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Noi linii ckctricc (Ic înalta 
și ioartc înalta tensiune

OAMENI
Al ANULUI

20
Sînt doi conducători 

de brigadă, pe Valea 
Bistriței, doi tineri prin 
biografiile cărora trece 
ca o 
fluxul 
Multe 
elect rif

rii celor două operații 
— montarea și fasona
rea, problema bunei or
ganizări a brigăzii, pro
blema ridicării califică
rii continue, cu fiecare 
șantier, cu fiecare nouă 
etapă, problema perma
nentizării oamenilor din 
brigadă — au fost tot 
atîtea etape pe care ve- 
zhea brigadă le-a rezol
vat eu su

I 
I

...In fața mea se nasc 
bulgări de fontă arzîndă, 
țîșnesc seîntei de oțel 

incandescent.
Eu sînt invitatul permanent 
la ora șarjelor nestinse.

Concursul elevilor 
școlilor profesionale
In Capitală a început sîm- 

bătă faza finală a tradiționa
lului concurs pe meserii și ani 
de studii al elevilor din șco
lile profesionale ale industriei 
metalurgice și constructoare 
de mașini.

La această fază ia.u parte a- 
proape 200 de elevi, cîștigători 
la faza pe regiuni din cei pes
te 38 000 care s-au prezentat 
la concurs.

Festivitatea de închidere și 
înmînare a premiilor va avea 
loc in ziua de 23 iunie, în sala 
de festivități a Uzinelor „Ma- 
șini-Electrice" din București.

Pentru a satisface necesită
țile de alimentare cu energie 
electrică ale noilor obiective 
industriale, cum sînt combina
tele chimice de la Craiova și 
Tr. Măgurele, Uzina de alumi
niu de la Slatina, se construiesc 
noi linii electrice de înaltă și 
foarte înaltă tensiune.

De curînd au început lucrări
le de construcție a liniei de 
400 kV, Luduș-Slalina, în lun
gime de 264 km, 
sează lanțul 
lega sistemul 
dealului de

Se lucrează, de asemenea, la 
două noi linii de 220 kV, una 
care pleacă de la Paroșeni — 
Craiova — Slatina și alta de la 
Borzești la Galați, prin care se 
asigură o mai bună alimentare 
cu curent a zonelor industriale 
din aceste părți ale țării.

O linie de 110 kV se constru
iește între Bicaz și Roznov.

In curînd vor începe lucrări
le de construcție a liniei elec
trice de 110 kV Luduș-Cîmpia 
Turzii și a unei stații de trans
formare la Brăilița,

(Agerpres)
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Astăzi la Mamaia în decorul esti
val al litoralului nostru se deschi
de primul festival al filmului romî- 
nesc, eveniment așteptat cu nerăb-. 
dare și emoție atît de iubitorii ce
lei de a 7-a arte, cît și de creato
rii de filme. In acest scop în ulti
mele zile s-au făcut pregătiri in
tense. Teatrul în aer liber „Ovi- 
diu" cu o capacitate de 1 100 
locuri, unde vor rula filmele 
prezentate în competiție, a fost 
înzestrat cu moderne aparate de 
proiecție și de redare a sunetului, 
cu complex de lumină puternică și

zentarea filmelor pe mai multe 
formate : ecran lat, normal și ca
seta!. Tot la capitolul pregătiri 
tehnice se înscriu probele de pro
iecție și de sunet făcute cu frag
mente din filmele care vor fi pre
zentate la concurs.

începi nd de ieri, în stațiune, sub 
emblema pelicanului alb, afișele 
anunță spectatorilor desfășurarea 
festivalului. Și tot ieri au început 
să sosească la festival primii oas
peți străini. Printre aceștia se află: 
Georges Sadoul, autorul „Istoriei 
cinematografiei mondiale", regizo
rul Marcel Carne, Charlotte Scholt- 
ter, directoarea Studiourilor ,,Defa"- 
Berlin, I. Baskakov, vicepreședinte 
al Cinematografiei Uniunii Sovieti
ce, Van Tung, director adjunct al 
Direcției difuzării filmelor din R.P. 
Chineză și numeroase alte perso
nalități cunoscute în lumea cine
matografiei, ziariști.

G. MIHĂESCU 
corespondentul 

^Scînteii tineretului* pentru 
regiunea Dobrogea

La lacul de acumulare de Ia Bicaz

pers

Ziua aviației
iurăm — ni s-a 
ton care parcă 

menadă. Laconi- 
a avut putere să 

loția ceasurilor de

ca școli 
maturix 
Sini, deop

inițiatori 
visători.

Unul se 
sile Filiort 
Haralambie 
Amindoi au 
Bicaz: prim 
să fierul îi 
să-i dea tărie 
te, omenește, 
celălalt a învăța: să 
frîngă stinca și să ridi
ce, ca o altă stincă. be
tonul, în calea apelor. 
Amindoi lucrează la o 
operă care se va măru- 
ra cu veșnicia; unul 
are 27 de ani, celălalt 
aproape trei decenii. 
Peste zece ani, peste un 
secol, peste un șir de 
secole, numele lor nu 
vor mai fi pomenite. 
Dar munca lor va dăi
nui în Hidorcentrala de 
la Bicaz, în celelalte 12 
hidrocentrale de pe Bis
trița. Nu-s oare visele 
lor, nervii și nopțile lor 
albe rămase în baraje, 
ca aparatele care mă
soară durata betonului, 
fierului, forței acestor 
ani ?

Vasile Filioreanu con
duce de mulți ani bri
gada fierari-betoniștilor. 
Pentru anul 1963 au 
primit Diploma de bri
gada 
1963, 
1964... Iată:

— Barajul de la 
duri, terminat cu 
luni mai devreme.

— Centrala de la 
ca Doamnei — predată 
cu 45 de zile mai de. 
vreme.

— Și-o realizare mai 
de seamă încă — Pîngă- 
rații.

Problema sincroniză-

fruntașă.
începutul

Anul 
lui

Va- 
trei

Bît-

de espetezie este edu
carea prin «mei, îs 
colectiv.

Iar acest Kapex ve
sel, deschis, Vcsrie F-- 
lioreanu, care ixeepez 
să învețe meserie Lc I» 
ani, la Bicaz. a txvățaz 
ceva încă și vxi de 
seamă, pe șant-.ere : a 
învățat, că oamenii tu 
încredere în tine, ciad 
tu însuți ai încredere in 
ei; dacă ești disciplinat 
in fața lor, în brigade 
sînt, la rîndul Iot, dis
ciplinați; dacă ii res
pecți și-i înțelegi, te 
respectă și te înțeleg. 
Sînt citeva norme ele-

FLORENȚA ALBU

(Continuare 
în pag. a Il-a)

KPWATARE

Pe ogoarele G.A.C. din comuna Spiîncenata, 
regiunea Argeș, mecanizatorul Ștefan Nicolescu 
efectuează cea de a treia prașilă mecanică la 

porumb

foto: AGERPRES

in gospodăriile colective 
din raionul Orăștie

Întreținerea cultu
rilor prășitoare este 
lucrarea la ordinea 
zilei și în G.A.C.-urile 
din raionul Orăștie. 
Prin mobilizarea tu
turor brațelor de 
muncă și utilizarea la 
maximum a mașini
lor agricole s-a reu
șit ca prașila I să se 
execute la timp pe 
întreaga suprafață de 
152 de hectare culti
vate cu sfeclă de za
hăr și sc se treacă în 
prezent la aplicarea 
celei de a Il-a prași
le. Paralei cu prașila

sfeclei de zahăr, co
lectiviștii au execu
tat prima și a doua 
prașilă pe suprafețele 
ocupate cu floarea- 
soarelui și cartofi. O 
atenție deosebită se 
acordă porumbului. 
Pe aproape jumătate 
din suprafața culti
vată s-a aplicat deja 
prima prașilă ma
nuală iar aproxima
tiv 3 000 de hectare 
s-au prășit mecanic.

ION IGNEA 
tehnician agronom la 
Consiliul agricol re

gional Hunedoara

LA SFÎRSIT DE AN

ȘCOLAR
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — 2 800 de elevi ai 
școlilor medii și de 8 ani din 
Cluj au participat, pe stadio
nul orășenesc, la o adevărată 
sărbătoare a tinereții. De
monstrațiile de gimnastică, de 
balet, dansurile populare au 
plăcut mult spectatorilor. Săr
bătoarea a marcat momentul 
încheierii anului școlar.

R. P. Romine

I
<

Metoda de exploatare a 
lemnului în trunchiuri și ca
targe a căpătat tot mai mare 
extindere în exploatările fo
restiere. La întreprinderea fo
restieră Mîneciu-Ungureni din 
regiunea Ploiești, circa 95 la 
sută din masa lemnoasă 
exploatează astfel: cele 
brigăzi complexe de aici,

se
17 

fo-

auaceastă metodă, 
o producție medie o- 
0,300 m c mai mare

losind 
realizat 
rară cu 
decît brigăzile care nu o apli
că. în parchetele din regiu
nea Hunedoara, unde se lu
crează după acest procedeu, 
productivitatea muncii a cres
cut cu peste. 4 la sută.

(Agerpres)

i am ajuns pe 
noii se aflau pe 

kn-ia de start. Plecarea în noua 
misiune nu trăda în nici un 
chip extraordinarul la care ne 
așteptam.

In eter, în cablurile telefo
nice se transmiteau calm co-
- -.2. ...Sr r.r.v.::d misiu
nea zilei. începea, de fapt, o 
zi obișnuită de muncă...

Pămîntul acoperit cu pătra- 
te mari de asfalt,- sălta în răs
timp. de pe umerii săi păsări 
argintii care purtau în pîntec 
oameni, navigatori ai oceanu
lui aerian.

..Zebra" prinsese de mult 
grai și se exprima într-o limbă 
ciudată, accesibilă de departe 
doar oamenilor aerodromului.

— 033, înălțime 11 000
— Stejarul ! Sînt 033, am 

înțeles. Execut.
— 024, „inamicul" în zona 

13. Raportează.
Aici pe- pămînt timpul trece 

cu încetinitorul, deși „Zebra" 
nu are nici un moment de 
răgaz.

— Stejarul, 
Sînt 024, am 
13 „inamicul" 
dispărută.

— 024, ascultă 
căutare în zonă !

Acolo sus, la mii și mii de 
m.etri, în adîncimea oceanului 
aerian, 024 este purtat cu vi-

teza sunetului de lt. colonel 
Dumitru Bondar. In fiecare 
secundă „inamicul" poate să 
apară prin... împrejurimi. Ur
mărește de aceea într-o sin
cronizare aproape imposibilă 
aparatele de bord și lumea de 
afară.

— 024, ținta în zona 5.
— Stejarul, am înțeles, por

nesc în urmărire.
...In foile de bord s-au în-

unea tânărului ceferist arad an 
a prins viața, cei ce-1 știu 
purtau în suflet convingerea 
in izbînda misiunii.

Cincisprezece ani elev sîr- 
guincios la școala curajului, 
planoristul de odinioară s-a 
călit asemenea oțelului la cele 
mai înalte temperaturi.

Drumul său are coordonate 
paralele cu drumul multora

Pilotii din patrula comanda
tă de maiorul Gheorghe Au
rel gata pentru a îndeplini 

o nouă misiune

Foto : V. RANGA

mă ascultați ? 
ajuns în zona 

bruiază, ținta

comanda :

NAVIGATORII
VĂZDUHULUI

scris laconic: misiunea lt. 
colonel Bondar a fost îndepli
nită. Și poate s-ar cuveni pre
cizat un amănunt: în hotărî- 
rea pilotului, primul rol l-a 
avut curajul, și o perfectă cu
noaștere a aparatului, inteli
gența și măiestria în arta zbo
rului. Cine-1 cunoaște pe pilo
tul de vînătoare clasa întîi 
Dumitru Bondar nu și-a pu
tut îngădui să gîndească o 
clipă la insucces. II prețuiesc 
cei tineri, îl înconjoară cu în
credere comandanții pentru 
măiestrie în arta zborului. Și 
astăzi, ca de atîtea ori în a- 
proape 15 ani de cînd pasi-

dintre piloții aviației noastre 
militare.

...Căpitanul Petre Tamaș, 
pilot interceptor nu pare de
loc dispus să se recunoască o 
fire romantică. Zgîrcit la vor
bă, însăilează lapidar drumul 
care i-a împlinit pasiunea în
firipată în anii copilăriei. A- 
tunci doar pe vremea cînd era 
lăcătuș mecanic la Timișoara 
și elev la cursul de zbor fără 
motor, visa să se avînte către 
înălțimea norilor. Mai tîrziu,

VASILE RANGA

(Continuare în pag. a Il-a)

Lucrările de îngrijire a culturilor au 
continuat intens în ultima săptămîriă. 
Ca urmare a executării acestor lucrări 

la un nivel agrotehnic mai bun și a ploilor 
căzute în aproape toate zonele agricole, 
există în general condiții prielnice pentru 
dezvoltarea culturilor, îndeosebi a celor pră
șitoare.

După cum rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, prașila a doua se 
face pe ultimele suprafețe cultivate cu sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui. La porumb și 
cartofi această lucrare a fost efectuată în 
proporție de 65 și respectiv 70 la sută.

Prașila a treia a fost executată în proporție 
de 60 la sută la sfecla de zahăr, de 40 la sută 
la floarea-soarelui și 20 la sută la cartofi și 
porumb.

In toate regiunile continuă lucrările de 
recoltare a culturilor furajere și a fînețelor 
naturale. La lucerna, coasa întîi este aproa
pe terminată în toate regiunile, iar la trifoi 
a fost executată în proporție de 50 la sută.

