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» Carnet cultural (pag, 2-a).

• Ne scriu corespondenții vo
luntari (pag. 2-a),

® N, Pantilie : Deși au dispărut 
cauzele „obiective" (pag. 2-a).

• Sport (pag, 3-a).

* Al. Gheorghiu : Note de 
drum din Corfu — Perla Mării 
Ionice (pag. 3-a).

* S. Podină : „Nopțile albe" ale 
Leningradului (pag. 4-a)'

* La 17 iulie va începe la Cairo 
Conferința șefilor statelor afri
cane (pag. 4-a).

ÎNCHIDEREA FESTIVALULUI
FILMULUI ROMÎNESC

PROPAGANDA
PRIN CONFERINȚE
în activitatea i- 

deologică desfășu
rată în regiu
nea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, 
propaganda prin 
conferințe ocupă 
un loc important. 
Comitetul regional de partid se pre
ocupă de extinderea acestei forme a 
propagandei de partid și continua 
îmbogățire a conținutului ei de idei, 
ținînd seama de marile posibilități 
pe care le oferă pentru influențarea 
maselor largi de oameni ai muncii, 
pentru explicarea operativă a 
sicii și hotărîrilor partidului, a 
blemelor actuale.

De organizarea propagandei 
conferințe în regiunea noastră se 
ocupă atît organele de partid, cît și 
organizațiile de masă, comitetele de 
cultură și artă. Comitetul regional a 
luat măsuri pentru coordonarea ac
tivității acestora, urmărind asigura
rea unei cît mai mari varietăți te
matice și totodată înlăturarea para
lelismelor.

în ce privește propaganda prin 
conferințe desfășurată de către 
organele de partid, aceasta se a- 
dresează în primul rînd acelor 
membri de partid și oameni ai mun
cii care nu studiază în cercurile în- 
vățămîntului de partid. Forma de 
bază a acestei activități o constituie 
ciclurile de 8—10 conferințe cu un 
auditoriu permanent, adaptate pre
ocupărilor și nevoilor specifice a- 
cestui auditoriu : cadre conducătoa
re și muncitori din diferite ramuri 
ale economiei — industrie, construc
ții, transporturi, comerț, cooperație, 
etc — cercetători științifici, oameni 
de artă și literatură, medici și alți 
intelectuali romîni și maghiari. A- 
nul acesta au fost organizate peste 
200 de asemenea cicluri cu un audi
toriu permanent de peste 15 000 de 
oameni.

Obiectivul principal urmărit de 
janizațiile de partid prin aceste 

cicluri este însușirea temeinică de 
către oamenii muncii a politicii 
partidului, a aprecierilor lui asupra 
problemelor vieții interne și interna
ționale. Astfel, în toate ciclurile au 
fost incluse expuneri despre etapa 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui în patria noastră, industrializa
rea socialistă a țării, sarcinile tra
sate de Congresul al III-lea al 
P.M.R. privind dezvoltarea bazei teh
nice materiale a socialismului și in
troducerea tehnicii celei mai noi în 
toate ramurile economiei naționale, 
politica partidului de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agricultu
rii și continua întărire a unităților 
agricole socialiste. Cu mult interes 
sînt urmărite, de asemenea, expu
nerile, conferințele, simpozioanele 
referitoare la schimbările petrecute 
în structura societății noastre, întă
rirea continuă a regimului demo
crat-popular, dezvoltarea conștiinței

"ialiste a maselor, rezolvarea 
mni^-lenipi^tă a problemei națio
nale, în aniiuterii populare, prie
tenia frățeas a poporului romîn 
cu minorităținaționale și lupta lor 
unită pentru urirea noii orînduiri 
sociale, unital moral-politică a în
tregului popdn jurul partidului și 
guvernului. Astor probleme le vom 
acorda și îniitor atenția cuve
nită.

Intrucît an acesta poporul nos
tru va sărbăi cea de-a XX-a a- 
nlversare a eerării patriei, comi
tetul regionala partid va coordona 
întreaga actiîte de propagandă 
>rin lecții șsonferințe, în așa fel 
-cît aceasta i cuprindă în mod di- 

nțiat toateategoriile populației 
a orașe șăte. Comitetele raio- 

.- au fost drumate să includă 
ciclurile dconferințe teme des- 

e insurecți armată victorioasă 
organizată șijndusă de P.C.R. și 

semnificația , în viața poporului 
nostru, despr< realizările obținute 
sub conduces partidului în anii

al

----------  construcției socia- 
losif BANC lismului și altele.
. Un capitol foar-prim-secretar te j £rtant al

Comitetului regional de partid prOpagandei prin
Mureș-Autonomă Maghiară conferințe îl for-

----- mează expunerile 
asupra evenimen

telor internaționale, asupra bazelor 
politicii externe a Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului 
R. P. Romîne — politică de dezvol
tare a legăturilor de prietenie și co
laborare frățească cu toate țările 
socialiste, de întărire continuă a 
unității lagărului socialist, de soli
daritate și sprijinire hotărîtă a miș
cării de eliberare a popoarelor, de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
cu țările cu altă orînduire social- 
politică, pe baza coexistenței 
nice.

în cadrul conferințelor pe 
internaționale sînt prezentate 
cipalele idei și tezele de mare în
semnătate principială și practică 
enunțate în Declarația cu privire la 
poziția Partidului Muncitoresc Ro
mîn în problemele mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
adoptată de Plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1964 ; urmărim 
în mod deosebit să ajutăm oamenii 
muncii în înțelegerea justă a pro
blemelor complexe privind conținu
tul și trăsăturile caracteristice ale 
epocii contemporane, dezvoltarea 
sistemului mondial socialist și a 
mișcării comuniste internaționale, 
lupta tuturor forțelor revoluționare 
ale contemporaneității pentru pace, 
independență națională, democrație 
și progres social.

Conferințele pe teme internațio
nale sînt incluse de regulă în ci
clurile cu auditoriu permanent, dar 
se țin și în afara acestora, în mod 
sistematic, în fața activului fără de 
partid, secretarilor organizațiilor de 
bază, cadrelor didactice și altor in
telectuali, studenților, militarilor, co
lectiviștilor etc.

întreaga această acțiune, largă și 
multilaterală, contribuie la cunoaș
terea marilor realizări dobîndite de 
poporul nostru în anii socialismului, 
a problemelor actuale ale politicii in
terne și externe a partidului, la dez
voltarea rezultatelor obținute în edu
carea oamenilor muncii în spiritul 
patriotismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

O trăsătură comună tuturor ciclu
rilor de conferințe este îmbinarea 
problematicii cu caracter general cu 
temele ce răspund nemijlocit cerin
țelor specifice ale acelei categorii de 
oameni ai muncii căreia se adresea
ză. Pentru" muncitorii din întreprin
derile industriei lemnului care, după 
cum se știe, ocupă un loc important 
în economia regiunii, au fost ținute 
conferințe despre sarcinile trasate de 
Congresul al III-lea al P.M.R. pri
vind valorificarea superioară a ma
sei lemnoase, căile creșterii continue 
a productivității muncii în această 
ramură ; pentru muncitorii de la 
C.F.R. și transporturi auto — despre 
dezvoltarea transporturilor în pe
rioada planului de șase ani ; pentru 
cei din construcții — despre reduce
rea prețului de cost al construcțiilor, 
folosirea rațională a materialelor și 
utilajelor etc. Totodată, comitetul 
regional de partid acordă o atenție 
sporită îndrumării sindicatelor și 
consiliilor agricole ca acestea să in
tensifice propaganda tehnică și a- 
gricolă.

Spre a da posibilitate unui număr 
cit mai mare de muncitori să parti
cipe la ciclurile de conferințe, s-a 
luat măsura ca în unele întreprin
deri mai mari acestea să fie organi
zate la nivelul secțiilor. Această mă
sură are și avantajul că permite tra
tarea problemelor într-o mai atrînsă 
legătură cu situația și sarcinile spe
cifice fiecărei secții. Grija ca tema
tica conferințelor ținute în întreprin-

poli- 
pro-

prin
paș-

teme 
prin-

Intr-una din secțiile Uzinei de utilaj greu „Progresul" Brăila

VIZITA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE ROMÎNE ÎN FRANȚA

La invitația guvernului francez, o 
delegație guvernamentală romînă, 
condusă de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
însoțit de vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu, și de ministrul afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, va sosi la 
Paris la 26 iulie a.c.

în cursul vizitei sale, delegația 
romînă va avea întrevederi cu pri
mul ministru, ministrul afacerilor 
externe și alți membri ai guvernu
lui francez.

(Continuare în pag. Il-a)

4 300 de artiști -
Timp de 3 zile (26—28 iunie), la 

Tg. Mureș formațiile artistice de a- 
matori diș. regiunile Cluj, .Mara
mureș, Suceava și Mureș-Auto- 
nomă Maghiară s-au întrecut în 
a-și arăta măiestria și talentul 
în cadrul fazei interregionale a 
celui de-al VH-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori. Minu
nate comori din folclorul poporului

o singură scenă
nostru au fost prezentate de cele 82 
de formații muzicale, de dansuri și 
brigăzi artistice, piepum șj de cei 
88 de soliști vocali și instrumentiști, 
veniți din Țara Oașului și Maramu
reșului, de pe văile Someșului și 
Mureșului, din pitoreștile locuri su
cevene. în cele trei zile s-au perin
dat prin fața juriului și a spectato
rilor 4 300 de artiști amatori.

Str u n gu I 
carusel 1250

Industria constructoare de mașini 
din țara noastră a început să produ
că o nouă mașină pentru prelucra
rea metalului : strungul carusel
1 250 ; el are comenzile centralizate 
și sistemul de lucru automat. Strun
gul carusel este destinat operațiilor 
de strunjiri cilindrice interioare și 
exterioare, frontale, plane și conice 
ale pieselor, cu o greutate pînă la
2 500 kg cu diametru de strunjire 
de 1 250 mm și înălțimea de 1 000 
mm. Puterea motorului de acționa
re a noului strung este de 28 kW, 
cu 1 500 turații pe minut. Strungul 
se caracterizează, de asemenea, prin- 
tr-o construcție solidă și prin viteze 
sporite ale axului principal, ceea ce 
asigură d productivitate ridicată,'vi
teze mari de așchiere și o folosire 
rațională a sculelor cu plăcuțe din 
aliaj dur. Prin caracteristicile sale 
constructive și funcționale, el se si
tuează la nivelul mașinilor similare 
produse în alte țări.

CONSTRUCTORII RAPORTEAZĂ PARTIDULUI DAREA ÎN FUNCȚIUNE

Ä UOI NOU OBIECTIV AL INDUSTRIEI CHIMICE

NSTALATIA DE ELECTROLIZĂ
DE LA BORZEȘTI

In cadrul preocupărilor pentru continua dezvoltare a economiei na
ționale, pentru -industrializarea socialistă a țării, pentru valorificarea 
maximă a resurselor naturale, partidul nostru a acordat și acordă o deo
sebită atenție industriei chimice. In vechea Romînie această ramură era 
practic inexistentă. Este un merit al partidului că țara noastră dispune 
astăzi de o industrie chimică puternică, în continuă dezvoltare, cu nume
roase întreprinderi moderne, echipate cu tehnica nouă. Sarcinile trasate 
de Congresul al III-lea în domeniul dezvoltării industriei chimice se 
realizează cu succes. Unul din marile obiective, construite și dezvoltate 
în anii șesenalului, este Combinatul chimic de la Borzești. Zilele trecute 
aici a intrat în funcțiune noua instalație de electroliză pe care o prezen
tăm mai jos :

In extremitatea de vest a Combinatului 
chimic Borzești a apărut în ultima vreme 
o construcție nouă, impunătoare. Tencu- 
ielile, vopseaua nici nu au avut timp să 
se usuce bine. Acum un an aici era încă 
loc viran. Săptămîna trecută a intrat în 
funcțiune secția de electroliză pe bază 
de celule cu catod de mercur — cea mai 
mare unitate de acest fel din țară.

...Din 1960, cînd a intrat în funcțiune 
prima secție a Combinatului chimic Bor
zești, lucrările de construcție nu au în

Combinatul chimic Borzești. Noua secție de electroliză Intrată zilele trecute In funcțiune

cetat un njoment în această mare unitate 
a industriei noastre chimice. Nu se cobo
rau bine schelele într-o parte și ele se ri
dicau din nou în jurul altor construcții. An 
de an, noi instalații s-au alăturat celor e- 
xistente, numărul lor ajungind astăzi la 
peste 30. Numai în acest an a început să 
producă cea de a doua mare unitate a 
combinatului, uzina de policlorură de vi
nii, instalația de hipoclorit de sodiu și 
alte cîteva. Noi instalații importante se 
găsesc in probe tehnologice, sau în plin 
montaj. Sporul de producție pe care îl 
vor da instalațiile ce intră anul acesta în 
funcțiune depășește valoarea de 1 mi
liard lei.

Dezvoltarea impetuoasă a industriei 
noastre chimice necesită cantități sporite 
de clor, hidrogen și sodă caustică. Cu 
toate că în acest an capacitatea de pro
ducție a „vechii" electrolize a crescut cu 
50 la sută — veche e un fel de a spune, 
pentru a-i număra anii ajung degetele 
mîinilor — ea nu mai face față cereri
lor, în special de clor.

S-a construit noua electroliză. Deși la 
ambele electrolize se obțin aceleași pro
duse, între ele există unele deosebiri e- 
sențiale. Cea mai importantă și din care 
decurg și celelalte constă în principiul 
de funcționare. Vechea electroliză func
ționează pe baza celulelor cu diafragmă ; 
noua instalație, pe baza celulelor cu ca- 
lod de mercur. Din acestea două, ulti
mul procedeu prezintă o superioritate e- 
videntă : o puritate mai ridicată a produ
selor, în special a clorului și hidroxidu- 
lui de sodiu. Drept urmare, hidroxidul de 
sodiu cu o concentrație de 50 la sută 
obținut în noua electroliză va putea fi 
utilizat la fabricarea fibrelor artificiale de 
tipul vîscozei. Puritatea ridicată a cloru
lui are o mare importanță pentru sin
tezele organice. Dar nu numai atît. 
Prin obținerea de la început a solu
ției cu conținut de 50 la sută hidroxid

de sodiu (față de 12—13 la sută cît se 
obține în celulele cu diafragmă) se eli
mină o instalație complexă, ca aceea de 
evaporare a leșiilor, folosită pentru ridi
carea concentrației hidroxidului de sodiu 
pînă la 50 la sută.

Un alt avantaj. Cu un număr de celule 
de 4 ori mai mic, noua instalație produce 
cu 5 000 tone sodă caustică pe an -mai 
mult decît instalația cu celule cu diafrag
mă. La aceasta trebuie adăugat numărul 
mult mai mic al muncitorilor și tehnicie
nilor care deservesc instalația.

