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Muncitor j'| o r u n i

COMUNICAT
în ziua de 22 iunie 1964, în apropiere de 

Timișoara, a avut loc o întîlnire între pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, și președin
tele Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, secretar general âl C.C. al U.C.I., 
Iosip Broz Tito.

La întîlnire au participat:
— din partea romînă: Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Emil Bodnăraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al-C.C. al P.M.R.,

și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romine.

— din partea iugoslavă : Veliko Vlahovici, 
membru al Comitetului Executiv al C.C .al 
U.C.I., Kocea Popovici, secretar de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F.I., Bogdan 
Țrnobrnia, secretar general al președintelui 
R.S.F.I., și Arso Milatovici, ambasadorul 
R.S.F.I. în R. P. Romînă.

Au fost discutate probleme de interes co
mun privind relațiile bilaterale, mișcarea 
muncitorească internațională și situația in
ternațională actuală.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, cordială, în spiritul unei 
depline înțelegeri reciproce.

cm pregăti Cu planul semestrial îndeplinit

.v/w/?
La ancheta noastră răspunde astăzi:

Ing. Marin Cimbru
președintele Consiliului agricol raional Alexandria

Colectivul de la Fabrica de 
șamotă din Azuga a reușit să 
realizeze planul producției 
marfă cu 23 de zile înainte de 
termen, iar planul producției 
globale cu 14 zile, obținînd tot
odată importante economii su
plimentare.

De la începutul anului au 
fost produse peste plan peste 
300 tone șamot refractar, mai 
bine de 670 tone mortar re
fractar, 675 tone beton refrac
tar, precum și alte produse re
fractare care însumează pes
te 840 tone.

e apropie tot mai 
mult momentul cină 
va începe recoltatul, 
în raionul Alexan
dria deduci aceasta 
după îngălbenirea tot 
mai pronunțată a

grînelor, dar mai ales după pre
gătirile, de la o zi la alta mai 
intense, care se fac în toate gos
podăriile colective. De fapt în a- 
ceste zile au loc acțiuni pe care 
le-ași numi de finisare, de în
dreptare și punere la pupet a ul
timelor amănunte, fiindcă majori
tatea lucrărilor de pregătire, cele 
care necesitau un volum mai mare 
de muncă, sînt acum terminate. 
Magaziile și în general toate 
spațiile de depozitare din G.A.C. 
au fost revizuite, reparate, cură
țite și dezinfectate. Spațiile nou 
construite așteaptă, de asemenea, 
noua recoltă. S-au procurat sacii 
necesari, s-au reparat cei existenți, 
au fost pregătite saltelele pentru 
strînsul plevei la combine. Mai 
trebuie procurată ața pentru le
gatul snopilor recoltați cu seceră
torile-legători. Selectoarele, trioa- 
rele și celelalte utilaje de condi
ționare a griului sînt, de aseme
nea, reparate. Sînt gata pentru a 
ieși în lan cele 24Q de secșrători- 
legători și cele 700 de secerători 
simple. La marginea ogoarelor 
gospodăriilor colective strălucesc 
în soare cele 367 de combine, pe 
care mecanizatorii de la cele doua 
S.M.T. din raion le-au pregătit.

Grînele tn raionul nostru ocu
pă suprafețe ce depășesc 33 000 
de hectare. Cultura este frumoasă 
și promite o recoltă bună. Cu for
țele de care dispun G.A.C., inclu
siv mijloacele puse la dispoziție 
de către S.M.T., recoltatul, treiera
tul și înmagazinarea recoltei nu 
va dura mai mult de două sâptă- 
mîni. Cele 367 de combine mer- 
gînd cu o viteză medie de 3000 
de hectare pe zi, vor recolta a- 
proximativ 80 la sută din supra
fața cultivată. Viteza zilnică de

recoltat va fi și mai mare. Para
lel cu combinele intră în lan și 
secerătorile-legători și secerăto- 
rile simple. CU acestea se va 
strînge recolta de pe aproape 
8 ooo de hectare.

Paralel cu secerișul terenul va 
fi eliberat de paie, se vor raspîndi 
îngrășămintele organice aflate a- 
cum în platforme la capul tarla
lelor, iar noaptea tractoarele vor 
fi folosite la arături. *

Există un singur semn de în
trebare : operativitatea cu care 
vor fi preluate cerealele la bazele 
de recepție. Dacă predările nu se 
vor încadra în grafic, se vor 
produce neajunsuri în tot angre
najul acestei operații. Camioanele, 
căruțele, remorcile nu vor fi folo
site la întreaga lor capacitate. Va 
fi întîrziat transportul cerealelor, 
terenurile se vor elibera mai încet, 
și firește zilnic se va ara o supra
față mai redusă. Asemenea greu
tăți am întîmpinat destul de des 
anul trecut.

Mă alătur și eu propunerii to
varășului inginer Victor Mateevici 
de la I.R.T.A.-București, ca bazele 
de recepție să-și prelungească ac
tivitatea și pe timpul nopții, prin 
organizarea muncii, în această pe
rioadă, în două schimburi. In orice 
caz, să nu se amîne convoaiele ve
nite seara pentru a doua zi, pentru 
că astfel tot graficul va fi dat peste 
cap. In același timp, este de dato
ria unităților I.R.T.A, și C.F.R. să 
respecte întrutotul graficul trans
portului de la bazele de recepție, 
evitînd astfel blocarea spațiilor de 
înmagazinare. Și gospodăriile co
lective pot să aducă o contribuție 
însemnată la sporirea operativi
tății preluării cerealelor la baze, 
prin respectarea riguroasă a măsu
rilor stabilite.

Aceste cerințe trebuie să fie 
respectate de toți factorii ce parti
cipă la desfășurarea campaniei de 
recoltare, astfel ca stringerea re
coltei să fie făcută în timpul op
tim și fără pierderi.

GH. NIȚULESCU 
inginer

TR. HÎRCEAGĂ
economist

DEVA. — Exploatarea mi
nieră Uricani, din bazinul Văii 
Jiului, a îndeplinit cu 11 zile 
mai devreme planul de produc
ție pe primul semestru al anu
lui. In întrecerea socialistă, 
desfășurată în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei, minerii de la Uri
cani au realizat în ultimul timp 
viteze medii de avansare în a- 
batajele cameră de cite 120— 
130 m pe lună.

Ca urmare ei au obținut cel 
mai mare randament pe post 
cunoscut la aceasta exploatare, 
în primele 5 luni ale anului co
lectivul exploatării a extras și 
livrat centrelor siderurgice, 
peste prevederile planului, mai 
mult de 14 500 tone de c&fbune.