Consiliul Superior al Agriculturii recoman
dă grăbirea lucrărilor de îngrijire a culturi
lor, îndeosebi în zonele din nordul țării, ast
fel ca pînă la începerea recoltării griului să 
se execute trei prașile la porumb, floarea- 
soarelui și cartofi și patru prașile la sfecla 
de zahăr. în această perioadă este necesar să 
se aplice tratamentele împotriva dăunători
lor la culturile de cartofi. Se recomandă, de 
asemenea, intensificarea recoltării finurilor 
în toate regiunile și asigurarea măsurilor co
respunzătoare pentru uscarea, transportul și 
depozitarea lor în cît mai bune condiții.

In următoarele zile, întregul parc de trac, 
toare și mașini agricole trebuie pus în stare 
de funcționare și luate toate măsurile pentru 
ca mașinile să fie folosite cu întreaga lor ca
pacitate de lucru pe toată perioada campaniei 
de vară.

(Agerpres)

RDINUL
Ministrului Forțelor Armate

ale Republicii Populare Romine
21 iunie 1964

Sărbătorim astăzi Ziua aviației Republicii Popu
lare Romîne în condițiile, muncii entuziaste a între
gului poporpentru întîmpinarea cu noi realizări a 
celei de-a. XX-ă aniversări a Eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

In anii puterii populare, aviația patriei noastre — 
continuatoare a unor înaintate tradiții — a cunoscut, 
prin grija partidului și guvernului, o puternică dez
voltare.

Aviatorii militari, conștienți de înalta lor misiune 
de apărători ai spațiului aerian al patriei noastre, 
își perfecționează neîncetat pregătirea de luptă și 
politică, întăresc continuu capacitatea combativă a 
unităților și subunităților de aviație. Ei sînt gata 
ca alături de toți militarii forțelor noastre armate și 
împreună cu celelalte armate frățești să apere cauza 
socialismului și păcii.

București

Personalul aviației de transport, utilitare și sa
nitare, prin munca lui rodnică, contribuie la înde
plinirea sarcinilor economiei naționale, la ocrotirea 
sănătății celor ce muncesc. Piloții și parașutiștii 
sportivi reprezintă cu cinste culorile patriei în con
cursurile aviatice internaționale.

Cu prilejul Zilei aviației Republicii Populare Ro
mîne, felicit personalul aviației militare și civile și-i 
urez noi și însemnate succese în întreaga sa acti
vitate.

Trăiască Aviația Republicii Populare Romîne I
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, conducăto

rul încercat al poporului, inspiratorul și organizato
rul tuturor victoriilor noastre I

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — 
Republica Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate ale R P.R.
general de armată

LEONTIN SALĂJAN



• Turneul interna
țional de fotbal de la 
Torino s-a deschis cu 
meciul dințre echipele 
Juventus Torino și 
Steaua Roșie Belgrad. 
Au cîștigat gazdele cu 
î—o (1—o) prin golul 
înscris de brazilianul 
Nene din lovitură de 
la ii m.

• A 7-a ediție a 
campionatelor interna
ționale de gimnastică 
ale țării noastre au 
continuat sîmbătă după- 
amiază la Constanța cu 
desfășurarea exercițiilor 
liber alese la toate a- 
paratele. Confimînd 
forma bună în care se 
află reprezentantul no
stru Fr. Orendi a ocu
pat primul loc în clasa
mentul final cu 111,80 
puncte.

In concursul feminin 
încheiat aseară tîrziu, 
titlul de campioană 
internațională a revenit 
gimnastei Maria Tres- 
selz’; (R. P. Ungară) — 
75,35 puncte urmată de 
Elena Leuștean (R. P. 
Romînă) — 74,80
puncte.

• Sportivi din 12 
țări Austria,. R. P.

Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germa
nă, Finlanda, Monaco, 
R. P. Romînă, Franța, 
R. P. Polonă, Suedia, 
R. P. Ungară și U.R.S.S., 
au confirmat participa
rea la campionatele 
europene de haltere 
programate între 25 și 
28 iunie la Moscova. 
Întrecerile se vor des
fășura în Sala armatei,, 
cu o capacitate de 3 000 
locuri. Festivitatea de 
deschidere va avea loc 
la 25 iunie, ora 19 (ora 
Moscovei), după care 
vor începe întrecerile 
la categoria cocoș.

• Penultima rundă 
a turneului interzonal 
de șah de la Amster
dam a situat în centrul 
atenției partida dintre 
marii maeștri Larsen și

* Spasski, doi dintre pre
tendenta la primul loc. 
Jucînd cu piesele albe, 
șahistul danez a obți
nut la mutarea 60-a o 
spectaculoasă victorie, 
după ce a sacrificat pa
tru pioni. In urma a- 
cestui succes, Larsen 
a trecut din nou în 
fruntea clasamentulu; 
împreună cu marele 
maestru Smîslov.

Clasament : 1-2 Lar- 
sen (Danemarca), Sm:- 
slov (U.R.S.S.) 16,3
puncte ; 3-3 Tal, Spas- 
ki, Stein (U.R.SS.) 16 
puncte ; 6. Bronstein
(U.R.S.S.) 15,5 puncte : 
7. Portisch (R.P.U.) 14 
puncte : 8. Reshevski 
IfS.U.A.) 13,5 puncte; 
9. Ivkov (Iugoslavia' 
13 puncte și o partidi 
întreruptă etc.

• Sîmbătă dimineața 
a plecat în Uniunea 
Sovietică lotul republi
can de parașutism, care 
va participa alături de 
sportivi din R. P. 
Bulgaria. R. S. Ceho-

slovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S., la 
un concurs internațio
nal de parașutism care 
va avea loc la Moscova 
intre 20 și 30 iunie.

Din lot fac parte 
Angela Năstase. Elena 
Bâcăuanu, Elisabeta
Minculescu, Elisabeta 
Popescu — maestre ale 
sportului, — Gheorghe 
lancu — maestru eme
rit al sportului, — Ște
fan Bătăuanu, Mircea 
Gobanu, Jurcanu Va-, 
lentin, Negroiu loan. 
Roșu Ion — maeștri ai 
sportului.

no M
• Selecționata mas

culină de volei a 
Japoniei și-a conti
nuat turneul în Eu
ropa, jucînd la Berlin 
cu reprezentativa R.1 D. 
Germane. Meciul a du
rat 150 de minute și 
s-a terminat cu rezul
tatul de 3—2 (13—15, 
13—15, 15—2, 15-11, 
15—6) în favoarea 
sportivilor japonezi.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații romîne 
în Austria

Cu prilejul vizitei sale în 
R. P. Romînă, vicecancelarul 
Austriei, dr' Bruno Pitter- 
mann, a invitat în Austria o 
delegație romînă alcătuită din 
conducători ai întreprinderi
lor vizitate, din reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale din 
aceste întreprinderi și din 
președinții comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare ale 
regiunilor vizitate.

Răspunzînd acestei invitații, 
I sîmbătă seara, o delegație con- 
I dusă de Ion Marinescu, minis

trul industriei metalurgice, a 
plecat spre Viena.

Din delegație fac parte : Ion 
Mărcuș, președintele Comite
tului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Brașov, 
Constantin Dumitrache, pre
ședintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiu
nii Galați, Nicolae Agăche, di
rector general al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, Mircea 
Bîlă, director general al Uzi

nelor de autocamioane „Stea
gul roșu" din Brașov, Livianu 
Salina, director general al 
șantierului Combinatului side
rurgic Galați, Ștefan Șoimoși, 
președintele Comitetului sin
dical al Combinatului siderur
gie Hunedoara, Aurelian Nis- 
tor, președintele Comitetului 
sindical al Uzinelor „Steagul 
roșu“ din Brașov, Marin Con
stantin, președintele Comitetu
lui sindical al Șantierului 
Combinatului siderurgic Ga
lați.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost sa
lutați de Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, de re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Industriei Metalur
gice, și ai Ministerului Afa
cerilor Externe, precum și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Austriei la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Adunarea festivă 
consacrată Zilei Aviației

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
In toate cele 474 asociații spor

tive existente în regiunea Crișana, 
precum și într-un număr ÎRsem- 
nat de sate unde încă nu s-au 
înființat asociații sportive, apro
ximativ 220 000 de participanți 
au luat parte la întrecerile din 
prima etapă a Spartachiadei re
publicane.

Participarea cea mai numeroasă 
Cășa după cum era și firesc — 

ș-a înregistrat în orașul Oradea 
(aproximativ 50000). In asocia
țiile sportive din oraș, încă din 
primele zile, s-a desfășurat o 
muncă susținută în vederea bunei 
reușite a întrecerilor. Conducerea 
Clubului sportiv orășenesc Crișul 
împreună cu Comitetul orășenesc 
U.T.M. Oradea, au întocmit un 
plan comun, plan care apoi a fost 
tradus în fapte.

în numeroase organizații U.T.M. 
s-a discutat pe baza unor planuri 
de acțiune felul în care utemiștii 
trebuie să participe la spartachia- 
da. sarcinile acestora în vederea 
participării întregului tineret la 
întreceri. Rezultate bune în a- 
ceastă acțiune s-au obținut în or
ganizația U.T.M. de la Fabrica 
de confecții Oradea unde toți 
utemiștii au participat la între
ceri. De fapt, la această unitate 
economică s-a înregistrat o parti
cipare de 3167 tineri și tinere. 
Comitetul U.T.M. de la C.F.R., îm
preună cu asociația sportivă Ra
pid, a reușit să mobilizeze, la în
treceri, 2 209 participanți, la „Vo
ința" s-a înregistrat o participare 
de 3 $61 salariați, iar la „înfrăți
rea" s-a înregistrat o cifră de par
ticipare de peste 1 000.

Prima etapă a Spartachiadei a 
scos în evidență și cîțiva tineri

cu reale posibilități de dezvoltare, 
peste 100 tineri evidențiindu-se 
In mod deosebit. Cîteva exemple: 
loan Guba din corn. Sudrigiu, 
raionul Beiuș, în etate de 15 ani, 
a sărit la lungime 5,20 m.; Ma
ria Toma, tot din raionul Beiuș, 
în etate de 14 ani, a aruncat greu
tatea de 3 kg la 8,70 m; Ioan Pop

In
regiunea
Crișana

Asociația sportivă Fieraruldin ___ ___ ____ __
Oradea, în vîrstă de 19 ani, a ri
dicat cu multă ușurință o halteră 
de 85 kg; loan Miclăuș din Să- 
cuieni, raionul Marghita în etate 
de 17 ani a sărit la înălțime 
1,70 m.

Pe tot cuprinsul regiunii Cri
șana se fac în aceste zile intense

pregătiri în vederea desfășurării 
în bune condiții a în trecerilor 
din etapă a doua. In cele 84 de 
centre, unde se vor desfășura în
trecerile în cea de a doua etapă, 
s-au amenajat bazele existente, 
construindu-se și unele noi. Exis
tă o preocupare susținută în ve
derea recrutării și pregătirii cadre
lor care vor conduce întrecerile. 
Peste 200 de arbitri dintre cei mai 
buni au fost deja desemnați să 
conducă întrecerile, Există pre
ocupare pentru pregătirea sporti
vilor ce vor lua parte la întrece
rile din etapa a doua.

Se urmărește, de asemenea, ca 
antrenamentele să se desfășoare 
la un nivel corespunzător.

Pentru ca tinerii să fie cît mai 
bine pregătiți, în prezent în re
giune se desfășoară întrecerile din 
cadrul campionatelor asociațiilor 
sportive, la care vor participa a- 
proximativ 60 000 persoane.

Pregătirile ce s-au făcut în 
regiunea Crișana sînt o garanție 
că întrecerile din cadrul celei de 
a doua etape se vor desfășura la 
un nivel ridicat, iar rezultatele 
vor fi demne dc sărbătorirea zi
lei de 23 August, în cinstea că
reia au fost organizate.

Expoziția cărții științifice

poloneze
La Librăria Academiei din 

Capitală s-a deschis sîmbătă 
Expoziția cărții- științifice po
loneze.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, lucrători din 
domeniul editurilor și alți oa
meni de cultură.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Po
lone în R. P. Romînă, precum 
și Smietana Zbigniew și Felix 
Pieczatkowski, directori ai 
Editurii științifice de stat din 
R. P. Polonă, sosiți în țara 
noastră cu acest prilej.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Alexandru 
Graur, director general al Edi
turii Academiei R. P. Romîne. 
Din partea Editurii științifice

de stat din R. P. Polonă a 
vorbit Smietana Zbigniew.

Expoziția, organizată în ca
drul Convenției de colaborare 
dintre Academia R. P. Romî
ne și Academia din R. P. Po
iană. cuprinde circa 300 titluri 
de lucrări din diferite domenii 
ale științelor sociale și ale 
științelor naturii tipărite de 
Editura științifică de stat din 
R. P. Polonă și. de Editura 
Academiei poloneze de științe.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă ia 28 iunie.

(Agerpres)

Pentru
înfrumusețarea

Informații
Sosirea unei delegații 

din IL D. Germană
• Sîmbătă dimineața a sosit 

în Capitală o delegație con
dusă de Franz Dahlem, prim- 
locțiitor al secretarului de stat 
pentru problemele învățămîn
tului superior și de specialita
te din R. D. Germană, care, la 
invitația Ministerului învăță
mîntului, va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul Bă
noasa delegația a fost întîmpi- 
nata de Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
de funcționari superiori din 
Ministerul învățămîntului și 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane 
la București, și membri ai am
basadei.