Spre deosebire de „vechea" instalație, 
electroliza cu celule pe bază de catod 
de mercur utilizează drept materie primă 
sarea, sub formă solidă, adusă de la Tîr- 
gu Ocna. Din depozit, sarea ajunge într-un 
saturator unde se dizolvă. Sub formă de 
solujie (saramură) saturată, ajunge în pri
ma hală, unde este supusă procesului de 
purificare. După ce este filtrată, saramura 
ajunge în celule, unde, sub acțiunea cu
rentului electric la o intensitate de 
100 000 amperi, are loc procesul de elec
troliză, adică descompunerea sării în e- 
lementele ei : clorul se obține separat în 
celulă, iar reacția continuă într-un aparat 
de descompunere, unde se obfin celelalte 
două produse — hidroxidul de sodiu și 
hidrogenul. Transformarea curentului al
ternativ în curent continuu se realizează 
cu ajutorul unei instalații de redresori cu 
siliciu. Capacitatea anuală de producție a 
noii electrolize este de 50 000 tone sodă 
caustică de înaltă puritate, 45 mii tone 
clor gazos și 14 300 000 mc hidro
gen. Instalația are un grad înalt de teh
nicitate, fiind construită la nivelul tehnicii 
mondiale. Prin intrarea ei în funcțiune 
producția de clor și sodă a combinatului 
se dublează.

...Noua instalație s-a executat într-un 
timp record : mai pu|in de un an. Meritul 
acestui mare succes revine deopotrivă 
constructorilor, montorilor și instalato
rilor — printre altele, echipelor conduse 
de Mihai Toma și Nicolae Avram din ca
drul șantierului nr. 1 I.Ș.C.M.O., montori
lor din echipa lui Aurel Miron, P. Bălțatu, 
maistrului I. Smoleanu și a altora — care 
nu și-au precupețit eforturile pentru a 
scurta timpul de execuție și montaj. Or- 
ganizîndu-și temeinic 
vizionați din timp cu 
structorii și montorii 
me lucrărilor un ritm

Deși graficul prevedea un termen de 7 
luni, lucrările de montaj au durat numai 
3 luni în care s-au montat peste 2 000 
tone utilaje I (față de 8, 9 și 10 luni cît 
a durat montarea unor instalații similare 
peste hotare). S-a asigurat o înaltă cali
tate a lucrului,

Nicolae MOCANU

munca, fiind apro- 
cele necesare, con- 
au reușit să impri- 
accelerat.

Duminica seara, la Teatrul de 
vară din Mamaia, a avut loc festi
vitatea de închidere a Festivalului 
filmului romînesc. Au participat to
varășii : Gheorghe Apostol, Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, Leonte 
Răutu, Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, oaspeți străini, 
un numeros public.

Festivitatea a fost deschisă de 
Mihnea Gheorghiu, președintele Con
siliului cinematografiei, care a

arătat că ultima seară a primului 
Festival al filmului. romînesc încu
nunează eforturile și elanurile ini
moase ce au condus la plantarea unui 
nou jalon pe calea progresului artei 
romînești. întrecerea colegială a ci
neaștilor romîni și întîlnirea sărbă
torească cu publicul se încheie cu 
un succes, încă un succes înscris pe 
edificiul artei și culturii socialiste 
romînești, după 20 de ani de con
strucție victorioasă.

Președintele juriului Festivalu
lui, scriitorul Eugen Barbu, a dat 
citire listei premiilor decernate în 
cadrul Festivalului și a înmînat di
plomele și medaliile cineaștilor pre- 
miați.

Pentru filmele de lung metraj
MARELE PREMIU — filmul „Tu

dor“, regia Lucian Bratu, scenariul 
Mihnea Gheorghiu, imaginea Cos- 
tache Ciubotaru.

PREMIUL SPECIAL AL JURIU
LUI — filmul „Străinul“, regia Mi
hai Iacob, scenariul Titus Popovici, 
imaginea Octavian Basti și Gh. To- 
dan.

PREMIUL PENTRU INTERPRE 
TARE FEMININĂ — Lica Gheor
ghiu, pentru rolul Aristița din fil
mul „Tudor“ ; — Irina Petrescu, 
pentru rolul Sonia din filmul „Străi
nul“.

PREMIUL PENTRU INTERPRE
TARE MASCULINĂ — Ștefan Ciu- 
botărașu, pentru rolul Octavian Sa
bin din filmul „Străinul“ ; — Ema- 
noil Petruț, pentru rolul Tudor ; — 
Sebastian Papaiani, pentru rolul 
Fănuță din filmul „Un surîs în 
plină vară“.

PREMIUL PENTRU REGIE —

Victor Iliu, pentru filmul „Comoara 
din Vadul Vechi" ; — Ion Popescu- 
Gopo, pentru filmul „Pași spre 
lună“.

PREMIUL PENTRU SCENARIU — 
Dumitru Radu Popescu, pentru fil
mul „Un surîs în plină vară“.

PREMIUL PENTRU MUZICA DE 
FILM — Gheorghe Dumitrescu, pen
tru muzica filmului „Tudor“.

PREMIUL PENTRU IMAGINE — 
Nicu Stan, pentru filmul „Dragoste 
lungă de-o seară".

PREMIUL REVISTEI „CINEMA« 
PENTRU CEL MAI BUN DEBUT 
AL ANULUI IN FILMUL DE LUNG 
METRAJ — Geo Saizescu, pentru 
filmul „Un surîs în plină vară“.

Juriul a considerat necesar ca în 
mod special să aducă un omagiu re
gretatului și neuitatului actor Geor
ge Vraca, pentru memorabila sa 
creație în rolul Brîncoveanu din fil
mul „Tudor“.

Pentru filmele de scurt metraj
PREMIUL SPECIAL AL JURIU

LUI PENTRU FILM DOCUMEN
TAR — „Pretutindeni muncesc oa
meni“, regia Jean Petrovici.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DOCUMENTAR — „Cîn- 
tecul amintirii“ regia Gh. Horvath ; 
.George Georgescu«, regia Paul 
Barbăneagră.

PREMIUL PJENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE REPORTAJ — „Tă- 
băcarii“, regia Mirel Ilieșu.

PREMIUL PENTRU CEA MAI 
BUNA PRESA FILMATĂ — „Cetă
țile chimiei“, regia Mihăiță Lupu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE ȘTIINȚĂ POPU-

Tn cadrul Festivalului, au fost 
prezentate in total în concurs 30 de 
filme, dintre care 7 de lung metraj 
cu actori, 3 de scurt metraj cu 
actori, 15 documentare, de știință 
popularizată și reportaj, 5 filme de 
animație. Ele au fost selecționate 
dintre cele 56 de filme, înscrise de

LARIZATÄ — „Sub aripa vulturu
lui«, regia Ion Bostan.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM EXPERIMENTAL — 
„Memoria trandafirului«, regia Ser
giu Nicolescu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE SCURT METRAJ 
CU ACTORI — „Naică", regia Eli- 
sabeta Bostan.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE DESEN ANIMAT — 
„Căciulița cu ciuc roșu“, regia Con
stantin Popescu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN FILM DE CARTOANE DE
CUPATE — „Cotidiene“, regia O- 
limp Vărășteanu.

studiouri pentru a participa la Fes
tival. ''■<

★
în numele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Virgil Flo- 
rea, vicepreședinte al Comitetului, a

(Continuare în pag. IlI-a)

Agenda anului școlar a ajuns ieri la ultima fila. In școlile de cultură 
generală de la sate, ai căror elevi au efectuat o practică în producție 
de două săptămîni, au avut loc tradiționalele serbări de sfârșit de an. 
în fotografie : serbarea de sfîrșit de an a elevilor de la școala generală 

de 8 ani din comuna Chlajna, situată în apropierea Capitalei

CONCURSUL „SCÎNTEII"
pentru

Cea mai bană fotografie
în întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării Ro- 

mîniei de sub jugul fascist, „Scînteia“ organizează între 10 iu
lie—15 august a.c. un concurs pentru CEA MAI BUNĂ FO
TOGRAFIE.

Tema concursului: Tot ce vede în patria noastră ochiul 
omului de azi — chipul nou al țării, marile realizări obținute 
de poporul romîn în toate domeniile construcției socialiste, în 
dezvoltarea economică și social-cullurală a patriei, profundele 
transformări înnoitoare petrecute în toate regiunile, aspecte din 
activitatea creatoare a muncitorilor, a țărănimii colectiviste, a 
intelectualității, figuri de oameni înaintați, tovarăși de muncă, 
imagini caracteristice ale vieții noi pe care o trăiesc oamenii 
muncii și familiile lor, frumusețile naluiale ale patriei.

LA CONCURS POT PARTICIPA TOȚI CORESPON
DENȚII VOLUNTARI ȘI CITITORII ZIARULUI, FOTO
GRAFI AMATORI.

Fotografiile vor fi însoțite de texte explicative concrete referi
toare la subiectul fotografiei. Se recomandă participanfior la con
curs ca fotografiile să fie în alb-negru și de dimensiuni pe cît po
sibil mai mari (13/18 cm sau 18/24 cm) pentru a putea fi publicate în 
bune condifii tehnice. De asemenea, se recomandă ca fotografiile să 
tie puse în plic între două cartoane pentru a se evita îndoirea lor.

Vor fi acordate următoarele premii :
• Două premii I în valoare de 1 000 lei fiecare.
• Cinci premii II în valoare de 700 lei fiecare.
• Zece premii III în valoare de 400 lei fiecare.
Se vor acorda și mențiuni.
Fotografiile se trimit pînă la data de 15 august a.c. pe adresa : 

Ziarul „Scînteia“, București I, Piața Scînteii nr. 1, cu mențiunea : 
pentru concursul : „Cea mai bună fotografie“. Participantă la 
concurs sînt rugați să- indice citeț numele, adresa, profesiunea și 
locul de muncă.

Fără a anticipa asupra rezultatului final al concursului, redacția 
își rezervă dreptul de a publica unele fotografii pe măsura pri
mirii lor.
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DEȘI AU DISPĂRUT 
CAUZELE „OBIECTIVE
@ 0 uzm CU MULTI VIZITATORI • PRODUSE PESTE 
PLAN ÎN VALOARE DE 480 000 LEI • DAR PREJUL 
DE COST Șl BENEFICIILE?
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La Uzina „Unio“ din Satu Mare 
s-a întocmit o situație originală în 
felul ei. Din ea aflăm că, în ultimul 
an, uzina a fost vizitată de zeci și 
zeci de specialiști de la direcția ge
nerală și din ministerul tutelar, de 
la diferite institute de cercetări și 
proiectări, din activul comisiilor 
economice ale Comitetului regional 
de partid Maramureș și Comitetului 

. orășenesc de partid Satu Mare. De 
ce a fost nevoie să vină în această 
întreprindere atîția oameni, un 
timp mai scurt sau mai îndelungat ?

Explicația ne-o dă directorul uzi
nei, ing, Dumitru Nistor : „Anul tre
cut, întreprinderea noastră nu stă
tea prea bine cu planul. Cu toții 
eram îndemnați să credem că aceas
tă situație se datorește numai cau
zelor „obiective“. Au fost și aseme
nea cauze. Dar soluționarea multor 
probleme depindea de noi. Nu se 
poate spune că am așteptat ca lu
crurile să se îndrepte de la sine. Am 
căutat să înlăturăm diferite defi
ciențe existente în organizarea mun
cii și a producției, să punem în va
loare noi rezerve interne. Măsurile 
luate întîrziau însă adesea șă-și a- 
rate rezultatele. Forurile noastre 
tutelare, organele de partid au cău
tat să ne dea o mină de ajutor“.

Este 
vreme 
bine în 
secțiile 
maiștrii, tehnicienii și inginerii 
străduiesc : să- dea viață sarcinilor de 
plan care le revin, angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Pentru 
aceasta s-au creat condiții din cele 
mai bune. Spre deosebire de anul 
1963, cînd uzina avea de realizat un 
sortiment prea variat de produse și, 
în plus, erau incluse în plan unele 
utilaje a căror asimilare nu era în
cheiată, anul acesta, la solicitarea 
conducerii uzinei, direcția generală 
din minister a restrîns numărul de 
sortimente. Pe această bază, încă de 
la începutul anului s-a putut trece 
la o mai bună organizare a fluxului 
tehnologic. S-au făcut din vreme co
menzi pentru materiale și piese. 
Sarcinile de colaborare cu alte uzi
ne au fost stabilite cu mai multă 
grijă. în prezent unitățile colabora
toare își îndeplinesc conștiincios o- 
bligațiile contractuale.

Este de subliniat că și organizația 
de partid și-a îmbunătățit simțitor 
activitatea în acest an. Sistematic, 
comitetul de partid controlează cum 
se realizează sarcinile de plan, so
licită conducerii tehnico-administra- 
tive să prezinte informări cu privi
re la îndeplinirea obiectivelor stabi
lite prin planul tehnic, la aplicarea 
măsurilor tehnico-organizatorice. La 
fel procedează și organizațiile de 
bază din secțiile de fabricație. Mun
ca politică — prin variatele ei forme 
și metode — urmărește atragerea 
întregului colectiv la rezolvarea pro
blemelor economice, întărirea, și dez
voltarea ■ atitudinii noj, socialiste, 
față de muncă.-..

Că lucrurile s-au schimbat, aceas
ta reiese din bilanțul pe primele 5 
luni,din acest an. Planul producției 
globale a fost îndeplinit în proporție 
de 100,4 la sută ; valoarea producției 
marfă dată peste plan se ridică la 
480 000 lei, iar productivitatea mun
cii este superioară celei planificate. 
La alți indicatori, realizările nu sînt 
însă pe măsura posibilităților. Vina 
nu mai poate fi dată pe cauzele 
„obiective“, așa cum se obișnuia 
pînă nu de mult.

O notă discordantă, în ansamblul 
realizărilor uzinei, face prețul de 
cost. La acest indicator principal al

îmbucurător că în ultima 
s-au petrecut schimbări în 
activitatea uzinei. în toate 
întreprinderii, muncitorii, 

se

planului, îtn loc să se realizeze eco
nomii, ,s-ați înregistrat pierderi. Nu 
se poate spune că în această direcție 
nu s-au făcut eforturi. Fiecare co
lectiv de secție a înscris economii: 
însemnate la capitolul materii prime 
și materiale, ca urmare a aplicării 
unor măsuri eficiente de reducere ,a 
consumurilor specifice. Ce folos 
însă că aceste economii au fost „în
ghițite“ de depășirea cheltuielilor 
cu transportul materialelor (în cinci 
luni, circa 200 000 lei). Din lipsă de 
prevedere din partea, conducerii uzi
nei, s-au efectuat multe transporturi: 
de piese și materiale cu autocamioa
nele — unele tocmai de la București- 
— deși acestea se puteau aduce pel 
calea ferată. în același timp, s-au 
plătit sute de' mii de lei drept pena-i 
lizări, dobînzi și locații.

Nu s-au urnit mult lucrurile nici; 
în ce privește aplicarea măsurilor 
preconizate pentru modernizarea di-' 
feritelor mașini aflate în funcțiune 
și extinderea micii mecanizări. Pe 
această cale s-ar fi pus în valoare: 
importante rezerve de creștere a 
productivității muncii și de reduce
re a prețului de cost. Din cele 26 
lucrări de mică mecanizare prevăzu
te pentru anul în curs au fost rea
lizate pînă acum prea puține.

— Nu putem pune în funcțiune: 
unele dispozitive, ne spune tehnicia
nul Cornel Farcaș, deoarece mai au 
nevoie de prelucrări pe mașinile- 
unelte. Secțiile nu ne ajută suficient 
să realizăm cît mai repede piesele 
necesare lucrărilor de mecanizare 
începute în uzină...

într-adevăr, unii oameni din uzi
nă spun adesea : „Mai întîi să reali
zăm produsele planificate. Dacă 
avem timp vom executa și alte pie
se“. Nimic mai greșit ! Noile dispo
zitive și mecanisme, ca și moderni
zarea diferitelor mașini-unelte sînt 
de un real folos pentru realizarea în 
condiții mai bune a planului.