(Agerpres)
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zilelor noastre Bine ați venit In uzină ! Cu brațele încărcate de flori, tinerii 

adresate cu
absolvenți ascultă cu atenție cuvintele de îndemn ce le sînt 

acest prilej
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Sărbătoarea intrării în uzină1/

330 de obsolvenți ai școlii pro
fesionale au fost încadrați in pro
ducție. Iată, relatat pe scurt, fap
tul petrecut sîmbătă, 20 iunie, la 
Uzinele „Electroputere' din Cra
iova. O nouă generație de tineri 
muncitori a pășit pragul uzinei. 
Un fapt obișnuit ce se repetă an ■ 
de an. De fiecare dată, însă, eve-‘ 
nimentul acesta prilejuiește o a- 
devărată sărbătoare a școlii, a u- 
zinei; de fiecare dată această săr
bătoare e mai frumoasă, mai en
tuziastă, mai bogată în semnifi
cații. Căci fiecare nouă generație 
de constructori de mașini elec
trice — strungari, frezori, sculeri, 
sudori și lăcătuși 
tori, încadrați în 
nei — aduce cu 
tinereții, dorința
experiența muncitorilor vîrstnici, 
hotărîrea de a munci astfel îneît

mecanici mon- 
colectivul uzi- 
ea prospețimea 
de a-și însuși

pioniereasca
„La luptă pentru cauza Partidului 

Muncitoresc Romîn, fii gata !'•
„Sînt gata întotdeauna" ! — ră

sună limpede, ca un angajamont, 
glasurile cristaline ale pionierilor. 
Apoi, în sunetul trompetelor și ră
păitul tobelor, în ritmul sprințar 
al cîntecului pionieresc se arbo
rează drapelul.

Ecoul amplifică melodiile, rosto- 
golindu-le peste pădure. E o săr
bătoare însorită ca zilele fericite 
ale participanților. Dar cîte tainice 
emoții și sentimente, cîte prietenii 
nu se înfiripă în acesta momente 
în uriașul amfiteatru vegetal.

...Ieri a avut loc, pentru pionie
rii și școlarii Capitalei, prima în
tîlnire festivă cu Vacanța. Am 
trecut în această zi pe la tabăra 
de la Mogoșoaia. Ne-au întîmpinat 
peste o sută de pionieri și școlari, 
toți dornici să ne împărtășească 
primele impresii.

Amenajată în pădure, tabăra 
seamănă mai degrabă cu un com
plex, înzestrat cu tot ce este ne
cesar : corturi, cabană sală de 
mese în aer liber etc. Ascunse 
undeva, în frunzișul copacilor, di
fuzoarele stației de amplificare 
transmit melodii tinerești. Aici se 
vor odihni, cîte o săptămînă, peste 
1 300 de pionieri și școlari din 
raionul Grivița Roșie.

— E bine spus se vor odihni, 
căci aceasta ne-a fost și ideea că
lăuzitoare cînd am alcătuit pro
gramul, ne spune tovarășul Victor 
Măldărescu, directorul taberei. 
Jocuri sportive, excursii în împre
jurimi, ștrand, învățare de cîntece, 
concursuri artistic© și sportive — 
totul în aer liber — iată, în mare, 
programul unei săptămîni. La sfîr- 
șitul fiecărei serii nu va lipsi, 
bineînțeles, tradiționalul foc de 
tabără. Totul, pentru ca tinerii 
noștri oaspeți să se simtă cît mai 
bine. (Privind entuziasmul de pe 
fețele copiilor, nu-ți mai trebuie 
alt răspuns).

Am aflat apoi, de la comitetul 
orășenesc U.T.M., că pentru elevii 
Capitalei s-au mai deschis și alte 
tabere : la Buda-Argeș, Snagov și 
Pustnicul. Toate amenajate într-un 
decor care mai de care mai pito
resc, mai ispititor. Peste 15 000 de 
pionieri și școlari își vor petrece 
aici, în aerul tonic și ozonat al 
pădurilor, o parte din fermecătoa
rele zile ale vacanței.

I. ANDREITA

produsele uzinei să fie mereu mai 
bune, să corespundă celor mai 
înalte exigențe. Fiecare nouă pro
moție, prin pregătirea, prin re
zultatele obținute la învățătură, 
înscrie noi file în biografia uzinei.

Evenimentul se repeta de 15 
ani, fiindcă de 15 ani există Urji- 
na „Electroputcre" și tot 15 âni 
de existență sărbătorește acum și 
școala: școala uzinei, pepiniera ei 
de cadre calificate. Cîți oameni 
de nădejde n-a dăruit ea în acest 
timp ! Din fiecare generație de 
absolvenți s-au ridicat zeci și zeci 
de fruntași și evidențiați în pro
ducție: Bălea Marin, Firoiu Mihai, 
Izvoraru Mihai, șeful de echipă 
Ristoiu Dumitru, au terminat cu 
un an în urmă școala, iar acum 
se și numără printre cei mai 
harnici și pricepuți muncitori.

In băncile acestei școli au învă
țat și maiștrii Dinu Paul, Gavrilă 
Gheorghe, inginerii Bădica Paul, 
Vatan Constantin și mulți alții 
dintre actualii maiștri, tehnicieni 
și ingineri ai uzinei.

Astăzi, alți 330 de absolvenți, 
promoția cea mai numeroasă de 
pînă acum a Centrului școlar 
Electroputere, se încadrează în 
producție pentru a continua și 
dezvolta aceste frumoase tradiții.

★

Clipe de neuitat. Pe porțile larg 
deschise al uzinei, în urma fan
farei, intra coloana celor 330 de 
tineri. Sînt mîndri și îmbujorați 
de emoție. Ii întîmpină conducă
torii uzinei, îi primesc, răspîndiți 
de-a-lungul aleilor pe unde trec, 
muncitori vîrstnici și tineri; din 
halele uriașe, împodobite și ele 
de sărbătoare, au ieșit să-i salute, 
să le ureze succes noilor lor to
varăși.

Sala de festivități a uzinei, pa
voazată anume pentru acest eve
niment, se dovedește mai mult 
decît oricînd neîncăpătoare: mun-

citori vîrstnici și tineri, comuniști 
și utemiști au ținut să ia parte, 
ca o familie, la sărbătoarea fii
lor ei.

