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vem de recoltat o 
suprafață de 1 105 
hectare cu păioase 
din care 1 050 de 
hectare cu grîu. 
De aceea, am luat 
măsurile cuvenite 

ca să realizăm strîngerea re
coltei la timp și fără pierderi. 
Gospodăria dispune de 20 de 
combine care, puse deja ia 
punct pînă la cel mai mic 
amănunt, au și fost trimise la 
brigăzi, unde, în marginea 
tarlalelor, așteaptă ceasul 
cînd se va da semnalul intră
rii în lan. Pentru fiecare 
din ele e repartizată o supra
față de circa 55 de hectare. în 
mai puțin de 10 zile recoltatul 
păioaselor va fi terminat. Da
că timpul este favorabil, chiar 
mai devreme, în 8 zile.

în acest scop am luat măsuri 
practice privind organizarea 
recoltatului, transportul grîne- 
lor, al paielor, asigurarea spa
țiului de depozitare, executa
rea arăturilor și însămînțarea 
culturilor duble. O parte din 
aceste măsuri sînt de acum 
realizate. Toate mașinile au 
fost reparate și repartizate ce
lor 3 brigăzi vegetale, în ra
port cu suprafețele pe care le 
au. Ambele magazii unde vom 
depozita sămînța, cu o capaci
tate de 225 de tone, au fost re
parate, curățate, dezinfectate 
și văruite. Avem pregătiți 
1 800 de saci și 150 de saltele

pentru colectatul plevei, pe 
care o vom folosi 
pentru animale.

Anul acesta, spre 
de anii trecuți, cînd 
cu păioase era mult 
(doar 500 de hectare) și trans
portul va fi mai bine organi-

oane se va face din mers, de 
pe toboganul combinelor direct 
Pe platforma 
Dacă, totuși, 
nu vor reuși 
mers", sacii

loc în grămezi de cîte 60— 
de bucăți (nu-i înșiruim)

un
70

La ancheta noastră
ne răspunde astăzi

Mihai Volintiru
inginer șef al G.A.S. Mavrodin, raionul Alexandria

zat. 
de 
gospodăria noastră s-a îngri
jit din timp să asigure mij
loacele de transport de care 
avem nevoie. Pe lingă autoca
mioanele și remorcile noastre, 
vom mai folosi în perioada 
campaniei un număr de 14 au
tocamioane pe care le-am con
tractat cu I.R.T.A.-Alexandria. 
Pentru ca toate aceste mijloa
ce să fie folosite la capacita
tea lor, intenționăm să organi
zăm transportul cerealelor și 
al păioaselor și în timpul nop
ții. La fiecare combină am re
partizat cîte 8 oameni care să 
manevreze sacii și paiele. în
cărcarea sacilor în autocami-

Dat fiind volumul mare 
muncă la acest capitol.

ceea ce va permite ca încărca
rea lor să se facă cu mai mul
tă ușurință și rapiditate.

Legat de aceasta, aș vrea să 
arăt că anul trecut am întîm- 
pinat unele greutăți în desfă
șurarea transportului, care 
s-au răsfrînt negativ asupra 
ritmului de lucru în campa
nie. Așa, de pildă, fie din cau
za unor defecțiuni tehnice, fie 
din neglijența unor șoferi care 
făceau opriri după bunul lor 
plac, s-au înregistrat stațio
nări de ore în șir, care au dus 
la stînjenirea desfășurării rit-

mice a transporturilor. Ar fi 
bine ca asemenea neajunsuri 
să fie înlăturate din capul lo
cului printr-o revizuire aten
tă a mașinilor și prin mai 
buna coordonare a activității 
șoferilor, din partea I.R.T.A. 
Am avea unele propuneri și 
pentru baza de recepție Ale
xandria, la care noi transpor
tăm cerealele. Pentru că nu 
erau guri de descărcare sufi
ciente, anul trecut autovehicu
lele încărcate au staționat, în 
incinta bazei, ore în șir produ- 
cind învălmășeală și bineînțe
les, ingreunind desfășurarea 
normală a acestei operații. 
Iată de ce propunem să se 
creeze pentru fiecare unitate 
cîte un ochi de descărcare în 
magaziile bazei. Aceasta va 
duce cu siguranță la redu
cerea timpului de descăr
care și, de bună seamă, la 
o mai eficientă folosire a mij
loacelor de transport.

A doua mare problemă care 
ne preocupă este eliberarea 
terenului de paie în vederea 
executării urgente a arăturilor 
și a însămînțării culturilor 
duble. în acest scop, cele 8 
prese de balotat paie pe dare 
le avem au fost reparate, iai?

în acest an la topitoriile de 
in și cînepă din regiunea Su
ceava au continuat lucrările 
de introducere a tehnicii noi, 
modernizarea mașinilor exis
tente și înzestrarea secțiilor 
cu noi utilaje. Astfel, la topi
toria de in din Dornești au 
fost terminate lucrările de 
modernizare a secțiilor de sor
tare și decapsulare. Prin in
stalarea a 4 mașini moderne 
de decapsulat productivitatea 
muncii a crescut cu circa 35 
la sută.

Lucrări de modernizare a 
utilajului s-au făcut și la ce
lelalte topitorii din regiune.

Ridicarea nivelului tehnic al 
utilajului și introducerea de 
noi mașini moderne în topito
riile de in și cînepă din re
giunea Suceava au dus la 
creșterea productivității mun
cii cu 2,5 la sută față de reali
zările anului trecut.

(Agerpres)

Fruntași 
în colectarea 

fierului vechi
Antrenați de 

U.T.M., tinerii 
derile, instituțiile 
orașului Brașov au colectat în 
primele 5 luni ale acestui an 
3 451 tone de fier vechi. în 
această acțiune s-au evidențiat 
organizațiile U.T.M. de la 
uzinele „Steagul Roșu" „Trac
torul", „6 Martie“-Zămești.

Pentru fruntașii acțiunilor 
în muncă patriotică, comitetul 
orășenesc U.T.M. a organizat o 
excursie prin țară, iar I.C.M. 
Brașov a înmînat tinerilor nu
meroase premii.

organizațiile 
din întreprin- 

și școlile

I. M.

(Continuare în pag. a IlI-a)
Invitație Ia drumeție
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Plecarea delegației P.M.R
la Congresul al IV-lea al P.M.U.P

Duminică dimineața a pără
sit Capitala, plecînd spre Var
șovia, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va 
participa la cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez. Din dele
gație fac parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Maxim 
Bergheanu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Cluj, Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. 
R. P. Polonă.

La plecare, pe 
i Băneasa, membrii

Au fost de față membri ai am
basadei R. P. Polone in R. P. 
Romînă. Cu același avion a 
plecat la Varșovia ambasado
rul R. P. Polone în R. P. Ro
mînă, Wieslaw Sobierajski.

Romîne în

aeroportul 
delegației 

au fost conduși de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Leonte 
Răutu, de membri ai C.C. al 

de activiști de partid.

★

în aceeași zi. delegația a so
sit la Varșovia. La aeroport 
ea a fost intimpinată de 
S. Jendrychowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., W. Krasko, membru 
al C.C. al P.M.U.P. și șeful 
secției de cultură a C.C. al 
P.M.U.P., precum și de alte 
persoane oficiale. Au fost 
prezenți Gh. Diaconescu, am
basadorul R. — 
R. P. Polonă 
ambasadei.

P. Romîne în 
și membri ai

Curse turistice 
internaționale 

pe Dunăre
Recent, motonavele romînești 

„Carpați' și „Oltenița" au ple
cat cu un numeros grup de 
turiști romîni într-o croazieră 
pe itinerariul Giurgiu — Bel
grad — Budapesta — Bratisla
va. De la Bratislava turiștii ro
mîni vor vizita Cehoslovacia. 
Această excursie deschide se
zonul turistic internațional pe 
Dunăre. Motonave romînești 
vor transporta de la Viena 
turiști străini care își vor pe
trece vacanța la mare. în cursul 
acestor croaziere ei vor vizita 
orașele Budapesta — Novi- 
sad — Belgrad și București. 
Totodată navele romînești vor 
fi folosite și la organizarea al
tor

In ultimul timp, laboratoarele 
Institutului de mine din Petro
șani au fost dotate cu noi apa
rate și utilaje. Acest lucru a 
dat posibilitate studenților să 
se pregătească mai bine pentru 

'•■venele pe care le susțin în 
prezent

Foto: AGERPRES

A început examenul de maturitate. în foto
grafie un aspect din timpul lucrării scrise 
la Școala medie nr. 5 „Mihail Sadoveanu" 

din Capitală
Foto: N. STELORIAN

EXTINDEREA UNEI VALOROASE
INITIATIVE

I
Inițiativa ftfriialiș-1^J vînt, la furnalul nr. 

tilpr de. Ții Combina
tul siderurgic Hune
doara de a produce 
lunar cel puțin 1 000 
tone de fontă cu cocs 
economisit a fost 
preluată și de colec
tivul secției furnale 
de la Uzinele side
rurgice „Victoria"
lin Călan.

In urma măririi 
secțiunilor gurilor de

.„2 de la Uzinele „Vic
toria" — Călan, de 
pildă, procedeu ex
perimentat cu suc
ces, s-a asigurat o 
mai bună utilizare 
termotehnică a gaze
lor. Pe această cale 
s-a redus consumul 
cu 47 kg cocs pe tona 
de fontă elaborată.

(Agerpres)

• Tg. Mureș

e 6cw de tineri, unu cu 
■nță de muncă, dar mul-

dimineață lasă 
cunoscut, cit de 
acest moment: 

predă celuilalt 
De data a-

excursii pe Dunăre
(Agerpres)

Titanic Vals —
Cîmpulung Muscel

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — In orașul 
natal al scriitorului Tudor 
Mușatescu, autorul savuroasei 
comedii Titanic Vals de cite- 
va zile se lucrează la turnarea 
filmului cu același nume. Sub 
regia lui Paul Călinescu, rolu
rile principale sînt interpre- 

. tate de artiști de seamă ca 
Grigore Vasiliu-Birlic, Ion 
Finteșteanu, Silvia Fulda, Ion 
Lucian.

la

...In secția lenjerie a î 
zumzetul atit de cunoscut al 
mașinilor. S a făcut liniște. 
Este ora cînd muncitoarele din 
schimbul de 
lucrul. Cit de 
obișnuit este 
un schimb 
ștafeta muncii, 
ceasta în scurta pauză dintre 
schimburi, șeful secției citește 
o scrisoare. Un cumpărător 
dintr-un colț de țară mulțu
mește, apreciind grija cu care 
a fost lucrată cămașa, corecti
tudinea tighelurilor, dimensi
unile perfecte ale gulerului, 
manșetei, taliei.

Asemenea vești au sosit 
multe la Fabrica de confecții 
Iași. Numai că în ultima 
vreme ele au început să se 
rărească, cumpărătorii sesi- 
zînd în schimb unele defecte.

Fabrica din Iași confecțio
nează pantaloni și cămăși băr
bătești, costume-taior pen
tru femei, cămășuțe pentru 
copii. De la începutul anu
lui și pînă acum însă, o- 
dată cu mărfurile bune, au ple
cat și cele de calitate slabă, 
fabrica înregistrînd refuzuri 
în valoare de peste un milion 
lei.

— Cum se explică aceasta, 
pe ce motiv beneficiarii din 
București, Constanța, Galați. 
Ploiești, Tg. Mureș au refuzat 
unele din produsele fabricii 
ieșene ? — i-am întrebat pe
tovarășii din conducerea fa
bricii de confecții.

— A... mărunțișuri. Să ve

lipsește aceasta. Pentru 
dintre ei sînt organizate 
ri de calificare și e bine, 
asta durează 3—6 luni, 
aceasta? Concepția ma- 

ată aici în practică este 
acâ omul s-a calificat, ce 

are de învățat?** Pînă a- 
s-a procedat oarecum cu

venea o indicație prin 
se propunea ca fabrica 

i cuprindă la cursuri de ca- 
Scare. ridicare a calificării 
l, un număr anumit de oa-

(Agerpres)

PROMOVA

anului ioo
a „Grozăvești", două zile la rînd 
strălucitoarele tuburi de neon 
n-au închis o clipă ochii.

La „Grozăvești", în frumosul 
orășel studențesc de pe malul 
Dîmboviței două nopți la rînd, 
muzica, veselia și dansul revăr

sate într-unș singur șuvoi, n-au cunoscut ră
gaz. In uriașa cantină de beton și sticlă a a- 
cestui complex universitar, două nopți la rînd, 
sîmbătă și duminică, a fost sărbătoare: tra
diționala sărbătoare a absolvenților.

...Iată-i! Chipurile timide de adolescenți 
care cu cinci ani în urmă se prezentau la con
cursul de admitere au dispărut. Acum sînt 
oameni maturi. Sînt matematicieni, filologi, 
chimiști, biologi, juriști, geografi. 1 640 de ab
solvenți ai celor 12 facultăți ale Universității. 
1 640 de tineri, băieți și fete, ajunși la capătul 
unei importante etape din viață. După cinci 
ani de studiu perseverent și pasionat trăiesc 
acum, cu bucuria izbînzii, dar și cu o ușoară 
părere de rău, clipa despărțirii de tovarăși 
dragi: profesori și colegi. Și această clipă, di
naintea plecării în producție, îi găsește temei
nic pregătiți pentru muncă, pentru viață, en
tuziaști.

Sărbătoarea dă glas bucuriei. Ca în atîtea 
alte ocazii, în mijlocul absolvenților se află 
și acum iubiții lor profesori, eminenți oameni 
de știință și cultură. Rectorul Universității, 
acad. prof. Gh. Mihoc, academicienii Miltiade 
Filipescu, N. Sălăgeanu, Al. Rosetti, prof. dr. 
Gheorghe Ștefan, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, conferențiari, lectori 
și asistenți sînt înconjurați cu dragoste și sti
mă de cei care le-au fost elevi sîrguincioși. 
Se rostesc cuvinte emoționante de îndemn, de 
recunoștință.