La Uzina „Unso“ nu a fost înde
plinită în întregime nici sarcina pla
nificată de beneficii. Firește, în 
mare măsură datorită depășirii chel
tuielilor de producție. Dar nu nu
mai atît. Nu se urmărește sistema
tic nici cum se realizează planul la 
indicatorul producție marfă vîndută 
și încasată. Din cauză că procesul de 
producție nu se desfășoară ritmic, 
decadă cu decadă, nici livrarea pro
duselor și 
lor — deci 
se pot face

E drept, 
micitatea producției s-a îmbunătățit 
întrucîtva. Aceasta ca urmare a mă
surilor luate de'conducerea uzinei 
pentru pregătirea mai bună a fabri
cației, lansarea din vreme a noilor 
comenzi, pentru urmărirea operativă 
de către dispecerii din secții a res
pectării graficelor de execuție a di
feritelor repere și asigurării locuri
lor de muncă cu materiale și piese. 
Ceea ce rămîne în continuare de re
zolvat este problema asigurării unui 
decalaj corespunzător între secțiile 
de prelucrare la cald și cele de pre
lucrări 
acestea din urmă și sectoarele de 
montaj. Și pentru aceasta va trebui 
grăbită aplicarea măsurilor stabilite 
de altfel și în planul M.T.O. al uzi
nei.

Hotărîrea întregului colectiv al 
uzinei este de a îndeplini planul pe 
1964 la toți indicatorii. După cum 
arătam mai înainte, condiții, posi
bilități există, numai că ele trebuie 
mai bine valorificate. în această di
recție e nevoie să fie concentrate 
toate eforturile.

Imagine de la un recital susținut de ștudenți ai ConservatoruluiImagine de la un recital susținut de ștudenți ai Conservatorului
,Gh. Dima” din Cluj ■ Foto : Gh. VințilȘ,Gh, Dima" din Cluj
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încasarea contravalorii 
și a beneficiilor — nu 
la termenele prevăzute, 
în ultimele luni rit-

mecanice, precum și între

Nicolae PANTILIE

Carnet cultural
Revista și

Ingenioasă și fertilă ideea de a trans
forma, pentru două seri, unul din marile 
stadioane ale Capitalei într-o uriașă scenă 
de revistă I O idee care deschide cîmp 
larg fanteziei, inventivității, vervei umo
ristice, care permite amplificarea la ma
ximum a elementului de feerie modernă 
conținut în orice bun spectacol revuistic.

Prin multe din părțile sale componente, 
„Revista pe stadion" — prima încercare 
de acest gen la noi (autori : Mircea Cri
șan, Al. Andy și Radu Stănescu ; regia : 
N, Dinescu ; coregrafia : N. Sever și 
Sandu Fayer ; conducerea muzicală : N. 
Pștrichi, Gelu Solomonpscu, Ed. Deda, 
Sergiu Malagarnba ; scenografia : Puiu 
Ganea) — nu a dezamăgit zecile de mii 
de spectatori, veniți sîmbătă și duminică 
seara în tribunele Stadionului Republicii 
pentru a urmări nu obișnuitele întreceri 
sportive, ci o competiție a umorului, me
lodiei, dansului. Aplauzele publicului — 
mărturie evidentă a reușitei — au fost 
recoltate îndeosebi de acele momente ale 
spectacolului în care au fost folosite și 
valorificate posibilitățile pe care le ofe
rea desfășurarea în aer liber, pe gazonul 
stadionului. Mă refer mai ales la feerica 
paradă cu care s-a deschis spectacolul 
(cunoscuți artiști si estradei bucureștene 
au trecut prin fața tribunelor în vehicule 
de toate tipurile, de la arhaicul landou 
pînă la automobile moderne), la izbuti
tele demonstrații realizate de un mare 
număr de dansatori pe întreaga întindere 
a stadionului, la amuzanta corrida în care 
„toreadorul“ Puiu Călinescu a înfruntat-o 
vajnic pe... Joiana de la G.A.C. Segarcea, 
la satirizarea motociclisfului afumat de 
către Micu Constantin și Didi lorțescu (sa
tira a cîșțigat în virulență tocmai datorită 
faptului că a fost grefată pe o demonstra
ție plină de autenticitate a isprăvilor să

Ne scriu corespondenții voluntari
CÎTU-I MARAMUREȘU

...nu-i oraș ca Sighetu — spune un 
vechi cîntec popular din partea lo
cului. Intr-adevăr, prin așezarea lui 
pitorească, între rîurile Iza și Tisa, 
sub poalele Solovanului, Sighetul a 
avut întotdeauna un farmec aparte.

In zilele noastre, Sighetul devine 
din ce în ce mai frumos, nu numai 
prin împrejurimile lui pitorești, ci 
prin construcții noi și lucrări edi
litare. Blocurile moderne de pe stră
zile Dragoș Vodă, Mihail Eminescu, 
cartierul muncitoresc ce se naște în 
același timp cu combinatul de indus
trializare a lemnului — ca să enu
merăm numai cîteva dintre noile 
construcții — schimbă radical înfă
țișarea orașului.

• • • CINE SUPORTA

stadionul

Au fost modernizate străzile Mara 
și Bogdan Vodă, care formează arte
rele principale ale orașului, s-a in
trodus iluminatul fluorescent. Păcat 
că unele reclame cu neon de la ma
gazine nu sînt întotdeauna in stare 
de funcționare, iar pe alocuri vezi 
firme improvizate.

Sighetul oferă și bogate posibili
tăți de destindere pentru locuitorii 
săi. Sînt mult căutate parcul din 
Piața Libertății, Dealul Solovanu. 
Grădina Morii, cu excelente condi
ții naturale, ar putea deveni un loc 
de atracție dacă gospodarii orașului 
s-ar îngriji mai mult de amenaja
rea ei. î

Ștefan PLATON 
coresp. voluntar

PAGUBELE ?
din 
noi 

seria de blocuri 
s-au străduit să 
confortabile și 
acestea, obser- 
nu există peste

TRIMITE]» CARBURE DE BUNĂ CALITATE
Sectorul de producție Pojorîta 

este o subunitate a întreprinderii 
de industrie locală „Rarăul“ din 
Cîmpulung. Producem în special 
var gras, pe care-l livrăm regiu
nilor Suceava, Iași și Bacău. Dată 
fiind amploarea construcțiilor în 
aceste regiuni, cerințele de var sînt 
din ce în ce mai mari. Colectivul 
nostru a luat măsuri care să ducă 
la creșterea, producției de var. De 
aproape 3 ani am introdus, cu d- 
jutorul specialiștilor, o nouă teh
nologie ; în locul lemnului în a- 
mestec cu lignit și turbă, folosim 
la cuptoarele de var praful de 
cărbune, pe care ni-l livrează com
binatul carbonifer din Valea Jiului. 
Muncind după noul procedeu, am 
izbutit să triplăm producția și să re
ducem prețul de cost la mai bine de 
jumătate.

In ultima vreme întâmpinăm însă 
greutăți din pricina prafului de căr
bune de proastă 
primim. Cu toate 
de mai multe ori 
trimită cărbune 
calitatea acestuia 
necorespunzătoare. Recent am fost 
puși în situația de a refuza peste 
70 tone cărbune ce ne fusese li
vrat, deoarece nu putea fi folosit.

Ne adresăm și pe această cale 
colectivului de la preparația de căr
bune Coroești, din cadrul combina
tului, să ne trimită cărbune de pă
mînt spălat, de calitate corespunză
toare, și nu pămînt sau cenușă.

calitate pe care-l 
că ne-am adresat 
furnizorului să ne 
de pămînt bun, 

continuă să fie

Dumitru ERLICH
șeful sectorului
Gheorghe F. LOCEA 
șef de brigadă

Propaganda prin conferințe
(Urmare din pag. I-a)

cu alte mă-

deri să țină pasul cu cerințele ime
diate ale producției, preocupă de alt
fel permanent organele de partid. 
Așa, de pildă, întrucît unele între
prinderi au rămas în urmă, în pri
mele luni ale acestui an, cu înde
plinirea planului la unii indica
tori de bază, o dată
suri luate pentru îndreptarea lu
crurilor s-a hotărît ținerea unor 
expuneri în fața muncitorilor des
pre căile creșterii productivității 
muncii și ale reducerii prețului de 
cost. Un colectiv format din ingineri 
și economiști a primit sarcina să 
pregătească tematicile, urmînd ca 
acestea să fie adaptate situației din 
Tiecare întreprindere și îmbogățite 
cu exemple concrete.

Grija diferențierii propagandei 
prin conferințe, în raport cu preo
cupările auditoriului, caracterizează 
în aceeași măsură și ciclurile orga
nizate pentru intelectuali — cadrele 
didactice din cele trei institute de 
învățămînt superior, de medicină 
și farmacie, de pedagogie și de artă 
teatrală create în regiunea noastră 
în anii paterii populare, artiștii tea
trului și filarmonicii de stat etc. Ca
drele medicale de pildă au ascultat 
cu mult interes conferințe pe teme ca: 
„Umanismul socialist și practica pro
fesiunii medicale“, „Sarcinile ce 
revin cadrelor medicale din docu
mentele Congresului al III-lea al 
P.M.R.“, „Cibernetica și medicina“. 
In fața artiștilor s-au ținut expuneri 
pe temele : „Marxism-leninismul 
despre artă ca formă a conștiinței 
sociale“, „Etica omului de artă în so
cialism“ și altele.

Un aport de seamă la ridicarea ni
velului politic și ideologic, la edu
carea partinică a membrilor și can- 
didaților de partid și a masei oame-

nilor muncii, îl aduc conferințele ți
nute periodic în adunările deschise 
ale organizațiilor de bază, de către 
membri ai birourilor comitetelor ra
ionale de partid, instructori terito
riali și alte cadre cu munci de răs
pundere.

Pentru a contribui la educarea 
oamenilor muncii în spiritul con
cepției științifice despre lume, au 
fost organizate simpozioane, vizio
nări de filme științifice și documen
tare etc.

Este știut că conferințele pot cu
ceri auditoriul numai atunci cînd, pe 
lîngă tematică interesantă, au un ni
vel teoretic înalt, puternic ancorat în 
actualitate. Ceea ce preocupă cel mai 
mult comitetul regional în conduce
rea acestei activități este tocmai a- 
sigurarea unui asemenea conținut, 
în acest scop, la propaganda prin 
conferințe au fost atrași activiști de 
partid de răspundere, în primul rînd, 
membrii birourilor și comitetelor re
gional, raionale și orășenești, cadre 
de conducere din aparatul de stat și 
din economie, intelectuali de presti
giu și care formează colectivul de 
lectori al comitetului regional. Ei 
au fost repartizați în grupe perma
nente, specializate pe probleme ale 
industriei, agriculturii, culturii, si
tuației internaționale etc. Fiecărui 
lector i s-au repartizat de la înce
putul anului temele pe care le are 
de pregătit, indieîndu-se și materia
lul bibliografic. Textele elaborate 
sînt discutate în colectiv și îmbună
tățite pe baza observațiilor. Lectorul 
Olah Francise, de pildă, a primit 
sarcina să întocmească conferința in
titulată : «Politica leninistă a P.M.R. 
de industrializare socialistă a țării. 
Sarcinile trasate de Congresul al 
III-lea al partidului pentru conti
nuarea în ritm susținut a industria
lizării țării». Discuția asupra textului, 
făcută în cadrul colectivului spe-

cializat în problemele industriei, l-a 
ajutat să îmbogățească expunerea cu 
numeroase aspecte concrete privind 
aplicarea politicii de industrializare 
în regiunea noastră, efectele ei, sar
cinile actuale ale oamenilor muncii 
din industrie etc.

Informarea sistematică a lectorilor 
asupra problemelor noi, perfecționa
rea pregătirii lor sînt mereu în a- 
tenția noastră. Lectorii comitetului 
regional au audiat expuneri despre 
conținutul epocii contemporane, apă
rarea păcii, cauză vitală a întregii 
omeniri etc. Imediat după publicarea 
Comunicatului Direcției Centrale de 
Statistică cu privire Ia îndeplinirea 
planului de stat al R. P. Romîne pe 
anul 1963, a fost organizată o con
sultație colectivă asupra principale
lor aspecte relevate de acesta.

Lectorii care fac expuneri pe teme 
internaționale se pregătesc într-o 
grupă de studiu individual de pe lin
gă cabinetul regional de partid.

Un rol deosebit de important în 
îmbunătățirea calității propagandei 
prin conferințe îl au consfătuirile 
organizate cu lectorii în care se ana
lizează conținutul unor conferințe, au 
loc schimburi de experiență și dez
bateri metodice asupra felului cum 
sînt pregătite conferințele, cum se 
face documentarea, cum este utilizat 
materialul concret, presa literară, 
revistele de specialitate etc.

Diferitele analize făcute au arătat 
că majoritatea conferințelor tratea
ză problemele la un nivel teo
retic corespunzător, sînt bine docu
mentate, legate de viață. Au fost 
apreciate de auditori conferințele ți
nute de tov. Nicolae Vereș, prim 
secretar al Comitetului 
de partid Tg. Mureș, și 
nim Buda, prim-secretar 
tetului raional de partid
despre creșterea rolului conducător 
al partidului în etapa desăvîrșirll 
construcției socialiste, conferința ți-

nută de către tov. Victor Pop, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Luduș, despre „Trăsăturile 
morale ale constructorilor socialis
mului“ și multe altele.

Se mai țin însă destule conferin
țe neatractive, greoaie, rupte de rea
litate. Astfel, într-o conferință des
pre „Resursele naturale de materii 
primie și utilizarea lor rațională“ nu 
s-a vorbit despre rezervele impor
tante existente în regiunea noastră, 
nu s-au subliniat sarcinile puse de 
partid în scopul valorificării supe
rioare a resurselor naturale. Expu
nerea „Organizarea și retribuirea 
muncii în gospodăria colectivă“ a 
tratat slab, neconvingător, unele as
pecte de mare însemnătate ale pro
blemei, cum ar fi necesitatea folosi
rii judicioase a zilelor-muncă, nu a 
reușit să scoată în evidență nici ex
periența valoroasă din regiune și 
nici unele deficiențe a căror înlătu
rare trebuie să-i preocupe pe colec
tiviști.