Simpozioane
Sîmbătă seara, au 

sfîrșit lucrările primului sim
pozion național de genetică, 
organizat de Ministerul învă
țămîntului și Academia R. P. 
Romînă.

In cuvîntul de închidere, 
acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R. P. 
Romîne, a subliniat valoarea 
rezultatelor prezentate la sim
pozion de cercetători de spe
cialitate : biologi, medici și a- 
gronomi.

Cele peste 70 de referaie și 
comunicări științifice prezen
tate în cadrul simpozionului, 
care s-a desfășurat timp de 
trei zile, au prilejuit o trecere 
în revistă a rezultatelor obți
nute de diferite instituții de 
învățămînt superior și de cer
cetare științifică din țara 
noastră, în domeniul eredită
ții la plante, animale, micro
organisme ca și în probleme 
de genetică umană.

Participanții la discuții au 
adoptat un plan de măsuri 
referitoare la orientarea și 
dezvoltarea în continuare a 
cercetărilor de genetică.

VASILE SERE

FetO: AGERPRES
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URMĂRI

ai anului 20

orașului
BACĂU (de la coresponden

ții! noftru* — Cefe 50 de hec
tare de spații verzi amenajate 
prin muncă patriotică de către 
cetățenii orașului Onești, dau 
un aspect foarte frumos noilor 
cartiere de locuințe recent date 
în folosință. In același scop au 
fost plantați 7 550 arbori și ar
buști ornamentali care sînt în 
prezent îngrijiți tot de către 
cetățenii orașului. Prin efectua
rea lucrărilor de înfrumusețare 
a orașului, miile de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici din 
Onești au contribuit la obține
rea unor economii în valoare 
de 1 778 656 lei.

Cele 50

>
Tulnicăreșe (comuna Avram 

lancu, regiunea Cluj) 
Foto : AGERPRES

Cu prilejul Zilei Aviației 
R. P. Romîne, sîmbătă după- 
amiază a avut loc în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală o 
adunare festivă.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne, Mi
nisterului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, ai Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., ai Comitetului orășe
nesc București al U.T.M., și. 
U.C.F:S,, generali și ofițeri ai 
Forțelor noastre Armate, oa
meni ai muncii.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de general-locote- 
nent Ion Ioniță, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

Despre importanța Zilei A- 
viației R. P. Romîne a vorbit 
general-maior Vasile Alexe.

în încheiere a fost prezen
tat un program artistic susți
nut de Ansamblul de cîntece 
și dansuri al armatei.

Adunări consacrate Zilei A- 
: viației R. P. Romîne au mai 
avut loc și în alte localități 
din țară.

(Agerpres)

Poșta redacției
ION FIERARU — Balș

La facultățile de geologie- 
geografie și biologie-geografie 
secțiile de geologie se dau ur
mătoarele probe la admitere ;

— geologie — scris și oral ; 
geografia fizică generală — 
scris și oral ; geografia R.P.R. 
— scris.

Facultățile funcționează în 
cadrul Universității „Babeș 
Bolyai" din Cluj, și Universi
tății din București.

Actele necesare pentru în
scrierea la concurs sînt : cer
tificatul de naștere (copie le
galizată). diploma de maturi
tate, certificatul de sănătate 
eliberat de policlinica studen
țească sau spitalele unificate 
de atfulti. . , n

BOLDEA PETRU — Bucu
rești

Facultățile de electroteh
nică din cadrul institutelor 
politehnice din București, Iași, 
Timișoara au numai cursuri 
de zi și serale.

La concursul de admitere în 
învățămîntul superior seral Se 
pot prezenta oameni ai mun
cii care au absolvit școala me
die de cultură generală cu 
examen de maturitate, sau o 
școală echivalentă cu diplomă, 
în vîrstă de cel mult 35

Pe lacul de la
BACĂU (de la co

respondentul nostru). 
— în cursul lunilor 
mai și iunie, pe lacul 
de la Bicaz 
transportați 
20 500 de pasageri. 
De notat că această 
cifră se referă numai

au fost 
peste

pînă la data de 10 iu
nie. De atunci alte 
mii de turiști au fost 
oaspeții locurilor pi
torești din jurul Bica- 
zului. Distanța par
cursă de navele de pe 
lacul Bicaz în perioa
da amintită este de

DIN PAGINA I

de ani și au vechime de cel 
puțin 3 ani în specialitate.

semenea școală întrucit nu a< 
veți studiile cerute.

MORARU ION
rești

Pentru a deveni 
proiectant 
trebuie să

Bucu-

tehnician 
industriepentru 

absolviți

școlile profesionale și tehnice 
din rețeaua Ministerului învă
țămîntului :— care are o du
rată de școlarizare de 2 ani.

In aceste școli se primesc 
absolvenți ai Școlii medii de 
cultură generală. Dumneavoa
stră nu puteți candida la exa
menele de admitere într-o a-

MARINESCU VICTOR
Pitești

Drumețind prin Timișoara, 
orașul cel mare de pe maluri
le Begăi, orașul parcurilor ce 
ocupă suprafața de peste 200 
de hectare, vă sfătuim înainte 
de toate să vizitați Muzeul re
gional al Banatului. împreună 
cu toate secțiile sale se află 
instalat în fostul castel al lui 
lancu de Hunedoara construit 
pentru prima dată din ordinul 
regelui Carol Robert d'Anjou, 
de maeștri italieni cu . robi și 
iobagi? Castelul'.-.în fiirmă de 
navă, ce prezenta o zidire sim
plă cu pereții groși, cu contra
forturi, cu ferestre înguste a 
suferit de-a lungul veacurilor 
transformări succesive. în anii 
din urmă renovat castelul 
a devenit un mare și com
plex muzeu. In sălile mu
zeului sînt expuse mărturii 
care atestă existența omului 
pe aceste meleaguri din pe
rioada comunei primitive, o- 
rînduirii sclavagiste și a feu
dalismului, interesante colecții 
arheologice, etnografice, de 
științele naturii, de tablouri 
etc.

Bicaz
372 765 km-călători. 
Cele mai solicitate au 
fost navele „Reșița", 
comandată de Aurel 
Ciorică, „Tușnad“ al 
căruț șef mecanic este 
Vasile Potoceanu, și 
șalupa taxi „Liliacul' 
condusă de Brișcă Du
mitru.

Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor

Direcfia personalului

ANUNȚA
Pentru anul școlar 1964/1965 se primesc înscrieri Ia exa

menul de admitere în anul I la următoarele școli profesio
nale de ucenici din rețeaua transporturilor și telecomunica
țiilor :

• Sîmbătă au luat sfîrșit 
lucrările simpozionului de a- 
grochimie organizat de Insti
tutul de cercetări chimice și 
Institutul central de cercetări 
agricole. Au fost prezentate 44 
de referate privind combate
rea bolilor și dăunătorilor în 
agricultură, folosirea îngrășă
mintelor complexe, acțiunea 
unor insecticide asupra cultu
rilor de cereale, importanța 
ureei ca îngrășămînt, folosirea 
îngrășămintelor lichide cu azot 
și potasiu în agricultură și alte 
probleme.

(Agerpres)

mentare de care depinde acea 
împletitură omenească — fier- 
beton, în colectivul brigdzr. 
In această tărie a colectivului 
trebuie căutată cheia succese
lor brigăzii.

De Haralambie Varvariuc. 
despre noua lui metodă de 
betonare, cu beton ud. aplica
tă la canalul Bistriței in arai. 
auzisem, citisem; aveam in 
față acum un om tăcut, sfios, 
cu ochi copilărești și o gravi
tate mare întipărită pe față. 
Și poate că, o clipă. m-a în
cercat neîncrederea pe care 
au avut-o oamenii brigăzii, 
cu un an în urmă, cind Var
variuc trebuia să-l înlocuias
că pe Socal : n-o să facă față 
ca șef de brigadă, n-o să se 
impună, e prea tăcut... N-a 
trecut mult timp de atunci și 
Varvariuc — același om tăcut, 
nu numai că s-a impus in 
fața oamenilor din brigada 
sa, dar a impus numele brigă
zii însăși, la Roznov I șt 
Roznov II la Zănești și Cos
tișa și aici, la Vaduri.

Poate că începutul acestei 
legături între șeful brigăzii și 
membrii brigăzii a fost făcut 
intr-o sîmbătă. Din cauza in- 
tîrzierii materialelor, placa pe 
care începuseră s-o betoneze

r

3

runarea 
buia și tem 
crarez. bete 
cm nd p^zea

Ce le-a rp-.
lor, Vcrrcnsc» «Tweni ««-și 
mai educe csnixte. Poete că. 
mai precis, ws le-a tțt-s ni- 

însași, c fost exewpux. 2n dna 
aceea breeds a-a plecat de 
pe șantier, pică n-« terminat 
p'.fxs ineepntâ.

Str.t «meni rechi și buni 
m brigadă: se pricep la be. 
ton, cum se pricep oțelarii la 
crearea oțelul*:: Dumitru 
Negură. Petneâ lonașco, Va
sile Damian. Gheorghe Ionaș- 
cu — și citi încă 1 Fiecare, tn 
parte, realizează lucruri de 
seamă, dar în întregul brigă
zii, aceste realizări ale fiecă
ruia se amplifică, capătă sem
nificația întregulsi pe care-! 
realizează constructorii hidro
centralelor de pe Bistrița.

Brigada !ui Varrariuc beto. 
r.eazâ acum 500 metri pătrați 
lunar (de la cei 150 m p. ai 
începutului), dă uneori și trei 
norme pe zi.

De aici, de pe Bistrița, a 
pornit anul trecut intțiatira 
gospodăririi chibzuite. In ce 
constă această metodă ? In 
formarea unor brigăzi com
plexe, în care intră brigăzile 
fierar-betoniștilor, betoniști- 
lor, dulgherilor. înainte de a 
începe o nouă lucrare, mește-

sensul cel mai înalt al 
Hui — meșteri, se string 
nă și se sfătuiesc. 

se calculează terme- 
adurile; atunci se im

porte precis pe oameni, partea 
fiecăruia din lucrarea mare. 
Atunci sint luate angajamen
tele. Iată, brigada complexă 
in care intră fi betoniștii lui 
Varvariuc, s-a angajat să dea 
lucrarea începută, cu două 
zile înainte de termenul sta
bilit.

Spui — două zile, și-ți pare 
pafrâ. Dar în două zile, oame
nii lui Varvariuc, constructo- 
• . df ia Vaduri, adună fră- 

are. beton, emoții, îngri- 
js-sri și putere — cît pentru 
zeci de zile!

Se prefigurează aici, în 
gropile acestor temelii, din 
care iese împletitura stîncă- 
fier-beton — o nouă centrală, 
pe Valea Bistriței. In' 1966 — 
sigur, înainte de termen! — 
amenajarea cursului inferior 
al Bistriței va fi încheiată, 
iar oamenii Bistriței vor ple
ca pe alîe șantiere. Și Varva
riuc și Filioreanu vor merge 
ia Porțile de Fier ; poate și 
tinărul inginer Andrei Cornel 
care și-a început cariera de 
constructor, printre „bătrînii" 
Bicazului.

Ceea ce impresionează și la 
Vasile Filioreanu, și la Hara
lambie Varvariuc, și la cei 
cinci Aroni, și la Dumitru 
Negrea, și la sudorul Ion An- 
cuța și la atiția alții încă, 
este puterea de dăruire, forța 
și entuziasmul cu care s-au 
dedicat și au realizat aceste 
construcții mari ale socialis-

mului. Ei sint oamenii aces
tor douăzeci de ani creatori: 
biografiile lor intră cu sim
plitate, in însăși istoria aces
tor ani, alături de acelea a 
sute și sute de mii de oameni, 
de pe întinsul patriei noastre.

Navigatorii
văzduhului

absolvent al școlii sportive de 
aviație din Ghimbav, pasi
unea a prins certitudini, visul 
sau aripi solide de împlinire. 
Astăzi căpitanul Petre Tamaș 
se află alături de cei mai is
cusiți piloți înterceptori pe a- 
vioane supersonice care exe
cută misiuni dificile ziua ori 
noaptea.

Către amiază avioanele se în
torceau acasă. O dată sosite la 
punctul de aterizare treceau în 
grija unor prieteni la fel de 
buni — tehnicienii. Oamenii 
aceștia în salopete albastre, 
care ore în șir le-au urmărit 
zborul și le-au așteptat în
toarcerea cu emoție, le cerce
tau acum cu atenție, ascultau 
cu interes părerea piloților a- 
supra comportării aparatelor 
în misiune. In ochii lor citeai 
aceeași bucurie, aceeași mare 
satisfacție pe care o trăiesc 
zburătorii. Bucuria aceasta co
mună este în fapt un semn al 

trăiniciei acestei mari familii. 
„Sus, în împărăția oceanului 
aerian, — ne mărturisea capi-

tanul Petre Tamaș — nu tră
iești niciodată sentimentul 
singurătății. în orice moment 
întîlnim, asemenea unor balize 
luminoase, glasul tovarășilor 
de la punctul de comandă, 
simțim umărul vînjos al teh
nicienilor noștri pentru a că
ror pricepere și capacitate de 
muncă le răspundem cu desă- 
vîrșita încredere și respect.

Și răsplata aceasta o merită 
cu prisosință oamenii în salo
pete albastre. Deși la prima 
vedere ar părea mai puțin 
exaltați, în virtutea profesiei 
sînt mai... pămînteni, aceeași 
pasiune avîntată caracterizea
ză munca fiecăruia.