Absolvenții anului 1964 se despart de stu
denție. Eveniment cu semnificații deosebite. 
In acest an, Universitatea din București îm
plinește 100 de ani de existență. Cei 1 640 de 
absolvenți formează, așa dar, „promoția cen
tenarului". Cită mîndrie le inspiră acest lu
cru ! Dar și cită răspundere !

Au fost elevii celei mai mari instituții de 
învățămint superior din țară, s-au bucurat de 
minunate condiții de studiu și viață. Zeci de 
săli de cursuri și seminarii, 127 de laboratoa
re modern utilate, biblioteci cuprinzînd 
1 200 000 de volume, cămine și cantine încă
pătoare, burse, peste 1 200 de cadre didactice 
în rîndul cărora se numără personalități de 
prestigiu și renume mondial i-au ajutat pe ei 
să devină specialiști, să-și însușească cunoș
tințe la cel mai înalt nivel al științei și teh
nicii.

A. VASILESCU
N. ABSENTE

(Continuare in pag. a IlI-a)

LA SFIRȘIT DE AN

manifestările cultural- 
•e organizate de Secția 

învățămint a Sfatului popular 
al orașului Tg. Mureș în co
laborare cu Comitetul orășe
nesc U.T.M., cu prilejul înche
ierii anului școlar au partici
pat mii de oameni ai muncii 
din Tg. Mureș.

Sîmbătă după masă, în par
cul Harghita, au evoluat pe 
scenă cele mai bune formații 
artistice din școlile elementa
re, medii și profesionale din 
oraș. Duminică, înainte de 
masă, pe Stadionul „23 Au
gust" din Tg. Mureș, în pre-

meseriei, să organizeze, în co
laborare cu comitetul sindica
tului, schimburi de experiență, 
să urmărească cum, și ce ci
tește fiecare tînăr ș.a. Secreta
ra comitetului U.T.M., Ana Di- 
mitriu ne explică însă că s-au 
ținut cinci ședințe. Dar în nici 
una n-a fost vorba de ridicarea 
calificării tinerilor, de calita
tea produselor. Conducerea fa
bricii găsise pe la începu
tul anului o soluție bună : s-au 
format trei comisii, pentru fie
care pavilion cîte una. Alcătui
te din muncitori și tehnicieni

Calitatea depinde 
și de „mărunțișuri

ȘCOLAR

motivele refuzurilor dar nu se 
iau Și măsurile pentru înlă
turarea deficiențelor, nu se 
analizează mai profund cau
zele adevărate și. în sfîrșit nu 
se manifestă in toate compar
timentele de muncă. Ia toate 
nivelurile, o 
față de ceea 
care.

Principala 
părerea noastră — o constitu
ie slaba calificare profesio
nală a unor muncitori. îndeo
sebi tineri. în fabrică lucrea-

înaltă exigență 
ce produce fie.

cauză — după

meni. Se interpreta mecanic 
indicația primită, era cuprins 
r.umărul respectiv. Dar oare 

sa e firesc să se întîmple?
.Nu era mai bine ca tovarășii 
din conducerea fabricii, pe 
caza cunoașterii nivelului de 
pregătire profesională a oa
menilor, să stabilească numă
rul cursurilor și al oamenilor 
care să le urmeze ?

Organizația U.T.M. avea da
toria să nu rămînă pasivă în 
fața acestei situații: putea să 
inițieze concursuri pe temele

bine pregătiți profesional care 
treceau din timp în timp pe 
la fiecare loc de muncă, ana
lizau calitatea pe faze de fa
bricație, arătau cauzele defec
țiunilor, dădeau sugestii, pro
puneau măsuri. După două 
săptămîni comisiile s-au auto
dizolvat însă, avînd 
mai importante**.

In fabrică lucrează 
neri. Nu mai vorbim 
ștri, tehnicieni, șefi
etc. Ar fi normal ca asistența 
tehnică să fie bine asigurată 
în aceste condiții. Dar nu se

„treburi

12 ingi- 
de mai- 
de zonă

zența a mii de spectatori, a a- 
vut loc o frumoasă manifesta
re sportivă. S-au desfășurat 
diferite exerciții de gimnasti
că, concursuri de atletism, un 
meci de fotbal între echipa 
Școlii medii „Bolyai-Farkaș" 
și a Școlii profesionale Meta- 
lo-Tehnica. Sute de fete, îm
brăcate în alb, purtînd uriașe 
margarete, într-o perfectă ali
niere au executat diferite ex
erciții, cucerind aplauzele pu
blicului. Intră o alta formație: 
eleve în rochii galbene care 
execută exerciții cu cercuri, 
dovedind multă grație și mă
iestrie.

La un semnal, în sunetele 
unui marș, sute de tineri — 
băieți și fete — intră pe sta
dion. Ei formează cu trupurile 
lor, in aplauzele publicului, 
cuvintele atit de dragi tinere
tului : „Trăiască P.M.R.“, „Tră
iască R.P.R.".

Manifestările cultural-spor
tive din zilele de 13 și 14 iu
nie, au consemnat încheierea 
anului școlar.

ȘT. NECANIȚCHI

• Galați
Stadionul Dunărea din Ga

lați, a îmbrăcat în duminica 
aceasta haina de sărbătoare. 
In prezența a peste 5 000 de 
spectatori pe stadion, s-a des
fășurat sărbătoarea cultural- 
sportivă a sfîrșitului de an 
școlar și deschiderea celei de-a 
doua etape a Spartachiadei re
publicane. Elevii școlilor me
dii din orașul Galați au pre
zentat programe de gimnasti
că, iar echipele artistice au 
dat serbării nota tinereții și 
voioșiei.
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I 
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întîmplă așa. în schimbul de I 

dimineață lucrează 9 ingineri I 
în vreme ce pentru schimbul I 
de după-amiază rămîn numai ' 
3 care nu pot, bineînțeles, a- i 
copen nevoile întregii fabrici. I 

O altă problemă care trebu- ' 
ie reglementată este colabora- i 
rea dintre serviciul produc- I 
ției și controlul tehnic de caii- ' 
tate. în loc să contribuie la I 
înlăturarea deficiențelor, ser- I 
viciul producție încearcă să ’ 
„convingă** C.T.C.-ul că peste I 
unele „mărunțișuri" se mai I 
poate trece. C.T.C.-ul a mai ■ 
trecut. Și iată că. un stoc de I 
pantaloni și 1100 de cămăși I 
bărbătești fine s-au întors pe ■ 
mesele de lucru, după ce au « 
fost refuzate de beneficiari. 1 
Altă muncă, alți bani risipiți. 1 

O cauză care duce la reali- I 
zarea unor produse de slabă I 
calitate constă și în aprovizio- ’ 
narea necorespunzătoare cu I 
materie primă de către fabri- I 
cile de la Buhuși, Pucioasa, ' 
„Dorobanțul** — Ploiești, „In- i 
dustria linii" — Timișoara. I 

Principala cauză rămîne ' 
totuși ridicarea calificării I 
profesionale a întregului co- | 
lectiv : 
zonă, 
maiștri 
tea 
confecții 
astfel îmbunătățită prin 
trenarea în forme 
de pregătire profesională 
fiecărui om din fabrică.

muncitori, șefi de 
dispeceri, tehnicieni, 

și ingineri. Calita- 
produselor Fabricii 

din Iași poate
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Start într-una din probele masculine disputată la codrul etapei a 11-a a Spartachiadei repu
blicane la Stadionul Tineretului

rivița Roșie a demons
trat duminică, absolut 
fără putință de contra
zicere, că rugbiul ro- 
mînesc se află, ca va
loare, pe planul întîi 
european, alături de 

cel francez și englez. Intîlnind în 
finala Cupei campionilor europeni 
pe Stade Montois — echipă de mare 
renume — cincisprezecele grivițean a 
cucerit victoria categoric și în a- 
celași timp spectaculos. Scorul de 
10—0 reflectă, mî se pare, prea pu
țin superioritatea rugbiștilor noștri 
manifestată mai cu seamă la înain
tare și în jocul de margine unde 
Demian (încărcat, nu de mult, chiar 
de către francezi cu elogii și lauri) 
a demonstrat marea clasă pe care 
o deține. Arta lui Viorel Moraru — 
duminică același mare conducător 
de joc dintotdeauna — imită cu in
teligența unui Oblemenco sau Rah- 
topol cu precizia de „lunetist" a lui 
Irimescu și cu uriașa putere de 
luptă a tuturor băieților noștri 
(calmi, lucizi și risipitori de ener
gie) au furnizat tribunelor momen
te de adevărată încîntare.

în prima repriză, echipa noastră 
a lucrat ca un adevărat tăvălug,

FOTBAL

mim 
inej
•BlOT Spartachiada republicană

In ultima seste-i- 
nă, amatorii de epert 
din. orașul Curtea de 
Argeș au avut prilejul 
să urmărească un bo
gat program de :~r.~ 
cursuri și competiții 
de masă. Aici s-au 
desfășurat întrecerile 
finale din cadrul celei 
de a II-a etape a 
Sparlachîadel repu
blicane, compe:.e 
care a atras Ia steri 
un număr însemna*, ce 
tineri de pe Valea Ar
geșului. Bur.iMră. 
pînă la 1 iunie, in o- 
rașul și satele raioau- 
lui Curtea de Arșa. 
au participat, la dife
rite ramuri sportive, 
peste 21 000 ce concu
rent f.

Aceas t â im portan .* i 
competiție, ce s-o 
inaugurat în ursă cu 
mai bine de 3 iusi: âe

la Întreprinderea fo
restieră și la Școala 
horticolă. Îndrumate 
cu atenție de profe
sorii de educație fizi
că și instructorii spor
tivi, aceste echipe au 
acumulat, pe par
cursul competiției, un 
bogat bagaj de cunoș
tințe tehnice, iar la 
întrecerile finale pe 
raion au obținut rezul
tate bune.

O evoluție frumoasă 
au avut tinerii gim- 
naști din comuna Sâ- 
lătruc, care au prezen
tat o serie de exerciții 
reușite, ocupind pri
mul loc în clasamen-

peste 100 de tineri, 
reprezentînd 10 aso
ciații sportive. Cu a- 
cest prilej au ieșit în 
evidență o serie de e- 
lemente talentate, cum 
sînt: tinerii Gh. Ră- 
v4scu, din comuna 
Domnești, Nicolae Ga
giu, de la Întreprinde
rea forestieră, Con
stantin Mărcuș, de la 
asociația sportivă 
„Carpați" din locali
tate. Primul concu
rent, Gh. Răvescu a 
cucerit două titluri de 
campion pe raion, cîș- 
tigînd probele de 
runcarea greutății 
rezultatul de 9,48

In raionul

a- 
cu 
m

La Mediaș
a Mediaș, ca de alt
fel în întreaga țară, 
continuă, în aceste 
zile, desfășurarea e- 
tapei a II-a a Spar
tachiadei republica
ne. întrecerile reu

RUGBI
împingînd pe francezi spre proprii
le buturi. Supuși unui presing ne
maipomenit și la care probabil nu 
se așteptau, aceștia au cedat în 
două rînduri cînd Oblemenco și a- 
poi Moraru au culcat mingea în te
renul de țintă — și Irimescu a 
transformat impecabil.

Măiestriei jucătorilor noștri, fran-

campioană europeană
cezii îi răspund (mai acut în repriza 
a doua) cu durități: împingeri, îm- 
brînceli sau loviri. Și, fapt cu totul 
neașteptat pentru noi, acela care dă 
tonul este căpitanul echipei, A. Bo
niface, susținut cu brio de către 
fratele său G. Boniface și Hilcook.

Domnul Silvio Pozzi, conducăto
rul jocului (extrem de corect și exi-

gent) după cîteva avertismente, a 
dictat în minutul 51 eliminarea lui 
A. Boniface, dar în urma rugămin
ții jucătorilor francezi și avînd tot
odată și acordul nostru, d-sa a re
venit, permițîndu-i lui A. Boniface 
să continue jocul. Dar căpitanul lui 
Stade Montois, enervat că domina
rea Griviței Roșii sporește și că 
scorul, în mod sigur, va urca, arun
că din nou în luptă... pumnii și 
crampoanele. Și arbitrul se vede 
nevoit să-1 elimine pentru a doua 
oară.

Din această clipă am asistat la 
un fapt fără precedent pe terenuri
le de sport din Romînia : A. Boni
face a refuzat să dea curs invitației 
arbitrului, a refuzat să părăsească 
terenul. Arbitrul — pe bună drep
tate. ferm în decizia sa — după 
scurgerea timpului reglementar a 
fluierat sfîrțitul partidei. Gestul e- 
chipei Stade Montois — ne abținem 
de la calificări — îmi aduce amin
te de colegul de bancă de la prima
ră care avea minge de fotbal și era 
portar și nu dădea voie să i se 
maree goluri — îndrăznea cineva, 
el lua mingea și pleca acasă.

Dincolo de asta, nu mai e nimic 
de spus.

• Turneul interna
țional de lupte libe
re de la Galați s-a 
încheiat cu o fru
moasă victorie a e- 
chipei R.P. Romîne 
care a învins 7 1/2— 
1/2 puncte echipa Iu
goslaviei, cu 8—0 e- 
chipa secundă a R.P. 
Romîne și a terminat 
la egalitate: 4—4 cu 
redutabila formație 
a Japoniei.

La Constanța, echi
pa secundă de lupte 
clasice a țării noas
tre a făcut meci e- 
gal : 4—4 cu selecțio
nata Japoniei.