Vorbește directorul școlii profe
sionale, tovarășul inginer Marin 
Năstase :

‘ — Vă încredințăm asiăzi o nouă 
promoție de absolvenți. Este nu 
numai cea mai numeroasă, dar și 
cea mai bine pregătită promoție. 
Pentru colectivul ■ școlii noastre 
este, o adevărată mîndrie să dă- 
rtiim astăzi uzinei elevi ca sudo
rul Popescu Marcel < și frezorul 
Florescu Iulian, cîștigători ai con
cursului pe meserii, ca sculerii 
Cioplea Gheorghe, Popescu Vic
tor, ca strungarul Istine Crăciu- 
nel sau lăcătușul Cocleț Ion, care 
au absolvit școala și examenul de 
calificare cu media 10. O pregătire 
bună și-au însușit și ceilalți pe care 
nu trebuie să vi-i prezint. Vă sînt 
doar cunoscuți, așa cum vă sînt 
toți cei peste 3 000 de absolvenți 
ai școlii noastre. Doar aici, în 
secțiile uzinei, dovedind străda
nie, hărnicie, învățind de la dum
neavoastră s-au format ei ca 
muncitori și ca cetățeni. Și a::;‘. 
lucru și-a pus amprente solid: 
seriozitate, 
cunoștințe 
ță, curaj, 
pe băieții 
uzină.

Au luat cuvîntul tovarășul di
rector general al uzinei, tovarășul 
secretar al organizației de partid, 
numeroși muncitori în virstâ. Ei 
au arătat că uzina ii primește cu 
toată dragostea și încrederea pe 
noii absolvenți.

— Trăim cu emoție această 
clipă cînd uzina își reîmprospă
tează rindur.le cu un nou conțin-

N. ARSENIE

...în sunetul trompetelor și 
răpăitul tobelor, în ritmul 
sprințar al cîntecului pionie
resc se arborează drapelul

Foto: I. CUCU

, simț de răspw 
temeinice, perseveren 
Iată ce-i caracterizeaz 

care pășesc astăzi în

(Continuare in pag. a HI-a)

In încheierea discuțiilor ia masa rotundă cu tema : 
„SPECIALITATE ȘI CULTURA GENERALA" publicăm 
astăzi, in pagina a 2-a a ziarului cuvîntul acad. 

ȘT. MILCU

at. Pe porțile 
ale uzinei, in 

Jar ei, intră coloana

i

de tineri. Sînt 
fericiți: astăzi se 

înccdreazâ în puternicul de
tașament al clasei noastre 

muncitoare

Un nou obiectiv 
dat în folosință

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru). — In cadrul pla
nului de sistematizare și dezvolta
re a Portului Constanța, construc
torii de la I.C.H. au dat ieri în fo
losință cu 10 zile mai devreme un 
nou obiectiv important : pasajul 
care .face legătura între port și 
oraș. In felul acesta se evită tra
versarea directă peste triajul mare 
din port. Pasajul este construit din 
plăci de beton armaț și grinzi din 
beton pritensionat, executate' p6 
șantier și are o lungime de 235 
metri și o lățime de 11 metri.

CRONICA ACTUALITĂȚII
Crește producția de frigidere „fram“

Producția de frigidere 
„Fram“ crește anul acesta cu 
28 000 bucăți, față de nivelul 
realizărilor anului trecut. Pînă 
acum, industria noastră con
structoare de mașini a și pro
dus peste 175 000 de frigidere 
de acest tip, care au fost li
vrate unităților comerțului so
cialist.

Concomitent cu creșterea 
producției, constructorii aduc

noi'perfecționări acestui prd- 
dus. Materialele folosite pînă 
acum la izolarea termică a 
frigiderelor sînt înlocuite cu 
altele mai eficiente,A care asi
gură totodată și importante e- 
conomii. Alte perfecționări în 
curs de însușire se referă la 
modificarea construcției piede
stalului frigiderelor, la îmbu
nătățirea sistemului de etan- 
șare și închidere a ușilor.

frumoasa pădure de stejari 
Luncâ Jiului, lingă orașul

în
din __
Craiova, a fost amenajat un mare 
ștrand. El are o suprafață de 
12 500 m.p.

în preajma ștrandului au fost

deamenajate vestiare, un centru 
răcoritoare. Locuitorii Craiovei 
care vin să-și petreacă timpul aici, 
au la dispoziție o plajă cu nisip 
pe o suprafață de circa 40 000 m.p.

(Agerpres)

Descoperiri arheologice
in regiunile Banat

și Galați
efectuate 
conducte 
a orașu-

Cu prilejul săpăturilor 
pentru constfucția unei 
de aprovizionare cu apă 
lui. Caransebeș, s-a descoperit un 
tezaur monetar care cuprinde pes
te 950 monede de argint emise în 
secolul al XVI-lea.

★
Tot în urma unor săpături efec

tuate recent pentru amenajarea li
niei C.F.R. din apropierea comu
nei Tulucești și terasa inferioară

' ----- ' 3a lacului Brateș, s-au descoperit 
morminte de incinerație dacice.

Spectacol
BACÂU (de la coresponden

tul nostru). — Sîmbătă și du
minică la Bacău a avut loc un 
spectacol de gală al formațiilor 
artistice de amatori ale așeză
mintelor culturale, sindicatelor 
și cooperației, fruntași la faza 
regională a’ celui de-al ’ 7-lea 
concurs republican. încă o dată 
au fost . aplaudate măestria 
dansatorilor din Berzunți — 
Tg. Ocna și Gherăești Roman, 
pasiunea cu care brigada artis
tică din Racăciuni dezbate cele 
mai semnificative probleme ale 
satului colectivizat. în general, 
flțj.veJ.ul înalt - a caracterizat

programul prezentat de 
cîtev.a sute.de artiști amatori; 
în urma spectacolului au fost 
cunoscuți1 reprezentanții artei 
amatorilor din regiunea. Bacău 
care vor lua parte la întrece
rea inter-regională a celui 
de-al 7-lea concurs. De remar
cat că la etapa a doua a con
cursului s-au întrecut peste 
50 000 de artiști amatori, cu
prinși în 1 600 de formații. A- 
ce^’țea au dat pește 2 000 de 
spectacole la care au participat 
mai bine de un milion de spec
tatori.

