirea dezideratelor economice 
cu cele de ordin politic, au 
vădit ridicarea pe o treaptă 
superioară a luptei clasei 
muncitoare împotriva exploa
tării și oprimării sociale. Ală
turi de celelalte acțiuni ale 
proletariatului și țărănimii 
din această perioadă, lupta 
eroică a muncitorimii miniere 
din Valea Jiului, din vara 
anului 1906. a dat o lovitură 
regimului burghezo-moșieresc 
austro-ungar.

în istoria luptei clasei mun
citoare din primul deceniu al 
secolului al 
minerilor < 
declanșată 
se numără 
hotărî te și I 
de luptă ale proletariatului din 
această parte a țării noastre.

1 XX-lea. greva 
din Valea Jiului, 
la 29 august 1906, 
printre cele mai 

Importante acțiuni

ION ILINCIOIU 
cercetător științific la Institu
tul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă CC. al 

P.C.R.

DIN ÎNSEMNĂRILE FIULUI MEU...

O URĂSC
DULCEAȚA

URĂSC SE LASE
DE FUMAT!

1

Dacă ar vedea
mai ales, bunica ce am scris 
mai sus, ar începe să creadă 
în minuni. Pentru că, pînă 
mai acum o lună eram spai
ma borcanelor. Nu existau 
pentru mine ascunzători pen
tru cheia de la dulap și spe
rietori de-alea cu zaharisirea. 
dulceții. Dacă apucam să in
tru între borcanele cu dul
ceață de struguri, de vișine, 
de caise verzi, de orice, stin
geam I Fără deosebire.

Asta pînă cînd am fost cu 
tăticu la Borzești. înainte de 
a pleca la combinat, am fost 
la cofetăria de lîngă cinema
tograful nou din
Gheorghe Gheorghiu-Dej. La 
lapte eu am cerut dulceață.

mămica și

Orașul

Și am primit dulceață de pru
ne decojite. Cum, pentru mi
ne era „sortiment" nou, am 
cam uitat de lapte și am în
ceput să înfulec pe nerăsu
flate. Deodată, dinții mi s-au 
oprit 
pînă 
rere 
două 
cele.
Una era o măsea, iar cealaltă 
un cubuleț mic, cît un zar de 
table, transparent și dulce. 
Tata a constatat că măseaua 
era de lapte și m-am liniștit, 
că cubulețul era candel, și 
l-am înghițit, și că dulceața 
era 
din
Pe
62.
știu. Poate ne spun cei de la 
fabrică.

Acum, cînd văd pe cîte unul 
știrb, îmi spun : „Ăsta precis 
a mîncat dulceață de la „Mu
reșeni". In ceea ce mă pri
vește, eu nu mai mănînc nici 
de la mama. Nu de alta, dar 
am aflat că măselele de lapte 
nu sînt prea multe.

în ceva tare, am simțit 
in fundul ochilor o du- 
năpraznică și în gură 
corpuri ca două pietri- 
Le-am pus în palmă.

de la fabrica „Mureșeni" 
Tg. Mureș. Eticheta avea 

ea imprimate cifrele 30 .9
Ce or fi însemnînd, nu

La Bacău, tata îmi zice: 
„Fii liniștit că eu cobor 'să-mi 
iau niște țigări. Trenul stă 
destul". 11 priveam pe fereas
tră. A mers de la un capăt la 
altul al peronului. Am văzut 
și eu o firmă de farmacie, 
două ștanduri cu cărți, altele 
cu dulciuri, un chioșc cu zia
re, dar tutungerie de loc. Tata 
a vrut să intre în sala de aș
teptare. Omul de la ușă nu 
i-a dat voie cu nici un chip, 
iar tăticu a rupt-o la fugă și 
a ieșit tocmai pe la capătul 
peronului. Eu făceam haz vă- 
zîndu-l cum aleargă. Dar, pes
te cîteva clipe n-am mai rîs 
pentru că trenul a plecat- tata

a rămas în Bacău și eu tn 
tren. Am început să plîng. La 
Adjud s-a suit un ceferist și 
mi-a spus că la București mă 
va aștepta un milițian care 
mă va duce acasă, cu bagaj 
cu tot, și că tata vine cu tre
nul următor.

Așa am pățit. Am tras o 
spaimă de o țin minte și 
acum.

Credeți că din cauza gos
podarilor din gara Bacău, care 
au pus tutungeria aiurea, în 
loc să o pună pe peron, la în- 
demîna călătorilor ? Nuu I Din 
cauza lui tăticu, că nu se mai 
lasă o dată de fumat I

Desene
NEAGU RADULESCU

O ULEIUL
ZBURĂTOR

Cînd, după ce am venit cu 
tăticu de pe teren, l-am rugat 
să-mi cumpere o cască de mo- 
tociclist, a rîs de mine.

— Pe trotinetă n-ai nevoie 
de cască, nici măcar pe bici
cletă.

— Păi, cînd am să capăt...
— Lasă că îți cumpăr eu. 

O bicicletă I
Am sărit în sus de bucurie, 

dar cască tot l-am cerut. Și 
i-am explicat :

— Am nevoie de ea pentru 
blocul 20.

La noi, pe bulevardul 1 Mai, 
la nr. 323, se află blocul cu 
pricina. Are 10 etaje. De la 
ferestrele noastre i se vede 
toată partea din spate. O pri
veliște grozavă, mai 
prinz și seara, cînd 
termină treaba pe la 
rii. Atunci ai ocazia 
vezi cum zboară pe 
coji de castraveți 
de ardei, resturi din borcanele 
sparte și alte obiecte de bu
cătărie. Am verificat personal, 
dar la nici unul dintre cele-

lalte cinci blocuri turn n-am 
mai văzut ceva asemănător. 
De-aia vreau cască, să mă a- 
pere cînd mă joc.

Tata, la argumentele mele, 
iar a rîs. Dar, a doua zi, sea
ra, după ce abia plecase, că 
era de serviciu, s-a întors eu 
cămașa și pantalonii plini de 
ulei. De la bucătăria unuia 
din apartamentele blocului 20 
cineva aruncase uleiul din ti
gaie pe fereastră, tocmai pe 
tăticul meu.

El era furios, mămica de
zolată.

— Și cînd te gindești că în 
blocul ăsta sînt numai oa
meni care „se pretind", dar 
gospodinelor le este greu să 
păstreze altfel uleiul și pre
feră să-l arunce în stradă — 
spunea tata. Și cînd te mai 
gindești că administrația e 
doar la 15 metri și nu vede 
mizeria din spatele blocului.

A doua zi, cînd ne conducea 
la gară, pe mama și pe mine, 
mi-a promis că-mi va cum
păra cască și fîș-fîș special. 
Tăticu se ține de cuvînt, mai 
ales cînd e 
bine. Acum 
zburător.

convins că face 
l-a convins uleiul

ales la 
se cam 
bucătă- 
rară să 
ferestre 

și cotoare

*
M-am oprit aici cu citirea 

însemnărilor lui Costin. M-am 
bucurat că serie frumos, dar 
m-a cuprins și un fel de ciu
dă că, uneori, cei mari nu se
sizează niște lucruri care fi 
deranjează chiar și pe un co
pil.

I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
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Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnului CHTVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

rtaje O 
repo
• Știri

Știri interviuri

ZILNIC rtaje 
inter

viuri reportaje * Știri 
interviuri reportaje • Știri

Cu prilejul Sărbătorii Naționale, vă transmit, în numele po
porului italian, cele mai sincere urări pentru prosperitatea Re
publicii Socialiste România si pentru bunăstarea dv. personală.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italiene

BUCUREȘTI

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi eliberării României, vă transmit cele 
mai sincere felicitări, în numele poporului și guvernului argen
tinian și în numele meu personal, adresîndu-vă urări pentru 
prosperitatea țării prietene, fericirea poporului său și pentru 
fericirea dumneavoastră personală.