Miercuri după-a- 
miază, în incinta pa
tinoarului artificial 
„23 August" din Ca
pitală are loc dubla 
intîlnire dintre re
prezentativele de 
lupte clasice și libe
re ale R.P. Romîne 
și Japoniei.

• Duminică pe sta
dionul ..23 August" 
din Capitală, în ca- 

campionatului

gazde cu scorul de
7—2 (4—1).

• A luat sfîrșit 
meciul internațional 
de scrimă dintre e- 
echipele R. P. Ro- 
mîne și R.S.S. Ucrai
nene disputat timp 
de 4 zile la 
Sportivii romîni 
obținut victoria 
scorul de 6—2. 
ultima zi, echipa 
floretă (masculin)

Kiev, 
au 
cu 
în 
de 

a 
țării noastre a cîști
gat cu 9—4 meciul 
cu R.S.S. Ucrp’ iea- 
nă. Haukler â obți
nut trei victorii. La 
spadă, echipa gazdă 
a întrecut cu 9—3 e- 
chipa romînă.

• Cu prilejul unui 
concurs internațional 
de atletism desfășu
rat în Berlinul occi- 
iental, sprinterul ja
ponez Hideo Hijima 
a parcurs 100 m plat 
în 10"l/10 la o zeci
me de secundă de re
cordul mondial deți
nut de Armin Harry

zUe, - a constituit 
stimulent deosebi 
lărgirea . activi 
sportive de masă 
raion. La fiecare i 
șit de săptămină. tel 
mai mulți tineri arj 
fost prezenți la ir.îe- 
resante concursuri ce 
atletism, ciclism, trir.- 
tă, haltere etc. De a- 
semenea, intr-o serie 
de comune s-au intro
dus noi ramuri spor:.- 
ve, s-au îniiințat mai 
multe echipe, care au 
fost afiliate la iedera- 

Z țiile de specialitate.
De exemplu, în comu
nele Valea Danului. 
Sălătruc, Tutana și al
tele s-au îniiințat noi 
echipe de handbal, vo
lei și gimnastică, 
semenea echipe 
fost create și pe lingă 
asociațiile sportive 
ale întreprinderilor 
din orașul Curtea de 
Argeș ; la Fabrica de 
confecții „6 Martie",

Curtea de Argeș
in

Tomo. it a 
e**e fi coob 
echipei

ce

Jte-

A- 
au

aceste echrpe s-o 
pxegâtit eu perseve
rență. rczs-r-.d sB ee 
claseze pe loccrile
secunde In c'-sscuaec:. 
Titluriie de ccmp:x-
ne, attt la tete ctt si 
la băieți, cu iost cu
cerite de echipele a- 
sociației sportive
„Știința” — Cartea de 
Argeș.

Deosebit de disputa
te au fost și întrece
rile finale de atletism, 
la care au participai S. SPIREA

înotătorii bucureșteni 
la start...

imp de trei zile, 
bazinul de înot al 
ștrandului Tine
retului de la Șo
sea, a găzduit în
trecerile de nata
ție din cadrul e- 

tapei a Il-a a Spartachiadei 
republicane, întreceri organi
zate de către Consiliul orășe
nesc U.C.F.S., prin comisia de 
specialitate.

Probele înscrise în program 
au prilejuit numeroșilor spec
tatori posibilitatea de a acor
da o notă bună antrenorilor 
care s-au preocupat îndea
proape de forma înotătorilor 
prezenți la startul întrecerilor. 
In același timp, merită remar
cată dorința fiecăruia dintre 
cei peste 250 concurenți de a 
realiza un timp cît mai bun, 
în vederea calificării în etapa 
următoare a Spartachiadei re
publicane. In unele probe, 
cum a fost aceea de 100 m. li
ber juniori categoria a II-a, 
locul I a fost cîștigat la dife
rență minimă, cei 32 de con
curenți au luptat din răs
puteri pentru ocuparea u- 
nui loc cît mai bun. An- 
ghel Sopterian (C.S.S.) a o- 
cupat locul I cu 1’08” 6, urmat 
de Andrei Moraru (S.S.E.I) cu 
T10”l și Constantin Bădiță 
(Rapid) cu TIT’5. La 100 m. 
liber juniori categoria I, Vla
dimir Moraru (C.S.S.) a reușit 
să se claseze primul cu timpul 
de l’00”6. Viu disputată a fost 
și întrecerea la proba de 100 
m. liber seniori, cîștigată de 
dinamovistul Mihăilescu Bog
dan cu un timp 
l’02”2.

Dintre celelalte 
fășurate în prima 
curs reține atenția

a II-a și-au măsurat /brfțte 
31 de concurente. Cit de st™- 
să a fost disputa o spun rezul
tatele înregistrate de crono- 
metrori. Locul I: Alexandra 
Simionescu (Rapid) 1’13”0. Jo
cul II și III: Cristina Ursu 
(S.S.E.2) și Gabriela Tămău- 
ceanu (C.S.S.)

întrecerile din ziua a II-a Ș» 
a IlI-a au fost, de asemenea, 
marcate de rezultate bune. In 
ciuda averselor de ploaie, 
sportivii au continuat să-și 
dispute titlurile de campioni 
și în această etapă a Sparta
chiadei republicane. Astfel, la 
proba de 100 m. brass junioa
re au luat startul 35 de con
curente. Cristina Stănescu (Di
namo) și Mihaela lonescu 
(C.S.S.) cu 1’28”7 și-au împăr
țit primul loc, urmate de Io- 
landa Gotlib (S.S.E.2), Adria
na Dumitrescu (Viitorul) și 
V. Novac (Rapid). O comporta
re meritorie a avut și Helga 
Boicehovschi (Rapid) la 100 m. 
brass senioare, precum și Ag
neta Sterner (C.S.S.) la 400 m. 
liber. Dintre cei 17 concurenți 
la 200 m. brass juniori, înotă
torul A. Sopterian s-a t 
cel mai bine pregătit. ------
zînd 2’51”4 el s-a clasat pe 
primul loc.

In ceea ce privește organi
zarea întrecerilor, semnalăm

nesc pe terenurile șl în sălile de 
sport, tineri și tinere care și-au 
disputat întîietatea în competițiile 
organizate în prima etapă, compe
tiții la startul cărora s-au aliniat 
— după cum ne-a informat tovară
șul Dan Vintilă, secretarul cu pro
blemele tehnice al clubului sportiv 
orășenesc Mediaș — aproape 
25 000 de concurenți.

Astfel, pe terenul de sport al 
asociației Unirea, la handbal s-au 
întrecut pentru calificare în finala 
pe oraș echipele asociațiilor Re
cord. Constructorul, Luceafărul și 
echipa asociației gazdă. In primele 
neciuri. spectatorii au remarcat 
berna precit..-e a tuturor echipelor 

.ceea cv dovedește se- 
r.czrtataa cu care s-au pregătit in 
vederea confruntării ce se desfă
șoară în aceste zile.

Dîizâ a fost și disputa la fotbal. 
Meciul dintre echipele asociațiilor 
sportive Constructorul și Stăruința 
a luat sfîrșit cu un scor de... 
rugbi : 8—7 pentru prima echipă. 
Scorul a fost stabilit după prelun
giri. Este o dovadă a dîrzeniei cu 
care ambele echipe și-au disputat 
calificarea. Aplauze entuziaste au 
răsplătit și pe jucătorii echipelor 
asociațiilor Geamuri și Flacăra. 
Jocul a fost cîștigat de prima e- 
chipă cu scorul de 2—1.

Ia întrecerile de atletism care în
cep zilele acestea își vor măsura 
forțele sportivii de la asociațiile 
C-S.O. Record, Gaz Metan, Texti
la ș.a. Printre ei se va afla și tî- 
nărul Gheorghe Mădăraș, repre
zentantul asociației sportive Olim
pia, care va lua startul la probele 
de 100 și 200 de m. El a realizat 
in prima etapă 12,2 sec. pe 100 m 
si ne-a declarat că este hotărît să 
obțină un timp și mai bun în eta
pa • n-o.

Desfășurarea primei etape a 
Spartachiadei republicane a fost și 
na bun prilej pentru trecerea nor
me’ - insignei de polisportiv. 
Peste 4 700 tineri și tinere au rea
lizat între două și patru norme la 
nnele discipline sportive ca : atle- 
t_sat. tir. ciclism, turism etc. Tre
cerea normelor va continua și în 
etapa a II-a a întrecerilor Sparta- 
chiadat republicane, aflată In a- 
certe z3e. In plină desfășurare Ia

e vreo două luni, e 
greu, sau aproape cu 
neputință, să scrii des
pre fotbal fără să 
amintești și de ploaia 
— piezișă sau oablă — 
care a căzut și a conti

nuat să cadă din minutul 1 pînă în 
minutul 90. Pe la jumătatea săptă- 
mînii plouă și nu prea, joia și vine
rea nu cade nici un strop, dar cum 
se apropie duminica, începe să 
toarne de sus cu nemiluita. Plouă 
cu cofa, plouă cu ciubărul, plouă cu 
toate oalele. Sîmbătă, la meciul 
Steaua—Știința Cluj a plouat cu 
bulbuci și pînă la piele; duminică, 
la meciul Dinamo-București—U.T.A. 
a plouat la fel. Spre satisfacția 
spectatorilor (minus a rapidiștilor, 
toți cu gîndul pe la Galați) a plouat 
și cu goluri: unsprezece, plus un 
penalti ratat.

Steaua, cu o înaintare foarte tînă- 
ră și de aceea mai bătăioasă și mai 
eficace ca-n alte dăți, a întrecut 
net pe Știința-Cluj. Voinea, Pavlo- 
vici, Raksi și Creinicegnu s-au stre
curat în viteză și cu multă ■■ poftă 
de a marca prin apărarea, de data 
aceasta, șubredă a studenților. So
rin Avram, chit că a marcat un gol, 
nu-i de pus la socoteală. Se pare că 
selecționarea în lotul olimpic l-a a- 
mețit complet, se ceartă cu adver
sarul, țipă la arbitrii de tușă, îm- 
brîncește, simulează loviri etc., iar 
în joc e sub nivelul coechipierilor. 
Fuge mult, dar fuge deseori exact 
după mingile care, limpede pentru 
oricine, nu mai pot fi ajunse.

Militarii, cu formula de echipă 
prezentată simbită, ? sfert adversari, 
de temut pentru orice formație. A- 
părarea, pe centru unde activează 
Dumitru Nicolae și Petescu, e de 
netrecut; punct nevralgic, fundașul 
sting, Cojocaru, greoi și brutal; 
mijlocașii — dispeceri excelenți, iar 
înaintașii, cum am mai spus, tineri, 
foarte buni șuteri și neiertători

cea mai mică greșeală a adversaru
lui... Iar Știința-Cluj a greșit simbă- 
tă, deseori. In apărare, Neșu (de 
unde și pînă unde stoper ?) a pără
sit zona intrînd în spațiul mijlocași
lor complet fără rost, Cîmpeanu a 
uzat de faulturi iar Grăjdeanu și 
în special A. Vasile au frămîntat 
noroiul fără spor și fără speranță 
de a atinge mingea măcar odată la 
două-trei minute. De la înaintare, 
buni și foarte buni au fost Bretan 
și Szabo. Adam a jucat ca al cinci
lea fundaș al militarilor. Plasat tot
deauna cu spatele la poarta lui Su- 
ciu, orice minge i-a venit pe sus a

DIM GIULEȘTI

expediat-o cu capul 15—20 de me
tri înapoi, spre poarta lui Moguț.

Vorbeam la început de supărările 
pricinuite de ploaie. Adaug, în or
dinea imediată, durerile de cap pe 
care ni le dau unii din arbitrii noș
tri. Sîmbătă, A. Galamboș (Baia- 
hLare) a încurcat jocul și a dictat 
cu duiumul decizii eronate. Notez, 
spre edificare, pe cele mai gogona
te : a acordat Științei un gol pornit 
din ofseid și a refuzat aceleiași e- 
chipe două lovituri de la 11 metri. 
(Georgescu fault grosolan la Adam 
și Dumitru Nicolae „seceră" la 
Szabo).

Duminică, pe același teren, dar

sub niște rafale de ploaie 
dreptul năpraznice, Dinamo-Bucu- 
rești a surclasat U.T.A. prestînd tot 
timpul un joc foarte frumos. Echi
pa din Ștefan cel Mare, instalată 
sigur în fruntea clasamentului 
(dinspre gară, nu se mai aud trom- 
peții) a dominat categoric de la în
ceput pînă la sfîrșit. Pîrcălab (per
sonal, cred că n-a fost niciodată în 
criză de formă) a demonstrat, în 
chip magistral, că e capabil să facă 
orice vrea cu mingea chiar și pe un 
teren, care, mai ales în prima re
priză, amintea de vărsătura Șiretu
lui, primăvara. Cursele și driblingul 
lui au îneîntat tribunele. A marcat 
două goluri și a construit încă două 
din cele șase.

Lucru îmbucurător — și mă văd 
dator să-l subliniez — s-a trezit (a- 
devărat, după o lecție severă) tuna
rul Petru Emil. Foarte buni: frații 
Nunweiller și Octavian Popescu.

Arbitrul Geană (Brașov) a făcut 
aceeași figură tristă ca și A. Ga- 
lamboș, i-a frustat pe arădeni de 
11 metri și vreo trei sferturi 
timp s-a răstit în fluier oprind 
cui cînd nu trebuia și atribuind 
namoviștilor infracțiuni comise 
textiliști și invers...