cele

i

, Sub semnul pelicanului alb, al 
cerului deocamdată constant al
bastru, și al mării capricios mul
ticolore, și-a deschis ieri larg 
porțile Teatrul de vară din Ma
maia. Atmosfera primei noastre 
competiții cinematografice, găz
duită de modernul amfiteatru cu 
1 200 de locuri : însuflețită. Vîn- 
tul opiniei publice,: prielnic,. un 
bun linșaj. Pasagerii cursei festi
ve : oaspeții de peste hotare, .nu
meroși creatori ai filmului romi? 
nesc și,iui auditoriu entuziast. 
.Dispuși să revadă cu .același , mte- 
_r.es realizările cunoscute ca : „Tu-, 
dor", „A fost prietenul meu' 
>,Pași; spre lună", „Un surîs în 
plină vafă“, „Dragoste lungă de 
.0 seară*, ori să dea gir critic unor 
prime vizionări : „Străinul", „Co
moara de la Vadul Vechi", docu
mentare recente, filme animate. 
Judecători în instanțe artistice : 
scriitori și cineaști : Eugen Barbu, 
Ion Popescu Gopo, Eugen Mân
drie, Mircea Drăgan, Colea Răutu, 
Ion Bostan, Aurel Samson, Dan 
lonesov Teodor Grigoriu. Ju
riul, . activ, harnic, deloc in
teresat de plajă, se întru
nește azi în prima ședință de 
lucru’ spre a-și alege președintele. 
Cum pînă Ia ora transmiterii u- 
verturii festivalîere încă nu se cu
noaște mai mult la acest capitol 
— încercăm un „riash-back“ , ca 
să folosim termenul cinemato
grafic, și ne întoarcem cu o seară 
în urmă la teatrul în aer liber 
„Ovidiu".’ „Primul nostru festival 
are un caracter nepretențios, de 
lucru, și adăugăm modestia orică
rui debut; dar prezentarea filmu
lui romînesc a devenit destul de 
promițătoare pentru ca această 
confruntare colegială să se desfă
șoare sub semnul unei legitime 
exigențe artistice", rostea, în cu- 
vîntul său de deschidere, președin
tele consiliului cinematografic,

Mihnea Gheorghiu. Au fost pre
zentați, după aceea, publicului> 
principalii realizatori ai filmelor 
■„Tudor** ■ și „Memoria trandafiru- 
•lui“ ; Lica Gheorghiu, Emanoil 
Pctruț/ Lucian Bratu, Constantin 
Ciubotaru, Sergiu Nicolaescu, căl
duros primiți de asistența prime
lor filme de compoziție,

„E un eveniment- pentru istoria 
cinematografiei romînești", saluta 
festivalul regizorul Mirceâ Drăgan.

„După ce ne-am asigurat o pa
letă largă de genuri cinematogra
fice, am început să ne preocupăm 
și de 'calitate" constata cu mulțu
mire operatorul Ion Bostan.

„Filmul romînesc, despre care 
se tot spunea înainte că se află 
la începuturile sale, tinde acum' să 
demonstreze că a pornit ■ pe 
un drum care-l va duce, desigur-, 
la ■ locul meritat printre celelalte 
arte", este de părere scriitorul Eu*- 
gen Barbu.

„Avem prilejul de a ■ confrunta 
cu publicul creația noastră cine
matografică și a aprecia mai clar 
ce e bine și mai puțin bine, care 
este caracteristica dominată a a~ 
cestui an și ce ne mai rămîne de 
făcut", susținea compozitorul Teo
dor Grigoriu. Am venit la Mamaia, 
adaugă el dornic de a revedea fil

mele . în competiție cu ochiul exi-

ALICE MĂNOIU

(Continuare în pag. a 111-a)
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La masa rotunda a „Scinteii tineretului" cu tema
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Relația dintre cultura generală și spe
cializare constituie una dintre problemele 
actuale ale învățămîntului și în general 
ale procesului de formare intelectuală și 
morală a tineretului. în ceea ce mă pri
vește nu cred că există un om cu o cul
tură generală în sensul strict al cuvîntu- 
lui. Cine poate realiza în epoca noastră o 
cultură generală extinsă pînă la univer
sal ? O asemenea personalitate aparține 
unui trecut îndepărtat. Omul numai de cul
tură generală este în realitate un diletant. 
Epoca noastră recunoaște în primul rînd 
specialistul, care poate avea sau nu o 
cultură generală.

Specializarea omului modern rezultă ca 
o necesitate pe de o parte din acumula
rea formidabilă a cunoștințelor imposibil 
de cuprins, iar pe de altă parte din nece
sitățile societății la nivel de infra și su
prastructură.

Iată de ce specializarea și cultura gene
rală sînt în același timp probleme indi
viduale și sociale.

Pentru tineret este necesară în primul 
rînd specializarea. Numai în calitate de 
specialiști putem stăpîni onorabil un do
meniu restrîns al științei și putem parti
cipa cu eficiență la realizarea bunurilor 
materiale și spirituale.

Dacă specializarea ne apare ca o limita
re însoțită de o adîncire în formația noa
stră, cultura generală poate fi definită ca 
tot ce se situează în afara specialității.

Așa cum ne arată învățămîntul, specia
lizarea, sub expresia ei cea mai simplă de 
limitare, și cultura generală sînt insepa
rabile, formînd de fapt un proces unic de 
educare și instruire a omului.

Această caracteristică este demonstrată 
de etapele învățămîntului începînd din 
școala medie și terminînd cu cel univer
sitar. Aș putea folosi o exemplificare 
personală pentru a ilustra realitatea aces
tui proces.

Școala medie de acum cîteva decenii ne 
obliga să ne orientăm în clasa a V-a spre 
secția reală sau clasică. Iată o primă 
treaptă de specializare urmată după baca
laureat de a doua treaptă care ne dirijea
ză spre o anumită facultate din cele cîte
va sute care există astăzi în țara noastră. 
Dar procesul de specializare nu s-a termi

nat aci. O dată cu absolvirea facultății 
urmează a 3-a treaptă de specializare in
tr-un domeniu mai îngust care ne defineș
te în final ca specialiști într-un anumit 
domeniu.

Cu toate acestea procesul de speciali
zare nu s-a terminat pentru acei care se 
îndreaptă spre cercetarea științifică- La 
acest nivel se produce o nouă limitare 
care singură ne permite să stăpînim un 
domeniu al științei.

Putem conchide deci că procesul de 
specializare poate continua multă vreme 
în formaț’a noastră și, pentru unele cate-

Are cuvîntul

acad.
ȘTEFAN MILCU

gorii, aproape toată perioada activă a 
vieții.

Tinerii în epoca noastră trebuie să ur
mărească cu stăruință formarea intr-o 
specialitate și să depășească astfel dile
tantismul. Societatea modernă nu necesită 
și nu apreciază pe acei care știu de toate 
în suprafață, dar nu știu nimic temeinic 
în fond.

★
Pledoaria pentru specializare nu în

seamnă deloc negarea culturii generale. 
Fiecare dintre noi nu se poate resemna la 
o specializare îngustă, cu excepția unor 
resurse personale modeste. Omul este o 
ființă complexă, capabil să cunoască, să 
gîndească și să simtă varietatea și fru
musețea universului, și a creațiilor uma
nității.