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele Națiunii Argentiniene

Cu ocazia sărbătorii naționale române sînt fericit să adresez 
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și urările călduroase 
pe care le formulez pentru prosperitatea României și pentru 
fericirea poporului român.

Doresc sincer ca legăturile de cooperare prietenească între 
cele două țări ale noastre să se dezvolte.

NORODOM SIANUK 
Șeful Statului Cambodgia

ACTUALITATEA
CRONICĂ

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republieii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a României doresc să transmit 
Excelenței Voastre și membrilor guvernului dumneavoastră 
felicitările noastre sincere și cele mai bune urări.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima Excelenței 
Voastre, în numele guvernului și al meu personal, urările 
noastre cele mai sincere pentru sănătatea dumneavoastră și 
pentru bunăstarea poporului dumneavoastră.

Cu speranța că relațiile dintre țările noastre se vor întări și 
mai mult.

ZAKARIA MOHIEDDIN 
prim-ministru al Republicii 

Arabe Unite

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale, am onoarea de a transmite Excelen
ței Voastre salutări cordiale și urări de fericire personală atît 
în numele meu cît și în numele poporului Uruguayan.

ALBERTO HEBER USHER 
Președintele 

Consiliului Național Guvernamental 
al Republicii Uruguay

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Prin Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tov. dr. 
Voinea Marinescu a fost revocat din func
ția de ministru al Sănătății și Prevederilor 
Sociale.

★
Prin Decret al Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, tov. acad, 
prof. dr. Aurel Moga a fost numit în 
funcția de ministru al Sănătății și Preve
derilor Sociale.

Sofia va face o vizită 
in R. P. Bulgaria.

Din delegație fac 
parte Stan Petre, pre
ședintele Comitetului 
Executiv al Sfatului 
Popular al raionului 
1 Mai, și Ion Mano- 
liu, președintele Comi
siei permanente de 
deputati pentru con
struct^ arhitectură și 
sistematizare a orașu
lui București.

★
în aceeași zi, dele

gația Sfatului Popular 
al orașului București a 
sosit la Sofia.

Vasile Florescu de la 
Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” din Capi
tală.

Excelenței Sale CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cu prilejul acestei fericite aniversări, zi de perfectă înfrățire 
între popoarele noastre, rog pe Excelența Voastră să transmită 
felicitările noastre călduroase poporului și guvernului român.

Sînt convins că eforturile pe care le depuneți cu atîta ge
nerozitate pentru bunăstarea și prosperitatea poporului dv. vor 
fi încununate de mari succese.

Fie ca relațiile algeriano-române să se lărgească și să se 
consolideze tot mai mult prietenia dintre popoarele noastre.

Cu ocazia sărbătorii zilei naționale a României țin să vă 
adresez felicitările mele foarte sincere.

In numele guvernului și poporului mauritanian și al meu 
personal, vă transmit urările noastre de fericire și prosperitate 
dumneavoastră personal, guvernului și poporului român.

Cu înaltă considerațiune,

MORTAR OULD DADDAH 
Președintele Republicii Islamice 

Mauritania

Excelenței Sale

După vizita făcută 
în orașul Sibiu, dele
gația Asociației de 
prietenie sovieto-io- 
mână, condusă de V. 
I. Konotop, a sosit 
sîmbătă dimineața la 
Brașov. Vizitînd Uzina 
„Steagul Roșu", oas
peții au fost informați 
despre istoricul și 
perspectivele produc
ției noastre de auto
camioane. însoțită de 
Iosif Hess, vicepreșe
dinte al Sfatului Popu
lar regional Brașov, 
delegația a vizitat 
apoi cartierele de 
blocuri din zona Uzi
nei „Steagul Roșu" și 
alte obiective social- 
culturale ale orașului.

Seara, la Casa prie
teniei româno-sovieti- 
ce, ARLUS, membrii 
delegației sovietice 
s-au întîlnit cu oameni 
ai muncii din uzinele, 
fabricile si instituțiile 
de cultură ale orașu
lui. în cadrul întilni- 
rii a luat cuvîntul 
V. 1. Konotop, care a 
exprimat mulțumiri

pentru prilejul ce le-a 
fost oferit de a lua 
cunoștință de noile 
succese obținute de 
poporul român in ope
ra de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

In numele oamenilor 
muncii din orășul și 
regiunea Brașov, prof, 
dr. Victor; Hoffmann, 
președintele Consiliu
lui regional ARLUS, a 
salutat călduros pre
zența în regiunea 
Brașov a delegației 
sovietice.

La întîlnire a mai 
luat cuvîntul Gheor- 
ghe Raita, secretarul 
Comitetului de partid 
al Uzinelor de autoca
mioane JSteagul Ro
șu".

O delegație a Sfa
tului Popular al ora
șului București condu
să de Ion Cosma, pre
ședintele Comitetului 
Executiv a plecat sîm
bătă spre Sofia unde 
la invitația Sfatului 
Popular al orașului

Cu înaltă considerațiune 
HOUARI BOUMEDIENNE 

Președintele Consiliului de Miniștri 
și Președintele Consiliului Revoluției

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia zilei naționale a țării dumneavoastră, doresc să 
adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire per
sonală, de prosperitate și bunăstare poporului dumneavoastră 
prieten.

SABAH AL SALIM AL SABAH 
Emirul Kuweitului

La invitația Acade
miei Republicii Socia
liste România, a sosit 
în Capitală prof. Fre
derick Seitz, președin
tele Academiei Națio
nale de științe din Wa
shington, membru de 
onoare al Academiei 
Republicii Socialiste 
România.

Teatrul de stat de 
miniaturi din Lenin
grad și-a început tur
neul în țara noastră 
cu spectacolul „Ce-o 
să fie prezentat 
sîmbătă seara pe sce
na Teatrului Național 
din Cluj. Artiștii so
vietici, în frunte cu 
artistul poporului al 
R.S.F.S, Ruse, Arkadi 
Raikin, au prezentat 
un program de mare 
succes,

La reușita progra
mului și-a dat con
cursul actorul român

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Sînt bucuros să mă folosesc de prilejul aniversării eliberării, 
pentru a trimite Excelenței Voastre, membrilor Consiliului de 
Stat și poporului Republicii Socialiste România cele mai căl
duroase și prietenești urări.

In numele meu personal, al membrilor Consiliului Republi
can și al guvernului și poporului Republicii Arabe Yemen, do
resc dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două țări 
ale noastre, bunăstarea poporului român și fericirea Excelenței 
Voastre.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
Președintele Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu- ocazia eelei de-a 22--a aniversăr' a zilei naționale' a "Re
publicii Socialiste România, vă rog să primiți Excelență, în 
numele meu și al colegilor mei, membri ai Consiliului Suprem 
de Stat al Republicii Sudan, și în numele poporului și guvernu
lui Sudanului, sincerele noastre felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru progresul 
și prosperitatea continuă a poporului prieten al Republicii So
cialiste România.

ISMAIL EL AZHARI 
Președintele 

Consiliului Suprem de Stat 
al Republicii Sudan

Excelenței Sale

Domnului CHPVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, adresez 
Excelenței Voastre, din partea Consiliului Federal, călduroase 
felicitări și urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a 
poporului român.

HANS SCHAFFNER 
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Socialiste România, am 
onoarea să prezint Excelenței Voastre felicitările mele căl
duroase împreună cu cele mai sincere urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.