Viața ne arată că acolo unde se des
fășoară o largă muncă politică edu
cativă, unde propaganda răspunde 
celor mai actuale preocupări ale 
muncitorilor, inginerilor, colectiviști
lor etc., înflorește atitudinea nouă 
față de muncă și față de avutul 
obștesc, față de îndatoririle sociale, 
oamenii muncesc mai cu spor. Ală
turi de celelalte forme ale muncii 
politice educative de masă, propa
ganda prin conferințe și-a adus con
tribuția la îndeplinirea și depășirea 
de Către oamenii muncii din regiu
nea noastră a sarcinilor de plan în 
primele

Avem 
dica pe 
paganda
mereu sfera de cuprindere astfel în- 
cît ea să contribuie într-o măsură 
tot mai mare la pregătirea politico- 
profesională, la mobilizarea oameni
lor muncii pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul 1964 și a an
gajamentelor luate în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

In cartierul Drumul Taberei 
Capitală s-au dat în folosință 
clădiri de locuit — 
„P“. Constructorii 
realizeze locuințe 
frumoase. Cu toate 
văm că pe șantier 
tot o bună gospodărire, se face încă 
risipă de materiale. In prezent se 
lucrează la amenajarea unor dru
muri cu trotuare și a aleilor dintre 
blocuri. Insă, din neglijență, zeci de 
metri cubi de beton turnat în drep
tul blocului P 6 pentru construirea 
trotuarelor au fost căleați și făcuți 
zob, într-o noapte, de buldozere. Ul
terior, după refacerea acestor tro
tuare, betonul a fost spart din nou 
bucățică cu bucățică, întrucît s-a 
uitat că pe dedesubt trebuia montat 
un cablu telefonic. Alt exemplu. 
Aleea care unește blocurile P 4, P 5 
și P 6 a fost refăcută de trei ori de
oarece, după cîte am aflat, nu s-a 
stabilit de la bun început cea mai 
bună „direcție“ a acestei căi de 
acces. Și într-un caz și într-altul 
a fost nevoie de o însemnată canti
tate de beton în plus, de alte chel
tuieli inutile.

Nu numai la construirea drumu
rilor se face risipă de materiale sau 
se strică ceea ce s-a făcut bun. în 
dreptul blocului P 5 au fost instalați 
stâlpi de beton pentru iluminatul 
public. Noaptea au trecut însă niște 
tractoare și, ca și cum n-ar fi avut 
destul loc pe drum, au dat peste a- 
cești stâlpi și au rupt cîțiva dintre 
ei. La un alt bloc a fost turnat be
tonul pentru amenajarea subsolului. 
S-a constatat însă că stratul de be
ton este prea gros și, de aproape o 
săptămînă, se lucrează cu ciocanul 
pneumatic la „corectările“ necesare, 
între blocurile din seria „P“ sînt 
cîteva gropi de stins var. Nefiind 
protejate, peste varul din ele s-a 
așternut un strat gros de moloz și 
alte impurități. De asemenea, locu
rile unde s-au depozitat tocurile de 
uși, ferestrele și cofrajele glisante 
nu sînt acoperite cum trebuie și ma
terialele se degradează.

Lucrez într-o uzină metalurgică și 
fiecare din colectivul întreprinderii 
noastre se străduiește să gospodă
rească cu grijă materialele, să eco
nomisească fiecare gram de metal. 
Tocmai de aceea mă miră risipa de 
materiale ce se face pe acest șantier, 
care aparține de întreprinderea de 
construcții de locuințe București. 
Cine suportă oare pagubele ?

Doina GRIGORE 
inginer

vîrșite de mofociclistul în sfare de ebrie
tate), la melodiile interpretate de Ioana 
Radu, Aida Moga, Doina Badea din tră
suri, de Dorina Drăghici călare pe un 
armăsar focos, de Margareta Pîslaru con- 
ducînd o șaretă, de Nicolae Nijescu din- 
tr-un automobil tip 1930, precum și de 
Gică Petrescu, Constantin Drăghici, So
rina Dan, Aurelian Andreesçu de pe.., 
scenă. Ni s-a oferit și un „autentic” meci 
de fotbal, în care o echipă alcătuită din 
cunoscufi comici ai Teatrului „C. Tănase”, 
întîlnind o echipă de vechi internaționali 
(David, lordache, Filotfi, Bogdan, Drăgan, 
Ghiurițan), a folosit prilejul pentru a 
azvîrli unele săgeți satirice la adresa com
portării unor fotbaliști pe terenul sportiv. 
Să nu uităm și frumosul final care a reu
nit întregul ansamblu sub lumina puter
nicelor reflectoare, într-o plăcută armo
nie cromatică a costumelor și a stindar
delor fluturînd pe fundal — un cadru 
a cărui strălucire era amplificată de jer
bele artificiilor fulgerind pe cerul noc
turn.

într-un cuvînt, s-au cheltuit cu dărni
cie eforturi și imaginație, vrednice de 
apreciere, pentru a se dărui miilor de 
spectatori momente de reală desfătare, 
îndeosebi pentru ochi. Din păcate, 
realizatorii n-au dovedit, mai ales în 
prima seară, aceeași grijă și pentru 
...urechi. O defectuoasă funcționare a 
sistemului de difuzoare a făcut ca multe 
dintre momentele comice ale programu
lui să nu fie auzite de o bună parte din 
tribune. In șfară de reușitele imitații .ale 
unor cîntărețe de muzică ușoară interpre
tate cu talent de Filomela Călin, și de 
unele părți ale comperajului lui Mircea 
Crișan (căruia i se cuvin laude pen
tru energia risipită pe tot parcursul 
spectacolului), șe poate spune că majori
tatea poantelor umoristice s-au transformat 
în adevărate enigme pentru specta
tori. Din mult așteptatul meci în
tre cei doi redutabili pugiliști ai vervei 
comice, Mircea Crișan și N. Sfroe, au 
ieșit cnocaufați... spectatorii, care n-au dis
tins multe din replicile schimbate pe 
ring, La fel s-a întîmplat și cu Zizi Șer- 
ban căreia — la cupletul „Zizi și for
mula ei de viață" — nu i-am putut apre
cia decît mimica, într-adevăr expresivă, 
deoarece versurile cupletului au fost 
înecate de difuzoare înfr-o umbră de 
mister. Se mai poate adăuga, pe lista 
neajunsurilor, și faptul că unele momente 
(„Trabanful și căruța“, de pildă) s-au li
mitat la repetarea unor glume vechi, iar 
anumite numere coregrafice („Dansul 
umbrelelor“ și „Anotimpuri"), fiind con
cepute pentru scene mici și cu un nu
măr redus de dansatori, n-au putut fi 
gustate pe vasta arenă a stadionului.

Spectacolul de pe Stadionul Republicii 
are meritul — în pofida deficiențelor sem
nalate — de a fi deschis un drum, de a 
fi demonstrat că Teatrul „C. Tănase“ 
dispune de o armată numeroasă de ar
tiști talentați, cu fizionomii artistice dife
rite, puternic conturate, de orchestre și 
un corp de balet bine puse la punct, 
care, laolaltă, printr-o pregătire artistică 
și fehnică mai migăloasă, pot realiza 
spectacole de mare anvergură, în fața 
unui larg auditoriu.

Victor BÎRLĂDEANU

EXPOZIȚII
EVOCARE GEORGE VRACA

In holul Teatrului „C. I. Nottara’, 
pictorița Rodica Ciocîrdel expune mai 
multe desene în tuș, picturi în ulei, 
precum și schițe făcute în timpul ulti
mului spectacol în care a jucat George 
Vraca. Sînt reunite scene din piesa 
„Richard al III-lea” de Shakespeare, 
rolul titular fiind interpretat de regre
tatul actor.

PICTURĂ PE STICLĂ 
ȘI ILUSTRAȚII DE CARTE

La Galeriile de artă ale Fondului 
Plastic din strada Onești nr. 1 este 
deschisă expozifia de pictură pe sticlă 
a Marei Biscă. Sînt înfățișate perso
naje din cunoscutele balade populare 
„Toma Alimoș", „Miorița“, legenda 
Meșterului Manole, eroi din basme 
etc.

In aceleași galerii întîlnim expozi
ția graficianului Noel Roni care ex
pune cicluri de ilustrații la scrierile 
lui Ion Creangă („Moș Nichifor Cof- 
carlul", „Popa Duhu", „Prostia ome
nească", „Cin.ci plini", „Moș Ion Roa
tă și Vodă Cuza", „Povestea unui om 
leneș“, „Moș Ion Roată și Unirea", 
„Acul și barosul“). Celelalte ilustrații 
au fost realizate pentru volumele „Ni- 
poară Potcoavă" și „Hanul Ancuței“ 
de Mihail Sadoveanu.

LA MUZEUL DE ARTĂ 
AL R. P, ROMÎNE

Din colecția de stampe a Muzeului 
de artă al R. P, Romîne au fost selec
ționate litografii și gravuri a/e artiste- 
lui A. Steinlen pe care publicul bucu- 
reștean are posibilitatea să le vadă 
la expoziția din muzeu. A. Steinlen 
(1859—1923), descendent al unei fa
milii de artiști plastici elvețieni, a 
desfășurat o bogată activitate crea
toare in Franța. Lucrările sale evocă 
viața de mizerie a exploatafilor, („Fi
lantropie", „Șomer“). Altele șatirl- 
zează demagogia lumii burgheze 
(„100 de mărci“, „In vizită eleçto- 
rală“). Sînt expuse, de asemenea, 'cu
noscutul dfesen „1 Mai" și patrii ilus
trații la poemul lui Eminescu „împă
rat și proletar“,

PICTURĂ, GRAFICĂ, CERAMICĂ

Jn expoziția deschisă la Galeriile 
de artă alè Fondului plastic din bule
vardul Magheru nr. 20, sînt prezentate 
peste 50 de lucrări de pictură, gra
fică și ceramică aparfinînd lui Al. 
Țipoia.

EXPOZIȚIA ȘCOLII POPULARE
DE ARTĂ

Două pavilioane (A și B) din Par cu) 
de cultură și odihnă Herăstrău găzdu
iesc expoziția de sfîrșit de an a ele
vilor Școlii populare de artă din, Ca
pitală. Sînt prezentate peste 100 de 
pînze în ulei, precum și sculpturi, a- 
fișe, desene, gravuri și machete de 
scenografie.

CINEMA
CINEMATOGRAFE. — MADAME SANS- 

GENE — film pentru ecran panoramic: 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14). ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELEFON: 
Republica (Bd. Magheru nr. 2), Festival 
(Bd. 6 Martie nr. 14), Grivița (Calea Gri- 
viței — podul Basarab), Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1), Ferentari (dimineața — 
Calea Ferentari nr. 86), Grădina „Festi
val" (Pasajul „Eforie“), Grădina „Mo
dern“ (Str. li Iunie nr. 75), Stadionul 
„Dlnamo” (Șos. Ștefan cel Mare). DOI 
COLONEI: Carpați (Bd. Magheru nr. 29), 
Capitol (rulează și la grădină — Bd. 6 
Martie nr. 16), Excelsior (Bd. 1 îfel 
174), Feroviar (Calea Grivițel nr. 80), Fla
mura (Șos. Giurgiului nr. 155), 
„Doina“ (Str. Doamnei nr. 9),

Mai nr.

orășenesc 
de Ero- 

al Comi- 
Tîrnăveni,

6 luni ale anului, 
toate condițiile pentru 
o treaptă mai înaltă 
prin conferințe, a-i

a ri- 
pro- 
lărgi

i 
I

Grădina 
Arenele

Libertății (Str. 11 Iunie). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop (ambele serii): 
București (Bd. 6 Martie nr. 6), înfrățirea 
între popoare (dimineața — Bd. Bucu- 
reștii-Noi), Bucegi (rulează și la grădină 
— Bd. 1 Mai nr. 57), Tomis (rulează și la 
grădină — Calea Văcărești nr. 21), Gră
dina „Vitan" (Calea Dudeștl), Grădina 
„unirea" (Bd. 1 Mal nr. 143). CUBA’58 : 
Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), Unirea (Bd. 
1 Mai nr. 143), Munca (Șos. Mlhai Bravu 
nr. 221). CAUZE DREPTE — cinema
scop: Central (Bd. 6 Martie nr. 2), Mo
șilor (rulează și la grădină — Calea Mo
șilor nr. 221). FRAȚII CORSICANI - 
cinemascop: Lumina (Bd. 8 Martie nr. 
12), Cosmos (Bd. 30 Decembrie nr. 89), 
Patinoarul „23 August“ (Bd. Muncii), Gră
dina „Progresul” (Str. Ion Vidu nr, 5). 
ANACONDA: Union (Str. 13 Decembrie

Scenă din filmul „Cuba ’58“
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Pe ecranele cinematognfelor
Ocolul pămîntului în 80 de zile 

— producție în culori realizată în 
studiourile americane de regizorul 
Michael Anderson după romanul 
lui Jules Verne. In rolurile prin
cipale apar David Niven și co
micul mexican Mario Moreno. Fil
mul a fost distins cu cel mai im
portant premiu cinematografic ce 
se acordă în S.U.A. — premiul 
Oscar.

Cuba '58 — producți: studiou
rilor din Cuba. Filmul e alcătuit 
din trei povestiri cineitogratic 
— „O zi de lucru’, Rodnicii" 
„Anul nou' — a căro:cțiune se 
desfășoară în zilele < preajma 
răsturnării regimului datorial al 
lui Batista. Regizori : ]é M. Gar
cia Ascot și Jorge Fra.

nr. 5—7). PROGRAM DE 
TRU COPII (dimineața) :

FILME FEN-
Doina (Str. 

Doamnei nr. 9). CEI PATRU CĂLUGĂRI: 
Doina (după-amiază). Flacăra (Calea Du- 
dești nr. 22). UN CICLU DE FILME DO
CUMENTARE: Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie nr. 18). FATA DIN CASA ROȘIE: 
Giulești (Calea Giulești nr. 56). Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colț cu Str. Ll- 
zeanu). KALOIAN: Cultural (Piața I. 
Pintilie nr. 2). LUMEA COMICA A LUI 
HAROLD LLOYD: înfrățirea intre po
poare (după-amiază). Dacia (Calea Gri
vițel nr. 137). A 12-A NOAPTE: Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). TOTUL DESPRE 
EVA: Crîngași (Șos. Crîngașl nr. 42). UN 
OM CARE NU EXISTA: Vitan (Calea 
Dudeștl nr. 97). Colentina (rulează șl la 
grădină — Șos. Colentina nr. 84). CERUL 
ȘI MOCIRLA: Miorița (Calea Moșilor nr. 
127), Arta (rulează și la grădină — Ca
lea Călărași nr. 153). TlNARUL DE PE 
VASUL COLUMB — cinemascop: Popu
lar (Str. Mătăsarl nr. 31). ÎNDRĂGOS
TITUL: Aurora (rulează și la grădină — 
Bd. Dimitrov nr. 118). FERIGA DE AUR 
— cinemascop: Viitorul (Str. M. Emi
nescu nr. 127), Progresul (Șos. Giurgiu
lui nr. 3). OMUL DIN FOTOGRAFIE: 
Volga (Șos. I. Pintilie nr. 61), Drumul 
Sării (Str. Drumul Sării nr. 30), Feren
tari (după-amiază). DOMNIȘOARA... 
BARBA-ALBASTRÄ: Floreasca (Str. J. 
S. Bach nr. 2). AVENTURILE UNUI 
TINÄR — cinemascop: Luceafărul (ru
lează șl la grădină — Calea Rahovei nr, 
118 și 103). GOLFUL ELENA: Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196). VIAȚA SPOR-

TIVA: Cutroceni (Șos. itroceni nr. 9). 
PĂPUȘILE RID: Pacea d. Libertății nr. 
70—72). COMEDIANȚII: irădlna „Lira“ 
(Cal. 13 Septembrie nrlOS). LACRIMI 
TIRZII: Grădina „Buzei" (Str. Buzești 
nr. 9—11). '

TELEVIZIUNE. — Ore. 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — entru tineretul 
școlar: Leonardo da Viei — vizită la 
Muzeul tehnic. 19,40 —Reportaj de la 
Uzinele Electromotor — ‘ansmisiune din 
Timișoara. 20,00 — Revia spectacolelor. 
20,45 — Filmul documentr „Poiana Urși
lor". 21,05 — Agenda mzicală, de Jack 
Bratin și Boris Stegăresu. 21,55 — Te- 
lesport. In încheiere — Buletin de știri 
șl buletin meteorologic.