— Motoarele trăiesc o viață 
intensă, pe timpul zborului. Și 
pentru ca această viață să fie 
trăită din plin, în hangare, la 
pistă „medicii" le „consultă" 
cu grijă, cu meticulozitate, le 
asigură o permanentă dispo
nibilitate, ne destăinuia căpi
tanul Gheorghe Pop. Exigența 
„medicului" rămîne totuși a- 
paratul cel mai complex de I 
depistare și remediere a vreu
nei lacune.

Exigența însumează de astă | 
dată un înalt grad de pregă- ' 
tire profesională, cunoașterea ! 
pînă în cele mai mici amă
nunte a documentației tehnice, I 
o înaltă răspundere față de 
misiunea încredințată.

★
Oamenii prezentați în aceste 

rînduri sînt doar cîțiva dintre 
cei care și-au închinat pasi
unea, munca lor cotidiană pen
tru a veghea și apăra cu de
votament cuceririle poporului. 1

— La școlile profesionale cu specific de cale ferată din 
București, Buzău, Brașov, Iași, Craiova, Sibiu, Timișoara și 
Arad.

— La școlile profesionale cu specific auto din București, 
Ploiești, Ghimbav-Brașov, Piatra Neamț, Iași, Craiova, Tur- 
nu Severin, Oradea și Satu Mare.

— La școlile profesionale cu specific de construcții de 
drumuri și poduri din Pitești și Cluj.

— La școala profesională cu specific de poștă și telecomu
nicații din Oradea.

La școala profesională cu specific mecano-naval din 
Giurgiu.

Concursul de admitere se va ține între 1—12 iulie 1964 la 
centrele de examen afișate la sediul școlilor, iar înscrierile 
se primesc între 15—30 iunie 1964 la secretariatele acestor 
centre.

înscrierea candidaților se face dintre absolvenții școlilor 
de 7 ani, în vîrstă de 14—16 ani împliniți la 
1964.

La înscriere candidații trebuie 
acte :

— Certificatul de naștere, în original și _ ______ ___
— Certificatul de absolvire a școlii de 7 ani în original.
— Certificatul de sănătate, cu dată recentă, cuprinzînd cel 

puțin rezultatul analizei Wasserman și al radioscopiei pul
monare.

înainte de concurs, candidații vor fi supuși unui examen 
medical eliminatoriu ce se va face in policlinicile Ministe
rului Transporturilor și Telecomunicațiilor

Concursul de admitere, scris și oral, se va susține la limba 
romină și matematică, din materia predată in clasele IV_ VII
elementară.

Pe durata școlarizării elevii primesc întreținerea gratuită 
și beneficiază de drepturile acordate de dispozițiile legale în 
vigoare.

Orice alte informații în legătură cu examenul de admitere 
pot fi cerute direct la secretariatele școlilor și la centrele de 
examen.

Zile de
La căminul cultural 

un afiș scris cu litere 
mari anunță că astăzi 
formații artistice din ‘ 
satul Rîpa vor pre
zenta un program 
pentru colectiviștii din 
Oșand. Peste 230 de 
spectatori așteptau cu 
nerăbdare începerea 
programului. După ri
dicarea cortinei spec
tatorii au urmărit cu

să prezinte

30 decembrie

următoarele

copie simplă.

odihnă ia Oșand
interes programul 
re a fost compus 
cîntece, solo voce, 
citări, scenete și o sui
tă de dansuri popu
lare locale.

Corul a interpretat 
cîntecele : „Partid pa
văza mea", „Mereu 
înainte", „La fîntînă". 
După program mulți 
spectatori au fost pre-

ca- 
din 
re-

zenți la terenul de vo
lei, unde au urmării 
meciul disputat între 
echipele „Tractorul" 
Husasăul de Ținea și 
„Tineretul” Oșand. A- 
poi la căminul 
ral, oaspeți și 
au participat 
seară de dans.

culiu* 
gazde, 
la <

RADU TURLA
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motivul romantic al furtunii). 
Și. ultimul cîntcc „chiar dacă 
Stixul va fi în furtună" poe
tul îl va „spune din mers" și 
pe zare i-1 „vor scrie păduri
le". (Dialectica) De aceea poe
tul elogiază marea ca pe locul 
de intersecție al fluviilor ce 
o „caută frămîntîndu-se-n 
drum", pentru că „și-n furtu
nă rămîne tot tînără". Expli
cația tinereții constă tocmai 
în menirea aceasta de a căuta 
mereu, de a nu osteni nici 
o dată. Multe din poeziile lui 

: Rachici operează cu simbolu- 
T ::y. rile comune, cunoscute — ma

rea, furtuna, fluviile, pescăru-
• șui — și chiar unele din sen

surile lor, ideile poetice sînt 
deja uzitate. Cu toate acestea 

: ele transmit emoții artistice 
prin simplitate, claritate și con- 
ciziune, oferind cititorului ro
dul meditației și nu- zbuciu
mul ei. Poeziile rămîn — în 
ciuda deselor adresări la’ fur-

? tună — calme, liniștite, împli
nind mai mult o artă poetică 
decît exemplificările poetice 
ale acest.eia.

Sînt în' volum și alte poezii 
frumoase, ce se rețin, pe care 

nu le puterh 
încadra — cel 
puțin direct — 
temei de mai 
sus.: „Femeia 

. - pescarului";,.
■ „Sentiment", 
„Ceasul de dra
goste44, „Primă- 

, va'ta in.timă" 
(finalul deja 
cunoscut par
că). „Moment 
(Ie reculegere? 
este un emoțio
nant elogiu a- 
dus eroildr co
muniști căzuți 
în lupta pentru 
fericirea- po

porului. O cităm: „Ei n-au mu
rit ! . Sub rîpa cea.domoală / 
Par numai strînși într-o ședin
ță ilegală / Iscoditorii brazi le 
stan de paza / înmiresmînd 
văzduhul în amiază / Timpul 
pe-aici să umble nici nu-n-- 
cearcă / Stă împietrit-în poăr- ' 
tă, se reculege parcă". .

Totuși în o parte din poezii 
sc resimte nu atit insuficienta 
exigență, cît aproximația dis? 
cernămîntului critic, versuri 
frumoase sînt ascunse privirii, 
devin palide datorită contex
tului de locuri comune, meta
fore comode, cuvinte apoetice, 
rime tocite etc. Să exemplifi
căm : Căprioara însă nici nu-i 
bagă în seamă /Stă la ușa ma
gazinului atîrnată / .Ca o fla
mură nemișcată" (Balada că
prioarei) ; diminețile „le vezi 
ureînd pe baraj cu soarele 
tînăr Ia sîn / lîngă construc
tori... Și acolo rămîn*4 (Dimi
neți la Bicaz) ; „în răsadnița 
colectivei roșiile bat / Cu trei 
frunze-n geamuri, deodată / 
Pe-acest meleag ele sînt / 
Primii vestitori ai primăve
rii" ; brațul macaralei care 
„coloși de marmură a purtat 
în gură*4 și pe care „o dor șa
lele / de-atîta zilnică ridică 
tură44 stă^Jn vînt ca o „neclăti 
nată cracă* (cum vine asta 
,,cracă cu. gură"?) ; într-o 
altă poezie fluviile știu că „Ia 
sinul mării vor găsii alinare* 
etc.

După cum, 
„Orbitele celor 
(cu o viziune 
ța, pornind de 
învingerii de către om a pro
priei umbre, dar cam geometric 
construită), „Lîngă orice iubi
re", „Aleea fruntașilor**, „Co
lectivist", „Cîntec de dragoste 
la marginea țării", Cosmo
naut spre stea", care ar meri
ta o nouă retopire creatoare 
pentru a ajunge din stadiul 
de idei poetice prelucrate, la 
incandescența necesară versu
lui autentic, pentru a nu se 
interfera simplitatea cu sim
plismul, conciziunea cu sen
timentul înjumătățit. Cel mai 
bun răspuns unor atari neiz- 
bînzi artistice îl găsim în 
„Poemul util", integrat în vo
lum, care definește într-un 
fel poezia adevărată : „Poe
mul util e asemenea veștilor 
mari / Sare din șpalt, ieșind 
pe ușa tipografiei — flacără 
albă / Știe că e nevoie de el 
și nu poate aștepta răsăritul/ 
...Pentru a se roti mai curînd 
lîngă inimi / Ca vultnrii-n 
jurul marilor piscuri". Fără a 
întrevede din acest volum 
marile resurse lirice ale auto
rului, Dim. Rachici 
mandă prin poeziile 
volum ca un poet 
Restul depinde de eL

— Cei 
le Turn:

Itinerar

poi
ieri

CRONICA LITERARA Săptâmîna

de vacantă
mbarcarea! Loco
motivele, autobuzele 
să dea semnalul de 
plecare. Potrivește-ți 
rucsacul. Nu s-a ui
tat nimic ? Aparatul 
de fotografiat ’. Car

netul de însemnări ! Și stiloul — 
cu ce scriem vederile ? Să înceapă 
cîntecul 1 După un an de școală, 
încheiat <su rezultate frumoase, 
pornim. Pe cel mai interesant 
minunat traseu : Pe dn 
vacanței !

De la munte.,
„Ta-ra-ta-ta !
Goarnele au suna

Munții dau ec 
pînă departe nă 
de tinerețe, 
bună. La 
Bran au vc 
re arboreal 
lie. Deocan 
școlărești" 
locuri din regiu: 
anunțat, ca de 
în minunatul prisaj a 
Iată-le : Bran, Stupinî. 
Săliște II, Sadu V, Butii 
Morii, Olteni, Șanțu 
de Sus, Zizin, Predeal. Cu două 
mai mult decît anul trecut. Mai 
ritatea sînt gata să-și primea- 
oaspeții- în ținută, firește, no*, 
elegantă și îmbietoare. 3 săli 
mese noi. un club non iluminat 
fluorescent, mobilier 
vizoare și radiouri în 
rele. Magnetofoane ș 
radioamplificare. Echipament 
materiale sportive. Viie rene 
înfrumusețate. 1 100000 lei alo
cați pentru această acțiune. 
1 100 000 lei pentru a primi dt 
mai bine pe c,ei 11 000 de pionieri 
și școlari ce-și vor petrece aici o 
parte din vacanță.

...la mare
Zilnic se raportează :
— Costinești gata de primire.-
— 2 Mai, gata de primire...
— Sulina, gata de primire
Riad pe rînd, taberele litoralu

lui raportează că. pregătite 
așteaptă oaspeții. La Schitu, 
pacitatea a crescut cu 200 
locuri, la Năvodari a fost rep2:at 
mobilierul, s-a reamenajat du 
Peste tot, apropierea vacanței 
prilejuit o activitate in 
Chiar soarele îți sporește căi 
Cîte 2 000 dc r.—1—2 ,
vor ver.i în fiecare serie aid 
se bronzeze, să înoate, să petrea
că zile pline de farmec in vastul 
amfiteatru de nisip și de apă.

Alți 4000, din toate regiunile 
țării, vor veni pe litoral în 
excursii, unde taberele turistice îi 
așteaptă deja.

Dar elevii originari de pe lito
ral cum își vor petrece această 
vacanță ? Mulți dintre ci în 
excursii. Si cum pentru ci marea 
a devenit; un peisaj familiar, țin
ta călătoriilor vor fi munții și 
alte regiuni frumoase ale patriei : 
Moldova, Argeș, Valea Oltului, 
Valea Prahovei — iată numai cî
teva itinerarii.

Cercul dc folclor de la Școala 
medie nr. 2 Constanța va porni 
într-o excursie dc documentare 
în Maramureș. 15 zile pasionații 
căutători de folclor vor culege, 
o dată cu impresiile inedite oferite 
de minunatele priveliști maramu
reșene, eîntece și poezii, strigă
turi — folclor nou întruchipînd 
viața fericită a satului socialist 

Pentru cei care vor rămîne 
„acasă", în Constanța, se vor 
deschide două cluburi : la școlile 
medii nr..i și 2 unde de două ori 
pe săptămînă se vor desfășura ac
tivități cultural-artistice și spor
tive. Spicuim cîteva din plan : 
programe artistice închinate celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, competiții de șah, volei, 
ping-pong, seri literare și de dans. 
Și, bineînțeles, nelipsitele con
cursuri de natație, la care con- 
stănțenii se simt... în largul lor.

Puncte netrecute 
pe hartă

Turistul neavizat, care s-ar 
avîntat astă-vâră de la Turda în 
sus, spre Valea Ierii, ar fi rămas 
surprins de apariția unui nou 
punct netrecut pe nici o hartă. 
Noua „localitate" era formată din 
cîteva zeci de corturi. In tabără, 
nici o țipenie. De undeva, de Ia 
umbra unui copac, răsare pionie
rul de serviciu.

ța, ei vc 
toca rele 
șui și Suceava, Piatra Neamț 
Vatra-Dornei, vor vedea Lacul 
Roșu, Bistrița, vor admira Bica- 
zul...

De la Școala, dc;. 8 ani. diți,.Să»- 
cele, de. la. Școlile, medii nr. 4 și 
5 din Brașov- sute’ de elevi vor 
porni în cxcufsii. Dar de unde 
nu vor porni ? ! Vorbesc cifrele : 
în cursul verii, din regiunea Bra
șov peste 175 000 de elevi vor 
face excursii. Dintre aceștia, a- 
proape 15 000 vor lua parte la 
excursiile regionale și interregio
nale, cîteva sute vor. vizita Capi
tala, iar alte sute litoralul.