HABIB BOURGUIBA 
Președintele Republicii 

Tunisia

Plecarea delegației 
Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

Sîmbătă la amiază a părăsit 
Capitala delegația Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de 
prof. ing. G. I. Brankov, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare a Adunării 
Populare, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România.

Oaspeții au fost conduși la 
aeroport de acad. St. S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Marii 

i Adunări Naționale, arh. Ni- 
colae Bădescu, președintele 
Comitetului' de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sis
tematizare, Ion Pas, președin
tele Comitetului de conducere 
al grupului român al Uniunii 
interparlamentare, președinți 
ai unor comisii permanente, 
alți deputați ai M.A.N., func
ționari superiori din M.A.N.

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

Acad. St. S. Nicolau și prof, 
ing. G. I. Brankov, au rostit 
cuvîntări de salut.

★
în cursul aceleiași zile, dele

gația parlamentară bulgară 
s-a înapoiat la Sofia.

(Agerpres)
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Orizonturile 
diferite ale

„desprinderii 
de țărm"

Ca profesor și director de 
școală, am încercat totdeauna 
un sentiment de amărăciune 
atunci cind am lost martorul 
sau arbitrul unor cazuri de fe
lul acesta. Adolescenți și ado
lescente, de la care nu sperai 
decit lucruri frumoase, s-au 
pierdut uneori de colegii lor, 
ratind lot restul vieții, numai 
datorită acestei ruperi forțate, 
adesea cutremurătoare, de fa
milia lor binevoitoare și pro
tectoare.

Deși fenomenul este sporadic 
și fără perspective de dezvol
tare, fiecare dintre factorii 
educației are datoria să veghe
ze la preintimpinarea unor si
tuații de acest fel.

★
Problemele majore ale viefii 

de familie sint multe și variate 
puțind forma obiectul unor 
studii ample. Aici insă nu-mi 
propun să subliniez decit citeva 
aspecte. Printre altele, unul pe 
care îmi îngădui să-l numesc 
al integrării adolescentului In 
angrenajul complex al vieții de 
familie.

Cind vezi, pe stradă, adoles
cenți sau adolescente cu saco
șele Încărcate de cumpărături 
sau, acasă, îngrijind florile, re-

parlnd o sonerie, vopsind o 
ușă sau o fereastră, hrănind pă
sările sau animalele din gospo
dărie, ajutind mamei la pregă
tirea mesei, la spă/atul vaselor, 
la călcatul ruielor, la supra
vegherea fraților tfi a surorilor 
mai mici, nu ai nevoie de prea 
multe cunoștințe de pedagogie 
ca să-ți dai seama că aceștia 
se integrează firesc în viata 
sănătoasă a familiilor lor, spre 
care tinde tot mai mult socie
tatea noastră bazată pe egali
tatea, nu numai în drepturi, ci 
și In îndatoriri.

Mai există și alte categorii 
decit cele susmenționate ? Da, 
a acelora care plutesc, din vina 
lor sau a altora, alături de 
familie. O fată care la 16—17 
ani așteaptă pliclisilă să fie 
invitată la masă de mama ei, 
obosită de munca zilei, sub 
pretextul că are de învățat, de 
citit literatură, de exersat la 
pian sau ia acordeon, că „ișl 
menajează miinile’ sau că se 
„surmenează", dovedește oricui 
că n-a reușit să se integreze 
în viata de toate zilele a fami
liei, că duce o existentă parazi
tară sau semiparazitară, că 
planează pe undeva prin 
preajma părinților, indiferentă 
la problemele și preocupările 
lor.

Familia prin însăși natura ei, 
este cea dinții și, după părerea 
mea. cea mai eficace școală a 
vieții. Aici se invată ce sens 
au iubirea, munca, cinstea, co
rectitudinea. respectul reciproc, 
tăria caracterului integritatea, 
devotamentul, abnegația; aici 
se pot cunoaște cele mai mari 
și mai durabile satisfacții. To
tul depinde de măsura în 
care fiecare adolescent reușeș
te să se integreze fn viata 
familiei lui, detașindu-se de ea 
numai ații cit este necesar să-și 
ia treptat zborul spre Închega

rea, la vremea potrivită, a unei 
familii proprii.

In cazul acesta, detașarea și 
integrarea nu se exclud. Prima 
nu este decit una din formele 
de manifestare a personalității 
în curs de conturare; a doua 
o dovadă a sudării viefii de 
familie, a coeziunii ei, a armo
niei și a eficacității educației 
exercitate de părinți și de 
școală in această direcție.

Preludiu
gospodăresc 

pentru 
anotimpul alb
hectarul cultivat 38 000 kg. 
masă verde la coasa I și 
20 000 -28 000 kg. la coasele a 
Il-a și a III-a, iar fînul obți
nut a fost în bună parte de
pozitat în baloți sau prin us
care pe suporți sau prin cu- 
renți de aer dirijați. Efortu
rile depuse au fost mari, dar 
sînt sau nu în cîștig aceste 
unități ? Sînt în cîștig și încă 
de două ori : odată, pentru că 
un hectar irigat a produs cît 
trei sau patru din celelalte, 
iar apoi, prin aceea că fînul 
obținut este mai bogat în uni
tăți nutritive, sporul fiind 
echivalent, la hectar, cu nece
sarul producerii a 3 150 litri 
lapte. La figurat vorbind, în 
aceeași șiră de fin se află mai 
mult lapte.

Pentru toate acestea un me
rit au și tinerii. La zeci și

zeci de cooperative agricole 
numai tineretul a asigurat 
strînsul și depozitatul acestui 
valoros furaj. Dintre ei au fost 
recrutați cosașii și stivuitorii 
în ariile de furaje. Și lucrurile 
au decurs foarte bine. Inter
vențiile rapide la cosit, la 
strips și depozitat s-au con
cretizat în aceea că, în pre
zent, cooperativele agricole 
din regiunea București dispun 
de peste 200 000 tone fin de 
lucerna de cea mai bună ca
litate. Această situație ne per
mite ca, fără să greșim, încă 
de acum între sectorul crește
rii animalelor și producțiile 
ridicate să așezăm semnul 
egal.

Fără îndoială despre spi
ritul gospodăresc în strîn
sul și depozitatul în con
diții bune a furajelor, des
pre munca însuflețită, nu 
numai în regiunea Bucu
rești se poate vorbi, dar și în 
Banat, în Mureș-Autonomă 
Maghiară, Ploiești, Argeș și în 
alte părți. Deși mai avem în 
față mai mult de două luni de 
bună vegetație în cîmp și 
probabilitatea aplicării a încă 
o coasă la lucerna, totuși se 
poate aprecia că și aici s-au 
asigurat încă de pe acum can
titățile de furaj fibros nece
sare pentru întregul efectiv de 
animale proprietate obștească 
a cooperativelor agricole de 
producție.

O sursă de nutreț cu pon
dere ridicată în structura ba
lanței furajere o constituie, în 
țara noastră, cele peste 650 000 
de hectare finețe naturale 
aflate în proprietatea coope
rativelor agricole de produc
ție. Folosite rațional, aceste 
suprafețe pot asigura aproxi
mativ 40 la sută din necesarul 
de nutrețuri fibroase. Practica 
dovedește însă că. deși s-au 
întreprins unele măsuri, totuși

aceste terenuri sînt departe de 
a pune în valoare potențialul 
lor de producție. Astfel, im
portante suprafețe sînt supuse 
procesului de înmlăștinare, al
tele sînt păscute excesiv în 
primăvară, ceea ce diminuea
ză cu mult producția de fin și 
accentuează procesul de de
gradare (cazuri întîlnite în re
giunile Argeș, Ploiești și Ba
cău), iar pe unele suprafețe nu 
se aplică lucrările de curățire 
(regiunile Brașov, Cluj, Su
ceava). De asemenea, fertili
zarea fînețelor — acțiune ce 
asigură obținerea unor mari 
sporuri de producție — s-a 
aplicat sporadic și numai pe 
suprafețe mici.