Cum va ii VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 30 iu

nie și 1, 2 iulie a. c. In țară: Vreme fru
moasă, cu cerul variabil. Innourări mai 
accentuate se vor produce in jumătatea 
de sud-vest a țării, unde vor cădea ploi 
de scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul estic. Tem
peratura în general Staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 16—20 grade, iar 
maximele între 24—34 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme frumoasă, cu 
cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit 
din nord-est. Temperatura în creștere 
ușoară. /

///
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Sportivi romini in întreceri internaționale
Din colțul tribunei

„CORRIDA“
pe zgură

Apropierea dintre dirt-track și 
tauromachie poate desigur să 
pară forțată acelora care cunosc 
ambele genuri de spectacol. Pa
ralela de față trebuie însă înțe
leasă în sens metaforic, precizîn- 
du-se, de la bun început, că dirt- 
trackul este un sport — în ade
văratul înțeles al cuvîntului...

...Dincolo de parapetul de lemn, 
rrtenit si stăvilească, la nevoie, 
avintul centrifug al mașinii, ră
sună tunetele motoarelor. Iată că 
porțile sînt date înlături și con
curența primei manșe își fac a- 
pariția, Sint patru — picadori și 

I toreadori totodată, căci nărăvașul 
• vehicul pe două roți cumulează 
. rolul calului și al taurului : te 

poartă ca fulgerul, dar te și poate 
da de-a berbeleacul într-un mo
ment de neatenție... La semnalul 
starterului, motocicletele de con
strucție specială se lansează în
tr-un fantastic carusel pe zgura 
cărămizie, atacînd virajele de o 
manieră care-ți taie respirația, 
țîșnind ca din pușcă în linie 
dreaptă, îmbinînd curajul și for
ța piloțUor cu manevre tactice 
pasionante. La capătul celor patru 
tururi ie pistă, cîștigă cel ce-a 
știut să apuce mai cu nădejde... 
taurul ie coarne — cu alte cu
vinte, să stăpînească mai bine 
ghidonul vehiculului în timpul 
alergării și să contracareze, la 
timi, veleitățile adversarilor.

Ftră a disputa gloria unor ma- 
tadci ca Manolete sau El Cor- 
dobt, tinăra disciplină își are de 
pe aum vedetele sale. Reprezen- 
tanttnostru nr. 1 s-a dovedit și 
ieri, t în atîtea rînduri, fostul 
n.’otobsist Ion Cucu, de la clu
bul „stalul“. Învingător în toate 
cele (ci manșe, el și-a reînnoit 
astfelctoria asupra maghiarului 
Raddflocul III la ultimul cam- 
pionanondial) dindu-ne certe 
spera de afirmare în această 
temei competiție pe zgură.

CICLISM
Cursa internațională de ciclism des

fășurată duminică pe distanța Ploiești — 
Sinaia — Ploiești — București (195 km) 
a fost cîștigată la sprint de alergătorul 
italian Ercole Gaualazzini. Plutonul a 
rulat multă vreme compact, cele cîteva 
tentative de evadare fiind imediat ani
hilate de fruntașii cursei. în apropiere 
de Capitală, la Mogoșoaia, W. Ziegler 
(Dinamo) a atacat, reușind să-și creeze 
un mic avans. După el au părăsit plu
tonul italianul Gaualazzini, M. Rîndașu 
(Voința), Gh. Neagoe (Steaua) și I. Bra- 
haru (Voința), care nu au mai putut fi 
prinși. La sosire, în fața Combinatului 
Poligrafic Casa Scînteii, Ercole Gaua
lazzini l-a învins la sprint pe Ziegler, 
realizînd timpul de 5h09’41” (medie 
orară 37,750 km). Au urmat în același 
timp Rîndașu, Neagoe și Braharu. Fran
cezul J, Gros (F.S.G.T.) a cîștigat sprin
tul celui de-al doilea pluton cronome
trat în ShlO'll”.

BOX ROMlNIA - 
IUGOSLAVIA 5-5

Peste 3 000 de spectatori au urmărit 
la Zagreb întâlnirea internațională de 
box dintre echipele selecționate olim
pice ale Iugoslaviei și Romîniei. Meciul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 
5—5. în formă bună, campionul țării 
noastre la cat. muscă, Constantin Ciucă, 
l-a învins la puncte pe Mirkovici, care 
cu o săptămînă în urmă obținuse victo
ria în fața campionului european Bîs- 
trov (U.R.S.S.). Ion Monea (mijlocie) a 
dispus prin abandon de Kahriman. Iată 
celelalte rezultate : cocoș : Mehovici (I) 
b.p. N. Puiu (R.P.R.) ; pană : Olah (I) 
b.p. Buzuliuc (R.P.R.) ; semiușoară : 
Jelacic (I) b.p. M. Cîrciumaru ; ușoară : 
I. Dinu (R.P.R.) b.p. Dragiscic (I) ; semi- 
mijlocie : Pavic (I) b.p. C. Niculescu 
(R.P.R.); mijlociemică: H. Leov (R.P.R.) 
b.p. Todorovici (I) ; semigrea ; Milivo- 
jevic (I) b.p. Gh. Negrea (R.P.R.) ; grea: 
V. Mariuțan (R.P.R.) b.p. Damiano- 
vici (I).

hoslovacă ) — 425 kg și Werner Die
trich (R.D.G.) — 420 kg. Halterofilul 
maghiar Geza Toth a cucerit titlul de 
campion european la categoria mijlo
cie, ridicînd la totalul celor trei stiluri 
455 kg (140 plus 140 plus 175). Pe 
locurile următoare s-au clasat în ordi
ne : Sișov (U.R.S.S.) — 445 kg, Paterni 
(Franța) — 440 kg. Recordmanul mon
dial Gyözö Vereș (R.P.U.), marele favo
rit al acestei categorii, a ratat încerca
rea la stilul „aruncat“.

Duminică dimineața, în cadrul cam
pionatelor europene de haltere de la 
Moscova, s-au disputat întrecerile la cat. 
semigrea. Vladimir Golovanov (U.R.S.S.) 
a totalizat la cele trei stiluri 480 kg 
(record mondial egalat), intrând în po
sesia medaliei de aur. El a realizat la 
cele trei stiluri 165 + 140 și 175 kg. 
Au urmat în clasament maghiarul Arpad 
Nemesany — 450 kg, Marian Golab 
(R. P. Polonă) 440 kg și Lazăr Baroga 
(R. P. Romînă) 440 kg.

Seara a fost cunoscut campionul eu
ropean la cat. grea, ultima întrecere a 
competiției. A cîștigat halterofilul sovie
tic Iuri Vlasov cu 562,5 kg (nou record 
mondial). Silviu Cazan (R.P.R.) a ocupat 
locul 7 cu 440 kg.

Azi pe stadionul 
Ciulești

Pe stadionul Giulești se va 
desfășura azi, cu începere de la 
ora 17, festivitatea de închidere 
a etapei raionale din cadrul 
marii competiții sportive Sparta- 
chiada republicând. Cu acest 
prilej vor avea loc demonstrații 
de gimnastică, lupte, haltere, 
meciul de fotbal între Rapid și 
Tehnometal și o gală de box. își 
vor da concursul, de asemenea, 
cele mai bune echipe artistice 
de amatori din raionul Grivița 
Roșie.

1 — 5 IULIE

Dan DEȘLIU

• Ap) 100 000 de spectatori au ur
mărit dină la Varșovia al treilea meci 
disL. e sonatele olimpice de fotbal ale 
U.R.S.S. ~ ~ 
prelimin 
mană a . „ __________ .
4—1 (2-bținînd calificarea în turneul 
final de

. D. Germane contînd pentru 
turneului olimpic. Echipa ger- 
nat învingătoare cu scorul de

lokio.
© In p zi a întîlnirii internaționale 

femininenatație Olanda-Anglia a fost 
stabilit bu record european în proba 
de ștafelOO m liber. Echipa Olandei, 
alcătuit^ Van der Vildt, Erica Terp- 
stra, In^elaar și Vinny Weerdenburg, 
a realizîmpul de 4'12”3/10. Vechiul 
record e 4’14’’ și aparținea unei se- 
lecționabdeze.

• Cil olandez Henk Nijdam, fost

ATLETISM
Atleții romîni s-au comportat remar

cabil în concursul internațional de la 
Berlin. Valeriu Jurcă a cîștigat proba 
de 400 m garduri cu timpul de 51"3/10, 
egalînd recordul țării. Sulițașul Gh. Po
pescu s-a clasat pe primul loc cu o per
formanță de 78,07 m.

FOTBAL
In continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în țara noastră echipa ita
liană de fotbal Lazio Roma a jucat du
minică la Pitești în compania echipei 
locale Dinamo. Fotbaliștii romîni au 
cîștigat cu scorul de 2—1 (1—1) prin 
punctele marcate de Naghy. Pentru 
oaspeți a înscris Maraschi.

GIMNASTICĂ
Dubla întîlnire de gimnastică dintre 

selecționatele de tineret ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Ungare, desfășurată la 
Budapesta, s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : feminin : la individual com
pus, locul întîi a fost ocupat de repre
zentanta noastră Cristina Doboșan, cu 
37,95 puncte ; gazdele 
trecerea pe echipe 
masculin : individual t 
xandru Silaghi (R. P.

Finalele 
campionatelor școlare

Etapa finală a celei de-a, XV-a 
ediții a campionatelor republicane 
școlare din cadrul Spartachiadei re
publicane va avea loc între 1 și 5 
iulie în Capitală. Campionatele re
publicane școlare se desfășoară la 7 
ramuri de sport, după următorul 
program : gimnastică 1—2 iulie — 
sala sporturilor „Dinamo" (băieți) și 
sala sporturilor „Dorobanți“ (fete); 
atletism 1-—3 iulie, pe stadionul Ti
neretului ; baschet, handbal, volei, 
fotbal 1—5 iulie — stadionul Tine
retului ; natație 1—2 iulie — ștran
dul Tineretului. Întrecerile au loc 
dimineața, începînd de la ora 8,30 
și după-amiaza, de la ora 15,30. Fes
tivitatea de deschidere are loc în 
ziua de 1 iulie ora 17,00, pe stadio
nul Tineretului.

La etapa finală participă peste 
1 800 elevi, reprezentînd toate regiu
nile țării.

Progresul In ofensivă (fază din meciul Progresul-Farul) Foto : Gh. Vinfilă

FOTBAL Ieri, în penultima etapă
Rezultate tehnice
Progresul — Farul 1—0 (1—0) 
Rapid — C.S.M.S. 3—1 (2-0) 
U. T. Arad — Steaua 4—0 (2—0)
Știința Tim. — Dinamo București 1—1 (0—0) 
Petrolul — Știința Cluj 1—0 (0—0) 1 
Siderurgistul — Crișul 0—3 (0—1)

Ultima etapa
Dinamo București — Steagul roșu ; 

C.S.M.S. Iași — U.T.A. ; Știința Cluj — 
Rapid ; Farul Constanța — Petrolul ; Steaua 
București — Dinamo Pitești ; Crișul Oradea 
— Progresul ; Siderurgistul Galați — Știința 
Timișoara.

CLASAMENTUL
Dinamo București 25 17 4 4 59:23 38
Rapid 25 15 3 7 49:33 33
Steaua 25 14 1 10 65:41 29
Progresul 24 10 5 9 .39:44 25
Farul 25 11 3 11 28:33 25
Petrolul 24 10 4 10 27:18 24
Steagul roșu 24 8 8 8 28:26 24
Crișul 25 9 6 10 26:38 24
Dinamo Pitești 24 10 3 11 25:31 23
U.T.A. 25 9 5 11 31:41 23
Știința Cluj 25 10 2 13 36:37 22
C.S.M.S. 25 9 2 14 37:46 20
Știința Tim. 25 7 6 12 39:42 20
Siderurgistul 25 6 4 15 21:48 16

CAMPIONATELE
EUROPENE DE HALTERE

Campionatele europene de haltere au 
continuat la Moscova cu disputarea în
trecerilor la cat. semimijlocie și mijlo
cie. Medalia de aur la semimijlocie a 
fost cucerită de halterofilul sovietic 
Viktor Kurînov, care a totalizat la cele 
trei stiluri 445 kg (nou record mondial) 

-175 kg). Pe locurile urină- 
clasat G. Zdrazila (R. S. Ce- 278,45—277,65 puncte.

au învins în în- 
(187,35—185,75), 
compus — Ale- 

■■ . . Romînă) 57,40
' “(140—13Ü—175 “fg). Pe 'locurile urină- puncte'; pe echipe — Rom’înia-Ungaria 

toare s-au

la „Cursa Păcii", a cîștigat e-participant
tapa a 6-a a turului Franței, disputată pe 
ruta Fribourg-Besançon. EI a parcurs 
200 km în 5h05’18”. în clasamentul gene
ral individual conduce R. Altig (R.F.G.).

• După consumarea a 11 runde, în 
campionatul mondial de șașki (dame), care 
se desfășoară la Merano (Italia), pe pri
mul loc se află Șcegoleev (U.R.S.S.) cu 
9,5 punote, urmat de Kuperman (U.R.S.S.) 
8 puncte, Jans Bom (Olanda) 7,5 puncte, 
Baba Si (Senegal) 7 puncte.

O S-au disputat noi întîlniri contînd 
pentru „Cupa Rappan" Ia fotbal. Echipa 
olandeză Feijenoord a învins cu 3—0 for
mația Standart Liège. Alte rezultate : 
Young Boys Bema-Fc. Sarrebruck 2—2 ;

Fc. Chaux de Fonds-Eintracht Brunswick 
2—1 ; Granges-Kaiserslauter 0—2.

® Cu prileiuJ campionatelor de haltere 
ale R. P. Polone, care se desfășoară la 
Bialystok, Waldemar Baszanowski a stabi
lit trei noi recorduri mondiale 
ușoară. El 
165 kg, 
430 kg.

® Pe
Brunswick , _
cea de-a 76-a ediție a campionatelor de 
atletism ale S.U.A. Iată primele rezultate: 
100 m : Bob Hayes 10”3/10 ; 110 m gar
duri : H. 
son 19,78 
lungime : 
Macardle 
1500 m:

la cat. 
a „smuls” 132,5 kg, a „aruncat" 
totalizînd la cele trei stiluri

stadionul din orașul New 
(statul New Jersey) a început

Jones 13’’8/10 ; greutate : Mat- 
m ; prăjină : Hansen 5,18 m ; 
Boston 8,11 m ; 10 000 m : Peter 
30’11” ; suliță : Covelli 77,16 m; 
Burleson 3’46”l/10.