In preocupările pentru vacanță 
organizarea unor astfel de activi
tăți ocupă un Ioc de frunte. La 
discuția cu privire Ia desfășurarea 
vacanței, care a avut loc de cu- 
rînd la Comitetul regional U.T.M. 
Brașov, s-a vorbit mult despre 
grija care trebuie acordată pregă
tirii excursiilor și drumețiilor. 
Cu acest prilej a fost populariza
tă experiența prețioasă pe care o 
are Comitetul orășenesc U.T.M. 
Sibiu. S-a constituit pe lîngă co
lectivul regional de organizare a 
vacanței, un grup format din 
cadre didactice, specialiști, cerce
tători de la muzeul regional, in
structori ai O.N.T., a cărui sarci
nă este îndrumarea excursiilor pe 
care le fac elevii din regiune. A- 
cest colectiv recomandă itinerarii 
indicind obiectivele importante ce 
se pot vizita, întocmesc docu
mentare detaliate cu privire la 
traseele pe care pot să și Ie alea
gă școlile. Acest sprijin este de 
mare folos. Așa se poate asigura 
fiecărei excursii un conținut in- 
structiv-educativ dt mai bogat

rr Năvodari, în tabăra pionierilor și școlarilor, au sosit primii 
.aspcți care, după cum vedeți se bucură din plin de frumu

sețile zilelor plăcute pe malul marii
Foto : GR. PREPELIȚĂ

Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea acad.

La centrul dermato-venero- 
logic din Capitală a avut loc 
simbătă dimineața o ședință 
omagială, organizată cu prile- 

1 împlinirii a 90 de ani de la 
ișterea academicianului Ște- 
n Gh. Nicolau.
Au participat reprezentanți 
conducerii Ministerului Să- 
tății și Prevederilor Sociale, 

mii societăților de științe 
icale, Crucii Roșii, ai unor 
tute de cercetări științifi- 

medicale. academicieni, 
sori universitari și alți 
ni de știință.
nța a fost prezidată de 

Ștefan Milcu. vicepre- 
al Academiei R. P. Ro- 
reședintele Uniunii so

cietăților de științe medicale. 
Salutînd pe sărbătorit, prof, 

dr. Voine’a Marinescu, minis
trul sănătății și prevederilor 
sociale, prof. dr. Scarlat Lon- 
ghin, președintele Societății de

. dermatologie, membru cores-'‘ 
pondent al Academiei R. -R-- 
Romîne, prof. dr. Ștefan Teo- 
d<);■ escu: direct<vru I clinicii detd;>- 
-matolo^ice de la Spitalul Co- 
lentina, dr. Dumitru Homori- 
ceanu. director adjunct știin
țific al Centrului dermato-

venerologic, dr. Alexandru 
Bădănoiu, prof. dr. Gheorghe 
Năstase, din Iași, prof. dr. 
Petre Țîrlea, din Cluj, prof, 
dr. Emeric UjVâry din Tg. 
Mureș, conf. dr. Mihai Ange- 
lescu din Timișoara, și dr. 
Emil Bologa din Brașov au re
levat bogata activitate știin
țifică și patriotică a întemeie
torului și conducătorului școlii 
romînești de dermatologie — 
academicianul Ștefan Gh. Ni- 
colau.

Luînd cuvîntul, acad. Ștefan 
Gh. Nicolau a mulțumit pen
tru prețuirea acordată de sta
tul nostru activității sale știin
țifice și pentru condițiile me
reu mai bune create oameni
lor de știință din țara noastră.

In continuare a avut loc o 
ședință de comunicări științi
fice a Centrului dermato-ve- 
nerologic organizată cu prile
jul aniversării sărbătoritului. '

★
Seara, - Prezidiul-Academiei - 

R. P. Romîne a organizat la 
Casa oamenilor de știîYiță din 
Btfetir^ști o masă colegiala în 
cinstea academicianului Ște
fan Gh. Nicolau.

(Agerpres)

1 im. Rachici, aflat 
la primul său . vo
lum, se dovedește 
stăpîn pe uneltele 
poetice (atîtea ci
te are pînă acum) 
și știe să le mînu- 

iască bine (în limitele unor 
gesturi ce se repetă).

El e conștient de menirea 
socială a poetului, ■ utilita
tea versului dens de idei' și 
viață : „între lume / Și-ntre 
inima omului, eu; / Sînt o 
stație de radio-releu"/... „Prin 
mine / Se dă timpul probabil 
de mîine / Și ora exactă44.

Tema preferată, dominantă 
în volum este timpul, ceea ce 
și face ca multe poezii să aibă 
o nuanță accentuat meditati
vă, dinamică totodată, dar fă
ră săgetări neprevăzute, fur
tunoase, cu toate Că neliniștea, 
furtuna intră în apanajul său 
lexical. Poeziile sale de medi
tație se circumscriu, toate,- 
sentimentului solidarității u- 
mane (,;E timpu-asemeni unei 
mări prelungi / 
maluri de aga
tă / La 
căreia 
jungi 
vîslind 1 
nirea 
De multe ori 
poetul înlocu
iește sentimen
tul, trăirea, cu 
sinteza acesto
ra concentrată 
în versuri afo
ristice : >,în
timp încap toți 
oamenii din lu
me / Și-n orice 
om încape tim- 
pu-ntreg /.. „Și 
moare-un timp 
cu fiecare om 
se naște timpu iară" sau „Mă 
simt egal cu timpul cum o 
elipă / Egala poate fi cu veș
nicia". 'Tocmai în înclinația a- 
ceasta spre extragerea de con
cluzii jiofetice. :spr£ definiție, 
(„Vintul e solidaritatea ceru
lui 7: Cu uscatul și apele; 
Fiecare om își are steaua lui,/ 
Pe care-o ține aprinsă cu bă
tăile inimii Poate de-aceea 
licăresc stelele"), se află cali
tățile dar și limitele" poeziei 
sale. Calități am numi, mai 
întîi, concentrarea și- simpli
tatea versului său ; limite cînd 
— o anume hipertrofiere a 
sentimentului, cînd, cenzu
rarea lui exagerată. Este de 
fapt, consecința modalității 
poetice. Ceea ce se mai relevă 
la lectura volumului este pri
ceperea de a-și încheia poezi
ile, de a găsi finaluri care să 
lumineze și să împlinească 
restul versurilor. Cu toate 
acestea, versurile ce pre
ced finalurile rămîn de multe 
ori niște preludii de mai joasă 
intensitate, explicative. Așa se 
întîmplă în „Primăvara lui 
Siqueiros" în care pornind de 
la un motiv emoționant „pri
măvara. ,^<1 yenit desigur și : 
pentru .Siqueiros / L-a cău
tat și nu l-a găsit", o urmă
rește apropiindu-se de’ celula <; după cum 0. altă poezie „Li- 
lui unde „un soldat a somat-o 
cu arma". Sau în „Ochelarii 
de la Buchenwald" unde după

, capătul 
nu a- 

/ Decît 
cu ome- 
toată").

Cu unde și cu

imagini expresive, dar prea a- 
proap’e de o anumită corecti
tudine (atenție la caligrafie
rea merituoasă !), se înalță un 
final impresionant de simplu 
și sugestiv : „Ce triști sînt o- 
chelarii fără priviri /Par niște 
lacuri sumbre și-nghețate, / 
Cu plopii de pe mal carboni
zați / Stau ochelarii strînși ia 
Buchenwald / Și orbi își cer . 
privirile-riapoi".

Motivele Și ipostazele lirice 
sînt numeroase ■ în poezia lui 
Rachiti. Există ceva însă care, 
pe lîngă mijloacele de expre
sie Ie unește pe cele mai mul
te — raportarea joi? la timpul 
în veșnică .mișcare^ credință 
că totul se află într-o conti
nuă. devenire și perfecționare. 
Astfel, vioara e o calitate 
concentrată a pădurii, clipele 

• sînt fructe din ai căror sîm- 
buri „se-ncheagă livadă", pri7 
ma stea — „poartă pe^-o aripă 
cerul, pe alta ni-ârea", (viziune 
spațială interesantă dar nu și 
inedită), farul de coastă —. 
simbolul modestiei și dăruirii

Rachici

„Intre mare
si cer“

Cu orice om de sine, care. nici, „n-rare timp 
să privească pe mal" fiindcă 
„marea toată-i așteaptă sem
nalele" etc.

Viziunea'• generală;/ este - ro
mantică. Poetul operează de
seori cu marea,-cu furtuna și 
unele versuri ni-1' amintesc, 
de pildă, pe Leradnloyt 'Iată 
fluviile oprite'm f^fâ mării: 
„Acuma, i&tă-ne la prag de 
mare / Marea odihnă-nseainnă 
și-alinare / Marea e un vis al 
lor dintotdeauna... 7 Și-abia 
aici stau față-n față cu fur
tuna !“ Paralelisme ale mișcă
rii găsim între elemente dife
rite. Astfel, Dunărea „se 0- 
prește din drum și din trudă, / 
...Și-adoarme tîrziu între săl
cii... 7 Dar în zori pornește 
din nou la'drumul cel mare44, 
iar funicularele Hunedoarei 
(de ce versul „cînd zic funicu- 
lare mă gîndesc și la oameni" 
și nu invers ?) „nu știu odih
ne44, „sînt în veșnică zbatere", 
iar noaptea tîrziu, în odihnă, 
„dorm somn aspru în brațele 
vînțului". E și în’aceste poezii 
un zqr ^Lți^puîui, un.^eryj- 
merit al mișcării continui <ci- 
tește : rlbfcfesftat'ea 'de -d’â'ruird)',1

niștea", debutează cu versuri
le manifest „Iubesc doar li
niștea după furtună" (din nou

fi

NICOLAE ABSENTE
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MIC GHID MUZEISTIC

poezii
cinci 
îndrăznea

la simbolul

viitoare
pe ecrane

e „Feriga
de aur“

Vit. Olmer

Regizorul. ‘ cehoslovac Jiri 
Weiss — creatorul filmelor 
„Capcana lupilor'^ „Romeo,- 
Julieta și • întunericul* și „La
șul" — realizează ca scenarist 
și ; regizor filmul „Feriga de 
aur”.

Din distribuție.:
(„Cînd vine dragostea*4 și Moa
ra diavolului"), Karla Chadî- 
mova („Vals pentru un milion44 
și „Cintecul porumbiței cenu
șii") și Dana Smutna (cunoscu
tă din filmele „Romeo, Julieta 
și întunericul44 și „Lașul").

• „Asasinul
dîn cartea
de teie£on‘k

-In .noul sau film „Asasinul 
din cartea" de telefon"Ferman- 
del interpretează pe un modest 
funcționar de bancă.

Scenariul este realizat după 
romanul „Acest imbecil de Ri- 
moldi“ de Cliarles Enbrayat.

Alături de Fernandel, întîl- 
nim actorii Edith Scob („Vapo
rul lui Emil") Jacques Harden 
și Paul Faivre („Absență înde
lungată") și alții.

• „Doi colonei^

Cunoscutul actor italian Toto, 
pe care l-am cunoscut în fil
mele „Oameni sau majuri'I' 
„Legea e lege" și „Povestiri 
din Roma“ apare într-un nou 
film „Doi colonei", comedie 
inspirată din evenimentele ce
lui de al doilea război mondial.

Scenariul a fost realizat de 
Giovani Grimoldi și Bruno Gor- 
bucci, iar regia de Steno. In 
distribuție întîlnim și pe acto
rul Nino Taranto care a jucat 
în „Regele Neapolului".

• „Fata din casa
roșie"

Compoziția — explică un 
dicționar — este un Sen\ de 
pictură reprezentînd perso
naje în acțiune. Căutîndu-i 
un corespondent, te gîndești la 
operă. E o mobilizare a tu
turor mijloacelor picturii, o 
sinteză a experienței vizuale a 
unei epoci, dispersată în toate 
celelalte genuri picturale. Este 
un limbaj complex, poate felul 
cel mai complex în care pictu
ra, această artă a lucrurilor vă
zute, poate aborda marile pro. 
bleme de rezonanță colectivă, 
marile înfruntări și urmărește 
in profunzime conținutul în
tâmplărilor, relațiile dintre oa
meni, înțelesul social al eveni
mentelor.

Momentele de înflorire a 
compoziției au coincis cu mo
mentele de frămîntări sociale. 
Marii maeștri ai compoziției — 
Michelangelo, Tizian, Velas, 
quez, Rembrandt, Delacroix, 
Repin, au acoperit pînze mari 
și au lăsat lumii imaginea 
timpului lor și mărturia atitu
dinii artistului înaintat. Cred 
că fiecare care a trecut prin 
sălile muzeului s-a oprit în 
fața pînzei monumentale a 
lui Grigorescu „Atacul de la 
Smirdan". „Atacul de la Smîr- 
dan" nu este un comen
tariu pe marginea unor eve
nimente auzite, ci documentul

artistic autentic al participării 
artistului la războiul de inde
pendență din 1877. De aici și 
acel fior de autenticitate tra
gică, de tumult audibil parcă, 
al încleștării capitale, senti
mentul de însuflețire colectivă 
care cuprinde masa luptători
lor. Pînza lui Grigorescu ne 
dezvăluie o mare însușire 
a compoziției — capacitatea 
de a lumina desfășurarea unui 
eveniment timp, condi-

punere lineară, plasată în în
tregime într-un singur plan 
atunci cînd pictează. „întoar
cerea fiului risipitor". Privito
rul asistă la ultimul act al 
unei tragedii care s a petrecut: 
bătrînul orb, tatăl, își recunoa
ște fiul; întîmplările care au 
agitat existența acestor oameni 
au rămas în urmă și marea 
compoziție a lui Rembrandt 
este un imn adresat frumuseții 
omenești, care crede în capa-

lă în jurul unul subiect cu 
teme istorice. Rareori intenția 
este mai limpede ca în tablou
rile lui Breughel cel bătrîn. A 
sa „Ucidere a pruncilor4* este 
o prezentare foarte limpede 
și fără echivoc a vieții poporu
lui său sub cotropitorii spani
oli. Pictorul nici nu socotește 
necesar să-și îmbrace persona
jele în costumele epocii sau să 
schimbe peisajul obișnuit al 
Țărilor de Jos. Compoziția lui 
Breughel este o narațiune 
simplă: ea se „citește" într-o 
suită de imagini ; e ca o măr
turisire a adeziunii artistului la 
soarta poporuliu său, el acuză 
prin arta sa împilarea.