In țară, rezultate oarecum firești 
— excepție înfrîngerea Rapidului 
la Galați (bine a zis cine a zis că 
Dunărea e lată și să te duci la ea 
cu teamă). De acum înainte clasa
mentul nu va mai suferi, cred, mo
dificări decît în frămîntata zonă de 
mijloc. Dinamo-București e virtua
lă campioană. Umbra și de vreo opt 
etape urmăritoarea principală — 
Rapid — trebuie să lupte acum din 
răsputeri pentru păstrarea locului 
II.

Siderurgistul și Știința Timișoara 
vor preda ștafeta și, poate, la anul...

Dar pînă atunci, felicitări Mine
rului din Baia Mare și Științei-Cra- 
iova.

Vasile Sălugean aruncă discul la 53,38 m. Nou 
record al R.P.R.

meritoriu:

probe des- 
zi de con- 

_ , 200 m. spa
te juniori categoria a II-a, la 
care lupta dintre Cornel Ena- 
che (S.S.E.2), Gh. Soroceanu 
(Rapid) și Andrei Marin (C.S.S.) 
a fost cîștigată de primul cu 
2’52’’O, abia pe ultimii metri. La 
100 m. liber junioare categoria

la

Dinamo București 
a cucerit locul I 

Turneul international 
de box

Turneul internațional de box des
fășurat pe stadionul Dinamo din 
Capitală a luat sfîrșit duminică di
mineața cu un frumos succes al 
pugiliștilor dinamoviști bucureș- 
teni, care au cucerit victoria la 4 
categorii prin M. Dumitrescu (u- 
șoară), I. Pițu (semimijlocie), I. 
Monea (mijlocie) și V. Mariuțan 
(grea), precum și primul loc pe e- 
chipe. Iată rezultatele înregistrate 
în întîlnirile finale : Z. Olech 
(Gwardia) b. p. D. Davidescu (Di
namo) ; Z. Recawek (Gwardia) b.p. 
A. Verdeș (Dinamo) ; J. Kulesza 
(Gwardia) b. ab. H. Wolfgang 
(Dynamo Berlin) 5 J. Kâllay (Do- 
zsa) b. p. A. Dascal (Gwardia) ; 
M. Dumitrescu (Dinamo) b. p. I. 
Hajnal (Dozsa) ; I. Pițu (Dinamo) 
b. p. G. Pauer (Dozsa) ; J. Erdely 
(Dozsa) b. p. I. Olteanu (Dinamo); 
I. Monea (Dinamo) b. p. J. Fabich 
(Gwardia) ; Z. Josefewicz (Gwar
dia) b. p. D. Gheorghiu ; V. Ma
riuțan (Dinamo) b. ab. Fr. Linhart 
(Ruda Hvezda).AUREL CRISAN

ttnerariile timpului liber devin în timpul 
verii mai numeroase ca orieînd. Călăto
rind prin țară, străbătînd trasee de ine
puizabile frumuseți, cunoscînd monumen
tele >11 ale industriei noastre socialiste 
- uzine și comb inate luînd contact cu

valorile culturale ale poporului nostru — în poezie, 
muzică, arhitectură, pictură etc. — tinerii au pri
lejul unei permanente îmbogățiri spirituale, edu
cația lor estetică realizîndu-se astfel armonios și 
multilateral.

Cronicile de 
FĂNUȘ NEAGU

Dinamoviștii atacă insistent poarta formației aradane

de atletism al ora
șului București (faza 
a doua) au fost stabi
lite trei noi recorduri 
republicane de se
niori. în proba de a- 
runcarea discului (fe
mei), Lia Manoliu a 
realizat 55,16 m (una 
din cele mai bune 
performanțe mondia
le ale sezonului). At
letul brașovean Vasi
le Sălăjean a aruncat 
discul la 53,38 m (nou 
record republican). Al 
treilea record a fost 
stabilit de săritorul 
cu prăjina Petre As- 
tafei, care a trecut 
peste ștacheta pusă 
la 4,60 m.

• Duminică a luat 
sfîrșit campionatul 
cat. B de fotbal. Au 
promovat în prima 
divizie Știința Craio
va (seria I) și Mine
rul Baia Mare (seria 
a II-a). Vor juca în 
cat. C echipele Ceah
lăul Piatra Neamț, 
Foresta Fălticeni, A- 
rieșul Turda și Fla
mura roșie Oradea.

• Echipa de tineret 
a Cubei la fotbal 
și-a început turneul 
în țara noastră, evo- 
luînd la Bistrița în 
compania echipei lo
cale Gloria. Victoria

revenit echipei

(R.F.G.) și Jarry Je
rome (Canada).

• In turneul inter
național de fotbal de 
la New York, echipa 
scoțiană Heart of 
Midlothian a învins 
cu 1—0 formația 
braziliană Bahia. La- 
nerossi (Italia) a cîș- 
tigat cu 3—1 jocul cu 
Blackburn Rovers.

• Echipa America 
Rio de Janeiro a sus
ținut un nou joc în 
Franța de data aceas
ta cu formația Se
dan. Oaspeții au ter
minat învingători cu 
scorul de 3—1 (2—0).

• în semifinalele 
„Cupei Italiei" la fot
bal, A. C. Torino a 
dispus cu 2—0 de Ju
ventus. In finală, To
rino va 
Roma.

• în 
concurs 
desfășurat 
înotătoarea 
Christine 
stabilit un 
cord mondial în pro
ba de 100 m spate cu 
timpul de l/08”6/10. 
Vechiul record al lu
mii era de l'08”9/10 și 
aparținea lui Donna 
de Varona (S.U.A.).

(Agerpres)

juca cu A.S.

cadrul unui 
de natație 

la Paris 
franceză 

Caron a 
nou re-

i, VlbUbU,- 
dovedit I 

. Reali- I

zarea întrecerilor, semnalăm 
lipsa de preocupare pentru a- I 
sigurarea unor cronometrori |

'.ui program de - 
probelor. Din I 

nii participanți fi

I

I
I
I
t

Mereu mai numeros este numărul tinerilor 
care poposesc îndelung în fața pînzelor sau 
sculpturilor expuse în muzeele țării, în expozițiile 
individuale sau colective — manifestare culturală 
frecventă în țara noastră. De la această constatare 
îmbucurătoare și din dorința de a veni în sprijinul 
acestor pasionați prieteni ai frumosului, ai artei, 
picturii și sculpturii, ne-am propus organizarea u- 
nui ciclu de convorbiri care să cuprindă în fond, 
succinte lecții de inițiere plastică. Publicăm în nu
mărul de azi al ziarului nostru această „primă lec
ție".

tei plastice (în expozițiile de 
genul celor anuale ori regio
nale), fie numai din întîmplare 
(iar atunci poate ieși de aici o 
notă pozitivă, dacă primul con
tact e favorabil, adică învățînd 
pe respectivul vizitator să re
pete experiența, cu același ar
tist, sau cu alții. Așa se stator
nicește treptat, înțelegerea pen
tru artă, pasiunea de a se in
forma). Bineînțeles, că nu e a- 
celași lucru să vizitezi expozi
ția unui singur artist sau a u- 
nui grup de doi-trei (cum se

Să luăm mai întîi expoziția 
individuală. Eu procedez cam 
așa (și mă iau de exemplu pe 
mine, fiindcă, unele rezultate 
dobîndite de pe urma practicii 
mele, îmi îndreptățesc dorința 
de a avea cît mai mulți imi
tatori). Fac întîi o raită prin 
expoziție ca să-mi dau seama 
de atmosfera generală, să mă 
familiarizez, în principiu, cu lu
mea pictorului strînsă în ta
blouri, prin culoare și lumină. 
Mă opresc la cîteva opere care 
îmi par mai semnificative, care

calificați și a unui program de 
desfășurare a i 
aceste motive unii participanți 
au fost desavantajați, iar con
cursul în general nu a putut 
să se ridice la nivelul unei 
competiții de amploarea celei 
înscrise pe programul celor 
trei zile de concurs. O notă 
bună se cuvine antrenorilor 
cluburilor sportive bucurește- 
ne care au 
concurența 
al natației.

sprijinit atent pe 
acestui „maraton"

S. IONESCU

m avut prilejul să 
mă aflu în preaj
ma academicianu
lui și profesorului 
George Oprescu de 
cîteva ori, să as
cult, împărtășite cu

competența și franchețea pe 
care numai o mare capacitate 
a sintezelor ți-o conferă, opinii 
despre arta plastică romîneas- 
că, fie cea devenită deja clasi
că, fie cea contemporană în ca
re întotdeauna căuta — și ti
vea adînca satisiacție intelec
tuală de a găsi — filiații tra
diționale, acel specific național 
al artei fără de care o operă 
nu se poate înscrie în circui
tul universal al valorilor. M-am 
aflat alături de profesorul O- 
prescu cu prilejul vizitării de 
către domnia sa a Expoziției 
tineretului. Stîrnind un firesc 
interes și curiozitate (era vor
ba doar de cei care se afirmă 
în prezent ca viitoare autenti
ce personalități creatoare) sala 
Dalles cunoștea afluența carac-

teristică unei asemenea mani
festări artistice. însoțit de cîțî- 
va colaboratori, profesorul a 
trecut în revistă un oarecare 
timp exponatele tinerilor (a re
venit apoi peste cîteva zile) ca, 
in sfîrșit, să publice acele pli
ne de înțelegere și răspundere 
gînduri despre arta tinerilor 
artiști plastici în care s-au pu
tut afla multe învățăminte prac
tice. Impresionant și semnifica
tiv ni s-a părut atunci un anu
me fapt: comentînd cele vizio
nate, profesorul G. Oprescu își 
împărtășea opiniile, afirma 
puncte de vedere chiar și nu
mai printr-o simplă întrebare, 
intuia esențe, dezvăluia inten
ții ale autorului ascunse la pri
ma vedere, atrăgea atenția asu
pra unor elemente de detaliu 
etc. Toate acestea dovedeau 
marea obișnuință care s-a 
creat prin ani, aș spune de a 
lega fenomenul artistic, de ca
pacitatea de a-1 recepta. Atrași 
de interesantele remarci făcute, 
vizitatorii de toate vîrstele s-au

Cu acad. Ceorge Oprescu despre
alăturat grupului, urmîndu-1 pe 
academicianul Oprescu și as- 
cultîndu-i comentariile pătrun
zătoare. Erau în urma sa vizi
tatori de mai multe vîrste și 
cuvintele, am observat, găseau 
aderență și ecou pretutindeni. 
In după-amiaza aceea — pro
fesorul Oprescu a oierit iubi
torilor frumosului o lecție de 
înțelegere precisă a picturii. 
Iată, deci, un element concret 
care ne-a îndemnat să solici
tăm bunăvoinței sale o convor
bire pe tema amintită în titlu. 
Așa dar, ne aflăm în biroul său 
de lucru de la institut și-i adre
săm, pornind de la o consta
tare îmbucurătoare, întrebarea:

— Cum trebuie vizitată o 
expoziție ?.

— întrebarea îmi pare de 
mare interes și socot că facem 
un lucru util căutînd să fixăm 
cîteva din normele cărora s-ar 
supune tema propusă, expozi
ția, mai mult decît orice alt 
mijloc, fiind cel mai bun, cel 
mai fericit și cel mai direct 
mod pentru ca publicul să vină 
în contact cu opera artiștilor 
plastici — a pictorilor, sculp
torilor, graficienilor. Aș mențio
na pentru început faptul că la 
expoziție se merge fie că ne 
interesează un artist, personal, 
fie o perioadă din evoluția ar-

întîmplă de multe ori la noi, 
și e bine că așa se întîmplă) 
ori să vizitezi o expoziție a- 
nuală, regională sau o expozi
ție cu temă, reprezentînd o pe
rioadă anume din istoria artei 
plastice universale sau națio
nale, cînd nu-ți propui să vezi 
numai un artist, care e unul 
dintr-o mulțime, ci aspectele 
definitorii, caracteristice ale 
mulțimii, să-ți dai seama de 
tendințele care domnesc în e- 
poca sau perioada respectivă. 
Dar aceasta nu e lucru ușor și 
într-un caz și în celălalt. Cum 
o faci ? Delimitînd, într-un fel, 
obiectul vizitei. Să încercăm să 
dăm răspunsul.

reprezintă ceva deosebit în e- 
voluția artistului. Dacă, de pil
dă, între un tablou și altul din
tre cele care mi-au reținut a- 
tenția este o perioadă de 5—7 
ani, pot să-mi dau seama de 
schimbările produse în concep
ția și mentalitatea artistului. 
Mă opresc — să se rețină — la 
acele tablouri care mă impre
sionează mai mult, și le ana
lizez în amănunt.

Ce izbește mai întîi pe vizi
tator este subiectul sau, să-i 
spunem, qenul de subiecte 
transportat pe pînză Primul 
lucru pe care-1 facem este, deci, 
acela de a vedea dacă qenul de 
subiect ce ne place este izo
lat în cadrul operei artistului
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Mihail Eminescu"
La I pot ești

In cadrul „Zilelor 
Mihail Eminescu" 
la Ipotești, locul 
nașterii luceafăru
lui poeziei romî- 
nești, au avut loc 
duminică mai mul
te manifestări con
sacrate comemoră
rii a 75 de ani de la 
moartea poetului, 
organizate sub aus
piciile Sfatului 
popular al regiunii 
Suceava și Comi
tetului regional 
pentru cultură și 
artă.

în cursul dimine
ții, mii de iubitori 
ai poeziei emines
ciene de pe cuprin
sul regiuni au vizi
tat Casa - muzeu 
„Mihail Eminescu".

La prînz, peste 
15 000 de locuitori 
din părțile locului, 
precum și numeroși 
scriitori și oaspeți 
de peste hotare ve- 
niți aici cu acest 
prilej au participat

la 0 festivitate co
memorativă ce s-a 
desfășurat în aer 
liber.