Ieri, la ștrandul Tineretului s-au în
trecut la înot elevii din Capitală. 
Concursul a constituit un prilej de 
verificare a celor mai buni dintre 
înotătorii bucureșteni care în zilele 
de 1 șl 2 iulie vor participa la fina
lele campionatelor republicane șco
lare. In fotografie : un „delfinist” în 

timpul întrecerii

Final pasionant în actualul cam
pionat 1 Ieri, în penultima etapă a 
campionatului categoriei A, mai 
toate echipele au căutat să încheie 
victorioase partidele respective. Cum 
era și normal, un plus de interes și 
dîrzenie s-a remarcat la acele for
mații ale căror poziții în clasament 
nu sînt deloc liniștitoare. Este vorba 
de formațiile C.S.M.S. Iași, Știința Ti
mișoara și U.T.A., — pînă ieri can
didate cam în aceeași măsurăvla re
trogradare. (In ce o privește, echipa 
din Galați n-a mai încercat nici ieri 
vreo speranță de a se salva, locul 
ultim în clasament fiindu-i pecetluit 
încă de acum două șăptămînț). Din
tre cele trei formații amintite mal 
sus, U.T.A. poate răsufla ușurată. Și 
are destule motive. Duminică după- 
amiază, textiliștii au jucat cu mare 
voință, obținînd o extrem de prețioa
să victorie în dauna echipei 
„Steaua". Scorul de 4—0 paie totuși 
prea sever, avînd în vedere că mi
litarii — candidați la un moment dat 
la titlul de campioni — cîștigaseră, 
cu numai cîteva zile în urmă, în fața 
aceluiași adversar la un scor puțin 
obișnuit : 7—0 (1). De această dată, 
U.T.A. a dominat cu autoritate în
scriind prin Comisar (min 35), Floruț 
(min 44), Chivu (min 76) și Tomeș 
(min 89).

Cum C.S.M.S.-ul n-a putut cîștiga 
la București meciul cu Rapid, iar 
Știința Timișoara a făcut joc egal, la 
Reșița, în compania dinamoviștilor 
bucureșteni, rămîne ca ultima etapă 
a campionatului să rezolve și... ulti

ma necunoscută. Duminica viitoare, 
C.S.M.S.-ul și Știința Timișoara
— acum pe locurile 12—13 la egali
tate de puncte (20) — își vor dis
puta ultima șansă.

Dar să revenim la celelalte me
ciuri ale etapei a XXV-a. Meciul 
Știința Timișoara-Dinamo București, 
disputat la Reșița, a fost de bună 
factură tehnicq și s-a terminat 
nedecis 1—1 (0—0). In prima re
priză, Știința a dominat teritorial, 
dar ocaziile pe care le-a creat au 
fost ratate rînd pe rînd de Mano- 
lache, Mițaru și Mircea Pop. Dina- 
moviștii au contraatacat periculos, 
dar nici ei n-au reușit să înscrie. 
După pauză, la un atac rapid în 
minutul 79, balonul ajunge la Petru 
Emil care șutează puternic, făcînd 
inutilă intervenția portarului Curcan, 
1—0 pentru Dinamo. Cu două minute 
înainte de terminarea partidei, timi
șorenii au egalat. Lereter a transfor
mat o lovitură de 11 metri acordată 
de arbitrul Cornel Nițescu (Sibiu), în 
urma unui fault în careu comis 
asupra lui Manolache. La Ploiești
— ne transmite corespondentul nos
tru •— meciul dintre Petrolul șk Știința 
Cluj s-a încheiat cu victoria la limită 
a petroliștilor. Unicul punct l-a în
scris Mocanu în minutul 50. Publicul 
spectator n-a avut ocazia să vadă 
fotbal de calitate, cu toate că am
bele formații au demonstrat cu alte 
prilejuri că știu să joace spectacu
los, cu acțiuni ofensive, cu șuturi pe 
poartă... Spectatorii prezenți la cu

plajul din Capitală (Rapid — 
C.S.M.S. și Progresul — Farul) au 
fost ceva mai avantajați din acest 
punct de vedere. Meciurile s-au dis
putat într-un ritm viu, n-au lipsit fa
zele pe poartă. Rapidiștii, în vervă, 
au condus cu 3—0 în fața unui ad
versar care, totuși, n-a cedat nici un 
moment lupta. Progresul și-a asigu
rat victoria chiar în primele minute 
(prin D. Popescu). Totuși constănțe- 
nii au fost cei ce au dominat teri
torial în cea mai mare parte a jo
cului, dar steril la poartă. Un 
rezultat de egalitate ar ii reflectat 
mai just situația de pe teren. Este 
însă regretabil că spre sfîrșitul par
tidei apărările Progresului și Farului 
s-au întrecut parcă în a faulta cît 
mai des și cît mai „bine" adver
sarii.

Corespondentul nostru pentru re
giunea Galați ne-a comunicat că 
meciul dintre Siderurgistul-Galați și 
Crișul-Oradea a stîrnit nemulțumire 
printre puținii spectatori aflați în tri
bunele stadionului „Dunărea". In 
prima repriză portarii ambelor e- 
chipe n-au avut practic ce face. 
Aproape toate acțiunile s-au des
fășurat în centrul terenului. Spre 
sfîrșitul reprizei Crișul a deschis 
scorul. In cea de-a doua repriză e- 
chipa locală joacă și mai lamenta
bil. Crișul înscrie încă două puncte. 
Iubitorii fotbalului din Galați sînt to
tal nemulțumiți de comportarea 
echipei lor favorite, de pregătirea 
tehnică slabă a acesteia, de munca 
nesatisfăcătoare a antrenorilor.

PRONOSPORT
Concursă! nr. 26 etapa din 28 iunie

Știința Tim. — Dinamo București (cat. A) x 
U.T.A. — Steaua (cat. A) 1
Progresul — Farul (cat. A) 1
Rapid — C.S.M.S. Iași (cat. A) 1
Petrolul — Știința Cluj (cat. A) 1
U.R.S.S. (Ol.) — R. D. Germană (Ol.) 2
Siderurgistul — Crișul (cat. A) 2
Vasas — M.T.K. (camp. R.P.U.) 2
Egyetertes — Szallitok (Cupa vară R.P.U.) 1 
Lang — Budafok (Cupa vară R.P.U.) x 
Dunaujvaros — Borsod

(Cupa vară R.P.U.) 1
Jaszbereny — Szolnoki M.A.V.

(Cupa vară R.P.U.) 1

tolA FESTIVALULUI 
FILMII ROMÎNESC
(Urmaiin pag. I-a)

adresatelde felicitări laureaților 
primulestival și tuturor lucrăto
rilor cbinematografie, care s-au 
străduit prin arta lor să-și ser
vească porul, să fie la înălțimea 
mărețelrealizări ale patriei noas
tre, le-rat noi succese în creația 
lor. Orfzarea acestui festival — a 
spus vttorul — are și o valoare 
simboliîn zilele cînd întregul po
por ron se pregătește să sărbăto
rească plinirea a 20 de ani de la 
eliberai țării, cinematografia noas
tră se îrie ca o realizare de seamă 
a acestani. Temelia succeselor ei 
stă în aitul general al țării noas
tre pe emul socialismului, în grija 
și îndrtarea permanentă a parti
dului șiguvernului. Lucrătorii din 
cinematrafie, ca și din alte dome
nii ale ilturii, poartă o pro
fundă rflnoștință partidului, con
ducerii ale, tovarășului Gheorghe 
Gheorgh-Dej personal, pentru so- 
licitudin deosebită, pentru indica
țiile pretase și înalta exigență ma- 
nifestatăață de conținutul și forma 
creației țtistice. Aceasta constituie 
pentru ți un neprețuit ajutor, un 
îndemn î muncă și îndatorirea 
înaltă d<a răspunde acestei solici
tudini pn crearea unor noi și va
loroase oere de artă.

In apluzele publicului, pe scena 
teatruluiau urcat laureații Festiva
lului. CiEaștilor le-a fost oferit un 
coș de firi din partea conducerii de 
partid și de stat.

Festiviatea s-a încheiat cu pre
zentarea unei antologii cinemato
grafice de scurt metraje, care a cu
prins filmele „După 10 ani“, „Năică“, 
„Memoria trandafirului“ și „Alo, 
Alo 1“

★

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit la hotelul „Perla“ 
o recepție cu prilejul închiderii 
Festivalului filmului romînesc. Au 
participat conducători de partid și 
de stat, cineaști și alți oameni de 
cultură și artă, oaspeți de peste ho
tare ai festivalului.

(Agerpres)

NOTE DE DRUM DIN

PERLA
Ferryboatul „Kerkira*, încărcai cu turiști 

și cu camioane pline de mărfuri, spintecă 
adînc apele calme ale Mării Ionice, ce 
desparte insula Corfu (denumită în gre
cește Kerkira) de micul port Igumenifsa 
din vestul Greciei continentale. De pe 
puntea vasului, care lasă în urma sa 
pliuri lungi ca de mătase, cuprinzi larg cu 
privirea conturul insulei, lungă de 63 de 
km, de forma unei coase.

Corfu, cea mai importantă dintre cele 
șapte insule Ionice situate în largul coaste
lor de vest ale Greciei, are doar o su
prafață de 589 km p, cu peste 100 000 de 
locuitori, dar cu densitatea cea mai mare 
de populație din tară (170 de locuitori 
pe km p). Insulele Ionice, unde în secolul 
VIII î.e.n. colonii corinfieni dezvoltaseră 
o mare putere maritimă și comercială, au 
fost ocupate succesiv de romani, bizan
tini — lor le aparține numele de Corfu 
— de genovezi, de venefieni (care au 
stat nu mai puțin de patru secole) apoi de 
francezi și, cu începere din 1814, de en
glezi (o jumătate de secol sub forma pro
tectoratului). Așa se explică faptul că 
aici s-a dezvoltat o civilizație adînc in
fluențată de Occident prin secolele lungi 
de dominație, în timp ce restul Greciei 
cunoștea dominația otomană.

O atracție pentru turiști
Corfu are și azi ceva din aerul Vene

ției, o amprentă a Franței și Angliei. In 
luna mai s-au împlinit o sută de ani de 
cînd cele șapte insule s-au unit cu Gre
cia, ceea ce a prilejuit mari sărbători 
populare.

Corfu este una dintre frumusețile Gre
ciei. Poate mai aparte ca multe al
tele chiar. Nu degeaba l-au cîntat atîtea 
generații de poeți greci și străini : 
„Corfu I Venus al insulelor încununate de 
trandafiri și crini I”, scria plin de entu
ziasm poetul grec Mavilis, care a lăudat 
frumusețile insulei.

Orașul Corfu, capitala insulei, pare 
mai curînd unul din orășelele Italiei 
meridionale. Prin vegetația sa luxuriantă, 
variată, și stilul său arhitectonic, orașul 
cu 35 000 de locuitori are totuși o fizio
nomie proprie, constituind un soi de 
tranziție între Italia de sud și Grecia con
tinentală. Străzile sale înguste (din partea 
medievală a orașului) fără trotuare, cu

CORFU

MĂRII
multe ulițe în scară, cheiurile sale 
largi, lîngă care se văd bărcile pes
carilor, oferă un fundal ideal pentru un 
remarcabil peisaj mediteranean. Adăugați 
la aceasta frumusețea patriarhală a sate
lor ce înnoafă în vegetație, farmecul ne
spus al insulei, care pare neschimbată de 
veacuri, ca transparența apelor de la pi
cioarele stîncilor înalte ce străjuiesc țăr
murile și efectul va fi și mai aproape de 
realitate.

Vegetația ce dă insulei un aspect de 
opulență, climatul său dulce în toate ano
timpurile, ce seamănă mult cu cel 
din Neapole, armonia sa de forme și cu
lori, cît și poziția sa foarte pitorească a- 
trag un număr mare de vizitatori, atît din 
restul Greciei cît și mulți străini. Turismul 
constituie aci, ca și în restul Greciei, o 
importantă sursă de venii în valută pen
tru stat.

In îmbulzeala debarcării ne întîmpină 
un grup de „reprezentanți” ai diferitelor 
hoteluri, destul de mulți, căci și hotelu
rile sînt numeroase aci (în afară de pen
siunile particulare), îmbiindu-ne cu pros
pectele lor. Am preferat un hotel chiar 
la chei, de unde pînă noaptea tîrziu se 
aude forfota portului, odinioară mare 
port comercial de tranzit. Cadența liniș
tită a apei, a valurilor ce se lovesc me
reu de chei îți face parcă somnul mai li
niștit. Pe lîngă șirurile lungi de taxiuri 
moderne, clasicele birje, care aci au și o 
umbrelă fixată deasupra, își oferă servi
ciile. Unii închiriază chiar și biciclete...

In oraș te impresionează citadelele sale 
masive, mărturie a dominației venefienilor 
și a arhitecturii lor militare solide, apoi as
pectul caselor peste care s-a așternut pati
na vremii, unele decorate în stilul Renaște
rii. Vezi case cu arcade în centru, care îți 
amintesc de partea veche a Genevei, 
Bernei sau Salzburgului. Sub arcade se 
înșiră felurite magazine din care multe o- 
feră admirabile produse de artizanat lo
cal — printre care se disting obiectele 
frumos lucrate din lemn de măslin. 
Alături, magazinele cu fructe îți amintesc 
bogăția vegetală a insulei. Pe cheiuri, 
casele înalte, rămase de pe vremea vene- 
țienilor, se oglindesc în apele golfurilor, 
iar orașul se mîndrește cu sfătuite și mo
numentele sale, cu piețele sale decorate 
cu arbori umbroși.

Pe malul mării se află lunga și frumoa-

IONICE
sa esplanadă a orașului, despărțită prin- 
fr-un canal de vechea fortăreață. Aci o- 
dinioară făceau instrucție venețienii, sau 
se plimbau soldații lui Napoleon ori ma
rinarii navelor britanice. Esplanada este 
astăzi un fel de „Corso" modern, pe care 
se desfășoară promenada clasică a local
nicilor și străinilor și unde au loc mani
festările oficiale.

Pe urmele lui Ulisse
Dar timpul ne presează să descoperim 

mai repede punctele de atracție din 
Corfu : urcăm în citadelele venețiene de 
unde poți privi panorama insulei și a 
mării pînă departe ; vizităm muzeul local 
care oglindește istoria insulei ; zărim 
printre arbori înalți, umbroși, un colț din 
vila „Mon repos”, reședința regală de 
vară ; vizităm apoi castelul melancolic 
„Ahileon" de pe o colină ascunsă între 
pini aromați puternic și chiparoși. Statuia 
lui Ahile rănit, opera cunoscutului sculp
tor german Herter, din parcul palatului, 
te impresionează prirt modul în care fie
care crispare a mușchilor, chiar de mar
mură rece, redă durerea de moarte a e- 
roului, care a inspirat se pare și con
strucția acestui palat.

O șosea în serpentină, printre arbori, 
ne duce spre unul din locurile cele mai 
frecventate și mai fotografiate din 
Europa : celebrul Kanoni, pe care-l gă
sești în toate ghidurile și pe multe cărți 
poștale ilustrate. De pe o mică platformă 
a unei coline înalte pe care se află și res
taurante pitite în vegetație, nelipsita Ka- 
fenion (cafenea), alături de chioșcul cu 
artizanat, fi se oferă un peisaj marin rar ! 
două insule pitice într-un braț de mare, 
pe care le poți ocoli în cîteva minute cu 
piciorul.

Una este insula Pontikonisi (sau a șoa
recelui) pe care vezi un mănunchi de chi
paroși înalți învăluind o veche capelă bi
zantină cocoțată pe o stîncă, ce arată ca 
un imens nufăr obscur plutind pe valuri. 
Cărțile poștale caută să te convingă că 
aci ar fi naufragiat Ulisse, eroul rătăcitor 
din Odiseea lui Homer, că aci ar fi fost 
găsit el de feaci care l-au dus apoi în 
patria lui, Ithaka, unde îl aștepta credin
cioasa lui soție, Penelopa. (Dar cei mai 
mulți arheologi și istorici stabilesc cadrul 

geografic al naufragiului lui Ulisse de 
partea cealaltă a insulei Corfu...).