Specializarea ne oferă prea puțin în 
comparație cu vastul tezaur al culturii, 
științei și artei. Ar fi greu pentru cei mai 
mulți dintre noi să acceptăm această limi

tare. De altfel structura biologică a omu
lui contravine acestei îngustări. Se știe că 
creierul ncstru conține aproximativ 20 
miliarde neuroni (celule) ceea ce îi con
feră o mare capacitate de înregistrare și 
de conexare la informațiile precedente. Un 
specialist folosește numai o parte limitată 
din acest potențial. Restul rămîne mai 
mult sau mai puțin utilizat.

Există deci spațiu cerebral suficient 
pentru a depăși specializarea, mai ales 
dacă există aspirații și interese multiple 
intelectuale. Dar timpul nu ne permite să 
rezolvăm această informație mai cuprin
zătoare. De fapt, aici apare una din con
tradicțiile principale ale relației speciali- 
zare-cultură generală.

Credem că și din această cauză cultura 
generală nu trebuie făcută la întîmplare. 

în extensiunea culturii generale trebuie 
să introducem o limitare care, după opi
nia mea. se poate considera în primul 
rind in legătură cu domeniile de contact 
aie specializării și în al doilea rînd cu 
..valențele' personale care rezultă din 
personalitatea fiecăruia dintre noi.

In prima categorie cultura generală se 
leagă direct si completează specializarea, 
contribuind la formarea unei specializări 
mai largi și mai fecunde.

Dacă un scenograf sau un medic are 
nevoie de electronică, trebuie s-o învețe 
în măsura și atit cit ii este necesar- în 
formația mea ca endocrinolog a trebuit să 
mă informei in domeniile limitrofe bio- 
chimiei si biofizicei, în care am procedat 
după tipul culturii generale în speciali
tăți învecinate.

Această cultură generală ia frontierele 
specialității are o influență binefăcătoare 
asupra acesteia din urmă prin amplifica
rea contactelor de idei, a interrelațiilor 
fenomenelor și prin calitatea interpretă
rilor.

Cultura generală după criteriul valen
țelor personale este determinată de inte
resul fiecăruia dintre noi pentru un anu
mit domeniu al științelor, artelor și cul
turii. Cultura generală de acest fel dez
voltă personalitatea, amplifică posibilită
țile personale, ne permite un contact mul
tilateral cu realitatea universului și o tră
ire mai intensă.

Cultura generală în artă, literatură, filo
zofie și în alte domenii se fasfrînge și în 
activitatea noastră ca specialiști. Numai 
acest fel de cultură atenuează dezavanta
jele umane ale specializării. Medicina 
cunoaște acest fenomen în persoana ace
lor mari medici care au depășit tehnicita
tea „doctorilor' prin umanismul la care 
au ajuns datorită culturii lor generale.

Formarea culturii generale începe de 
timpuriu, prin semnalizarea domeniilor 
multiple ale culturii ce o pot face părinții 
și profesorii. Fiecare dintre noi purtăm cu 
recunoștință imaginea și amintirea unor 
profesori care ne-au deschis porțile spre 
universuri necunoscute și nebănuite la 
vîrsta noastră. îmi reamintesc de acel mi
nunat profesor de limba rdmînă care în- 
tr-o zi a venit în clasă cu textul piesei 
„Inșir-te mărgărite", din care a început 
să ne citească cu pasiune. Am aflat atunci 
că există o lume a poeziei și dramei care 
nu-i expusă în manuale din care cineva 
te ascultă și te notează.

Așa cum, ascultîndu-1 mai tîrziu pe 
G. Enescu am descoperit lumea lui Bach 
și Beethowen care nu exista nici măcar 
în josul paginei din cărțile noastre.

Mai tîrziu, la facultate, l-am cunoscut 
pe prof. Fr. Rainer, acel mare umanist 
care mi-a dezvăluit patosul științei și al 
gîndirii umane creatoare de valori spi
rituale.

Aceste por ți ale culturii generale au 
rămas pentru mine permanent deschise.

O ultimă problemă merită să fie discu
tată, care a fost de fapt adusă în cîteva 
întrebări- Dificila rezolvare a relației op
time între specializare și cultură generala 
ar putea fi soluționată cu ajutorul revo
luției care trebuie să se producă în teh
nica de învățare, aș spune mai exact de 
informare? Este sigur că modelele ciberne
tice, metodele audio-vizuale, publicațiile 
speciale de știință condensate și alte for
me posibile vor rezolva metodica unei 
informări rapide și esențiale.

Nu cred întrutotul vătămătoare tipul 
de publicații informative condensate în
tr-un domeniu sau altul al științei și cul
turii. Omul modern are din ce în ce mai 
puțin timp pentru o informare exhaustivă. 
Avem nevoie de metode informaționale 
care să ne transmită rapid și esențial ce-i 
necesar pentru specializare și mai ales 
pentru cultură generală.

Am încercat personal să-mi reconsider 
modul de a citi pe măsura specializării, 
trecînd de la lectura cuvintelor, succe
siv la lectura frazelor și a capitolelor. Am 
trecut de la lectura fracționată la un fel 
de „fotografiere" a textului, procedeu po
sibil pentru un specialist.

Sînt convins că posibilitățile noastre de 
adîncire a specializării și de extindere a

culturii generale necesită o gîndire mai 
rapidă, o sesizare a esențialului și noi 
metode pentru a crește cantitatea de in
formație care ne-o oferă societatea mo
dernă.

în acest fel va fi posibil să se amplifice 
cultura generală iiteraro-artistică a omu
lui de știință, dar și cultura generală 
științifică a artiștilor, filozofilor și uma
niștilor în generaL Se consideră de obi
cei ca o serioasă lipsă absența cunoștin
țelor minime de literatură, poezie ș.a. dar 
mai puțin ignorarea marilor schimbări 
care s-au produs în concepția despre uni
vers, despre structura atomului, și alte 
domenii ale științelor în epoca noastră.

Nu cred că cineva iși poate forma o 
cultură generală pe nesimțite. Ca și în 
specializare trebuie să facem un efort 
susținut pentru formarea unui orizont tot 
mai larg dincoicr de frontierele speciali
zării. Nimic nu se înregistrează în creierul 
nostru și nu se leagă organic fără o 
cheltuială de energie și fără o structurare 
capabilă să reflecte pe de o parte lumea 
în imensa ei varietate și frumusețe, iar 
pe de altă parte să desăvîrșească și să ex« 
prime posibilitățile personalității noastre.
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La îneepulu: d?2bat€nj au luat parte 
academicienii A. Moga. E. Nyaradv, Eu
gen Bora (Vezi „Scâiteia tineretului" nr. 
4 620), Gtigore Moisil și Emil Petrovici 

(nr. 4 631)
După apariția in ziar a articolelor sem
nate de oamenii de știință mai sus men
ționați. la invitația redacției au partici
pat la o dezbatere pe această temă, în 
jurul ,.mesei rotunde*. academicienii C. D. 
Nenițescu, Emil Condurachi, proi. univ. 
Marcel Breazu. scriitorul Marcel Breslașu, 
academicienii Miron Nicolesai, Al. Philip- 
pide, N. Sălâgeanu, proi. tmiv. Edmond 
yiicolau, acad. proi. Ș te ian Milcu, precum 
și un număr de studenți fruntași la în
vățătură din facultățile Capitalei.