Festivitatea a fost 
deschisă de Con
stantin Rățoi, vice, 
președinte al Sfa
tului popular regio
nal. Au luat apoi 
cuvîntul Teodor 
Badale, secretar al 
Comitetului regio
nal Suceava al 
P.M.R., scriitorul 
Pop Simion, secre
tar al Uniunii Scrii
torilor și scriitorul 
francez Alain Guil- 
lermeu, profesor la 
Universitatea din 
Sorbona, care au 
evocat figura ma
relui nostru poet.

Ansamblul „Ci- 
prian Porumbe scuu 
din Suceava, Filar
monica de stat din 
Botoșani și Grupul 
folcloric al regiunii 
au prezentat apoi 
un spectacol muzi- 
cal-coregrafic, care

a cuprins piese mu
zicale inspirate din 
creația lui Mihail 
Eminescu, piese 
simfonice rominești, 
tint e ce și jocuri 
populare din folclo
rul regiunii.

în seara aceleiași 
zile, tn sala Teatru
lui de Stat din Bo
toșani, a avut loc 
premiera piesei ^E- 
minescv" de Mtrcea 
$tefănescu. tn regia 
lui Ion ȘaJuptaaa. 
maestru emerit el 
artei, și Eugen A- 
ron.

Dezvelirea
unei plăci comemorative

în cadrul manifestărilor con
sacrate comemorării a 75 de 
ani de la moartea lui Mihail 
Eminescu, luni a avut loc 
festivitatea de dezvelire a li
nei plăci comemorative așeza
tă pe un bloc din Piața Amzei 
din Capitală, acolo unde s-a a- 
flat casa în care a locuit 
marele nostru poet în anul 
1883.

Au participat reprezentanți

ai conducerii Sfatului Foț»- 
lar al Capitalei, ai 
Scriitorilor, oamer.. de arU k 
cultură, elevi și cadre didac
tice din școlile 
precum și un numeros p-ăJe.

Cu acest prilej. Krirxrwi 
Radu Bcureanu a t--»-
ța și creația kn Est--
nescu.

Alte manifestări
Sub auspiciile Consiliului 

pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-artistice din ca
drul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a avut loc 
duminică dimineața, in sala 
Palatului R. P. Romîne. sim
pozionul ^Mihail Eminescu. 
luceafărul poeziei romlneșri*.

A prezidat acad. D. Panaites- 
cu-Perpes«iciu=_ Au haal 
vîntul scriitorii Demosteoe Bo
tez, membru corespondent ai 
Academiei R. P. Rnmme pre
ședintele Consteâte perirs 
răspîndirea cuso^xțelae eafr- 
turâl-științiSce s Easeiex 
Camîlar, 
dent al Acac 
mine. A urrr-

PTTEȘTI

s

■ R- P-
*

terar-muzieal-eoregnfx- -a 
care și-au dat ecnrjrsal corx 
Filarmonicii de Sat jGearse 
Enetcu*. adori ai Teatrala 
Național »L L. Caracter* ■ 
soliști ai Teatrote de Operi 
și Balet al R- P. Bomfrar

Promoția
anului 100

(Urmare din pag. I)
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Gworghe Tudor — Reșița, 
fir— Popescu — Corabia

Itenr. ea voastră primiți con- 
cediu de odihnă de la între- 
pr.-xierea la care lucrați 
Mwn. Întreprinderea la care 

este obliga
ră sâ achite întreprinderii la 
:s.-e v-ați transferat drepturi
le ce vi se cuvin proporțional 

... prestat. Transferul 
nu lezează cu nimic drepturile

• .. rsr.feră vechimea ne- 
‘rjptâ în muncă, bineîn- 

dacă nu ați beneficiat de 
ele la întreprinderea de

. transferat.

manganului. Această metodă 
a fost introdusă la Uzina me
talurgică Makeevka. Cabluri
le din oțelul realizat prin de- 
zoxidarea cu siliciu și man- 
gan au o rezistență mâi mare.

la

Maria Iordache — Iași 
Intr-una din scrisorile 

mise redacției noastre ne spu
neți că vă interesează foarte 
■mit viața plantelor și doriți 
să vă îmbogățiți cunoștințele 
in acest domeniu. Noi vă re- 
rxr.andâm să citiți și cărțile 
.Fiarta verde... laborator al 

și ..Plantele în natu
ri 5. in viața omului“ apăru
te ie curind in librării.

tri-

- ?odor Gavrilescu — Cîm- 
pîa Turzii

L-.tr-adevâr. la Institutul de 
cercetări științifice în dome- 
riui metalelor din R.S.S. U- 
crameanâ a fost elaborată o 
nouă tehnologie de dezoxida- 
re a oțelului pentru cabluri 
cu ajutorul siliciului și al

Grupul vocal al Casei de cul

tură a tineretului din raionul

Grivița Roșie

pregăti Ji
secerișul
(Urmare din pag. I)

Ședința Comisiei Permanente C.A.E.R.

Intre 9 și 13 iunie a avut 
loc la București ședința ordi
nară a Comisiei Permanente a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc pentru industria 
de petroî și gaze.

La lucrări au participat de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare, UH.S.S.

Au participat, de asemenea, 
observatori din partea R. P. 
Chineze, R. P. D. Coreene, Re
publicii Cuba și R. D. Viet
nam.

S-au examinat problemele 
care privesc Comisia Perma
nentă a C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze con
form ședințelor a XI-a și a 
XH-a ale Comitetului Execu
tiv al Consiliului, orien
tarea în viitor a lucrări
lor pentru coordonarea planu-

rilor. de dezvoltare a indus
triei de petrol și gaze a țări
lor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada 1966—1970.

Comisia a examinat și a- 
probat raportul său de activi
tate pe anul 1963 și propuneri 
pentru activitatea de viitor. 
S-au examinat, de asemenea, 
propuneri pentru perfecționa
rea tehnicii și tehnologiei de 
explorare și foraj la adîncimi 
de peste 3 000 m ; probleme 
privind producția de gaze ar
tificiale din cărbune și o se
rie de alte probleme.

A fost precizat planul de lu
cru al Comisiei pe anul 1964 
și întocmit planul de lucru pe 
trimestrul I 1965.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și muncă construc
tivă.

Vizitele ministrului economiei
Belgiei

Un grup de elevi de la Școa
la tehnică de maiștri Oradea

în baza legislației în vigoare 
pe timpul practicii de maistru, 
prevăzută în planurile de în- 
vățămînt, în trimestrul III al 
ultimului an de studiu, elevi
lor școlilor tehnice de maiș
tri — cursuri serale — li se 
acordă de către întreprinderi
le care i-au recomandat o in
demnizație lunară, egală cu 
salariul tarifar corespunzător 
categoriei de încadrare pe care 
au avut-o ca muncitori îna
inte de perioada de practică.

I. Silviu — București
Pentru a urma cursurile se

rale ale unei facultăți tehnice 
trebuie să aveți trei ani ve
chime în meseria în care do
riți să vă specializați. Timpul 
cît ați urmat școala tehnică 
nu se ia în considerare la 
calcularea vechiimei în mese
rie. în concluzie, dumnea
voastră nu vă puteți înscrie 
la facultate anul acesta;

oamenii care vor lucra cu ele 
au fost instruiți în vederea cu
noașterii acestor mașini și fo
losirii lor cu un randament 
sporit. Am achiziționat 10 tone 
de sîrmă necesară pentru balo- 
tatul paielor. Transportul ba- 
loților se va face cu 4 tractoa
re, fiecare avînd cîte 2 remorci, 
care vor transporta continuu, 
în primele ore ale dimineții 
însă, cînd autocamioanele n-au 
ce să transporte — grîul se re
coltează de abia de la orele 8 
în sus — acestea vor participa 
și ele la transportul baloților 
de paie. Astfel, terenul va fi 
imediat eliberat, creîndu-se 
posibilitatea ca și arăturile să 
se desfășoare într-un ritm in
tens, concomitent cu recolta
tul și celelalte lucrări. Meca
nizatorii vor lucră în două 
schimburi. Acolo unde ziua se 
recoltează grîul, noaptea se 
ară, iar dimineața se va însă- 
mînța porumb siloz, sorg și 
alte plante furajere ; în cel 
mult 20 de zile vom termina și 
cu arăturile și vom însămînța 
culturile duble planificate pe 
230 de hectare.

în 
țara 
noy, 
giei . _ 
soțesc au plecat luni într-o 
călătorie pe Valea Prahovei. 
Oaspetele a fost însoțit de Ion 
Deleanu și Iancu Horațiu, ad- 
juncți ai ministrului indus
triei petrolului și chimiei, de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
ministere economice, precum 
și de dl. Honord Cambier, 
ambasadorul Belgiei la Bucu
rești.

Prima vizită a avut loc la 
rafinăria de la Brazi. Expli
cațiile ample ale directorului 
general, cunoașterea îndea
proape a marilor și moderne
lor instalații, au stîrnit un 
interes deosebit în rîndul oas
peților.

S-a mers apoi la uzinele 
chimice de la Valea Călugă
rească. Aici funcționează de 
cîteva luni o fabrică de tripo- 
lifosfat, cu o capacitate de 
10 000 tone anual, achizițio
nată din Belgia de la „Unioh 
Chimique Belge“. în cabinetul 
directorului, a avut loc o dis
cuție amicală. Adjunctul mini
strului, Ion Deleanu, a infor
mat pe scurt despre dezvolta
rea industriei chimice și pe
trochimice în Romînia. Expri- 
mîndu-și satisfacția pentru 
faptul că „Union Chimique 
Belge“ a primit comanda pen
tru această fabrică, directorul 
general al societății, dl. Roger 
Janssen, a remarcat că con
tactul strîns dintre tehnicie-

continuarea vizitei în 
noastră dl. Antoine Spi- 
ministrul economiei Bel- 
și persoanele care îl în-

Cinematografe

nii belgieni și cei romîni a 
permis „să cunoaștem atmos
fera deosebit de entuziastă în 
care lucrează muncitorii ro- 

A luat apoi cuvîntul 
Belgiei, 
care a

mîni". 
ministrul economiei 
dl. Antoine Spinoy, 
subliniat că punerea în func
țiune a acestei fabrici repre
zintă „o expresie a unei cola
borări tehnice și economice 
rodnice între Belgia și Romî- 
nia". Guvernul belgian — a 
spus el — delegîndu-mă în 
țara dv a dorit să marcheze 
interesul pe care îl acordă 
consolidării relațiilor econo
mice cu Romînia. Cunoaștem 
eforturile serioase și foarte 
importante depuse pentru 
dezvoltarea industrială a țării 
dv. în această ordine de idei 
oaspetele a subliniat că rela
țiile economice cu țara noas
tră se bazează pe egalitate și 
avantaje reciproce. Credem — 
a spus el — că tehnica bel
giană este capabilă să se ri
dice la un nivel care să o facă 
competitivă față de cele mai 
bune realizări mondiale, sin
gurele față de care dv mani
festați interes. Ministrul eco
nomiei Belgiei și-a exprimat 
în încheiere speranța că ac
tualele relații economice cu 
Romînia reprezintă numai o 
etapă, că interesul reciproc va 
determina o nouă intensificare 
a schimburilor. S-a vizitat 
apoi noua fabrică.

în continuare s-a făcut o 
scurtă vizită la stațiunea ex
perimentală viticolă de la Va
lea Călugărească, unde a fost 
oferită o masă în cinstea oas
peților.

După vizitarea Brașovului^ 
belgiană se va reîn- 
Capitală în cursul 
de marți.

(Agerpres)

delegația 
toarce în 
dimineții

vedere jeneraJd a tâbâcdrief miaeraJe JiMva a»

în aula unites 
a avut loc teri fcpâ ■asr.ari 
un simpczice cocsacrst curat - 
morarii a 75 de an. de 3* 
moartea hd Iflhafl BnlMara. 
Au participat cadre djiacTxe 
din învățăminte sapenor su 
mediu, scriitcri. aiți oameri de 
cultură și artă, un nurnema 
public.

în cadrul simpoc-ccte^ri. 
prof. univ. N. L Popa, leetand 
universitar AL Husar șî asis
tentul universitar Mihai Dri- 
gan au vorbit despre creapa 
eminesciană.

★
Teatrul „C. I. NottartT a or

ganizat dumtaict dfiartaaata. 
în sala M a ghem, va ferecai 
de poezie „EminescV.

Personalitatea marelui poet 
a fost evocată de prof. «mc. 
G. C. Nicolescu.

La festival și-au dat con
cursul actori ai Teatrului 
„C. I. Nottara”.

ir
Mai mult de 20 000 de 

meni ai muncii din regiunea 
Ploiești au participat la sim
pozioane, montaje literare, 
medalioane, precum și la ex
puneri închinate vieții și ope
rei lui Eminescu.

(Agerpres)

sau îl întîlnim de mai multe 
ori, cu o frecvență mai accen
tuată. Ajungem la concluzia 
că acel gen de subiect îl inte
resează (sau l-a interesat, cind 
vizităm o retrospectivă) mai 
mult pe artist într-o anumită 
perioadă. Aș dori o precizare : 
pornesc în vizitarea expoziției 
de la premiza că toți artiștii 
sînt convinși de superioritatea 
artei realiste și, în zilele noa
stre, realist-socialiste. Deci, 
un prim examen este acela de

VIZITA
a vedea dacă genul de artă pe 
care-1 practică autorul se cir
cumscrie realismului, dacă arta 
sa este realistă sau cochetează 
cu una din manierele moder
niste. Desigur, termenul de 
realist nu e chiar așa de ușor 
de definit. Pictorii realiști exis
tă de sute de ani. Dar dacă la 
un peisaj oarecare din natură, 
modelul pe care-1 are în față, 
pictorul nu mai adaugă ceva 
personal (în atitudine, detalii 
la care să se oprească, în co
lorit) se ajunge la un fel de 
imagine fotografică fără valoa
re estetică. Să urmărim, prin 
urmare, la fiecare artist pre
zent în expoziție măsura în 
care arta sa este realistă, deci 
interpretează personal și plas
tic realitatea, dacă nu avem

alism, un 
supr» reabss ete. Al doilea exa
men la care supune vizitatorul 
opera piasucd este acela de a 
observa dacă fondul, inspirația 
se potrivește cu forma de tra
tare. Se vor potrivi aproape în
totdeauna cind artistul e sin
cer. cind creează cu o viziune 
proprie, cu autenticitate. Sin
ceritatea in artă e una din ca
litățile majore cînd judecăm 
valoarea operei unui artist. E- 
vident, nu ne interesează sin
ceritatea (citește autenticitate,

determinarea detaliilor, urmă
rind dacă desenul este cel care 
convine, urmărind unitatea in 
diversitatea realizării.