A doua insulă minusculă susjine o mî- 
năsfire albă fîșnind parcă din apa mării. 
Apusul de soare văzut de la Kanoni este 
o adevărată sarabandă de tonuri și culori 
care iluminează munții din apropiere...

De-aici, de sus, se vede clar golful Er- 
miones, cu apele sale transparente și a- 
dînci, cu coasta muntoasă și împădurită, 
așa cum le-a descris Homer, cu stînci as
cuțite, cu plaja unde, potrivit vechilor le
gende elene, a fost găsit Ulisse de fru
moasa și pura Nausicaa, fiica lui Alci- 
nou, ce venise să spele rufele la rîu.

In această atmosferă senină, îndulcită 
de cîntecul suav al miilor de păsări, la 
umbra măslinilor argintați, maiestuoși, 
care umplu valea și coastele muntelui, 
eroii lui Homer din Odiseea îți apar în di
mensiuni colosale, lată și cărarea pe care 
coboară spre rîu Nausicaa din cetatea fea- 
cilor... Azi este șoseaua modernă ce duce 
în orașul Corfu, șerpuind printre măslinii 
seculari. Nausicaa (în Grecia se pronunță 
Navsica) trăiește și azi pe aci, dar nu în 
luxul și fastul celei din antichitate : o vezi 
cu urciorul la apă sau ajutînd familia la 
sfrînsul recoltei de măsline. Poate că a- 
desea este tot atît de frumoasă ca și cea 
din Odiseea. Vița de vie a lui Alcinou 
este azi cultivată de țăranii din satul La- 
kones, cocoțat pe munte, unde au fost si
liți să se instaleze din cauza piraților de 
odinioară. De aci ai cea mai frumoasă 
panoramă a insulei Corfu și a regafjlui 
lui Alcinou. Ghidul local spune că nu e 
mai prejos de Capri ! Iar seara, cînd ce
rul e înstelat, se zăresc de aci luminile 
pîlpîifoare din portul italian Otranto, si
tuat vis-a-vis la 75 km depărtare. Grecii 
de azi, nu mai pujin ingenioși decît stră
moșii lor, au amenajat restaurante gătite 
cu flori de oleandri, unde ți se oferă cele 
mai delicioase languste sau peștele tsi- 
pura, stropit cu vin roșu din viile lui Al
cinou. ,

Prin satele corfiote
Tăind în două insula care este împîn- 

zită cu șosele bune, dar foarte cotite pe 
dealuri și văi, am străbătut multe sate 
corfiote, ascunse printre pădurile nesfîr- 
șite de măslini.

Țăranii, aflați la munca cîmpului, ne sa
lută respectuos cu un familiar „Kalimera" 
(bună ziua) la care răspundem cu aceeași 
urare. De-a lungul șoselelor, pe mar
ginea cărora vezi cactuși uriași cum 
se găsesc numai în Africa, ne întîlnim a- 
desea cu țărani călare pe gaiduraki (mă
găruși) care pe drumurile de munte au 
rămas încă fără rival, mai ales pentru ță
ranii nevoiași. Aceste vehicule vii sînt 

atît de încărcate, uneori cu mormane de 
vreascuri, fîn sau cu butoaie de ulei, în- 
cît nu li se mai văd decît cele două pe
rechi de copite în mișcare.

Setea pricinuită de soarele arzător 
ne-a silit să facem un popas la marginea 
unui sat, Guvia. Kir Vasilis, un sătean în
tre două vîrste, ne-a poftit la pahare cu 
apă rece scoasă din puțul apropiat, ne-a 
oferit scaune și ne-a îmbiat cu pere dulci 
Și nuci din livada lui. Ne spune că nu-i 
avut, că munca-i multă și agoniseala 
puțină. Găsim la Kir Vasilis același spirit 
de ospitalitate specific la țăranul grec : 
cît de nevoiaș ar fi te îmbie cu ceea ce 
are. Și, în timp ce gospodina, care are 
numai 45 de ani, dar pare mai în vîrstă 
din cauza trudei îndelungate, ne sparge 
sîmburi de migdale și nuci, Kir Vasilis ne 
povestește despre viața la sat, despre cei 
doi copii ai săi : cît de greu i-a fost ca 
să-i țină în școli, plătind taxe mari. Bă
iatul este azi proaspăt profesor de ma
tematici la Atena, iar fata a terminat și 
ea studiile. Acum, sub noul guvern, în- 
vățamîntul s-a ușurat mult, s-au acordat 
gratuități. Kir Vasilis speră, ca și mulți 
alți țărani, că situația lor grea din trecut 
se va îmbunătăți, Mi-a spus că așteaptă 
îndeplinirea proiectelor de măsuri anun
țate înaintea alegerilor de Uniunea ds 
centru.

Aici averea se măsoară după numărul 
de măslini. El nu are prea mulți. In Corfu 
măslinul este barometrul puterii econo
mice. Producția de ulei reprezintă 65 la 
sută din producția totală a insulei. O sta
tistică găsită la un ziar local arată că 3,5 
la sută din proprietarii de măslini din 
Corfu dețin 67 la sută din numărul măsli
nilor, (apreciat în total la circa trei mi
lioane și jumătate de pomi), iar 96,5 la 
sută, restul de 33 la sută. Cei mai să
raci dejin între 10 și 30 de măslini. Din 
12 000 de familii de țărani din Corfu, 
5 000 dețin pînă la o sută de măslini, 
3 600 pînă la 100—200 etc., iar 600 au 
peste 500. Cîfiva au pînă la 12 000 de 
măslini. Cînd recolta de măsline nu-i 
bună, atunci încep necazurile pentru ță
rani î împrumuturile, datoriile. Cheltuie
lile de producție sînt încă ridicate, veni
tul este redus din cauza intermediarilor. 
Revista „Erevna“ scria că „satul corfiot 
se găsește într-o mare întîrziere. Capaci
tatea de consum a țăranului este foarte 
redusă”. Recolta nu se strînge după me
tode moderne, măslinii sînt foarte înalți 
— unii ajung pînă la 15 m. — și fruc
tele sînt lăsate să se coacă pînă cad. A- 
poi sînt adunate în saci și duse la fabri
cile de ulei.

Am vizitat o fabrică de ulei, „Eleur- 
ghia”, cea mai mare din Corfu, cu o ca

pacitate anuală de patru pînă la cinci 
mii tone de ulei, unde lucrează peste o 
sută de muncitori. Se simte și aci nevoia 
modernizării.

După cum am desprins apoi din dis
cuțiile cu unele notabilități din Corfu, 
problemele principale ale insulei s;nt 
sporirea randamentului în agricultură, mo
dernizarea acesteia cît și a cultivării măs
linului, extinderea suprafețelor cultivabile, 
efectuarea de noi culturi, creșterea veni
tului pe cap de locuitor care este încă 
scăzut, dezvoltarea turismului, dezvoltarea 
industriei locale și modernizarea ei.

Am vizitat una din cele mai vechi clă
diri din oraș, primăria, construită încă în 
secolul XVII unde dl. Zafiropulos, prima
rul, deși ocupat cu pregătirile pentru a- 
legerile municipale ce încep la 5 iulie, 
mi-a arătat sala de festivități a primăriei 
foarte originală, cît și tablourile unor po
liticieni corfioți de seamă printre care 
Capo d’lstria, primul conducător al Gre
ciei libere. In sală mai erau tablourile u- 
nor scriitori și poeți renumiți, ca Solo- 
mos, poetul național al Greciei, care a 
scris imnul național, Kalyos și alții. In se
colele trecute Corfu și insulele Ionice au 
fost un important centru cultural al Gre
ciei. La începutul secolului XIX, aci a fost 
o republică a celor șapte insule conduse 
de un senat. Primarul, care ne-a primit 
cordial, ne-a vorbit despre istoria orașu
lui, despre problemele municipalității, 
despre pagubele survenite în cursul răz
boiului, cînd faimoasa bibliotecă a orașu
lui, cît și alte clădiri prețioase au fost dis
truse. Interlocutorul nostru și-a amintit 
de grîul care era adus odinioară din 
Brăila, apoi de marile cantități de ulei 
exportate din Corfu în Rominia. D-sa a 
ținut să sublinieze relațiile bune care au 
existat întotdeauna între Grecia și Romî- 
nia și m-a asigurat că sentimentele po
porului grec față de Romînia sint amicale.

Am făcut o vizită și prefectului insulei 
Corfu, dl. K, Sindikas, care și-a expri
mat aceeași convingere : „Sentimentele 
poporului grec față de cel romîn, mi-a 
declarat d-sa, sînt foarte prietenești din- 
fotdeauna". Este de părere că între cele 
două țări, între care au existat în trecut 
mari legături comerciale, există și în vii
tor posibilități de dezvoltare a relațiilor 
comerciale, culturale și turistice.

...Perla Mării Ionice a rămas în contu
rul ceții, în timp ce ferryboatul ne trans
porta înapoi pe continent. Dar imaginea 
acestui oraș, care reflecta nu numai seco
lele trecute, dar și un pitoresc rar întîlnit, 
este greu de uitat.

Alex. GHEORGHIU
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LA 17 IULIE VA ÎNCEPE LA CAIRO

Conferința șefilor 
statelor africane

CAIRO 28 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel Na
sser, a trimis invitații oficiale con
ducătorilor' a 34 de state africane 
de a participa la cea de-a doua con
ferință a șefilor statelor africane 
care se va deschide la Cairo la 17 
iulie. La conferință vor lua parte și 
șefii statelor din Africa care vor 
deveni independente pînă la data 
începerii ei, cum este Nyassalan- 
dul ce urmează să fie proclamat in
dependent la 6 iulie.

După cum transmite agenția 
M.E.N., la ședința de inaugurare a 
conferinței vor fi prezenți, de ase
menea, conducătorii mișcărilor de 
eliberare de pe continentul a- 
frican. Ei vor fi informați despre 
discuțiile privitoare la eliberarea 
teritoriilor care se mai află încă 
sub dominația colonială și cu pri
vire Ia măsurile efective care vor fi 
adoptate de țările Africii pentru a 
se pune capăt discriminării rasiale și 
politicii represive duse de guver
nul Republicii Sud-Africane.

La deschiderea conferinței va fi, 
de asemenea, prezent secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, care va 
sosi la Cairo la 15 iulie.

★
ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 

Ziarul „Ethiopian Herald“ scrie 
într-un articol de fond că conferința 
la nivel înalt de la Cairo va trebui să 
stabilească cu precizie măsurile co
lective ale țărilor africane împotriva 
unor acțiuni ale forțelor colonialiste. 
„Este insuficient să proclami „Jos 
apartheidul“, subliniază ziarul, dacă 
această lozincă nu-și are efectul cu
venit. Apartheidul trebuie înlăturat 
prin măsuri concrete, iar statele a- 
fricane sînt în măsură să facă acest 
lucru“.

„Orice soluție in problema cipriotă trebuie 
să fie o expresie a voinței poporului cipriot“ 
Interviul președintelui Makarios

NICOSIA 28 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat agenției Asso
ciated Press, președintele Makarios 
a declarat că „orice soluție în pro- 
plema cipriotă trebuie să fie o ex
presie a voinței libere a poporului 
cipriot“.

Referindu-se la convorbirile . care 
au avut loc la Washington între pre
ședintele Johnson și primii miniștri 
ai Greciei și Turciei, Makarios a 
subliniat că el s-a pronunțat de 
fapt împotriva convorbirilor, în- 
trucît ele s-au desfășurat „în 
absența celei mai importante și in
teresate dintre părți — poporul ci
priot“. Președintele Ciprului a pre
cizat că „chiar dacă ar fi fost posi
bilă realizarea unui acord complet 
în ce privește soluționarea proble
mei cipriote între guvernele Greciei 
și Turciei, poporul cipriot nu s-ar 
fi considerat legat de un astfel de 
acord“.

Referindu-se la chestiunea reîn-

LOMDRA: Convorbiri 
Home Jnönü

LONDRA 28 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei, Ismet Inönü, 
care se află într-o vizită oficială la 
Londra, a început duminică convor
birile cu primul ministru al Marii 
Britanii, Douglas-Home, în problema 
cipriotă. Au mai fost de față Dun
can Sandys, ministrul coloniilor al 
Marii Britanii, R. A. Butler, minis
trul afacerilor externe, precum și 
ministrul de externe al Turciei, 
Erkin. Din surse britanice informate 
s-a aflat că discuțiile au un caracter 
general și că ele vor fi continuate în 
cursul zilei de luni.

noirii mandatului forțelor O.N.U. 
din insulă, președintele Ciprului a 
subliniat că el „speră ca în timpul 
celei de-a doua perioade de trei luni 
să se realizeze într-un timp mai ra
pid un progres în direcția restabi
lirii păcii și securității în Cipru“. 
Makarios și-a exprimat întreaga sa 
încredere în O.N.U. și în eforturile 
secretarului general U Thant pentru 
soluționarea problemei cipriote.

+
Duminică dimineața la Nicosia a 

avut loc un mare miting la care a 
luat cuvîntul generalul Grivas, fos
tul comandant al detașamentelor de 
partizani ai E.O.K.A. El a declarat 
că nu există decît o singură soluție 
echitabilă pentru soluționarea pro
blemei cipriote : autodeterminarea. 
El a cerut atît ciprioților turci cît 
și ciprioților greci „să dea dovadă 
de calm și disciplină", subliniind că 
ciprioții greci nu duc un război de 
exterminare împotriva celor de ori
gine turcă. El a adresat ciprioților 
turci un nou apel la încetarea ostili
tăților. Agenția France Presse re
latează însă că sîmbătă noaptea și 
duminică dimineața, în districtul 
Famagusta și în apropierea localită
ților Tylliria, Kyrenia și Trahonas 
au avut loc schimburi de focuri în 
cursul cărora un cipriot turc a fost 
ucis, iar un altul rănit.

SESIUNEA CONSILIULUI 
PĂCII DIN INDIA

DELHI 28 (Agerpres).-— La Delhi 
ș-a deschis în după-amiaza-zilei de 

. 27 iunie sesiunea ■ de două zile a 
Consiliului păcii din India. Pe or
dinea de zi a sesiunii se află nume
roase puncte, printre care : dezar
marea generală și totală, situația din 
Laos, Cașmir, Rhodesia de sud, 
Vietnamul de sud, lupta împotriva 
politicii de apartheid din Republica 
Sud-Africană și, altele. Consiliul va 
examina, de asemenea, probleme le
gate de pregătirea Congresului 
Mondial al Păcii.

Zina tineretului sovietic
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 28 iunie în 
U.R.S.S. s-a sărbătorit Ziua tinere
tului sovietic.
La Moscova sărbătoarea a început 

în după-amiaza zilei de 27 iunie 
printr-o adunare a conisomoliștilor 
în Piața Roșie. Au participat 6 000 
de tineri reprezentanți ai tineretu
lui din fabricile și uzinele din capi
tala Uniunii Sovietice, ai șantierelor 
de construcții, instituțiilor de cerce
tări științifice, școlilor și institutelor 
de învățămînt superior.' Comsomo- 
liștii au adus flori la mausoleul lui 
Lenin. După aceea, coloanele sărbă
torești ale tineretului s-au îndreptat 
spre Sala Congreselor din Kremlin, 
unde a avut loc un miting.