Participările la discuții (în ordinea 
enunțată mai sus) cu aDărut în numerele 
4674, 4677, 4678, 4680. 4683, 4684 ale zia
rului nostru.

Dînd cuvîntul tov. acad. prof. Ștefan 
Milcu, încheiem aceasta dezbatere rodni
ca cu convingerea că cititorii noștri, stu
denții, au tras și vor trage prețioase în
vățăminte din staturile și îndemnurile 
pline de grijă ce le-au fost adresate, vor 
da curs acestora, străduinda-se să dobân
dească o temeinică pregătire profesională 
și o bogată cultură generală.

Redacția ziarului mulțumește în numele 
cititorilor săi, oamenilor de știință și cul
tură care au răspuns cu multă căldură 
invitației de a-și spune cuvîntul într-o 
problemă de deosebită Însemnătate pen
tru formarea viitorilor specialiști.
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In aceste zile pe lacul Cișmigiu

Foto) N. STELORIAN

Terenuri în pantă 
plantate cu pomi

Colectiviștii din re
giunea Banat acordă o 
deosebită atenție folo
sirii Cit mai raționale 
a terenurilor agricole. 
Ei au sporit suprafața 
arabila a regiunii cu 
încă 1800 hectare, au 
irigat o suprafață de 
peste 2 400 de hectare,

iar pa terenurile în 
pantă ău plantat pdfcte 
1 600 de hectare cu 
pomi și viță de vie. 
Economiile obținute 
pînă acum de pe sea
ma acestor lucrări se 
ridică Ia 4 200 000 lei.

ION MEDOIA
profesor

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Etapa a ll-a
plină

desfășurare
• în raionul Sebeș

La etapa I a Spartachiadei 
republicane, desfășurată în ra
ionul Sebeș, cele 48 de asocia
ții sportive cuprinse în această 
mare competiție de masă au 
mobilizat un număr de peste 
18 960 participant. Ei s-au în
trecut pe terenurile de sport la 
17 ramuri sportive din care at
letismul, turismul, tirul, fotba
lul și voleiul au atras cel mai 
mare număr de tineri. Merito
riu este faptul că la cele mai 
multe întreceri din cadrul Spar
tachiadei republicane asocia
țiile. în colaborare cu organi
zațiile U.T.M., au reușit să an
treneze un număr de peste 
6000 de fete. Acum, cînd bi
lanțul primei etape s-a în
cheiat, reiese că întrecerile 
sportive au dat rezultate bune 
acolo unde au fost temeinic or
ganizate și unde a fost mo
bilizat un număr mare de par- 
tîcipanți Ia majoritatea ramuri
lor de sport prevăzute. Astfel, 
în asociațiile sportive Știința 
Sebeș, Știința Miercurea, Re
colta Apoldul de sus, Recolta 
Cut etc., pe lîngă faptul că la 
întreceri s-au înfruntat majori
tatea tinerilor, au fost înregis
trate și cele mai bune rezulta
te. La săritura în înălțime, Ia 
aruncarea suliței și greutății, 
tinerii David Nicolae (Știința 
Miercurea), Ignat Mircea, (Ști
ința Sebeș) și respectiv Șușter 
Ecaterina de Ia Știința Sebeș au 
doborî t recordul regional la 
toate probele amintite. A fost 
obținut, de asemenea, un nou 
record raional la 4x100 metri 
plat.

Asociațiile sportive din ra
ionul nostru au trecut, după 
1 iunie, la organizarea etapei 
pe grupe de asociații la urmă
toarele ramuri de sport: fot
bal, volei, tir, șah. In cele 3 
săptămîni parcurse din etapa 
pe centre de comune și orașe, 
au participat peste 850 de spor
tivi. Duminică 21 iunie, această 
etapă s-a încheiat la tir și șah, 
iar la fotbal și volei se va ter
mina în cursul acestei săptă
mîni.

Consiliul raional U.CF.S. 
în colaborare cu comitetul ra
ional U.T.M. și comisia de or
ganizare a Spartachiadei repu
blicane, au luat toate măsurile 
pentru organizarea etapei ra
ionale la care vor fi mobilizați 
cîștigătorii etapei pe centre de 
comune și orașe și campionii a- 
sociațiilor sportive. Această e- 
tapă se va desfășura în zilele 
de 5—12 iulie în orașul Sebeș 
și va antrena peste 800 de par- 
ticipanți.

Printre măsurile luate în ve
derea bunei organizări a etapei 
raionale, au fost instruite co
misiile raionale pe ramuri de 
sport, se pregătesc bazele spor
tive care vor găzdui întrece
rile și se face o largă popu
larizare a acestor competiții 
prin toate mijloacele. Iar în 
cadrul asociațiilor sportive, ti
nerii iși continuă în aceste zile 
antrenamentele în vederea ob
ținerii celor mai bune rezul
tate.

După cum s-a 
mai anunțat peste 
cîteva zile își va 
începe turneul în 
țara noastră, cunos
cuta echipă italiană 
de fotbal F.C. La
zio. în primul meci 
echipa italiană va 
întîlni joi cu în
cepere de la ora 
19,45 pe stadionul 
Republicii la lumi
na reflectoarelor e- 
chipa Progresul. în 
deschidere, de la 
ora 18, meciul 
restanță de campio
nat : Rapid-Steagul 
Roșu Brașov.

PE SCURT • PE SCURT
î

5 cin taia
tineretului

• La Bistrița
I

CORNEL BREAZU 
instructor organizatoric 
al Consiliului raional 

U.C.F.S. Sebeș

Stadionul orășenesc din Bis
trița a găzcmit duminică între
cerile etapei a Il-a a Sparta- 
chiadei republicane. Cei peste 
300 de participant, cîștigătorii 
etapelor comunale și interco- 
munale, au oferit numeroșilor 
spectatori dispute pasionante.