Să acordăm în analiza 
noastră o deosebită aten
ție desenului. Asupra nece
sității de a ști desena, aș vrea 
să mă refer măcar fugar, fiind
că desenul trebuie să fie în 
orice pictură baza de la care 
se pornește. Desenul nu este 
numai de un singur fel. într-un 
tablou în culori el poate fi a- 
parent, poate fi tradus în linii

relevării, dar totodată conturi-- 
du-se subtil pnn finețea t: pri
ceperea distribuirii eL Desenul 
într-un tablou trebuie să fie 
pretutindeni, dar subînțeles, 
acoperit de culoare.

Să vedem acum intr-un ta
blou și modul cum au fost dis
tribuite umbrele și luminile, 
dacă lumina este ceva inert, 
sau viu și natural, dacă lumina 
e întîmplătoare sau rezultat al 
marei arte de a o sesiza in 
nuanțele ei multiple. Dacă la 
o asemenea analiză opera re-

mu artist, ci și la cele co
lective, cum a fost, sâ spu
nem, „Expoziția orașului 
București*.

INTR-0
forță emoțională, măiestrie 
etc.) unui om nu destul de cul
tivat, a unui semidoct încrezut. 
Dar dacă în procesul de crea
ție care a precedat prezența 
tabloului se simt valențele ma
jore ale unei culturi generale 
și profesionale desăvîrșite, și 
dacă artistul e sincer (și în pri
mul rînd talentat, altfel nu 
l-am numi artist) atunci opera 
sa are importanță și contează. 
Dacă dăm peste acest rara avis, 
într-un exemplar sau mai mul
te, într-o expoziție, e bine să 
ne oprim mai îndelung asupra 
lor și să vedem cum și-a înțe
les artistul menirea. Cînd am 
ajuns la o asemenea constatare 
pozitivă, este firesc să conti
nuăm aprofundarea, analiza 
complexă a operei, intrînd în

EXPOZIȚIE
energice care se impun, sau 
poate fi ascuns de culoare 
(este cazul acelor artiști care 
desenează colorînd și care poa
te impresionează cel mai mult 
pe privitor). Un desen prea e- 
vident în tablou strică oare
cum armonia ansamblului. Tre
buie să urmărim măsura în 
care s-a realizat armonia între 
formă (felul cum au fost puse 
în valoare părțile componente 
ale subiectului, fără a vătăma 
unitatea) și tabloul propriu-zis, 
care este în primul rînd culoa
re. Deci, aș spune, că într-un 
tablou se dă, firesc, mai multă 
atenție dispunerii culorii decît 
desenului. într-un fel elemente
le se armonizează, se întrepă
trund, desenul precedînd cu
loarea, oferindu-i posibilitatea

zisiă și sfîrșește prin a face o 
mare plăcere privitorului, a- 
tunci ea merită încă noi reve
niri și va oferi mereu emoții
le estetice scontate de autor și 
produse de orice operă valo
roasă Și, mai mult, cînd într-o 
expoziție răspund așteptărilor 
și exigențelor noastre majori
tatea tablourilor și produc e- 
fectul estetic la care a tins au
torul lor, atunci expoziția e în 
întregimea ei un eveniment ar
tistic iar artistul merită să fie 
în continuare urmărit cu aten
ție și încredere.

— Da, ele sînt valabile pen
tru orice împrejurare. în cazul 

■_iaor asemenea expoziții însă 
nu putem folosi același fel mi
nuțios de a analiza, de a intra 
in detalii (aceasta presupunînd 
numeroase reveniri în expozi
ție). Expozițiile mari ne ajută 
să ne dăm seama de tendințele 
care domină într-un anumit 
moment în artă. Fatal, ajungem 
să facem grupe de artiști; ve
dem care au dintr-un punct de 
vedere sau altul ceva comun, 
fie în subiect, fie în mentali
tate, în tehnică sau interpreta
re. Ne dăm seama astfel ce 
tendințe sînt dominante într-o ■ 
perioadă sau chiar epocă.

— Aș dori, o ultimă în
trebare : dacă vizitarea u- 
nei expoziții presupune din 
partea vizitatorului o prea
labilă punere în temă ?

— Aceste sfaturi, izvorîte 
dintr-o vastă experiență 
profesională, nu se limi
tează, desigur, numai la ex
pozițiile individuale ale u-

— Aceasta este condiția 
ideală. Cele spuse mai sus sînt 
sfaturi adresate acelora care 
se duc la expoziție să dobîn- 
dească o plăcere estetică, să-și 
îmbogățească, în același timp, 
cultura generală. Ideal ar fi ca 
numărul celor care vin întîm- 
plător în expoziție să scadă în 
raport cu cel al celor care au 
devenit prieteni consecvenți — 
tot mai mulți — ai acestor for
me de manifestare artistică. 
Lucru care, de altfel, se întîm-
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MADAME nSANS*GENG — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). CEI TREI MUȘ
CHETARI — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Republica, (orele 
9; 12,45; 16,30; 20,30), București 
(orele 8,45; 12,30; 16,15; 20), Ex
celsior (orele 9; 13; 17; 21), Gri
vița (orele 8; 12; 16; 20), Melodia 
(orele 
dern 
20,45),
21.15) , 
21), Stadionul Dinamo (ora 
CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
Carpați (orele 10; 12; 14; 16;
20.15) , Festival (orele 9; 11»
15; 17; 19; 21; — grădipă
20,15), Flamura (orele 10; 12; 
16; 18; 20), Grădina Doina (ora 
21). OMUL DIN FOTOGRAFIE 
rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — gră
dină ora 20,30), Aurora (orele 10; 
12; 14| 16; 18,15; — grădină ora
20.30) . ANOTIMPURI rulează la
Giulești (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15). LUMEA COMICĂ 
A LUI HAROLD LLOYD rulează 
la Victoria (orele 9,30; 11,15; 13; 
15,15; 17; 19; 21), Luceafărul
(orele 16; 18,15 — grădină ora
20.30) Lira (orele 15; 17; 19 grădi
nă — ora 20,30). HARAKIRI — 
cinemascop rulează la Central 
(orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30). 
LIMUZINA NEAGRĂ — cinema
scop rulează la Lumina (orele 10 
— 14 în continuare ; 16; 18,15}
20.30) . LOCOTENENT CRISTINA 
rulează la Union (orele 15; 17; 19; 
21). SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ rulează la Doina (orele 
11,30, 13,45; 16, 18,15} 20,30, dimi
neața program pentru copii ora 
10). QIVITOQ — IN GRADINA

9| 12,45; 16,30; 20,15), Mo
torete 9,45; 13,30; 17,15;

, Arenele Libertății (ora 
, Patinoarul 23 August (ora 
Stadionul Dinamo 21). 

la : 
18;
13;
ora
14;

plă în condițiile socialismului, 
cînd pentru educația estetică a 
tineretului, îndeosebi, sînt or
ganizate numeroase forme și 
acțiuni care fără îndoială se- 
vor înmulți în viitor.

Vizitarea unei expoziții tre
buie precedată și urmată de 
consultarea monografiilor des
pre autori, a operelor, a artico
lelor și a studiilor, a albume
lor, a cronicilor plastice etc. Și 
chiar dacă nu vei fi de acord, 
cu ce s-a scris, este bine să știi 
că există și alte păreri. Din a- 
cest „conflict" între păreri 
poate să iasă nu nou punct de 
vedere adecvat, ori poți să-ți 
însușești integral, sau parțial, 
punctele de vedere deja expri
mate. Toate acestea le-aș numi 
informația cu privire la artist. 
Ei bine, în același timp, ca fie
care vizitator interesat de artă 
să se înarmeze cu noțiuni ge
nerale despre evoluția artei, 
fie că merge la muzeu sau la 
expoziția unui pictor contem
poran ori la o expoziție come
morativă. N-ar mai fi oare ni
mic de spus despre modul de 
a privi un tablou, o compoziție, 
un peisaj din natură sau o na
tură moartă, un portret etc. ? 
Desigur, s-ar putea adăuga 
încă multe sfaturi, ieșite din 
experiența unui om care a 
practicat vizitele în muzee și 
expoziții, timp de zeci de ani. 
Dar despre aceasta într-o con
vorbire viitoare.

NICOLAE DRAGOȘ

I 
I

ZOOLOGICA — rulează la Țitn- 
puri Noi (orele 10—21 în cphti- 
nuare). CEI PATRU CĂLUGĂRI
— rulează la înfrățirea între po
poare (orele 10; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (orele 14,30; 16,45; 19, 21,15
— grădină ora 20,15). Floreasca
(orele 16; 18,15; 20,30). POMPIE
RUL ATOMIC rulează la Cultural 
(orele 16; 18,15; 20,30). 
JUNS ȘI REGE 
viar (orele 10; 12j 14,30; 
18,30; 20,30), Tomis (orele 10; 
14; 16,30; 18,30 — grădină
20,30), Miorița (orele 10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (orele 
18; 20). FRAȚII CORSICANI 
cinemascop rulează la Dacia (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21),
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,15). NU SE 
POATE FĂRĂ DRAGOSTE rulea
ză la Buzești (orele 16; 18). GOL
FUL ELENA rulează la Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). CAUZE
DREPTE — cinemascop rulează la 
Unirea (orele 16; 18,15 — grădină 
ora 20,30), Popular (orele 10,30; 
16; 18,30; 21). ZILE DE FIOR ȘI 
RÎS rulează la Flacăra (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30) Adesgo (orele 
15; 17,30; 20). CASCADA DIAVO
LULUI, rulează Ia Vitan (orele 16; 
18; 20). DRAGOSTE LUNGĂ DE-O 
SEARĂ rulează la MtiiîCă (orele 
16; 18,15; 20,30). TOTUL DESPRE 
EVA rulează la Moșilor (orele 15; 
18 — grădină ora 20,30). KALO- 
IAN : rulează la Cosmos (orele 
16; 18; 20), Cotroceni (orele 16; 
18; 20). UN SURIS IN PLINA 
VARĂ rulează la Viitorul (orele 
15; 17; 19, 21). CĂPITANUL ru
lează la Coleiitina (orele 16; 18; 
20). UN OM CARE NU EXISTĂ
— rulează la Volga (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Drumul 
Sării (orele 16; 18; 20). LITUR
GHIA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop, rulează la Progresul 
(orele 15,30; 18; 20,15). AVENTU
RILE UNUI TINĂR — cinemascop 
rulează la Fereiitari (orele 15;
20,45).

INFORMAȚII
AM A- 

rulează la Fero- 
16,30| 
‘ 12» 

ora 
14; 
16;

Televiziune
I 
I
I naiul televiziunii;

să desenați, copii

I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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18,30 : Universitatea tehni
că la televiziune; 19,00: Jur- 

19,10: Știți 
Th

Recitalul violonistului 
tian Ferras (Franța) 
Emisiune de teatru: 
Bulîciov și alții“ ; In
Emisiune de știință ; Șah ; în 
încheiere: buletin de știri, 
buletin meteorologic.

19,35: 
Chris- 
20,05 : 
„Egor 

pauze:

Luni după-amiază a sosit 
in Capitală ° delegație cultu
rală a R. P. Chineze condusă 
de Hu Yu-chih, locțiitor al 
ministrului culturii, care va 
face un schimb de experiență 
în cadrul planului pentru a- 
plicarea acordului de colabo
rare culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și R. P. 
Chineză.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați 
de Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ale
xandru Buican, vicepreședinte 
al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, de reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului învățămîntului și 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultura și Artă.

Au fost de față Liu Fan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai am
basadei.

★

In zilele de 11—14 iunie 
s-au desfășurat la Mamaia, 
lucrările celei de-a V-a sesiuni 
a Comisiei mixte pentru apli
carea convenției de pescuit în 
Marea Neagră.

Au participat reprezentanți 
ai R.P. Bulgaria, Uniunii So
vietice, și R.P. Romîne. Ca 
observator la sesiune din par
tea guvernului Turciei, a asis
tat consulul turc din orașul 
Constanța.

în cadrul sesiunii s_au dis
cutat probleme privind cerce
tările științifice piscicole efec
tuate de către părțile contrac
tante, precum și posibilitățile 
de sporire a cantităților de 
pește din Marea Neagră.

*
Președintele Academiei R.P. 

Romîne, Ilie Murgulescu, a 
oferit luni la prînz, un dejun 
la Casa oamenilor de știință, 
în cinstea înaltului comisar 
pentru energia atomică al 
Franței, profesor Francis Per
rin, care împreună cu soția 
face o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

Grupul școlar de energie 
electrică Cîmpina

Str. Griviței nr. 1, telefon 1922

Primește Înscrieri de candidați pentru examenul de ad
mitere în anul I al școlii tehnice de personal tehnic, în 
fiecare zi, pînă la data de 24 octombrie 1964, între orele 
7—15 la sediul școlii.