Iată, deci, numai cîteva di
recții în care munca trebuie 
mult mai bine organizată 
pentru ca să putem avea mai 
mult fin pentru animalele 
proprietate obștească, mai 
mult lapte și produse lactate 
pe piață.

In aceste zile este în toi re
coltatul fînețelor — îndeosebi 
în zona montană. Acum, mai 
ales, ar trebui să vorbim de 
ritmuri înalte, de mobilizarea 
largă a oamenilor la cosit și 
depozitat. în regiunile Sucea
va. Bacău, Brașov. Hunedoara 
și Mureș-Autonomă Maghiară 
aceste acțiuni se desfășoară 
însă nesatisfăcător.

Pentru regiunea București 
putem vorbi despre o expe
riență a organizațiilor U.T.C. 
privind mobilizarea tinerilor 
la strînsul și depozitatul fura
jelor. Cred, că, în această di
recție, și organizațiile U.T.C. 
din celelalte regiuni ar putea 
face mai multe lucruri intere
sante. în ultimii ani mai ales, 
tinerii din toată țara au par
ticipat cu mult entuziasm la 
executarea lucrărilor amelio
rative pe pășunile și fînețele 
naturale. Acum participarea

Peste 70 de fotogra
fii cuprinzînd imagini 
din timpul vizitelor 
delegațiilor țării noas
tre în R. D. Vietnam, 
Iran, Turcia și Dane
marca, sau ilustrînd 
prezența României la 
tîrgurile internaționale 
organizate anul acesta 
peste hotare, momen
te din întrecerile spor
tive internaționale un
de reprezentanții noș
tri au ocupat locuri 
fruntașe, precum și al
te aspecte, alcătuiesc 
o interesantă expoziție 
deschisă de curînd la 
Casa de cultură din 
Brăila. Ea are drept 
scOp informarea oame
nilor muncii asupra 
activității și prezenței 
României pe plan in
ternațional.

Rețeaua electrică se 
extinde tot mai mult In 
satele și comunele re
giunii Oltenia. Pînă în 
prezent, au intrat sub 
cablurile de înaltă 
tensiune 717 localități, 
în alte 40 de comune 
se desfășoară lucrări 
de noi instalații.

Paralel cu noile in
stalații în multe loca
lități ale regiunii Ol
tenia, se execută lu
crări de extindere a 
rețelelor electrice. (M. 
DUMITRESCU).

Moderna maternitate din Bacău
Foto: AGERPRES

După prima etapă a celui de-a! Il-lea 

Concurs republican de struguri
Sîmbătă s-a încheiat 

prima etapă a celui 
de-al II-lea Concurs 
republican de struguri 
de masă timpurii, or
ganizat de Consiliul 
Superior al Agricul
turii.

Soiul de struguri 
„Cardinal", prezentat

de gospodăriile agri
cole de stat Manasia, 
Murfatlar, Neptun, Lă
țești și altele, de coo
perativele agricole de 
producție Berza și 
Zmeeni a primit cele 
mai multe medalii de 
aur. Au mai fost pre
miate soiurile Regina

Viilor, Muscat Ham
burg și altele. De ase
menea, s-au evidențiat 
cîteva soiuri noi de 
struguri de masă, cre
ate de stațiunile expe
rimentale și institutele 
de cercetări.

(Agerpres)

lor e așteptată la recoltatul și 
depozitatul fînurilor, la ini
țierea unor acțiuni largi în
dreptate spre strînsul în de
pozite a tuturor plantelor sau 
produselor secundare de la 
cultura mare — vrejii de do- 
vleci și fasole, capitule și 
frunze de floarea-soarelui, 
ierburi de baltă și, îndeosebi, 
a porumbului cultivat pentru 
siloz, adică a tuturor produse
lor vegetale care pot fi folo
site ca nutrețuri pentru ani
male — la aplicarea metodelor 
de conservare a fînurilor și a 
celorlalte furaje. De aseme
nea, pregătirea spațiilor de 
însilozare, acțiunea în sine de 
depozitare sub această formă 
a furajelor, pot constitui tot 
atîtea șantiere de lucru pentru 
tineret, pentru ceilalți țărani 
cooperatori.

Acordînd în continuare a- 
tenția cuvenită problemei asi
gurării unei baze furajere co
respunzătoare, atît cantitativ 
cît și calitativ avem convin
gerea că oamenii muncii din 
agricultură vor desfășura o 
activitate și mai rodnică, ast
fel incit din primul an al 
cincinalului să depășim indi
catorii de plan stabiliți și să 
asigurăm treptat un loc pre
cumpănitor al zootehniei în 
cadrul agriculturii noastre so
cialiste.

Paralelism
Pledoaria a luat sfîrșit. 

Avem în față un tînăr firav, 
cu privirea deschisă, atît de 
zimbitor că nu-i de mirare că 
toți țin la el...

— Să nu-l judecați la 
gazetă tocmai acum, cind se 
îndreaptă, intervine timid fos
tul său meșter Bacso Iosif, cel 
care ar fi vrut să-l ia la 
palme de atitea ori, dar nu 
l-a luat, că s-a abținut, dar 
i-a făcut papară de cinci ori 
într-o zi, iertîndu-l de șase 
ori...

— De fapt, declară Vasile 
Belceanu, vroiam să fac și 
eu, vorba aia. pe nebunul, 
pînă ce am văzut că nu ține...

O dată m-a prelucrat unul, 
Roman. Mi-a zis, vorba aia, 
că ce viitor o să am și eu, că 
azi mîine o să fiu la casa mea, 
și ce casă o să mai ^fie aia, 
dacă eu dau mereu, vorba aia, 
în bară.

Vasile a devenit „reflexiv" 
și a hotărît să se facă băiat 
cuminte. Și-a luat vreo 30 de 
angajamente, la toate ședin
țele, după fiecare perdaf, dar 
nu știu cum se făcea că ele 
nu durau mai mult decit 
chenzina, adică vreo trei zile. 
S-a înscris și la școala serală 
că avea, vorba aia, doar șase 
clase, dar a picat la vreo două 
examene de a Vil-a, însă, 
vorba aia, se întîmplă, și la 
anul n-o să se mai întîmple. 
De altfel se însoară. Nu chiar 
imediat, să se mai liniștească 
un pic (și fetița de la „Pielă
rie" îi spune „lasă-te și tu, 
vorba aia, de prostii, că nu 
mai ești copil"), dar curînd 
„face pasul", că are și ceva la 
C.E.C., strînge la salariu, că 
așa i-a zis meșterul, și n-a zis 
rău...

Ei, dacă îl alegeam pe loan, 
cum m-au sfătuit tovarășii, 
ce concluzie frumoasă tră
geam acum, dar Vasile, vorba 
aia, e mai nou, și mai tînăr, 
cu un an, ce, e puțin un 
an ? ! La el apele nu s-au ales 
parcă de tot, mai sînt ames
tecate și... De !...

Dar de unde optimismul pe 
care ți-l lasă totuși întîlnirea 
cu Vasile ? Poate din parale
lismul cu destinul fratelui, 
care a trecut prin aceleași 
meandre, pînă a găsit li
manul... Ba nu, există și o 
altă explicație. Nu l-a cruțat 
nimeni, dar toți au fost buni... 
Au știut să judece, dar și să 
înțeleagă, să unească severi
tatea cu zîmbetul, exigența cu 
răbdarea.. Nu atît prelucră
rile l-au făcut să simtă că 
„nu mai ține", cit senzația 
că-i înconjurat de o omenie 
care contaminează. Și cind, 
vorba aia, începi să te simți 
mic. în comparație cu...