La început s-a dat startul la 
probele de atletism. O compor
tare deosebită a avut Ilia Ro- 
dica din Prundul Bîrgăului, 
care a cucerit detașat titlul de 
campioană raională la 100 metri 
plat. Demnă de remarcat com
portarea tinerelor colectivis
te Coman Ileana și Popa 
Ana din comuna Teaca, care au 
cucerit primele locuri la 200 m. 
plat și 800 m. femei. Băieții 
s-au remarcat la întrecerile de 
fotbal, volei și în special la 
haltere și sărituri. La haltere, 
tricoul de campion a revenit 
tînărului Octavian Pușcașu din 
Bistrița, în vîrstă de numai 17 
ani. De la început, interesantă 
s-a dovedit a fi proba de sări
tură în înălțime la băieți. Ca și 
la haltere, titlul de campion a 
revenit tot unui tînăr bistri- 
țean de aceeași vîrstă cu Puș
cașu, Pop Nicolae, care a reu
șit să treacă ștacheta ridicată 
la 1,70 metri.

După-masă, au continuat să se 
desfășoare jocurile sportive. 
S-a făcut de la început remar
cată prin jocul viu și dinamic 
echipa bistrițeană de handbal 
în 7 care pleacă la etapa re
gională nu numai cu dorința de 
a obține titlul de campioană, 
dar și cu posibilități certe de 
izbîndă. La sfîrșitul întrecerilor 
tov. Gheorghe Băloiu, pre
ședintele consiliului raional al 
U.C.F.S., ne-a împărtășit cîte
va impresii despre desfășura
rea Spartachiadei în raion.

— în prima etapă au partici
pat la întreceri peste 36 000 
de tineri, printre care a- 
proape 10 000 de fete. Colabo
rarea mai strînsă cu comitetul 
raional al U.T.M. și cu organi
zațiile U.T.M. din comună s-a 
dovedit a fi rodnică. In comu
nele Teaca, Măricel, Prundul 
Bîrgăului, Iad, Organizațiile 
U.T.M., împreună cu asociații
le sportive, au mobilizat aproa
pe pe toți tinerii la startul 
Spartachiadei. Pentru următoa
rea perioadă ne-am propus să 
organizăm în fiecare comună 
întreceri ale Spartachiadei în 
cadrul duminicilor cultural- 
sportive.

O iazâ din meciul feminin 
de tandba/, disputat dumi
nică între echipele din ora
șele Victoria și Făgăraș. A 
cîștigat prima iormație cu 

12—5.
Foto: S. SPIREA

Miercuri de la o- 
ra 17, pe pista 
stadionului Dinamo 
din Capitală se va 
desfășura un inte
resant concurs in
ternațional motoci- 
clist ’ 
La 
vor 
mai 
gători din lugosla-

de dirt-track. 
acest concurs 
participa cei 

valoroși aler-

via, R. P. Ungară și 
R. P. Romînă.

In finala turneu
lui internațional de 
fotbal de la Flo
rența, echipa brazi
liană Sao Paulo a 
învins cu scorul de 
1—0 (1—0) pe Ze
nith Leningrad. Pe 
locul trei s-a clasat 
Benfica Lisabona, 
care a dispus cu 
4—î de Florentina 
(Italia).

Pe lacul Himki 
de lîngă Moscova 
s-a desfășurat sîm- 
băta și duminică 
un mare concurs 
internațional de ca- 
iac-canoe la care 
au participat spor
tivi din R. P. Ro
mînă, Danemarca, 
R. S. Cehoslovacă 
și U.R.S.S. într-una 
din cele mai inte
resante curse, caiac 
—4 (1000 m), pe
primul loc s-a cla
sat echipajul R. P. 
Romîne format din

Vernescu, Anasta- 
sescu, Țurcaș, Scet- 
nic cu 3'17”2/10.

Duminică dimi
neața au luat sfîrșit 
în sala sporturilor 
din Constanța cam
pionatele interna
ționale de gimnas
tică ale R. P. Ro- 
mîne. In ultima zi 
au avut loc probele 
pe aparate la care 
au evoluat cei mai 
buni 6 din primele 
două zile ale con
cursului. La femi
nin reprezentantele 
noastre au ocupa: 
primul loc la toate 
aparatele prin So
nia Iovan (sărituri 
și paralelei și Elena 
Leuștean (bîrnă și 
sol). Probele mascu
line au fost domina
te de reprezentanții 
noștri 
clauș, 
Szilaghi 
Orendi.

Petre Mi- 
Alexandru 
și Frederic

t

(Agerpre*»

■x- > V -• >
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Intîlnirea feminină de atletism 
dintre reprezentativele țârii noa
stre și Italiei disputată duminica 
la Bari s-a soldat cu o vzicroasa 
victorie romîneasci : 63 la 32. p.

Punctul forte al echipei noesti 
an fosț aruncătoarele, care a:, 
reușit să se plaseze pe primele 
două locuri Ia cele trei pri^e de 
aruncări ale infîhririi. Dintre per
formanțele lor se cuvine remar
cată urunesrea lui Maria Diaco- 
nescu de m la suliță, rezul
tat de vt internațională. De 
asemenea li 800 m Flanca Gre
cesc» și Ehsabeta Teodor of s-au 
clasat pe primele locuri cu 2:09,8 
și respectiv 2^,9. In schimb la 
probele de zoo și zoo m nu am 
reușit să ne clasăm deăt 
mele locuri. Cursa de 400 m, după 
o luptă epuizantă între atletele 
noastre p italianca Cesari a re- 
crnit Ioanei Petrescu (57,5 sec).

Manda Balaș a cîștigat înălți
mea, iar Viorica Viscopoleanu să
ritura râ lungime cu 6,ix m după 
o dispută frumoasă cu italiencele 
Vettorazzo (6^7 m) și Trio 
(6/o6 m).

Victoria asupra echipei italiene 
confirmă valoarea bună a echipei 
noastre feminine.

• Duminică pe stadionul Repu
blici, Valeriu furcă a continuat 
seria recordurilor pe care le-a bă
tut in acest an. De astă dată însă.

o probă neclasică, ^00 m pitit. 
El a reușit 33,9 sec. Față de 34,0 
i-::. vechiul record, care eva deți- 

de Ion Wiessenm^iev,
• Campionatele republicane & 

atletism ale juniorilor ffe apropie
faza finală. In țară s-a dispu- 
faza pe regiune. Iu Capitală 

fazele pe orașul Bua&eșfi, care 
coincid și cu finala canipipauitului 
Capitalei, sînt pJVgramaU astfdx 
astăzi și inîine pe stadionul 
pubhcii pentru juniori categoria a 
11-a; la 26—27 Și 28 iunie pen>- 
tru juniori categoria l. In cadrul 
acestor concursuri se var disputa 
și probele combinate de pentatlon 
pentru junioarele $i juniorii 
„mari" și triatlon pentru junioa
rele și juniorii „mici".

Finala campionatului republi
can al juniorilor de categoria 1 
și categoria a Il-a va avea loc 1a 
Brașov la 17, 18 și 19 iulie.