Sînt admiși la înscriere absolvenții școlii de cultură ge
nerală de 11 ani, cu și fără examen de maturitate.

Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul 
școlii.

iQiui.it


GENEVA
ilecomandâri adoptate de Conferința

pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 15 (Agerpres). — 

In cadrul ultimei sale ședințe 
plenare Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol
tare a adoptat o serie de reco
mandări aprobate de comisiile 
sale.

Una din aceste recomandări 
preconizează încheierea de a- 
corduri care să „asigure pre
țuri remunerative, juste și sta
bile pentru materiile prime" 
provenite din țările în curs de 
dezvoltare. De asemenea, se 
recomandă statelor industria
lizate să reducă sau să elimine 
obstacolele și măsurile discri
minatorii în calea comerțului 
și consumului de aceste pro
duse.

Alte măsuri recomandate de 
conferință se referă la evitarea

de către țările industrializate 
a subvenționării exportului de 
materii prime, ceea ce aduce 
prejudicii exporturilor țărilor 
mai puțin dezvoltate din punct 
de vedere economic.

Un principiu general adop
tat de conferință este acela ca 
țările dezvoltate să acorde 
statelor în curs de dezvoltare 
beneficiul unor asemenea mă
suri fără condiții de recipro
citate.

Ședința plenară, a cărei în
chidere nu este așteptată de- 
cît tîrziu în cursul nopții, con
tinuă să discute chestiunea a- 
legerii reprezentanților în 
Consiliul permanent al comer
țului mondial, a cărui creare a 
fost hotărîtă.

lui Fidel Castro

i

I

Declarația

H «»

Indonezia, Filipine și Malayezia

HAVANA 15 (Agerpres). 
Intr-o convorbire cu ziariștii, 
cu prilejul unei recepții la 
Ambasada Angliei din Cuba, 
primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, analizînd relațiile 
dintre Cuba și Statele Unite, 
a spus : „Reafirmăm că sin- 
tem dispuși să purtăm cu Sta
tele Unite tratative pe baza 
egalității și respectului reci
proc. Nu vom cerși însă nicio
dată aceste tratative, intrucît 
aceasta este o chestiune ele
mentară de demnitate, precum 
și pentru faptul că Cuba este 
țara amenințată". Nu ne opu
nem convorbirilor cu Statele 
Unite pe baza egalității și 
respectului mutual, a spus Fi
del Castro, dar „Cuba nu va 
duce niciodată tratative sub 
presiuni sau amenințări'.

In altă ordine de idei, pri
mul ministru al Cubei a spus: 
sîntem ferm conrinși că în
făptuirea revoluției este o 
chestiune internă a fiecărei

R. P. Bulgaria: construcții 
pentru studenți la Solia

CONGRESUL P. M. U. P
VARȘOVIA 15. — Cores

pondentul Agerpres Gh. 
Gheorghiță transmite : La 15 
iunie s-a deschis la Varșovia, 
în Sala Congreselor din Pala
tul științei și culturii, cel de-al , 
IV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La congres participă 1 630 de 
delegați, reprezentînd peste 1,5 
milioane membri și candidați 
ai P.M.U.P. Sînt prezenți, de a- 
semenea, reprezentanți ai or
ganelor conducătoare ale altor 
partide politice, organizații 
obștești și de tineret, precum 
și cîteva sute de activiști pe 
tărîm obștesc din întreaga țară.

La congres participă 11 de
legații ale partidelor comu
niste și muncitorești din țări 
europene. Din delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn fac 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al

de zi a lucrărilor 
este următoarea : 
de activitate al 

Central al

C.C. al P.M.R., conducătorul 
delegației, Maxim Bergheanu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Cluj, 
Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă.

Ordinea 
congresului

Raportul 
Comitetului
P.M.U.P. și directivele cu pri
vire la dezvoltarea Republi
cii Populare Polone în anii 
1966—1970 ; raportul comisiei 
centrale de revizie : modifi
cări în Statutul P.M.U.P.; a- 
legerea Comitetului Central și 
a Comisiei centrale de revizie.

Raportul la primul punct al 
ordinei de zi a fost prezentat 
de către Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

S. U. A.: Dispute preelectorale

in partidul republican

Situația din Guyana Britanică
GEORGETOWN 15 (Agerpres). 

— Situația din Guyana Britanică 
continuă să se mențină confuză 
după anunțarea hotărîrii guverna
torului Richard Luyt de a-și asu- 

toate prerogativele puterii 
fără a se consulta cu guvernul ță- 

■rfi-PDupă cum transmite agenția 
Reuter, primul ministru Cheddi 
Jagan a avut o întrevedere cu gu
vernatorul Luyt, după care a a- 
nunțat că guvernul a renunțat 
deocamdată la intenția de a de
misiona, în semn de protest îm
potriva arestării unor conducători 
ai partidului de guvernămînt. 
Partidul progresist al poporului, 
în rîndurile cărora se află și ad
junctul primului ministru, Brind
ley Benn.

într-o declarație dată publicită
ții la Georgetown, Cheddi Jagan 
a arătat că arestarea lui Benn și 
a unor membri ai Parlamentului 
reprezintă „o violare a drepturi
lor fundamentale înscrise in Con-

stituție" și o violare a Declara
ției universale a drepturilor omu
lui. într-o altă declarație dată pu
blicității de Partidul progresist al 
poporului se subliniază că măsu
rile întreprinse de autoritățile bri
tanice au drept scop să lipsească 
Guyana Britanică de guvernul 
constituțional ales.

Intre timp, în țară continuă tul
burările. Duminică, 29 de persoane 
au fost rănite ca urmare a unor 
incidente petrecute la 12 mile de 
Georgetown. Poliția a arestat 19 
persoane. In capitala Guyanei Bri
tanice s-a anunțat că pomul mi
nistru Cheddi Jagan și soția sa 
vor pleca în cvurînd la Națiunile 
Unite pentru a informa Comite
tul specia! O.N.U. însărcinat ca 
examinarea aplicării Declarație: 
cu privire Ia acordarea indepen
dență țărilor și popoarelor colo
niale asupra evoluției evenimente
lor din țară-

HAVANA 15 (Agerpres) 
Ministrul afacerilor externe 
al Cubei. Raul Roa. a adresat 
guvernului S.U.A. o notă in 
care se arată că in seara zilei 
de 9 iunie soldați ai infante
riei marine a S.U.A. stațio
nați la baza mari rimă militară 
de la Guantanamo au deschis 
in cîteva rînduri focul in di
recția sentinelelor cubane. Ei 
au rănit grav un soldat cuban. 
In notă se arată că inciden
tele de acest fel ascut la ex
trem situația gravă, mențio
nată de guvernul Republicii 
Cuba in notele adresate se
cretarului general al O.N.U. 
ia 23 aprilie și 14 mai. Tot
odată. guvernul revoluționar 
ai Cubei avertizează asupra 
ir.admisibilității unor aseme
nea acțiuni și protestează cu 
hotărîre împotriva lor.

TOKIO 15 (Agerpres). — La 
Tokio continuă tratativele prelimi
nare intre reprezentanții Indone
ziei. Filipinelor și Malayeziei, în 
vederea Conferinței tripartite la 
nivel înalt pentru soluționarea di
ferendului izbucnit după crearea 
Federației Malayeze.

Luni, Salvador Lopcz, mediato
rul filipinez în aplanarea crizei 
din relațiile Indoneziei cu Malaye
zia, a anunțat că după ce s-a în- 
tilnit cu președintele Sukarno și 
cu președintele Macapagal al Fi
lipinelor a avut o întrevedere și 
cu primul ministru al Malayeziei, 
Abdul Rahman, la care au fost 
discutate probleme legate de con
vocarea conferinței tripartite la ni-

velul miniștrilor de externe care 
să pregătească întîlnirea la nivel 
înalt. Salvador Lopez a anunțat, 
de asemenea, că după convorbi
rea dintre Macapagal și Abdul 
Rahman s-a ajuns la un acord a- 
supra propunerii tailandeze de 
compromis care prevede stabilirea 
de puncte de control în Sarawak 
și Sabah, unde există o puternică 
împotrivire față de Federația Ma- 
layeză. Intrucît Malayezia condi
ționa convocarea conferinței la 
nivelul miniștrilor de externe de 
soluționarea acestei probleme, par
tea indoneziana a acceptat această 
formulă de compromis pentru a 
netezi calea organizării conferin
ței la nivel'înalt.

de prietenie dintre
R. P. Chineză

și R. A. Yemen

Intensificarea luptei
de partizani

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres). — Agențiile de presă 
relatează că în regiunea de 
nord a Katangăi, în împreju
rimile localității Albertville, 
se semnalează o nouă intensi
ficare a luptei de partizani. 
Știri în acest sens au ajuns la 
Elisabethville prin postul de 
radio Albertville. Autoritățile 
au hotărît trimiterea urgentă 
de detașamente ale armatei 
centrale.

începînd de sîmbătă, în pro
vincia Kivu are loc o ofensi
vă a trupelor guvernamenta
le. Rezultatele de pînă acum, 
subliniază agenția France 
Presse, sînt însă „modeste". 
Trupele guvernamentale se 
găsesc, deocamdată, la circa 
50 km de localitatea Bukavu, 
capitala provinciei, 
crîncene au avut loc în
prejurimile localității Kama-

Lupte
im-

în Congo

I

ALGERIA: Arcul Victoriei, 
construit în timpul dominației 
romane din sec. I, în străve

chiul oraș Timgad

PEKIN 15 (Agerpres). — A- 
I genția China Nouă anunță 

că la Pekin a fost dat publi
cității textul tratatului de 
prietenie dintre R. P. Chineză 
și Republica Arabă Yemen, 
semnat la 9 iunie de către Liu 
Șao-ți, președintele Republi
cii Populare Chineze, și Abdul
lah Al-Sallal, președintele Re
publicii Arabe Yemen. In tra
tat se arată, între altele, că 
în relațiile dintre cele două 
părți vor respecta cele cinci 
principii ale coexistenței paș
nice. Totodată, se arată în 
tratat, „părțile au căzut de a- 
cord să dezvolte relațiile eco
nomice și culturale dintre cele 
două țări în spiritul egalității, 
avantajului reciproc și coope
rării frățești".

WASHINGTON i5 (Agerpres). 
— Guvernatorul statului Pennsyl
vania, William Scranton, a început 
un turneu în diferite state ale 
S.U.A. pentru a obține sprijin în 
favoarea candidaturii sale la con
venția partidului republican din 
iulie, care va desemna candidatul 
prezidențial. El va vizita în cursul 
acestei săptămîni diferite orașe 
din statele Pennsylvania, Iowa, 
Kansas, Minnesota, Missouri, Co
lorado și Massachusetts, unde va 
rosti discursuri electorale. Intr-un 
prim discurs după anunțarea 
hotărîrii sale de a candida, ținut 
sîmbătă la Hartford (Connecticut), 
Scranton a criticat punctele de ve
dere ale celuilalt candidat republi
can, senatorul de Arizona, Barry 
Goldwater, a cărui politică, potri
vit spuselor sale, „înrăutățește se
rios perspectivele republicanilor la 
alegerile din noiembrie".

După cum transmite agenția 
U.P.I. în sînul Partidului republi
can au început să se profileze două 
grupuri în jurul celor doi candi
dați principali. Duminică, Scran
ton a obținut oficial colaborarea 
celor 43 de electori care sprijineau 
candidatura ambasadorului S.U.A.

la Saigon, Henry Cabot Lodge. De 
asemenea s-a anunțat că doi elec
tori care-l sprijineau pe Goldwa
ter au făcut cunoscut că retrag a- 

• cest sprijin în favoarea guverna
torului statului Pennsylvania. To
tuși, potrivit aprecierilor agențiilor 
occidentale de presă, Scranton va 
avea o sarcină extrem de grea în 
hotărîrea de a bara calea senato
rului Goldwater. Acesta din urmă 
și-a mărit numărul electorilor ca
re-l susțin la 618 după alegerile 
preliminare care au avut loc sîm
bătă în statele New Mexico și 
Idaho. Partizanii lui Goldwater au 
declarat că acesta va întruni nu
mărul necesar de 633 voturi pen
tru a fi desemnat candidat al 
Partidului republican după alege
rile preliminare din statul Texas 
unde vor fi aleși 36 de electori.

Cercurile din apropierea lui 
Scranton, care se bizuie pînă în 
prezent pe 113 electori, și-au ex
primat părerea că numai 230 din
tre electorii lui Goldwater îl vor 
sprijini cu toată hotărîrea pe a- 
cesta. Ele au 
registrează o 
din rîndurile 
Goldwater".

remarcat că „se în- 
oarecare dezertare 

sprijinitorilor lui

niola unde, alătur: de bataho- 
nul 13 al armatei congoleze 
condus de generalul Mobutu a 
luat parte la operațiuni și a- 
viația.

Se anunță, de asemenea, că 
la Leopoldville a avut loc pri
ma întrunire a noului partid 
congolez denumit ..Adunarea 
democraților congolezi". Pre
ședinte al partidului a 
„ales" primul ministru 
doula.

Observatorii politici, 
niază corespondentul 
ției Reuter, apreciază crearea 
noului partid drept ,.o încer
care a primului ministru Ado- 
ula de a obține un sprijin na
țional". Partidul este o grupa
re a mai multor partide mici 
din țară care sprijină politica 
guvernului congolez condus 
de Adoula.

IE TOATE
tea mâi mart unitate

poștala din B.R.S.S.