Gîndul acesta a adus pe 
chipul lui Belceanu Vasile 
prima undă de gravitate.

• Amatorii de fotbal din 
Capitală pot urmări astăzi 
în cadrul etapei a doua a 
campionatului categoriei 
„A" un interesant cuplaj 
în nocturnă ce se va des
fășura pe stadionul Repu
blicii. De la ora 18, se vor 
întilni formațiile Rapid 
București și U.T. Arad, iar 
în continuare Steaua Bucu
rești va primi replica echi
pei Politehnica Timișoara. 
In țară au loc partidele : 
Dinamo Pitești—Dinamo 
București; Petrolul Plo
iești—C.S.M.S. Iași; Univer
sitatea Cluj—Progresul 
București; Steagul Roșu 
Brașov—Farul Constanța și 
Știința Craiova—Jiul Pe- 
trila.
în cadrul emisiunii „Sport 

și muzică" stațiile noastre 
de radio vor transmite pe 
programul I aspecte de la 
toate întîlnirile.

• Aseară pe stadionul Re
publicii s-a disputat a 
doua reuniune internațio
nală de box cu participa
rea unor pugiliști din 
U.R.S.S., Tunisia și țara 
noastră. Iată rezultatele 
înregistrate : Davidescu b.p. 
Azzedine; Aissaoui b.p. 
Crudu ; Saskov b.p. Gorea; 
Dinu b.p. Aounalah ; An
tonio b.p. Dolgov ; Bouk- 
hris b. ko. Dumitrescu ; 
Cojocaru b.p. Ghafari ; 
Vasiukin b.ab. Ghorghioni.

• Astăzi începe o nouă 
ediție a campionatului re
publican masculin de hand
bal. Deoarece majoritatea 
echipelor participante dau 
jucători selecționatei de 
tineret, care în prezent 
efectuează un turneu în 
Cehoslovacia, prima etapă 
programeză un singur joc : 
Dinamo București—Dinamo 
Brașov. Acest joc se va 
disputa cu începere de la 
ora 11 pe terenul Dinamo 
din Capitală.

• Sportivul român Ion 
Țiriac a obținut o nouă vic
torie în cadrul concursului 
internațional de tenis de la 
Portschach (Austria), înu/i- 
gînd în sferturile de finală 
ale probei de simplu băr
bați pe austriacul Ernst 
Blanke cu 7—9, 6—1, 6—2. 
Făcînd pereche cu Elschen- 
broich (R.F. Germană), Ion 
Țiriac s-a calificat și in 
semifinalele probei de du
blu bărbați, întrecînd în 
„sferturi" cu 6—2, 6—3 cu
plul austriac Blanke—Po
korny.

• Astăzi se reia campio
natul republican de rugbi. 
Prima etapă a returului 
programează pe stadionul 
Dinamo din Capitală un 
interesant cuplaj : Grivița 
Roșie București—Rulmen
tul Bîrlad (cu începere de 
la ora 9), iar în continuare 
partida Dinamo București— 
Știința Petroșeni. în țară 
au loc următoarele me
ciuri : Farul Constanța— 
Progresul București ; Pre
cizia Săcele—Steaua Bucu
rești ; Universitatea Timi
șoara—Gloria București. 
Partida dintre formațiile 
Constructorul București și 
C.S.M.S. Iași a fost am’- 
nată pentru data de 7 sep
tembrie.

(Agerpres)
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8,30 : Cum va fi vremea ? ; 
8,32 : Pentru noi, femeile; 
9,15 : Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar ; 10,30 : Emi
siune pentru sate ; 17,45 : Ma
gazin... duminical ; 18,45 : Te
lejurnalul de seară ; 19,00 :
Transmisiunea reprizei a Il-a 
a meciului de fotbal dintre 
echipele Rapid — U.T.A. ;
19.45 : Interpretul preferat. 
Muzică populară la cererea 
telespectatorilor ; 20,05 : Do
cumente de piatră : Horia — 
film realizat de Studioul de 
Televiziune București ; 20,25 : 
Cerul, marea și ei... interpreții 
— transmisiune de pe litoral 
(partea I). își dau concursul: 
Paula Ghențer, Luminița Do- 
brescu, Ilinca Cerbacev, Sori
na Dan, Paul Gher ';er, Hoția 
Moculescu, Sergiu Cioiu;
20.45 : Transmisiunea reprize,
a doua a meciului de fotbal 
dintre echipele Steaua — 
Politehnica ; 21,30: Certil,
marea și ei... interpreții (par
tea a Il-a); 21,50 : Filmul: 
„Hoțul din Bagdad" ; 23,15 : 
Telesport; 23,30 : Telejurna
lul de noapte ; 23,40 : închi
derea emisiunii.



• Știri însemnări com
entarii # Știri însemn
ări 
ent ZILNIC corn

arii
S Știri însemnări nom
entarii O Știri însemnări

La Budapesta

Expoziție 
de artă 

românească 
BUDAPESTA 27 (Agerpres).

— Sîmbătă, 27 august a.c., în 
sala de expoziții Ernst Mu
seum din Budapesta a avut 
loc vernisajul Expoziției de 
artă plastică contemporană 
românească. Au fost prezenți 
Kiss Karoly, secretar al Consi
liului Prezidențial al R. P. 
Ungare, Demeter Sandor, vi
cepreședinte al Institutului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și 
cultură, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice și atașați 
culturali. A participat, de ase
menea, Dumitru Turcuș, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. Ungară, și 
colaboratori ai ambasadei.

Cu acest prilej au rostit cu- 
vintări Tamas Ervin, secretar | 
general al Uniunii artiștilor I 
plastici din R. P. Ungară, și I 
Costin Ioanid, rectorul In- I 
stitutului de artă plastică ,‘,Ni- 
colae Grigorescu" din Bucu
rești.

La Sofia

PORII SPRE LUMINA CĂRȚII

Pentru tinerii din Republica Ciad, porțile școlilor se deschid tot mai mult. Deși 
moștenirea analfabetismului n-a fost încă pe deplin lichidată, s-au obținut succese 
în școlarizarea tineretului. Anul acesta în școlile primare din această țară învață 
150 000 de băieți și fete. Fotografia noastră înfățișează școlari din Fort Lamy îm

preună cu profesorul lor

— Impasul de la Salisbury —i
Răgazul de scurt metraj 

al domnului Wilson este 
tulburat de gindul întilnirii 
cu conducătorii statelor din 
Commonwealth. Ceea ce in 
alte condiții putea fi o 
amabilă și comodă reuniu
ne amenință să se transfor
me intr-o furtună politică, 
firește dacă previziunile de 
pină acum se vor adeveri. 
Interlocutorii premierului 
britanic (in majoritate) sînt 
profund nemulțumiți de 
ezitările Londrei în pro
blema rhodesiană, de nepu
tința puterii dominante de 
a chema la ordine pe inve- 
terații rasiști de la Salis
bury. „Independența" Rho- 
desiei de sud este un pro
dus al slăbiciunii pe care 
Londra o manifestă față de 
minoritatea albă care a 
acaparat puterea în dauna 
imensei majorități negre. 
Anglia a promis că va pune 
capăt cu repeziciune aces
tei „independențe" dar în 
afara unor violențe verbale 
nu a întreprins aproape 
nimic. Iar treptat chiar și 
ascuțimea limbajului a în
ceput să se tocească. Echi
vocul poziției londoneze a 
fost dezvăluit pe deplin o- 
dată cu angajarea unui 
dialog cu aroganții dirigui

tori de la Salisbury. Emî. 
sării englezi se aflau în 
postura unor solicitanți. I 
se propunea Iui Ian Smith 
o imblînzire măcar apa
rentă. Liderul sud-rhode- 
sian — care cîștigase un 
timp prețios — a înțeles 
să-și joace toate cărțile. 
Cele trei etape ale contac
telor preliminare s-au în
cheiat cu un bilanț nega
tiv. „Runda a treia" — ex
trem de scurtă — a repre
zentat un veritabil fiasco.