A
ționarea și urmările lui. ..Ata
cul de la Smîrdan" surprinde 
începutul unei lupte al cărei 
sfîrșit este unul posibil — e- 
nergiei declanșate de conștiin
ța cauzei drepte nu i se poate 
rezista. Forța tabloului lui Gri 
gorescu stă tocmai în capacita
tea de a sugera victoria finală, 
de a cuprinde sucesiunea vii 
toare a evenimentelor. Este o 
compoziție care se desfășoară 
în profunzime, personajul cen
tral este poporul, eroismul 
cauzei drepte.

Rembrandt folosește o com-

citatea omului de a se îndrep
ta. Gama de culoare este cu 
totul alta ; momentul central 
al compoziției, grupul tatălui 
care îmbrățișează umerii fiu
lui îngenunchiat — este lumi
nat mai puternic și se des
prinde într-o lumină de aur 
din umbra tragic-rubinie, a 
întregului tablou.

Legătura cu contemporanei
tatea nu părăsește nici un 
moment arta compoziției chiar 
atunci cînd pictorii își 
desfășoară narațiunea pictura-

Compoziția a fost totdeauna 
genul pictural care a reușit o 
cuprindere amplă a vieții. Aici 
s-au întîlnit spiritul observa
ției realiste cu capacitatea de 
organizare a spațiului pînzei, 
profunzimea analizei sociale 
cu știința sintezei diferitelor 
genuri picturale, fidelitatea 
față de adevăr cu patosul revo
luționar.

în tabloul „Tipografia ile
gală" Ștefan Szony își pro
pune să înfățișeze un moment 
din lupta comuniștilor pentru

victoria unei lumi noi, 
știința de a organiza în spațiul 
tabloului numai elementele 
strict necesare susținerii nara
țiunii plastice, prin reflecta
rea realității de pe poziții 
partinice. Acțiunea surprinsă 
în compoziție — e vorba de 
tipărirea unor manifeste co
muniste în ilegalitate — se pe
trece într-un interior întune
cat, ascuns. Pictorul nu priveș
te de la distanță într-o per. 
spectivă profundă, desfășura
rea evenimentelor, ci e prezent 
parcă în mijlocul comuniștilor 
ilegaliști, el vede personajele 
de aproape. Pictorul folosește 
un desen viguros, o cromatică 
completă, iar lumina dozată 
atent impune atenției privito
rului chipul nobil al comunis
tului care citește manifestul 
proaspăt tipărit. Tabloul con_ 
vinge, fiecare gest capătă pu
tere într-o compunere de mare 
simplitate.

Pentru arta noastră contem
porană genul compoziției are 
un rol primordial. Pictoriii ca
ută să selecteze din mulțimea 
faptelor realității tot ceea ce 
este într-adevăr nou și expri
mă marile transformări pe 
care le trăiește țara noastră, 
care se produc în conștiința 
oamenilor. Compoziția — acest 
gen care grupează 
într-o acțiune — < 
tatea cea mai dificilă și cea 
mai cuprinzătoare de care ( 
pune pictura.’

MARIANA CELAC I
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NICOLAE DRAGOȘ

Studioul A. P. Dovjenko din 
Kiev o' realizat iilmuț „Fată 
din casa roșie", după scena
riul semnat de Vasili Zemlialc. 
Regia aparține lui N. Mășcenko 
și I. Vetrov.

Rohil principal masculin este 
interpretat de actorul Iu Panici 

• pe care l-am cunoscut din fil
mul „Poemul pedagogic*.

i Pe actorul V. Cekmarev, l-am 
văzut în filmele „Viața este în 
mîinile tale“ și „Andreica", 
iar pe N. Volkov în recentul 
film „Fără teamă și reproș".

A A
MADAME SANS-GENE — 

film pentru ecran panoramic, 
rulează la Patria (orele 9.45: 
12; 14.15: 16.30: 19; 21,15). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cine
mascop (ambele serii) rulea
ză la Republica (orele 9: 
12,45; 16.30; 20.30), București
(orele 8,45; 12,30; 16,15: 20).
Excelsior (orele 9; 13; 17; 21), 
Grivița (orele 8: 12; 16. 20), 
Melodia (orele 9; 12.45: 16,30; 
20.15), Modem (orele 9.45; 
13.30: 17,15; 20,45) Arenele
Libertății (ora 21,15). Patinoa
rul 23 August (ora 21), Grădi
na Doina (ora 21). CERUL ȘL 
MOCIRLA rulează la Carpați 
(orele 10: 12; 14: 16: 18; 20,15), 
Festival (orele 10: 12; 15; 17; 
19; 21 - “ -------
Flamura 
18; 20), 
(ora 21). 
GRAFIE 
(orele 9,30;
18,45; 21 — grădină ora 20,30), 
Aurora (orele -10; -12; 14: 16; 
18.15: — grădină ora 20,30). 
ANOTIMPURI ruleazâ la 
Giulești (orele 9: 11,15; 13,30;

12:

20,15),grădină ora
(orele 10; 12; 14; 16;

Stadionul Dinamo 
OMUL DIN FOTO- 

rulează la Capitol 
11.45; 14; 16.15:

15.45: 18; 20,15). LUMEA CO
MICA A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Victoria 
(orele 9,30; 11.15; 13; 15,15; 17; 
19; 21), Luceafărul (orele 16; 
18; 20; — grădină ora 20,15), 
Lira (orele 10.30: 15; 17; 19 — 
gradină ora 20,30). HARAKIRI 
— cinemascop rulează la Cen
tral (orele 9.30: 12,15; 15;
17.45 : 20,30). LIMUZINA NEA
GRĂ — cinemascop rulează 
la Lumina (orele 10—14 în 
continuare; 16; 18.15: 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA ru
lează la Union (orele 15; 17; 
19; 21). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTĂ rulează 
la Doina (orele 11.30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30 : dimineața
program pentru copii ora 10). 
QIVITOQ — IN GRĂDINA 
ZOOLOGICĂ - rulează la 
Timpuri Noi (orele 10—21 In 
continuare). CEI PATRU CĂ
LUGĂRI — rulează la înfră
țirea între popoare (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
14,30; 16,45; 19; 21,15 - grădi
nă ora 20,15), Floreasca (orele

16: 18,15: 20,30), POMPIERUL 
ATOMIC rulează la Cultural 
(orele 15; 17; 19; 21). AM
AJUNS ȘI REGE (rulează la 
Feroviar (orele 10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30).

Televiziune
DUMINICĂ 21 IUNIE

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu ; 9,00 Emisiunea
pentru copii și tineretul școlar ; 
10,30 Rețeta gospodinei ; 11,00 
Emisiunea pentru sate ; In jurul 
orei 16,15 ~ transmisie de Ia 
stadionul „23 August" a întîlni- 
rilor de fotbal dintre echipele 
„Progresul" — „Steaua" și „Di
namo "-București — „Rapid" ; 
19,45 Jurnalul, televiziunii ; 19,55 
Cîntă Nicolae Herlga, artist al 
poporului ; 20,20 Emisiune cu
prilejul Zilei aviației R. P. Romî
ne ; 20,50 Maeștrii genului scurt : 

-Edgar Allan Poe ; 21,30 Filmul 
artistic „Un surîs în plină vară"’; ,A-. 
în încheiere : buletin de știri/ ' ’ 
sport, buletin meteorologic,



încheierea lucrărilor Congresului P. M. II. P.
VARȘOVIA 20 (Agerpres). 

— La 20 iunie s-au încheiat 
la Varșovia, lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. Delegații la congres au 
ales Comitetul Central, com
pus din 85 de membri și 78 
membri supleanți, precum și 
Comisia centrală de revizie.

Plenara Comitetului Cen
tral, care a avut loc în aceeași 
zi, a reales ca prim-secretar 
pe Wladyslaw Gomulka.

Plenara a ales Biroul Po
litic al C.C. al P.M.U.P., for
mat din 12 persoane: Wla
dyslaw Gomulka, Jozef Cy- 
rankiewicz, Edward Gierek, 
Ștefan Jedrychowski, Zenon 
Kliszko, Ignacy Loga-Sowinski, 
Edward Ochab, Adam Rapac- 
ki, Marian Spychalski, Euge-

Vizitele delegației P.M.R.
VARȘOVIA 20. — Corespon

dentul Agerpres la Varșovia 
Gh. Gheorghiță transmite :

Sîmbătă 20 iunie tovarășii 
Emil Bodnăraș, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
conducătorul delegației P.M.R. 
la cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.U.P. și Maxim Bergheanu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional P.M.R., Cluj, membru 
al delegației, au făcut o vizită 
la Combinatul siderurgic 
„Huța Warszawa" din Varșo
via. Delegația a fost însoțită 
de Wieslaw Sobierajski, amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

La intrarea în Combinat, de
legația P.M.R. a fost întâmpi
nată de conducerea Combina
tului, de conducători ai comi
tetului de partid ai organiza
țiilor de masă din combinat.

Urînd bun sosit oaspeților, 
directorul combinatului, Sta
nislaw Detko, a prezentat pe 
scurt istoricul acestei noi și 
moderne întreprinderi pentru 
producerea de oțeluri fine și a- 
liate.

Relevînd succesele obținute 
de oțelari în cinstea Congre
sului s-a arătat că pînă azi, 
colectivul combinatului a și 
realizat peste plan circa 9 000 
tone oțel.

Apoi, delegația P.M.R., a vi
zitat unele din cele mai impor
tante secții ale Combinatului, 
cum sînt oțelâria, forjeria, 
presa, secția de trasat ca și la
minorul pus in funcție nu de 
mult.

Directorul Combinatului a 
subliniat că atât personal cît și 
colectivul Combinatului își a- 
mintesc cu plăcere de vizita 
făcută aici, în anul 1961, de 
delegația de partid și guverna
mentală a R. P. Romine. Co
lectivul își amintește, de ase
menea, de grupul de oțelari 
romîni care au făcut schimb 
de experiență cu oțelarii po

lisabona: Dincolo de prospectele 
turistice

■
 xistă două Lisabone,

relatează corespon
dentul ziarului con
servator italian 
„CORRIERE DELLA 
SERA“, Carlo Lau- 
renzi, într-un articol 

publicat după călătoria sa în Por
tugalia. Una, arată Laurenzi, este 
orașul croazierelor turistice în 
care oamenii sosesc cu avionul 
sau pe cale maritimă. Cealaltă re
prezintă viața plină de amără
ciune mai mult decît în oricare 
altă parte. Lisabona are o așezare 
pitorească situată pe 7 coline, ca 
și Roma, cu copaci umbroși, stră
zile fiind pavate cu dale albe și 
negre dînd impresia unei împle
tituri artistice. Ghizii turistici se 
ocupă în mod deosebit de capi
tală numind-o „orașul trandafiriu 
al fericirii*.

Oficialitățile de la Lisabona 
sînt însă și mai puțin modeste; 
ele prezintă întreaga Portugalie 
drept un „rai turistic". Cît de 
reale sînt aceste afirmații o arată 
datele statistice referitoare la a- 
ceastă țară : 99 la sută din su
prafața cultivabilă a țării este de
ținută de un grup restrîns de la
tifundiari, salariile muncitorilor se 
află la nivelul cel mai scăzut de 
pe întregul continent, 70 la sută 
din exportul țării îl constituie 
materiile prime.

Poporul portughez nu s-a re
semnat însă în fața nedreptății. 
Sînt tot mai numeroase acțiunile 
de protest ale populației împotri
va unuj regim care de 38 de ani 
se menține la putere grație terorii 
polițienești.

Replica autorităților se exprimă 
în valul de arestări, despre care 
sosesc mereu noi vești. Recent 
ziarul londonez „NEW STATES
MAN* referindu-se la situația din 
Portugalia scria : „Arestările pre
ventive și condamnarea aproape în 
fiecare săptămînă a unei persoane 
sau a mai multora pentru «activi
tate comunistă» sînt menite să 
constituie măsuri de intimidare. 
Se consideră, continuă ziarul, că 
acești deținuți nu vor fi puși nici
odată în libertate atîta timp cît se 
va menține actualul regim".

Juristul american Robert Kenny 
vizitând Portugalia împreună cu 
alți juriști din S.U.A., Canada și 
Argentina și-a împărtășit impre
siile în cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Paris despre si

nius Szyr, Franciszek Wani- 
olka, Aleksander Zawadzki. 
Membrii supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. au 
fost aleși : Mieczyslaw Jagiel- 
ski, Piotr Jaroszewicz, Rys- 
zard Strzelecki.

In Secretariatul C.C. al 
P.M.U.P. au fost aleși: Wla
dyslaw Gomulka, Witold Ja- 
rosinski, Boleslaw Jaszczuk, 
Zenon Kliszko, Edward Ochab, 
Artur Starewicz, Ryszard 
Strzelecki, Tejchma Jozef.

Plenara a ales, de asemenea, 
Comisia centrală a controlului 
de partid.

Cuvîntarea de închidere a 
Congresului al IV-lea al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez a fost rostită de Wladys
law Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

lonezi, legînd cu aceștia o 
strînsă prietenie.