Vizita președintelui I. B. Tito 
în R. P. Polonă

Imagini din viața internațională

Ca și în Franța, Belgia, Olanda sau R. F. Germană, spectacolele ansamblului „Rapsodia romîni* s-au 
bucurat de un frumos succes în R. D. Germană. In fotografie: aspect dtntr-un spectacol prezetat la

Köstritz Bad

Autoritățile sud ■ rhodesiene 
intensifică acțiunile de reprimare

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția P.A.P. 
la 28 iunie președintele R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a vizitat 
Cracovia.

Președintele Tito și persoanele 
care-1 însoțesc au vizitat străvechea

Universitate Iagellonă, unde au fost 
întîmpinați de rectorul universității, 
precum și alte monumente culturale 
și istorice ale orașului.

Oaspeții iugoslavi au vizitat apoi 
Combinatul siderurgic „V. I. Lenin“ 
din Nowa Huța.

SALISBURY 28 (Agerpres). — Au 
trecut trei zile de cînd tribunalul 
din Bulawayo a declarat ilegale 
restricțiile la care au fost supuși 
Joshua Nkomo și alți lideri africani 
sud-rhodesieni, fără ça guvernul să 
fi luat măsuri pentru eliberarea lor. 
Un purtător de cuvînt al guvernului 
sud-rhodesîan a anunțat că în urma 
demonstrațiilor populației africane 
de Ia~ Salisbury, poliția a operat noi 
arestări. El a precizat apoi că liderii 
africani „nu vor fi eliberați atîta 
timp cît nu va fi luat- în conside
rație apelul guvernului împotriva 
sentinței tribunalului din Bula
wayo“.

într-o declarație făcută presei, 
Ronal Isaac Sibanda, reprezentantul 
la Accra al Uniunii populației afri
cane Zimbabwe, a arătat că guver
nul rasist sud-rhodesian a încercat 
ca prin cele mai severe restricții să

lipsească de conducere partidul, 
mergînd pînă la supunerea lui 
Joshua Nkomo, președintele partidu
lui, la un regim de distrugere fi
zică. Cu cîteva săptămîni în urmă, 
a spus Sibanda, în rezervația de la 
frontiera cu Mozambicul, în care 
Nkomo a fost obligat să trăiască, au 
fost aruncate bombe.

Sibanda a arătat apoi că poporul 
sud-rhodesian dorește să-și redobîn- 
dească autoadministrația internă în 
cursul acestui an, condamnînd în a- 
celași timp intenția minorității ra
siste de a proclama în mod unilate
ral independența Rhodesiei de sud. 
Africanii din țara mea, a spus în în
cheiere Sibanda, sînt gata să lupte 
pentru cucerirea adevăratei inde
pendențe, indiferent dacă actualul 
guvern rasist va proclama sau nu 
„independența“ așa cum o vrea el.

Noi incidente 
in Guyana britanică

GEORGETOWN 28 (Agerpres). — 
în Guyana britanică s-au produs noi 
incidente între populația de origine 
africană și indiană. Potrivit relată
rilor agenției France Presse, sîmbătă, 
în regiunea Little Cyprus, o persoa
nă a fost ucisă și nouă rănite. Gu
vernatorul coloniei, Richard Luyt, a 
declarat că va instaura cenzura to
tală asupra presei „dacă aceasta nu 
va ajuta la menținerea ordinei“. A- 
genția Prensa Latina menționează că 
și în prezent ziarele sînt supuse unei 
cenzuri parțiale.

Criza de guvern din Italia
ROMA 28 (Agerpres). — în cursul 

zilei de duminică, președintele Ita
liei, Antonio Segni, a continuat con
sultările cu diferiți lideri ai partide
lor politice în vederea rezolvării 
crizei de guvern, intervenită în urma 
demisiei cabinetului lui Aldo Moro.

Se anunță că liderul partidului 
socialist, Pietro Nenni, precum și con
ducerea partidului republican consi
deră că soluționarea actualei crize 
trebuie să ducă la formarea unui 
nou guvern de centru-stînga.

Consultările vor fi reluate de că
tre președintele Segni marți dimi
neața.

Unități militare algeriene dau ajutor la demolarea 
unui „bidonville" (cartier de cocioabe), ai cărui lo

cuitori s-au mutat în locuințe nou construite

La uzinele Leyland din Anglia, unde se extă co
manda de autobuze pentru Cuba. în iotog» : re- 
cepționarea primului autobuz. Ia care a pdpat șt 

ambasadorul Cubei la Londra, Ricardo iso

Alături de coloanele Palatului de 
Iarnă, de cheiurile de granit ale Ne- 
vei, de arcuirea sveltă a podurilor, ală
turi de monumentul ecvestru al lui Pe
tru, nopțile albe fac parte integrantă 
din imaginea Leningradului. Acele 
ceasornicelor arată miezul nopții, dar 
nu-ți vine să le crezi; bulevardele, pie
țele, grădinile sînt învăluite într-o lu
mină de argint. Pe prospectul Nevski 
lămpile nu s-au aprins; nici nu e ne
voie pentru că și fără ele e atîta lu
mină îneît poți să citești cu ușurință 
ziarul.

„Nopțile albe“... Nici nu se putea 
găsi un nume mai potrivit pentru fes
tivalul de artă ce se va organiza de 
aici înainte în fiecare an, în luna iu
nie, la Leningrad.

Anul acesta festivalul „Nopțile albe" 
s-a desfășurat între 21 și 29 iunie. La 
bogatul program de spectacole de toa
te genurile (operă, balet, teatru, con
certe simfonice, programe de estradă) 
au participat nu numai leningrădenii ci 
și circa 1 500 de oaspeți străini veniți 
din Anglia, Austria, Italia, Polonia, 
Finlanda, R.D.G., Cehoslovacia, R.F.G., 
Suedia, Norvegia, Danemarca. Pe bor
dul transoceanicului „Brazilia" au so
sit cîteva sute de americani. S-a aflat 
aici și un grup de turiști romîni.

Colectivele artistice din oraș s-au 
pregătit să prezinte în cadrul festiva
lului spectacolele lor cele mai valoroa
se, cu participarea celor mai buni in
terpreți. La reușita acestei sărbători a 
artei și-a dat concursul și Teatrul de 
operă și balet al Letoniei aflat în 
turneu.

...Marea sală sprijinită pe coloane 
albe a filarmonicii s-a umplut pînă 
la ultimul loc. Aici, unde în 1942 au 
răsunat pentru prima oară acordurile 
Simfoniei a Vil-a a lui Șostakovici, 
îmbărbătînd pe locuitorii orașului a- 
sediat dar nu învins, iubitorii de mu
zică au ascultat Simfonia a V-a de 
Șostakovici și Simfonia a Vl-a de 
Ceaikovski; la pupitrul orchestrei fi
larmonice s-a aflat artistul poporulu: 
Evgheni Mravinski. Cu acest concert 
simfonic s-a inaugurat, duminică 21 
iunie, festivalul „Nopțile albe".

In seara aceleiași zile la Teatrul, a 
cademic de. operă și balet „Kirov" a 
avut loc spectacolul de balet „Cenu
șăreasa" de Serghei Prokofiev, într-o 
nouă montare. Sala, una din cele mai 
mari din oraș, poate adăposti aproape

2000 de spectatori. Dintre aceștia o 
bună parte erau oaspeți străini. Ro
lurile principale ale baletului au fost 
interpretate de I. Kolpakova, artistă 
a poporului din R.S.F.S.R., și de tî- 
nărul solist Iuri Soloviov, apreciat în 
1963, la Paris, ca cel mai bun dansa
tor al anului.

La Teatrul dramatic „Maxim Gorki“, 
spectatorii s-au reîntîlnit, de data a- dormită“ de Ceaikovski, 
ceasta la luminile rampei, cu eroii a- 
tît de populari din „Pămînt desțele
nit" de Șolohov, într-un spectacol mon
tat de cunoscutul regizor G. Tovsto
nogov.

Tot în prima zi a festivalului Tea
trul academic de operă și balet din

Riga a prezentat „Lacul lebedelor" de 
Ceaikovski iar „Teatrul de miniaturi" 
din Leningrad, întemeiat în urmă cu 
25 de ani de Arkadi Raikin, a înfăți
șat spectatorilor, care nu mai conte
neau cu hohotele de rîs, „Pagini alese" 
de satiră și pantomimă.

In zilele următoare în programul 
-festivalului au figurat: „Frumoasa a- 

„Böris Go
dunov" de Mussorgski, „Tannhäuser“ 
de Wagner, „Barbarii" de Maxim 
Gorki, „Micile tragedii" de Pușkin, 
„Jucătorul" de Dostoïevski și nume
roase alte spectacole.

Publicul leningrădean și numeroșii 
oaspeți de peste hotare au admirat în

aceste zile arta unor interpreți ca : 
Nikolai Cerkasov, Alexandr Borisov, 
Nikolai Simonov, Vladimir Cestnokov, 
Evgheni Lebedev, Pavel Serebreakov, 
Boris Gutnikov, Irina Arhipova, Boris 
Stokolov, cunoscuți și prețuiți nu nu- 

, mai în Uniunea Sovietică ci și dinco
lo de hotarele ei.

In afara participării la manifestări
le artistice, oaspeții festivalului „Nop
țile albe" au făcut cunoștință cu nenu
măratele monumente'istorice și de ar
hitectură ale orașului, au vizitat „Er
mitajul" și „Muzeul Rus", oprindu-se 
îndelung în fața comorilor de artă uni
versală și rusă adunate aici, au făcut 
plimbări de agrement în largul Golfu
lui Finie și excursii la Petrodvoreț 
unde i-au întîmpinat jerbele de măr
găritare lichide ale celor 140 de fîn- 
tîni vestite, dispuse în cascadă.

Silviu PODINÀ
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SCURTE ȘTIRI

In cadrul festivalului „Nopțile albé", de la Leningrad, in și odihnă „S. M. Kirov“ a 
spectacolul prezentat do

i Parcul central de cultură 
avut loc un concurs al artiștilor amatori din regiune. In fotografie : moment din 

Corul popular din Șumsk

CARACAS. La Caracas a avut loc 
un miting de masă al reprezentan
ților vieții publice. Participanții la 
miting au cerut guvernului să pună 
imediat în libertate pe deținuții po
litici. Un miting, avînd același scop, 
a fost organizat și. în orașul Bolivar 
— unul din marile centre din Ve
nezuela.

LOME. într-un comunicat dat pu
blicității la Lome se anunță că gu
vernul Republicii Togo a recunoscut 
„de juré“ guvernul provizoriu ango
lez în exil drept guvern legitim al 
poporului din Angola.

BELGRAD. După cum transmite 
Agenția Taniug, la Belgrad a fost 
semnat Programul de colaborare din
tre Iugoslavia și Republica Arabă 
Unită, în domeniul culturii, învăță- 
mîntùlui și științei, pe anii 1964— 
1965. Programul prevede stabilirea 
de contacte directe între diferite in
stitute și organizații din Iugoslavia 
și R.A.U., schimburi de ansambluri 
artistice, orchestre filarmonice și ex
poziții de artă.

WASHINGTON. Purtătorul de- 
cuvînt al Casei Albe, George Reedy,' 
a anunțat că președintele Johnson a 
ordonat ca Biroul federal de inves
tigații (F.B.I.) să trimită un număr 
mai mare de agenți în statul Missis
sippi pentru a împiedica noi acte de 
violență. După cum- se știe, în acest 
stat rasiștii au organizat atacuri îm
potriva populației de culoare și trei 
tineri integraționiști au dispărut fără 
urmă de șase zile.

ADDIS ABEBA. între Etiopia și 
Republica Unită Tanganica și Zan
zibar a fost semnat un acord de asis
tență mutuală în domeniul apărării.

Acordul a fost semnat în urma re
comandării Consiliului Organizației 

' unității africane, întrunit.la Dar-Es- 
Salaam, în luna februarie.

LONDRA. La 15 septembrie va 
apare noul cotidian britanic „The 

‘ Sun", care va înlocui ziarul de mare 
tiraj „Daily Herald". Noul ziar va 

' aparține trustului britanic de presă 
• „The International Publishing Cor

poration“, cöndus de magnatul pre- 
' sei engleze Cecil King. Trustul a ho- 
tărit să înceteze apariția lui „Daily 

i Herald" pe motivul că ar fi „neren
tabil“ și să-1 înlocuiască cu un ziar 
de senzație pentru a-și spori bene
ficiile.

LEOPOLDVILLE. în cursul zilei, 
de-sîmbătă, prima zi a referendu
mului pentru aprobarea1 noii>consti- 

' tuții a Republicii Congo, la Leo
poldville au avut loc. incidente. în 
fața unui birou de vot au explodat 
două grenade, rănind, peste 40 de 
persoane. Au fost'operate arestări în 
rîndul africanilor. Seara, un necu
noscut a aruncat alte două. grenade 
într-un restaurant din Leopoldville, 
rănind alte 35 de persoane. ’ '

BRASILIA. Președintele Braziliei, 
Humberto Castelo Branco, a adresat 
Congresului brazilian ■ un mesaj în 
care propune modificarea .constituției, 
pentru a da drept de vot analfabe- 
ților, dar numai pentru alegerile mu
nicipale. Această propunere a provo
cat critici din partea unor cercuri 
care sprijină actualul regim. Lideri 
ai Uniunii democratice naționale — 
singurul partid din Congres care 
sprijină guvernul — au anunțgt că 
vor vota contra acestei propuneri.

PRAGA. La. 27 iunie a începsl 
de-al' 15-lea Festival al filmule- 
hoslovac. El.se va desfășura la- 
ga și în alte 16 orașe ale R. S. (>- 
slovace.- Solemnitatea deschidă • 
avut loc în orașul Banska-Bia. ■

' DELHI Parlamentul indiana- 
doptat o hotărîre potrivit da 
casa-reședință a lui Jawaharlal Itu 
de la Delhi va fi transformam 
muzeu. în legătură cu aceastari- 
mul ministru al Indiei, Lai Ba’ur 
Shăstri, a cerut tuturor persoaor, 
atît din India, cît și din străinte 
care posedă fotografii, scrisorau 
obiecte care au aparținut lui Nu, 
să. le expedieze pe adresa fiiclui 
Nehru — Indira Gandhi.

■SINGAPORE. 50 de studeride 
lă,Universitatea „Nan Yang“din 
Singapore au fost arestați sîrătă, 
fiind învinuiți de a fi încălcat gea 
cu privire la siguranța statuluiMi- 
nistrul de interne,.Dato Isrpail,: re
cunoscut ;.într.-o 'declarație i'cLîh 
cursul lunii iunie, în Singapoi au 
fost arestate circa 130 de persi'ne.

ROMA. La o conferință de jesă. 
care a avut loc în orașul italiarCu- 
neo, cetățenii italieni ' Biancai și 

' Pruriotto' au declarat că l-au dsco- 
perit pe fostul sturmbanführè SS 
Iöächim Peuper, criminal de tazboi 

■ nazist, care în septembrie 1943 a 
participat în mod direct la represiu
nile împotriva locuitorilor orășelului 
Boves . dțn, Piemont. Ei.au cerut 
Curții supreme din R. F. Germană 
să-l judece pe Peuper pentru crime 
de război.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sctnteii”. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fae la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi și Instituții. Tiparul : Combinatul Poligrafie Casa Sclnteii