Acest bilanț 100 la sută 
negativ era lesne previzibil 
dacă se luau în considerare 
mai multe fapte :

a) prăbușirea „politicii 
sancțiunilor". („Pină acum 
sancțiunile împotriva Rho- 
desiei se dovedesc un eșec 
complet" — scria THE 
NEW YORK TIMES) ;

b) convingerea lui Ian 
Smith că Londra este cea 
care trebuie să plătească 
polițele „independenței" 
rhodesiene. Smith afirma 
în ajunul negocierilor: 
„Guvernul britanic trebuie 
să discute modul cum în
țelege să traverseze situația 
dificilă în care s-a închis 
el singur după declarația 
de independență a Rhode- 
siei". Deci, negocierile în

viziunea lui Smith trebuiau 
să se finalizeze printr-o ca
pitulare necondiționată a 
Londrei.

c) presiunile opiniei pu
blice britanice și ale Com- 
monwealthului limitau po
sibilitățile de manevră ale 
negociatorilor britanici. De 
altfel, șansele lor erau mi
nime. THE NEW YORK 
TIMES, referindu-se la pă
rerile care circulă la Pre
toria, afirma că „nimeni nu 
crede că Smith va renunța 
sau ar putea renunța la in
dependență ca preț al unei 
înțelegeri cu Anglia". Di
plomația engleză și-a fixat 
un singur obiectiv : să cîș- 
tige timp pentru a depăși 
momentul critic al confe
rinței Commonwealthului. 
Negocierile de la Salisbury 
trebuiau să justifice pasi
vitatea britanică, absența 
mult promiselor „acțiuni 
hotărîte". Dar noul eșec 
complică situația guvernu
lui britanic.

La Londra se declară că 
este vorba doar de „o în
trerupere" și nicidecum de 
„o ruptură definitivă". 
Tentativele de minimaliza
re pe care le întreprinde 
diplomația britanică își au 
explicația în calcule care

privesc relațiile cu Com- 
monwealthul. Examinînd 
stadiul actual al dosarului 
rhodesian, constatăm o 
înăsprire a tonului lui 
Smith. Acesta intenționează 
să aducă amendamente la 
„clauzele fundamentale" ale 
constituției din 1961 pentru 
a da vesminte legale „in
dependenței". Dacă Smith 
avansează pe drumul „in
dependenței", diplomației 
britanice îi va fi dificil să 
reînnoade dialogul cu 
Salisbury. „Este greu de 
întrevăzut cum ar mai pu
tea fi reluate aceste nego
cieri" — scrie TIMES. 
Deocamdată, oficialitățile 
britanice califică drept 
„provocatoare" atitudinea 
regimului lui Smith și pre
cizează că inițiativa între
ruperii negocierilor aparți
ne premierului Wilson. 
Este cumva o manevră de 
ultimă oră pentru a con
tracara criticile parteneri
lor africani din Common
wealth ? Oricum, apropiata 
reuniune va ocaziona „o 
privire cît se poate de cri
tică asupra politicii brita
nice" — cum prevede, 
realist, ziarul GUARDIAN.

EUGENIU OBREA

Succesul 
vinurilor 
românești

SOFIA — 27 Corespondentul 
Agerpres, C. Linte, transmite : 
La Sofia se desfășoară în pre
zent primul concurs interna
țional de vinuri din R. P. Bul
garia. în primele cinci zile au 
fost degustate probe de vinuri 
aparținînd celor 26 de țări 
participante la concurs. Cele 
mai bune rezultate înregistra
te pînă acum au fost obținute 
de vinurile din țara gazdă, din 
Republica Socialistă România 
și R. F. Germană.

Din cele 23 sorturi de vin 
românesc prezentate la con
curs, zilele acestea au fost 
degustate 21, dintre care 15 
sorturi au obținut medalii de 
aur și șase de argint. Printre 
vinurile care au obținut me
dalii de aur se numără Trami- 
ner de Tîrnave, Grasă de 
Dealu Mare, Tămăioasă de 
Drăgășani și Iași, Merlot de 
Odobești, Cabernet Sauvignon 
de Murfatlar.

Recentul cutremur din Turcia a produs mari ravagii. Foto
grafia transmisă de A.F.P. redă un aspect din zona sinistrată : 

clădiri prăbușite, mormane de ruine

Fără exagerare, călătorul care parcurge drumurile Gre
ciei poate spune că a văzut un imens muzeu al antichității 
și al perioadei bizantine : la tot pasul vestigiile acestor pe
rioade sînt prezente. Totuși, pentru a avea o imagine mai 
cuprinzătoare trebuie să vizitezi muzeul național din Atena.

înființat în 1874 într-o clă
dire mică, muzeul a fost com
pletat treptat, ocupînd astăzi 
un ansamblu arhitectonic neo
clasic, impunător, care atrage 
permanent tineri și bătrîni, 
greci și străini.

încă din prima sală faci cu
noștință cu mărturiile civiliza
ției myceniene, situată de isto
rici între secolele 15 și 11 îna
intea erei noastre. Centrul a- 
cesteia se găsește în Peloponez 
Ia Mycena, unde săpăturile ar
heologice au scos Ia iveală 
două monumente principale : 
cetatea, situată pe culmea 
unui deal înalt și mormintul 
itribuit inițial lui Agamemnon. 
Caracteristică pentru tehnica 
ridicării acestor clădiri este 
folosirea așa-ziselor „pietre ci- 
clopiene", adevărate stînci gi
gantice, cîntărind tone întregi, 
și pe care legenda Ie atribuie 
forței cu totul ieșite din co
mun a fabuloșilor „ciclopi" re
coltați împotriva zeilor. Re- 
'lectezi și astăzi, ca în fața 
mei enigme, Ia felul în care 
iuțeau ridica oamenii acelor 
impuri blocurile respective, 
Ieoarece și astăzi ar fi nece
sare macarale foarte puterni
ce pentru operații similare... 
’oarta de intrare are un 
mens bloc de piatră, pe care

După 14 ore 
de discuții...

„Un record de rezis
tență", astfel denumește 
agenția France Presse 
ședința guvernului vest- 
german care a durat 14 
ore. Ea a fost consacra
tă, în esență, punerii la 
punct a proiectului de 
buget pe 1967.