Pretutindeni, membrii dele
gației P.M.R. au fost întâmpi
nați cu căldură. Conducătorii 
diferitelor secții au dat ample 
explicații asupra procesului de 
producție.

In încheierea vizitei, în ca
drul unei întîlniri a delegației 
cu activiști de partid și din or
ganizațiile de masă din comb'- 
nat, Werner Plotzki, secretar 
cu propaganda al Comitetului 
de partid din combinat, a înfă
țișat oaspeților cîteva aspecte 
referitoare la viața social-poli- 
tiqă, șubliniid îndeosebi munca 
membrilor de partid în mobili
zarea întregului colectiv pen
tru îndeplinirea sarcinilor de 
producție și obștești.

La sfîrșit, directorul combi
natului, a transmis un cald sa
lut tovărășesc oțelarilor romî
ni, ca și multe urări de sănă
tate tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. El a subliniat 
că oțelarii „Hutei Warszawa’, 
ar fi bucuroși să continuie 
schimburile de experiență cu 
oțelarii romîni.

Tovarășul Emil Bodnăraș, a 
mulțumit în numele delegației 
pentru prilejul de a vizita 
„Huța Warszawa", arătând câ 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a dat o înaltă apreciere 
realizărilor acestui combinat 
cu ocazia vizitei făcute în anul 
1961.

Conducătorul delegației 
PM.R a arărax câ War
szawa". este o citadelă a in
dustriei modeme și totodată 
o citadelă a partidului, unde 
se călesc și oamenii și oțelul. 
Tovarășul Emil Bodnăraș, a 
urat sănătate și succese tot 
mai mari colectivului de la 
„Huța Warszawa", tuturor o- 
țelarilor, și întregului popor 
polonez, ca și Comitetului 
Central nou ales al P.M.U.P.; 
în frunte cu tovarășul Wla
dyslaw Gomulka.

tuația din această țară. El a ară
tat că poliția portugheză operea
ză arestări, confiscă documente, 
percheziționează locuințele, depor
tează oameni după bunul plac.

.Este cu atât mai remarcabil fap
tul că în această situație de pre
siune polițienească se constată o 
creștere a acțiunilor forțelor pa
triotice. Ziarul „L'HUMANITE* 
analizînd situația din Portugalia 
remarca că „acțiunile opoziției 
oricât ar fi de mici, au o măre 
semnificație, întrucât ele sînt or
ganizate cu prețul unor mari sa
crificii". într-o convorbire avută 
cu un corespondent al aceluiași 
ziar în legătură cu constituirea 
F.P.L.N. (Frontul patriotic de eli
berare națională), Alvaro Cunhal, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Portugalia a decla
rat că „poporul portughez pășeș
te într-o nouă etapă a luptei pen
tru eliberarea sa“.

Recfent și-a încheiat lucrările 
cea de a doua conferință a 
F.P.L.N. A. Cunhal a apreciat că 
ea a confirmat încă o dată unita
tea comuniștilor, socialiștilor, ra
dicalilor și a tuturor republicani
lor, în lupta pentru doborîrea dic
taturii fasciste. El a arătat că, în 
prezent, în opoziția antifascistă nu 
există nici un fel de grup care să 
se împotrivească alianței cu comu
niștii, ceea ce constituie o mare 
victorie a clasei muncitoare por
tugheze. Principalul, document a- 
doptat de conferință a scos în re
lief obiectivele tuturor forțelor 
grupate în Frontul patriotic de e- 
liberare națională care prevăd : 
făurirea unui stat democratic ; 
transformarea Portugaliei într-o 
țară cu industrie națională dez
voltată ; reforma structurii agra
re ; valorificarea bogățiilor națio
nale în folosul păturilor largi ale 
populației ; o politică democratică 
amplă de asistență medicală și de 
asigurări sociale, lichidarea anal
fabetismului, răspîndirea și demo
cratizarea culturii, recunoașterea 
dreptului de autodeterminare și 
independență a popoarelor din co
loniile portugheze, o politică ex
ternă de colaborare cu toate po
poarele.

în mod just, revista britanică 
„ECONOMIST" considera că „re
gimul lui Salazar este anacronic 
din punct de vedere politic și de
testat de mase".

GABRIEL GACIU

POLONA : Vedere din tr-un cartier nou al orașului 
Wroclaw

Incertitudini 
congoleze

Situația din Congo este confuză, 
dominată de cortegiul incertitudi
nilor. Știrile își păstrează lipsa de 
claritate, laconismul și, de multe 
ori, evoluția evenimentelor este 
greu de apreciat. îndată după pri
mele vești despre ofensiva guver
namentală în zonele tulburi din 
provincia Kiwu au venit relatări 
despre succese calificate cu pru
dență drept „modeste".. Dar cu
tând succesele au fost date uitării. 
S-a vorbit iarăși despre lupte crîn- 
cene, s-au amintit înaintări însă 
și regrupări. Optimismul, deși mi
nim, era totuși păstrat. Și iată că 
din nordul Katangăi, unde se pă
rea că ordinea a fost restabilită 
(„THE SCOTSMAN" amintea pre
țul : sîngeroasa răfuială a trupe
lor guvernamentale cu populația 
civilă), sosește vestea unei noi 
răscoale. Luptele de la Albertville 
par a nu fj ajuns Ia final. După 
agenția U.P.I. controlul orașului 
ar fi trecut dintr-o mină în alta 
de mai multe ori. Legăturile din
tre Albertville și restul țârii sînt 
întrerupte. Amănuntele sînt pu
ține, chiar contradictorii. Orien- | 
tarea politică a rebelilor nkj n-a : 
fost identâfkatâ. Rămine însă 1 
faptttâ : încordarea iaaemâ care .

Siabîcunee artonrățhicM de ia | 
Leopoldville este in afara dubit- 1 
lor. „THE SCOTSMAN" amin- 
tea de amenințările Minis
trului Apărării de la Leo
poldville : pedeapsa cu moartea 
„dacă soldații dau dovadă de la
șitate în fața inamicului". Totuși 
amenințările „sînt ignorate" — 
arată ziarul britanic. Mai mult : 
„Sute de soldați din provincia 
Kiwu și-au aruncat armele și au 
fugit. Alții și-au dezbrăcat uni
formele și și-au pus haine civile 
atunci cînd au apărut rebelii". 
„THE SCOTSMAN" pune slăbi
ciunea armatei congoleze, într-o 
oarecare măsură, pe seama „lip
sei de antrenament". Nu-i singu
rul ziar apusean care emite o ase
menea părere. Explicația reală tre
buie însă căutată în lipsa de popu
laritate a politicii oficiale, în 
nemulțumirea pe care această po
litică a generat-o și care, în ulti
mă instanță, a contaminat și e- 
fectivele militare.

Linia frontului se modifică zil
nic. Uneori, la ceasul apariției lor, 
comunicatele sînt deacum învechi
te. Dar fenomenul tulburărilor vă
dește o persistență și o adîncime 
ce trebuie semnalate și care — 
fapt notoriu — provoacă neliniște 
în rindurile oficialităților de la 
Leopoldville.
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pe scurt • pe scurt
GENEVA. — Luînd cuvîntul Ia. 19 

iunie in ședința Comisiei de rezo
luții a Conferinței Organizației In
ternaționale a Muncii, reprezentan
tul R. P. Romine. N. Ecobescu, a 
prezentat un proiect de rezoluție al 
delegației R. P. Romîne privind A- 
nnl cooperării internaționale. Refe
rindu-se la contribuția O.I.M, pri
vind cooperarea internațională, re
prezentantul R. P. Romine a de
clarat că se constată câ O.I.M., 
prin activitatea &a, a adus o serie 
de contribuții utile la sarcina coo
perăm internaționale. Vorbitorul a 
spus că O.I.M. va trebui să acor
de îa continuare o importantă 
deosebită problemei cadrelor și 
îndeosebi formării de specialiști 
necesari producției și dezvoltăm. 
Această problemă'trebuie să devi
nă o sarcină fundamentală a 
O.I.M.-ului, a menționat reprezen
tantul R. P. Romine. El a relevat 
că ar fi util să se inițieze! în ca
drul unei viitoare adunări, dezba
teri ampie pe tema „Cadre nece
sare dezvoltării*.

DELHI. La 20 iunie, preșe
dintele Republicii India, S. 
Radhakrishnan. l-a primit pe 
Anastas Mikoian, prim-vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care in 
drum spre Indonezia, a făcut o 
vizită de două zile in India.

Succese romînești 
la expoziția filatelică 

de la Paris

PARIS. — La Paris a luat siirșit 
expoziția filatelică internațională 
„Philatec 1964". La această expo

Senatul S.U.A. a adoptat legea privind 

drepturile civile ale populației de culoare
WASHINGTON 20 (Agerpres). 

— în seara zilei de 19 iunie, Se
natul american a adoptat pro
iectul de lege cu privire la drep
turile civile ale populației de cu
loare. Au votat în favoarea pro
iectului 73 de senatori (46 de 
democrați și 27 de republicani), 
iar contra 27 de senatori (21 de
mocrați și 6 republicani), printre 
care și Barry Goldwater, aspi
rant la candidatura partidului re
publican pentru alegerile prezi
dențiale.

Votul Senatului a intervenit 
după 83 zile de dezbateri, exact 
la un an după ziua în care pre
ședintele John Kennedy a prezen
tat proiectul de lege Congresului, 
în această perioadă senatorii su
diști, adepți ai segregației rasiale, 
recurgînd la tactica „filibusteru- 
lui“ au făcut tot posibilul pentru 
a întârzia aprobarea proiectului. 
Ei au prezentat peste o sută de 
amenadamente din care majorita
tea au fost respinse, cu excepția 
dtorva de importanță minoră.

Proiectul de lege va fi acum 
retrimis Camerei Reprezentanților, 

REPUBLICA ARABĂ UNITA: Imagine a clădirii administra ției Canalului de Suez în Port 
Said. Foto: M.E.N.

ziție au fost prezenli peste 2 000 
filateliști din 75 de țări, printre 
care și filateliști din R. P. Romînă.

După succesele obținute în ulti
mii ani la expozițiile internaționale 
de la Praga, Luxemburg, Budapesta, 
Istanbul și Monaco, filateliști ro
mîni ou obținut noi premii inter
naționale. Prin cele 50 de exponate 
prezentate. la expoziția filatelică 
internațională de la Paris, Asocia
ția iilateliștilor din R. P. Romînă 
a obținui 42 de medalii și diplome 
Ia toate clasele de concurs.

BRUXELLES. La 19 iunie 
ac. s-a deschis in sălile Mu
zeului de Arte și Meserii din 
Gând expoziția de pictură 
Corneliu Baba.

CAIRO. Sîmbătă, 20 iunie, 
delegația parlamentară a 
R.D.G., care vizitează R.A.U., a 
fost primită de președintele 
Qamal Abdel Nasser.

Acord cultural 
iranco-iugoslav

BELGRAD. — Intre R.S.F. Iugo
slavia' și Franța a fost încheiat un 
acord cu privire la colaborarea 
culturală dintre Iugoslavia și Fran
ța pentru următorii cinci ani.

Cele două guverne au hotărît, 
printre altele, să formeze o Comi
sie mixtă de colaborare culturală.

ATENA. — La Atena s-a anunțat 
oficial că premierul grec, Papan- 
dreu, și ministrul, afacerilor exter
ne al Greciei, Stavros Kostopoulos, 
vor lace la 29 iunie o vizită în 

care se întrunește luni. El va fi 
examinat de comisia regulamen
telor a Camerei și apoi, la 30 iu
nie, va fi supus votului final în 
ședință plenară a Camerei. Adop
tarea sa însă este de pe acum 
asigurată. Textul definitiv va fi 
un compromis între versiunea 
adoptată la 10 februarie de Ca
mera Reprezentanților și cea a- 
doptată de Senat. Reprezentanții 
sudiști din Cameră au anunțat 
însă că vor face tot posibilul 
pentru a întârzia adoptarea pro
iectului. Se crede, totuși, că pro
iectul va fi adoptat la timp, pen
tru a permite președintelui John
son să-l semneze la 4 iulie — 
ziua națională a Statelor Unite.

Președintele Johnson, care <e 
află Ia San Francisco, a dat pu
blicității o declarație în care își 
exprimă satisfacția în legătură cu 
votul Senatului.

Noua lege interzice segregația 
rasială în localurile publice, la 
plasarea brațelor de muncă, la 
repartizarea locuințelor și garan
tează dreptul de vot al tuturor 
cetățenilor.

Franța, după discuțiile pe care le 
vor purta ia Washington cu pre
ședintele S.U.A., Johnson, și cu 
alte oficialități ale administrației 
americane, în problema .Ciprului, 
în cursul șederii sale la Paris, Pa- 
pandreu va ii primit de președin
tele de Gaulle și va avea întreve
deri cu președintele Consiliului de 
Miniștri al Franței, Q. Pompidou, 
și cu ministrul aiaceriior externe, 
Couve de Murville.

Hotărîrea Curții de Apel 
a S.U.A.

SAN FRANCISCO. — Curtea de 
apel a S.U.A. a declarat drept ne
constituțională prevederile lega 
Landrum-Griffith, care consideră 
drept un delict ca un activist sin
dical să aibă. calitatea de membru 
al Partidului comunist. Curtea de 
apel a casat sentința pronunțată 
de un tribunal districtual care, in 
1962, l-a condamnat la șase luni 
închisoare pe Archie Brown, mem
bru în comitetul executiv al sin
dicatului international al docheri
lor și muncitorilor din antrepozite 
(sindicat american). Archie a recu
noscut că este membru al Partidu
lui comunist. In motivarea Curții 
de apel se spune că sentința de 
condamnare contravine primului și 
celui de-al cincilea amendament la 
constituția Statelor Unite.