I

Sentința de la Pretoria
u aproape un an 
în urmă, autorită
țile rasiste din Re
publica Sud-Afri- 
cană arestau 11 
patrioți, cunoscuți 
în Africa de Sud

și în lumea întreagă ca adver
sari neînduplecați ai politicii 
de apartheid, ca luptători pen
tru democrație și libertate. La 
9 octombrie 1963 a început 
procesul intentat împotriva 
lor. După ce, sub presiunea o- 
piniei publice mondiale, a Or
ganizației Națiunilor Unite, 
guvernul sud-african a renun
țat la capetele de acuzare îm
potriva a doi dintre acuzați, 
procesul a continuat împotri
va celor nouă, printre care 
Nelson Mandela, Walter Si- 
sulu, Lionel Bernstein, Go- 
van Mbeki, Ahmed Kathrada, 
Dennis Goldberg și Reymond 
Mhlaba.

Acuzația formulată împotri
va lor a fost aceea că, făcînd 
parte din conducerea naționa
lă a partidului Congresul Na
țional African, interzis în a- 
nul 1960, ei au dus o „activi
tate subversivă", făcindu-se 
vinovați de „înaltă trădare", 
hi realitate, intentarea proce
sului n-a fost decît o nouă ve
rigă din lanțul represiunilor 
antidemocratice caracteristice 
politicii guvernului rasist al 
lui Verwoerd. Era vorba de 
încă o acțiune de prigonire a 
adversarilor politicii de apart
heid, care se pronunță pentru 
democrație și libertate.

Procesul a durat mai bine 
de 8 luni. Vinerea trecută 
Curtea Supremă din Pretoria 
a pronunțat sentința prin care 
Nelson Mandela, liderul parti
dului Congresul Național Afri
can și alți 7 conducători ai 
populației africane din R.S.A.

au fost condamnați la închi
soare pe viață.

In sentință se menționează 
că acuzații n-au fost condam
nați la moarte întrucît „acu
zația de înaltă trădare n-a pu
tut fi dovedită". Dar verdic
tul, deși nu hotărăște pedeap
sa capitală, nu este mai puțin 
nedrept.

După cum se știe, probele, 
actul de acuzare, mărturiile, 
au fost atît de măsluite, de 
contrafăcute, îneît înșiși jude
cătorii Curții Supreme n-au 
putut închide ochii și au fost 
nevoiți să respingă prima for
mă a actului de acuzare. 
vident, însă, acesta a fost 
cluit încă o dată.

Cit privește felul cum 
fost recrutați și „inițiați" mar
torii, presa din întreaga lume 
a publicat materiale revelato
rii. Conform acestor relatări, 
martorii au fost arestați și ți
nuți fără judecată în închisoa
re pînă cînd au acceptat să 
semneze declarațiile bătute 
gata la mașină de cei ce „in- 
struiau" procesul. Iată ce 
transmitea nu de mult agenția 
REUTER: „Ieri completul de 
judecată a fost martorul unei 
scene la care nu se aștepta. 
Un african chemat în instanță 
pentru a-i recunoaște pe unii 
dintre acuzați și-a început de
poziția prin a formula acuzații 
la adresa autorităților și for
țelor polițienești, care la inte
rogatoriu l-au supus la tot fe
lul de torturi și violențe".

Acuzații înșiși au fost supuși 
la presiuni dintre cele mai fe
lurite. In afara condițiilor in
umane de detențiune (izolare 
totală de restul lumii, dormit 
pe ciment etc.) menite să le 
scadă moralul, s-a acționat în 
același sens și în ceea ce pri-

E- 
ti-

au

ai
a-

vește familiile deținuților, 
căror membri au fost, de 
semenea, arestați și maltratați, 
într-una din ședințele proce
sului, acuzatul Govan Mbeki 
a declarat că în închisoare 
i-au fost oferiți bani și protec
ția poliției dacă va depune 
mărturie împotriva tovarăși
lor săi și împotriva partidului 
din care face parte.

După încheierea 
la Pretoria sosesc 
diferite colțuri ale 
meroase scrisori și 
de protest împotriva sentinței 
pronunțate. Secretariatul per
manent al Consiliului de soli
daritate al țărilor Asiei și A- 
fricii, a adresat guvernului 
sud-african cererea de a anula 
verdictul împotriva celor 8 
patrioți. Agențiile de presă re
latează, de asemenea, despre 
numeroase mitinguri de soli
daritate cu cei întemnițați, în- 
cadrul cărora vorbitorii (prin
tre care cunoscutul filozof en
glez Bertrand Russell) au con
damnat politica de apartheid 
a guvernului R.S.A. și au ce
rut eliberarea celor 8 luptători 
pentru libertate. Consiliul 
Mondial al Păcii a hotărît să 
confere lui Mandela și tova
rășilor săi „Medalia de aur 
Frederic Joliot Curie" pentru 
meritele acestora în lupta pen
tru pace, pentru apărarea 
mocrației și a drepturilor 
poarelor din Africa.

Toate acestea dovedesc 
oamenii cinstiți din întreaga 
lume sînt alături de patrioții 
sud-africani. Ei condamnă cu 
hotărîre 
rasist al 
anularea 
toria.

MOSCOVA 15 (Agerpres). —- 
La 14 iunie a sosit la Moscova 
o delegație economică italiană 
alcătuită din 80 de persoane 
— funcționari superiori ai In
stitutului de reconstrucție in
dustrială (I.R.I.), Institutului 
de comerț exterior, ai minis
terelor Afacerilor Externe și 
Comerțului Exterior și ai unor 
bănci, precum și reprezentanți 
ai unor mari firme și între
prinderi italiene ca „Fiat", 
„Eni", „Edisori', „Olivetti", 
„Montecatini”, „Snia-Viscosa", 
„Marelli’' și altele.

Vizita în U.R.S.S. a dele ga-

ției este organizată de Minis
terul Comerțului Exterior al 
Italiei.

Delegația este condusă de 
senatorul Mario Martinelli, vi
cepreședinte al Confederației 
industriașilor italieni („Con- 
findustria"), președintele Co
misiei senatoriale pentru pro
blemele financiare.

După cum transmite agenția 
TASS, în cercurile economice 
italiene trimiterea acestei de
legații este privită ca o măsu
ră îndreptată spre dezvoltarea 
mai departe a relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

In apropierea pieței „Kom- 
somolskaia" din Moscova a 
fost terminată clădirea care 

va adăposti cea mai mare și mai 
modernă unitate poștală din Uniu
nea Sovietică. Clădirea are 12 e- 
taje. în sălile destinate primirii și 
sortării corespondenței și coletelor 
s-au instalat linii automate, benzi 
rulante, lifturi rapide etc.

Pentru legătura cu calea ferată 
există o rampă cu două etaje, 
unde se pot descărca simultan 16 
vagoane.

O scară în spirală duce de la 
etajul al 12-lea la o platformă de 
beton. Acesta este un elicodrom cu 
două piste dispuse astfel îneît eli
copterele să poată decola ori care 
ar fi direcția vîntului. In curînd 
de pe acest elicodrom vor zbura 
elicoptere spre toate aeroporturile 
Moscovei, unde vor transporta 
matrițe de ziar, corespondențe 
colete urgente.

Nimomiya, o localitate situată 
la aproximativ 115 kilometri 
vest de Tokio și ajunge la Ho
nolulu, trecînd prin insulele 
Guam și Wake. La Honolulu 
cablul este legat de cablul sub
marin deja existent care lea
gă insula Hawai de coasta 
vestică a Statelor Unite. Noua 
legătură telefonică transocea
nică va permite în viitor sta
bilirea de 128 circuite telefo
nice.

irmarllc erupției
lupanului I rd zu

Si

Cahlu telefonic
Japonia——turopa

De curînd a fost terminată 
instalarea unui cablu te
lefonic care leagă Japo

nia de Europa, prin America 
de nord. Noul cablu pleacă din

A

procesului, 
zilnic din 
lumii nu
de clar ații

de-
po-

că

politica guvernului 
lui Verwoerd și cer 
sentinței de la Pre-

ION D. GOIA

HAGA. — La Scheveningue, 
în apropiere de Haga s-a des
chis luni cea de-a 12-a se
siune a Consiliului de gestiune 
al Fondului special al O.N.U. 
pentru dezvoltarea economică 
a țărilor în curs de dezvol
tare. Lucrările sesiunii vor 
dura pînă la 22 iunie și vor 
fi examinate aproximativ 50 
de propuneri de ajutor în va
loare de aproximativ 85 mili
oane dolari pentru 36 de țări 
în curs de dezvoltare.

Noul guvern al Somaliei

— Abdircizak 
format noul gu-

alcătuit din 13

MOGADISCIO. 
Hadji Hussein a 
vern al Somaliei.

Cabinetul este
membri. Ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Ahmed Duale, 
ministru de interne — Abdulkadir 
Mohamed Aden, iar ministru al a- 
părării — Aden Issak Ahmed. A 
fost creată funcția de ministru 
pentru problemele somaleze, care 
a fost încredințată lui Mohamed 
Farah Malingur. El se va ocupa 
de probleme privind teritoriile cu 
populație somaleză aflate sub ad
ministrație străină.

ZAGREB — La Zagreb a 
fost dat publicității comunica
tul comun cu privire la vizita 
pe care delegația Partidului 
Socialist Italian, condusă de 
secretarul general Francesco 
de Martino, a făcut-o în Iu
goslavia, la invitația Comite
tului Federativ al Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia.

In comunicat se arată că 
delegația P.S.I. a avut convor
biri cu o delegație a Uniunii 
Socialiste a Poporului Munci
tor din Iugoslavia, cu Edvard 
Kardeli, președintele Skupști- 
nei federative, și a fost primită 
de Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F.I,

expuse principalele sarcini ca
re stau în fața luptătorilor 
pentru pace din Franța. Con
gresul a ales, de asemenea, 
noua conducere a Consiliului 
național al mișcării pentru 
pace.

a

S.U.A. : Declarația 
de principii 

opt senatori republicani

Congresul național 
al mișcării pentru pace 

din Franța

PARIS. — La Paris au luat 
sfîrșit lucrările Congresului 
național al mișcării pentru 
pace din Franța. La ședința 
de închidere delegații au a- 
doptat o rezoluție în care sînt

WASHINGTON. — Opt se
natori republicani au dat pu
blicității o Declarație de prin
cipii în care afirmă sprijinul 
lor față de Organizația Na
țiunilor Unite și se pronunță 
in favoarea sistemului actual 
de asigurări sociale, a dreptu
rilor sindicale și a drepturilor 
civile. După cum transmite a- 
genția Associated Press, deși 
declarația nu menționează nu
mele senatorului Barry Gold
water, unui din candidații re
publicani la președinția S.U.A.. 
ea apare ca o luare de pozi
ție împotriva părerilor în a-

utoritățile din Costa Rica au 
luat măsuri urgente pentru 
a asigura aprovizionarea cu 

apă a capitalei țării, San Joso, în- 
trucit apele torentelor din munți 
ames-.ecate cu cenușă vulcanică au 
scos din funcțiune principala sta- 
tie ce pompare a apei potabile. In 
prezent apa este adusă cu cister
ne -e din localitățile învecinate la 
San Jose.

Totodată, s-a anunțat că valul 
de îavă care se scurge pe versan
tele vulcanului Irazu, a silit auto- 
ntâțile să închidă circulația pe 
una din principalele șosele pe 
care se fac transporturile de pe 
plantațiile de cafea destinate ex
portului. După cum transmite a- 
gen’.ia U.P.I., peste diferite regi- 
unî din Costa Rica continuă să 
cadă cantități însemnate de cenușă 
' -icanică care produce pagube în
semnate agriculturii.

R. P. Ungară: In fotografie, ur
sulețul Teddy de la „Grădini
ța" zoologică din Budapesta, 
surprins într-un moment de re

laxare în bazin.
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ceste probleme ale senatoru
lui din statul Arizona. Decla
rația este semnată de perso
nalități influente ale partidu
lui republican, ca senatorii 
Hugh Scott, Kenneth Keating, 
Jacob Javits, Thomas Kuchel 
și alții.

Chombe scrie o 
„carte albă"

ROMA. — După cum relatează 
revista „L'Europeo", Moise Chom
be, fostul președinte al Katangăi, 
care se află în prezent la Madrid, 
a anunțat că scrie o „carte albă" 
despre ceea ce s-a întîmplat în 
Congo în zilele în care belgienii 
se retrăgeau. El a declarat că va 
povesti totul, „inclusiv moartea 
lui Lumumba, fără să țină seama 
de nimeni".

WASHINGTON — Aproxi
mativ 1100 de newyorkezi au 
pornit luni într-un marș spre 
Washington pentru a cere Se
natului american să aprobe 
proiectul de lege privind 
drepturile civile. Demonstran
ții, în marea lor majoritate 
oamenii de culoare, au îm-
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prăștiat manifeste și broșuri 
care cer să se adopte proiec
tul aflat în dezbaterea con
gresului. Intr-unui din mani
feste intitulat „De ce am or
ganizat marșul", se spune : 
„Am inițiat acest marș pen
tru a avea garanția că nici un 
alt amendament care să-i di
lueze prevederile nu va mai 
fi propus la proiectul de lege 
privind drepturile civile".

ALGER. — Agenția France 
Presse informează că luni ultimele 
trupe franceze staționate în Alge
ria, cu excepția garnizoanelor dc 
la Mers El Kebir și din Sahara al
geriană, au fost îmbarcate și tri
mise înapoi în Franța. Ele părăsesc 
Algeria cu un an înainte față de 
termenul prevăzut de acordurile 
de la Evian în legătură cu 1 
gerea trupelor franceze din Alge
ria și după 134 de ani dc pre
zență a trupelor franceze pe pâ 
mîntul algerian.

Cu prilejul îmbarcării a avu! 
loc o scurtă ceremonie la care au 
asistat ambasadorul Franței la Al- j/ 
ger, Georges Gorse și generalul i'j 
Camas, comandantul trupelor fran- M 
ceze din Algeria. |!ti
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