Nu există încă precizări ofi
ciale asupra conținutului hotă- 
rîrilor adoptate de guvern în 
această privință. S-a aflat 

ț doar, potrivit agenției mențio
nate, că miniștrii nu au reușit 
să se pună de acord asupra 
unor reduceri substanțiale în 
cheltuielile bugetare. Se știe 
că una din prevederile prin
cipale ale planului de stabili
zare economică vizează redu
cerea cu circa 1 miliard și 
jumătate de mărci a bugetului, 
a cărui limită maximă fusese 
fixată anterior la 74 miliarde 
mărci. Ministrul finanțelor, 
Rolf Dahlgruen, urmează să 
dea explicații în cadrul unei 
conferințe de presă.

sînt sculptați doi lei, repro
duși deseori in cărțile de 
istorie din lumea întreagă. Pe 
locul cetății și al mormintu- 
lui au fost găsite numeroase 
obiecte expuse astăzi în săli
le muzeului atenian. Remarca
bilă rămine, de pildă, masca 
mortuară, considerată de către 
primii cercetători a fi a lui A- 
gamemnon, conducătorul oști
lor grecești în luptele duse 

COMORILE TRECUTULUI
împotriva Troiei și care la în
toarcere, acoperit de glorie, 
moare asasinat. Masca este de 
aur masiv, infățișînd figura 
unui om ce purta barbă și a 
fost găsit în mormintul regesc 
de la Mycena. Ea ne vorbeș
te nu numai despre riturile 
funerare din acea vreme, dar 
și despre gradul înalt în care 
se dezvoltaseră artele și bogă
ția la care ajunsese cetatea 
după luptele cu Troia. Răz
boaiele au trecut însă și peste 
Mycena, ea a fost dărîmată iar 
puținele obiecte care au putut

în lipsa unor precizări ofi
ciale în problemele economi
ce, atenția observatorilor con
tinuă să fie reținută de „afa
cerea generalilor", care a con
stituit cel de-al doilea subiect 
important al ședinței de ieri a 
guvernului. După cum s-a 
mai anunțat, membrii cabine
tului au aprobat înlocuirea din 
comandamentul Bundeswehru- 
lui cu aceeași promptitudine 
cu care măsurile respective 
au fost luate de cancelarul 
Erhard și ministrul apărării, 
von Hassel. Graba și fermita
tea cu care cei doi oameni de 
stat au tratat această proble
mă „indică, potrivit agenției 
France Presse, faptul că în 
momentul în care guvernul va 
trebui să înfrunte parlamen
tul pentru a impune măsurile 
economice pe care le preconi
zează, cancelarul, nedorind să 
favorizeze deschiderea unui al 
doilea front, a ținut să solu
ționeze rapid o situație care 
plasa Germania occidentală 
într-o poziție jenantă față de 
aliații săi și amenința să dis
crediteze guvernul în fața pro
priei sale opinii publice".

Noile numiri soluționează 
oare deplin problema ? Este 
probabil că măsurile luate vor 
stăvili înrăutățirea raporturi
lor dintre armată și guvern. 
Dar criza va avea fără îndoia
lă urmări pe plan parlamen
tar, avînd în vedere că Parti
dul Social-Democrat și nu
meroși deputați doresc o 
dezbatere amplă în Bundestag 
asupra acestui subiect.

Criza nu va rămîne fără 
urmări nici în armată. Von 
Hassel a declarat, într-o con
ferință de presă, că nu se aș
teaptă noi demisii în rîndul 
conducătorilor Bundeswehru- 
lui, dar că vor fi înlocuiți, din 
inițiativa guvernului, o serie 
de generali ai forțelor aerie
ne. Din spusele sale reiese că 
este vorba de înlocuirea unor 
generali care au participat la 
cel de-al doilea război mon
dial cu ofițeri mai tineri.

Însemnări din grecia
fi ascunse de localnici au reu
șit să înfrunte secolele. Prin
tre acestea figurează și tablele 
scrise, care pînă nu de mult 
erau încă o enigmă. Descifra- \ 
te, ele au dat la iveală o grea
că primitivă pe care o vorbeau 
aheenii într-o vreme despre 
care se știe încă prea puțin...

Epoca următoare este sinte

tizată în cîteva statui impre
sionante prin înălțimea lor, de
pășind trei metri, pe care is
toricii le denumesc „Kouroi". 
Ele înfățișează tineri cu o 
musculatură atletică, ștind în 
picioare, cu brațele lipite de 
corp. Stilul sculpturilor este, 
Ia prima vedere, influențat de
cisiv de cel egiptean care a 
precedat civilizația elină. In
tr-adevăr, sînt unele trăsături, 
inclusiv pieptănăturile, modul 
de a sculpta urechile, umerii, 
care pot fi identificate cu arta 
de pe malurile Nilului. Dar

CUBA. Orășelul universitar din Havana

Lupte puternice 
în iietnamul de sud

Incepînd de vineri, în 
regiunea de nord a ță
rii se desfășoară puter
nice lupte între patrio- 
ții sud-vietnamezi și 
trupele americane și 
guvernamentale. După 
cum transmite corespon
dentul agenției Reuter, 
la operațiuni iau parte 
efective importante de 
pușcași marini ameri
cani.

Lupte înverșunate au avut 
loc vineri și în regiunea si
tuată la sud-vest de Da Nang, 
unde, după cum se știe, se află 
cea mai mare bază aeriană 
americană din Vietnamul de 
sud. Ele au izbucnit în urma 
unui atac puternic lansat de 
patrioți. în delta fluviului Me
kong, anunță corespondentul 
agenției France Presse, un 
vehicul american a fost arun
cat în aer de minele plantate 
de patrioți. 15 persoane au 
fost ucise și 27 rănite.

aceste statui sînt valoroase 
prin faptul că au trăsături o- 
riginale incontestabile : o oare
care mișcare a corpului, zim- 
betul de pe buze, apropierea 
de uman.

Perioada clasică este trium
ful umanismului in arta grea
că. Zeii, care populează acum 
întreaga fabulație mitologică, 

închegată pe deplin, sînt pre
zenți în templele și piețele o- 
rașelor eline. Dar ei sînt înfă
țișați ca oameni, cu trăsături
le și mișcările corpului ome
nesc. Multe din statuile aces
tei epoci împodobesc astăzi 
muzeele unor capitale occi
dentale : găsite, au luat calea 
străinătății, cumpărate pe pre
țuri de nimic sau pur și sim
plu scoase din țară în mod ili
cit. Altele, negăsite simultan 
cu celebra Venus din Milo sau 
discobolul astăzi cunoscut tu
turor, au stat sub pămînt sau

• MISIUNEA de legătură a 
înaltului comandament al Armatei 
populare vietnameze a organizat 
la Hanoi o conferință de presă în 
care a arătat că S.U.A. folosesc 
pe scară largă bombe brizante în 
războiul lor distructiv Împotriva 
R. D. Vietnam. Colonelul Ha 
Van Lau, șeful misiunii de le
gătură a arătat că în timpul rai
durilor aeriene împotriva R. D. 
Vietnam, S.U.A. folosesc bombe 
explozive cu napalm șl fosfor. iar 
recent au început să bombardeze 
orașe și sate cu bombe brizante 
cu scopul evident de a masacra 
populația civilă.

• AGENȚIA V.N.A. anunță 
că la 27 august, forțele arma
te vietnameze au doborit două 
avioane americane deasupra 
provinciei Nghe An. Unul din 
cei doi piloți a fost capturat.

Astfel, numărul total al 
avioanelor americane doborîte 
pină în prezent pe teritoriul 
R. D. Vietnam se ridică la 
1 366.

in fundul mării secole de-a 
rîndul, după care au ajuns în 
sălile muzeului atenian. Din 
această perioadă te incintă 
prin frumusețea lor statui din 
bronz cum sînt: copilul de la 
Marathon sau copilul călă
reț...

Părăsind sălile muzeului, pă
șești in lumina orbitoare a 
soarelui atenian. Contactul cu 
lumea prezentului te îmbie să 
reflectezi asupra continuității 
și permanenței umane pe a- 
ceste locuri unde a înflorit 
una din primele civilizații eu
ropene. Nu poți însă să nu te 
gindești, cu amărăciune și re
gret, la nenumăratele valuri 
de războaie abătute pe acest 
frămintat pămînt grecesc, la 
distrugerile irecuperabile pro
vocate de ele artei și științei 
universale. Vizita Ia muzeul 
atenian, cu imaginile ei care 
te însoțesc multă vreme, îți dă 
argumente în plus împotriva 
repetării barbariilor care au 
mutilat atitea comori artistice, 
dovezi ale culmilor pe care 
poate să ajungă spiritul uman.