ALGER. — într-un comunicat dat 
publicității la Alger, de către re
prezentanța permanentă din Alge
ria a Mișcării de eliberare a po
porului angolez, se arată că in 
ultimele zile forțele patriotice an
goleze au dus lupte înverșunate 
împotriva trupelor coloniale por

Cărți romînești pentru 
biblioteca din Corfu
CORFU 20 Corespondentul 

Agerpres, AI. Gheorghiu, 
transmite :

Sîmbătă ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bă- 
lănescu, însoțit de Mircea An
drei,atașatul cultural al Am
basadei, a predat Bibliotecii 
municipale a orașului Corfu 
un număr de 200 de volume 
literatură romînă, în limba 
romînă, precum și în limbi 
străine și albume de artă ro- 
mînească.

Cu acest prilej, primarul 
orașului Corfu, Zafiropulos, și 
ambasadorul romîn Mircea 
Bălănescu, au rostit alocu
țiuni, subliniind că darul ofe
rit de Institutul romîn pentru 
relații culturale cu străină
tatea, contribuie la consolida
rea prieteniei dintre popoarele 
romîn și grec.

La această festivitate au 
asistat personalități politice și 
culturale din oraș. După fes
tivitate, primarul orașului 
Corfu a oferit un cocteil în 
cinstea ambasadorului romîn.

PROPUNEREA PRINȚULUI 
SUFANUVONG

VIENTIANE 20 (Agerpres). 
— Potrivit postului de radio 
Vocea Laosului, prințul Sufa- 
nuvong, președintele partidu
lui Neo Lao Haksat, a adresat 
primului ministru laoțian, 
prințul Suvanna Fumma, o 
nouă telegramă în care cere 
organizarea urgentă a unei 
întîlniri a reprezentanților 
politici și militari ai celor trei 
grupări politice laoțiene, pen
tru a discuta în amănunțime 
și a ajunge la hotărîri cu pri
vire la neutralizarea și demi
litarizarea orașului Luang 
Prabang. O dată neutralizat 
și demilitarizat, se spune în 
telegramă, la Luang Prabang 
ar putea avea loc o întâlnire 
a liderilor celor trei grupări 
politice în scopul soluționării 
crizei din Laos și încetării 
războiului.

tugheze. Comunicatul menționează 
că în regianea Niconge șase mili
tari portughezi au fost uciși, iar 
numeroși alții au fost răniți.

PRAGA. — După cum anunță 
agenția C.T.K., la 18 iunie, s-a în
cheiat la Praga Congresul inter
național pentru problemele antibio
ticelor. La lucrările acestui con
gres au participat savanți din 25 
de țări, printre care și o delegație 
din partea Uniunii societăților de 
științe medicale din Romînia, al
cătuită din profesorii universitari 
Matei Balș și Gheorghe PopovicL

La congres au fost prezentate 
aproximativ 190 de referate și 200 
de comunicări științifice.

O delegație greacă 
in R. P. Polonă

VARȘOVIA. — După cum rela
tează agenția P.A.P., delegația 
Greciei, condusă de ministrul in
dustriei. loannis Zigdis, care a 
participat la Tîrgul de la Poznan 
a părăsit Polonia la 19 iunie. Ia 
timpul, șederii în Polonia, delega
ția a avut întrevederi cu Adam Ra- 
packi, ministrul aiaceriior externe 
al Poloniei, cu Witold Trampcxy n- 
ski, ministrul comerțului exterior, 
și cu alte persoane oficiale, in le
gătură cu posibilitățile de colabo
rare economică în domeniile care 
interesează cele două țări.

BONN. — Agenția Reuter rela
tează că un comitet special al 
Bundestagului a hotărît în unani
mitate să ceară Parlamentului 
vesl-german ridicarea imunității 
parlamentare a lui Hans Kruger, 
fostul ministru iederal al persoa

Comunicatul comun 
sovieto - danez

COPENHAGA 20 (Ager
pres). —

La 20 iunie N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic și 
Jens Otto Krag, primul mini
stru al Danemarcei au semnat 
comunicatul comun sovieto- 
danez. Comunicatul sublinia
ză că în dezvoltarea relațiilor 
internaționale, în ultima vre
me s-a conturat o anumită 
destindere a încordării și exis
tă posibilități de îmbunătățire 
continuă a relațiilor dintre 
state pe baza principiilor co
existenței pașnice.

Părțile au exprimat spe
ranța că tratativele, care au 
loc în cadrul Comitetului ce
lor 18 state de la Geneva, „vor 
contribui la elaborarea și în
făptuirea unor măsuri con
crete de dezarmare pentru a 
se trece la înfăptuirea prac
tică a dezarmării". Ele atri
buie o mare însemnătate mă
surilor și acordurilor parțiale 
care înlesnesc și apropie ațin-

Cuvîntarea lui
COPENHAGA 20 (Agerpres). —■ 

Luînd cuvîntul la adunarea Asocia" 
ției „Danemarca-U.R.S.S." și a 
Uniunii Studenților Danezi, N. S. 
Hrușciov a exprimat sentimentele 
de prietenie și profund respect pe 
care oamenii sovietici le nutresc 
față de Danemarca și poporul da
nez. EI a vorbit apoi pe larg des
pre realizările Uniunii Sovietice.

Ocupîndu-se de o serie de pro
bleme ale vieții internaționale, 
vorbitorul a relatat despre propu
nerile Uniunii Sovietice în vede
rea destinderii încordării în rela
țiile internaționale și întăririi în
crederii între state. „Una dintre 
cele mai importante probleme, — 
a declarat vorbitorul — continuă 
să fie asigurarea păcii în Europa. 
Trebuie să se înțeleagă clar că a- 
tîta timp dt nu vor fi lichidate 
rămășițele celui de-al doilea război 
mondial, adică atâta timp cît nu 
va fi semnat tratatul de pace cu 
cele două state germane care 
există în mod real, în centrul Eu
ropei va continua să se mențină 
un focar de încordare, un nod pe 
riculos, care va contribui la in
tensificarea cursei înarmărilor".

Arătând că nu intenționează să 
instige Damenarca împotriva Ger
maniei occidentale, N. S. Hruș
ciov a declarat că atât guvernul so
vietic, cît și guvernul R. D. Ger
mane sînt gata sa dezvolte cele 
maj largi relații cu R. F. Ger
mană. „Dar noi sîntem cu hotă
râre împotriva acumulării conti
nue de arme, cu atât mai mult de 
arme nucleare în centrul Europei*.

Vorbitorul a subliniat că 
rezolvarea problemelor interna
ționale litigioase depinde nu nu
mai de marile puteri, că popoa
rele mici sau țările mici nu pot 
și nu trebuie să stea înlături de 
la rezolvarea problemelor celor 
mai importante ale situației inter
naționale contemporane. Vorbito
rul a arătat că nu intenționează 
să convingă Danemarca să iasă 
din N.A.T.O. și s-a referit la 
propunerea ca țările participante

Edward Kennedy 
a fost grav rănit

WASHINGTON 20 (Ager- 
gres). — Senatorul Edward 
Kennedy, fratele mai mic al 
președintelui John Kennedy, a 
fost grav rănit, cînd avionul 
de tip mic cu care plecase 
spre Massachusetts, pentru a 
participa la congresul Parti
dului democrat din acest stat, 
s-a prăbușit într-o livadă, în 
apropiere de orașul Sout
hampton, din vestul statului. 
Edward Kennedy a fost 

nelor strămutate și refugiaților, 
pentru a se putea întreprinde cer
cetări asupra activității sale nazis
te. După cum se știe, în ianuarie 
anul acesta, Kruger a demisionat 
din postul de ministru, în urma 
dezvăluirii unor documente care 
dovedesc că între anii 1939—1943 
fin timpul ocupației vremelnice a 
Poloniei de către trupele hitleriste) 
el a fost judecător la Tribunalul 
militar special din orașul polonez 
Chojnice și poartă răspunderea 
pentru condamnarea la moarte și 
executarea a multora dintre cei 
aproape 2 000 de polonezi asasi
nați în acea perioadă.

Acord comercial 
între U.R.S.S. și Iran

MOSCOVA.— La 20 iunie a fost 
semnat acordul comercial si de plăti 
pe termen lung sovieto-iraruan. 
Ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S.. Nikolai Patolicev, a de
clarat că acest acord ..este un 
mare pas înainte in relațiile eco
nomice dintre UJLS.S. și Iran-. 
Ministrul economiei al Iranului. 
Aii Nagi Alihani, a menționat că 
este pe deplin de acord cu păre
rea ministrului sovietic.

Acordul comercial și de plăți 
cuprinde perioada între 1964-1967. 
El prevede o creștere considera
bilă din an în an a schimbului de 
mărfuri sovieto-iranian. Iranul va 
exporta, în cea mai mare parte în 
U.R.S.S., materii prime industriale 
(minereu de plumb și de zinc, 
bumbac, piei), precum și fructe 
uscate, produse de pescărie, orez. 
La rîndul său, Uniunea Sovietică

va furniza Iranului, mașini și in
stalații, laminate feroase, chere
stea, hîrtie, medicamente.

SALISBURY. — Un purtător de 
cuvînt al guvernului Rhodesiei de 
sud a declarat că începînd de la 
24 octombrie a.c., dată la care 
Rhodesia de nord devine indepen
dentă sub numele de Zambia, Rho
desia de sud se va denumi Rho
desia.

KOLN. — Agenția France Presse 
relatează că sîmbătă dimineață a 
încetat din viață fetița Ruth Hoff
mann. cea de-a opta victimă a 
atacului comis de Walter Seifert, 
care, într-un acces de nebunie, a 
pătruns într-o școală primară din 
Volkhoven — Koln, asasinind două 
învățătoare, după care a dat foc 
sco'::i. In timpul incendiului 28 de 
copii au suferit grave arsuri.

Rezoluția Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
în. ședința din 20 iunie, Consi
liul de Securitate a aprobat în 
unanimitate proiectul comun de 
rezoluție propus de Coasta de Fil
deș, Bolivia, Brazilia, Maroc și 
Nigeria, privind prelungirea cu 
încă trei luni, adică pînă la data 
de 26 septembrie 1964 a manda
tului forței O.N.U. în Cipru.

Rezoluția invită țările interesa
te în rezolvarea problemei Cipru
lui să se abțină de la orice ac
țiune susceptibilă de a agrava si
tuația din insulă.

gerea țelului principal ■— de
zarmarea generală și totală.

Părțile s-au pronunțat pen
tru o dezvoltare largă a co
merțului internațional între 
state.

Examinînd relațiile bilate
rale dintre Uniunea Sovietică 
și Danemarca, se arată în co
municat, cele două părți au 
subliniat cu satisfacție că a- 
ceste relații continuă să se în
tărească și să se dezvolte.

Părțile au căzut de acord 
asupra necesității de a se con
tinua eforturile pentru dezvol
tarea favorabilă continuă a 
comerțului sovieto-danez. Par
tea sovietică și-a exprimat 
consimțămîntul de a achizi
ționa, în 1964, din Danemarca, 
cantități suplimentare de 
mărfuri agricole. Acest con- 
simțămînt a fost dat în aștep
tarea creșterii continue a im
porturilor de mărfuri sovie
tice în Danemarca.

N. S. Hrușciov
la N.A.T.O. și la Tratatul de la 
Varșovia să semneze un pact de 
neagresiune.

Șeful guvernului sovietic a 
vorbit despre relațiile dintre 
U.R.S.S. și Finlanda, dintre 
U.R.S.S. și țările scandinave, 
a apreciat politica de neu
tralitate promovată de Suedia, ca 
și faptul că atât guvernul Dane
marcei cît și guvernul Norvegiei 
și-au exprimat intenția de a nu 
permite dislocarea armei nucleare 
și de trupe străine pe teritoriile 
acestor țări, de a nu participa la 
forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

Referindu-se la propunerile pre
ședintelui Republicii finlandeze, 
ale ministrului afacerilor externe 
al Suediei, ale guvernului R. P. 
Polone, vorbitorul a subliniat că 
guvernul sovietic este gata să-și 
asume obligația de a respecta sta
tutul zonelor fără arma nucleară, 
dacă și celelalte puteri nucleare 
vor fi gata să-și asume o obliga
ție similară.

N. S. Hrușciov a vorbit apoi 
despre dezvoltarea relațiilor co
merciale, culturale și tehnico-ști- 
ințifice dintre U.R.S.S. și Dane
marca și și-a exprimat dorința ca 
relațiile dintre cele două țări să 
devină un bun exemplu de coexis
tență pașnică între două state cu 
sisteme sociale diferite.

COPENHAGA 20 — Trimișul 
special Agerpres/ C. Alexandroaie, 
transmite :

In cursul zilei de sîmbătă, N. $. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care în
treprinde o vizită în Danemarca, 
s-a întâlnit în clădirea bursei din 
Copenhaga cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri daneze, după 
care a făcut o vizită la cel mai 
mare șantier naval din Dane
marca, Burmeister, situat la mar
ginea capitalei.

In aceeași zi, șeful guvernului 
U.R.S.S. a dat la Ambasada So
vietică din Copenhaga o recepție 
în cinstea gazdelor.

transportat la spital. Poliția și 
pompierii se străduiesc să 
scoată din carlinga avionului 
alte două persoane rămase 
blocate.

Edward Kennedy, care este 
în vîrstă de 32 de ani, a fost 
ales senator în 1962 pentru a 
termina mandatul fratelui 
său, senatorul John Kennedy, 
devenit președintele S.U.A. El 
este căsătorit și are doi copii.
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