N. S. STĂNESCU

In Ecuador

Profesorii au 
ocupat școlile

Profesorii școlilor munici
pale din cantonul Jaranhal, 
provincia Guaias din Ecuador, 
aflați in grevă de 17 zile, au 
ocupat clădirile școlilor și au 
cerut să li se plătească sala
riile pe ultimele cinci luni. 
Greva profesorilor continuă și 
în alte patru provincii din 
această țară.

informații obținute

prin „Lunar Orbiter"
In cadrul unei conferințe de presă ținute la Washington, specialiștii 

Administrației naționale pentru aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) au declarat vineri că, pe baza informațiilor căpă
tate cu ajutorul satelitului „Lunar Orbiter", s-a stabilit că cei doi 
poli ai Lunii nu sînt în întregime simetrici în raport cu centrul sfe
rei. Observațiile făcute au indicat existența unei coline, cu o înălțime 
de 400 metri, la Polul Nord al Lunii și a unei depresiuni de 400 
metri la Polul Sud.

Pe de altă parte, savanții americani au declarat că zborul lui „Lu
nar Orbiter” a confirmat faptul că forța de gravitație lunarj este 
egală cu aproximativ o șesime din aceea a Pămîntului.

Specialiștii au indicat că instalațiile speciale ale lui „Lunar Orbi
ter' au înregistrat 138 de fotografii duble ale satelitului natural al 
Pămîntului dintre care 22 — cele ale zonei poiectate pentru asele
nizarea navei cosmice „Apollo" cu echipaj uman — au fost trans
mise stațiilor terestre de recepție. Unul din conducătorii programului 
de zbor, William Michael, a indicat că este posibil ca „Lunar Orbi
ter' să se prăbușească pe Lună tn termen de șase luni, dacă orbita 
sa nu va fi modificată prin punerea în funcțiune a unui motor. El a 
adăugat că unii munți lunari ating înălțimi de 9 500 metri.
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Cantități sporite de hrană 
printr-o cultură ameliorată a 
plantelor — iată obiectivul pe 
care și l-au propus oamenii de 
știință de la Institutul Max- 
Planck pentru creșterea plante
lor de cultură, de lingă Ham
burg. Ciuperca uriașă, de mă

40.000 km 
parcurși III 

pe jos
Vineri, telespectatorii sovie

tici l-au văzut și l-au ascultat 
pe Alexei Polikarpov, călătorul 
„cosmonaut" în vlrstă de 67 
de ani, care a străbătut pe jos 
prin Uniunea Sovietică 40 000 
km. Polikarpov și-a Început 
călătoria puțin obișnuită la 1 
septembrie 1959 și a terminat-o 
recent. Relatlnd telespectatori
lor amănunte din îndelungata 
sa călătorie, Polikarpov a ară
tat că la Început a intentional 
să meargă pe jos numai 10 000 
km. Cînd însă a terminat de 
străbătut această distantă, în 
primăvara anului 1961 în Cau- 
caz, a aflat de zborul cosmic 
al lui Iurj Gagarin și s-a hotă- 
rit să parcurgă aceeași distan
tă ca și Gagarin — adică 
40 000 km. De aici numele lui 
de călător „cosmonaut". în
treaga călătorie a durat 6 ani. 
în cursul ei, Polikarpov a făcut 
132 milioane pași și a schimbat 
20 de perechi de Încălțăminte. 
El s-a ailat pe drum 3 ani Și 9 
luni, restul timpului dormind 
sau odihnindu-se. Călătorul a 
mers mai Întotdeauna de-a lun
gul căilor ferate. El a mers pe 
orice timp, allt prin geruri de 
—50 grade cit și prin călduri 
de 40 grade. Polikarpov inten
ționează să-și descrie Intîmplă- 
rile prin care a trecut într-o 
carte la care lucrează acum. 
El a arătat că în toți acești 
ani n-a fost niciodată bolnav 
și nici nu s-a simtit vreodată 
obosit. El este convins că cel 
mai bun mijloc de a-ți Întări 
sănătatea este să mergi cît 
mai mult pe jos.
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rimea unei verze, reprezintă 
unul din succesele obținute. 
Ciuperca se deosebește de 
„rudele" ei mai mici doar prin 
mărime și nicidecum prin 
gust. Ea poate fi tăiată felii, 
fiartă sau prăjită ca un șnițel.
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CUM anunță agenția 
la 27 august a sosit la 

Minsk, într-o vizită prietenească 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R, D. Germane. 
Oaspetele a fost întîmpinat de 
P. Maserov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Bielorusia, F. Surganov, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al Republicii, V. Lobanok, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri a! R.S.S. Bieloruse, și 
de alte persoane oficiale.
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ÎN CONTINUAREA turneului pe 
care 11 Întreprinde într-o serie de 
state și teritorii din Africa și Asia, 
președintele Franței, de Gaulle, a 
sosit sîmbătă Ia Addis Abeba, ve
nind din capitala Somaliei Fran
ceze. în cursul vizitei oficiale pe 
care o Întreprinde în Etiopia, pre
ședintele Franței, de Gaulle, va 
avea o serie de întrevederi cu îm
păratul Etiopiei, Haille Selassie, 
asupra unor probleme privind ac
tualitatea internațională și relațiile 
dintre cele două țări.

I
I
I
I

AGENȚIA B.T.A. anunță că la 
invitația Prezidiului C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, a Prezidiu
lui Adunării Populare și a Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, Intre 12 și 16 
septembrie o delegație de partid și 
guvernamentală cehoslovacă con
dusă de Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace va face o 
vizită în R. P. Bulgaria.
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PRIMUL MINISTRU indian, 
dira Gandhi, nu va participa 
Conferința primilor miniștri 
Commonwealthului, programată să 
aibă loc luna viitoare la Londra, 
relatează agenția France Presse, 
citind o declarație făcută sîmbătă 
de un purtător de cuvlnt oficial 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Indiei.

Swaran Singh, ministrul afaceri
lor externe indian, a explicat că 
hoiărîrea premierului Indiei de a 
nu participa la conferința de la 
Londra se datorește prelungirii se
siunii parlamentare actuale.

LA 27 AUGUST, în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Cosmos-128". 
Satelitul este destinat continuării 
explorării 'spațiului cosmic, potrivit 
programului 
TASS Ia 16

anunțat de agenția 
martie 1962.

Taniug informeazăAGENȚIA 
că la 25 august a intrat în vigoare 
acordul cu privire la aderarea 
R.S.F. Iugoslavia la acordul gene
ral pentru tarife și comerț 
țG.A.T.T.). Protocolul referitor la 
intrarea Iugoslaviei in această 
organizație internațională a lost 
semnat Ia 30 iulie la Geneva.

MINISTERUL Apărării al S.U.A. 
a anunțat că în cadrul programu
lui de redistribuire a structurii co
mandamentelor forțelor S.U.A. din 
Europa occidentală ca urmare a 
retragerii trupelor americane din 
Franța, cartierul general al coman
damentului european al S.U.A. va 
fi mutat de la Camp des Loges 
(Franța) la Stuttgart, (R. F. Ger
mană). Această mutare are loc cu 
acordul guvernului vest-german si 
după ce alte țări membre ale 
N.A.T.O. au fost informate.

DUPĂ 80 de ore de dezbateri, 
parlamentul Uruguayului a aprobat 
noul proiect de reformă constitu
țională ce prevede înlocuirea ac
tualului sistem de guvernare „co
legială' prin sistemul prezidențial. 
Textul proiectului, în favoarea că
ruia au votat 72 din cei 81 de 
deputați prezenți, contopește două 
proiecte anterioare ale partidelor 
Blanco și Colorado, precum și pro
iectul unei fracțiuni a Partidului 
Democrat Creștin.
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