• In zilele de z, 2 și 3 iulie va 
avea loc în București finala cam
pionatelor republicane școlare. 
Vor lua parte selecționatele de 
elevi ale tuturor regiunilor din 
țară.

Cu această ocazie vor participa 
și cîțiva atleți juniori de valoare 
ca Mthaela Peneș, Gabriela Rădu- 
lescu, Constantin Costache, Petre 
Ciobanu, etc.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

ION RUS

Aniversarea lui Pierre de Coubertin
Luni, 

Central

Andrei a scos In meciul pu Dinamo București, de 5 ori balonul din poartă
Foto 1 A ROIBV

I
i

la sediul Consiliului 
al U.C.F.S., a avut 

loc intr-un cadru festiv ani
versarea a 100 de ani de 
nașterea
Coubertin, inițiatorul Jocuri
lor Olimpice moderne. Despre 
opera eminentului pedagog 
francez a vorbit prof. Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
U.CJ.S., vicepreședinte al Co
mitatului olimpia romîn. La

la 
lui Pierre de

festivitate au participat 
membri ai Comitetului olim
pic romîn, cadre de conduce* 
re de la Institutul de Cultu
ră Fizică, 
meniul 
ciști 
sportivi 
nea, au 
tanți ai Ambasadei Franței Ta 
București.

cercetători tn do- 
culturii fizice, acti- 
sportivi, antrenori, 
și ziariști. De aseme- 
luat parte reprezen-

(Agereres)

Cuplajul interbucureștean
interbucu- 
(indiferent

uplajul 
reștean 
că meciul Dimtmo-
Rapid iși pierduse 

jumătate din impor
tanța pe care spec
tatorii cu și fără 

atribuiau în urmă cutrompete i-o __________
două săptămîni) a adus în tribu
nele de la ,^3 August" aproape 
70000 de oameni, Mulți au ple
cat oftintL

Partida Progresul-Steaua (2—1), 
departe de a entuziasma pe ci
neva ca factură tehnică, ne-a ți
nut atenția încordați, în anumite 
perioade de timp, numai și numai 
prin enorma cantitate de energie 
aruncată tn luptă de colegii Iui 
Mândru. Sătui să tot fie duca 
bătăilor, cei de la Progresul — 
amintindu-și probabil și de timpul 
cind suporterii mergeau să-i vadă 
la lucru și in provincie nu încă
peau intr-un tren de zece vagoane 
— au început jocul deciși să răs
toarne toate pronosticurile. Zeii, 
dar mai ales înfumurarea milita
rilor (după cele 7 goluri servite 
portarului de la U.T.A. unul din 
jucătorii militari afirma că „o 
să-i dăm și lui Mîndru vreo 5-6“) 
le-au venit în ajutor din primele

minute. La o lovitură liberă, 
Mafteuță a săltat mingea peste 
apărătorii de la Steaua și D. Po
pescu a reluat cu capul în plasă. 
In tribune — uimire. Golul i-a 
întărit moralicește pe cei de la 
Progresul căci de acum și pînă a- 
proape de sfîrșit, bine sau rău, ei 
sînt cei care poartă jocul. Și chiar 
cind Steaua egalează (o splendidă

Oaldă, în revenire de formă — 
retează treptat replica militarilor. 
Spre sfîrșit, obosiți, jucătorii Pro
gresului cedează, dar Steaua, lip
sită de vigoarea de altădată, nu 
poate egala.

Reprobabil gestul lui Dumitru 
Nicolae de-a izbi cu picioarele în 
adversar. Eliminarea lui t, intru

aart, 'ăac-ar fi încercat, l-ar fi pu
tut apăra doar cu o singuri mini 
— și golul acesta a sufocat in- 
treaga echipă a Rapidului — foaT- 
te slab pregătită moral — și a 
transformat-o în victimă sigură.

Dar s-o luăm întîi cu învingă
torii. Dinamo-București este — 
faptul se cuvine subliniat și în
scris cu majuscule — echipa cea 
mai bună a campionatului. Sigură 
pe ea, cu o apărare beton, cu o 
linie de mijlocași excepțională și o 
înaintare mobilă (excepție Haidu 
care fuge mult, dar zadarnic și

Dinamo că are ca punct forte t- 
pararea. De data aceasta punctul 
forte a fost înaintarea și in pri
mul rind extremtil dreapta Ptrcă- 
lab, apoi NumceiUer VI și Frățilă. 
Pîrcălab a făcut două gaturi și a 
marcat dona din acțiuni personale. 
Al doilea gol pe care l-a înscris — 
a pornit cu mingea din marginea 
propriului careu și a driblat abso
lut tot ce i-a ieșit în cale, 6 ad
versari și un coechipier, inclusiv 
pe Andrei — va fi, sînt sigur, și 
peste ani, obiect de discuții. Este 
acest Ion Pircălab (aricit l-au cri-

Dinamo n-a lăsat nici o
speranță Rapidului...

lovitură cu capul a lui Sorin A- 
vram ; prinsă pe peliculă, imaginea 
ar trebui încredințată revistelor 
ilustrate) Mateianu (de multă 
vreme cel mai bun jucător al Pro
gresului și unul din cei mai buni 
din București) continuă să îm
pingă atacul, cu clarviziune și 
uneori foarte spectaculos, spre ca
reul militarilor. Alături de el, 
Știrbei, deosebit de inspirat, Ian
cu bătăios și pus pe fapte mari și

totul justificată. Binevenită și tri
miterea lui Iancu în afara tușei.

Meciul Dinamo-București-Rapid 
(trebuie spus că Rapid și-a deza
măgit suporterii, practicînd, repri
za I, un fotbal sub orice critică) 
s-a încheiat cu un scor sever pen
tru ceferiști. Drept e însă că și-au 
meritat papara. Andrei (după pă
rerea mea, taxat cu prea multă 
largheță drept portar de talie) a 
primit în minutul 1 un gol pe

fuge numai cu capul în pămînt), 
Dinamo și-a adjudecat titlul (chiar 
dacă nu s-ar prezenta la cele 3 
jocuri pe care le mai are de sus
ținut, tot n-ar putea fi egalată în 
fruntea clasamentului) de o ma
nieră demnă de invidiat. Iar în 
partida cu Rapid, băieții din Ște
fan cel Mare au făcut, poate, unul 
din cele mai frumoase jocuri, con
struind și finalizînd acțiuni de 
rară frumusețe. S-a spus despre

ticat și au încercat să-i dea lec
ții unii și alții) cel mai bun ju

cător al nostru.
Lîngă el, Nunweiller VI, dri- 

bleur fin și șuter de temut, a 
constituit un pericol permanent 
pentru poarta lui Andrei (de 'ce 
n-a fost acesta înlocuit cu Urzi- 
ceanu, nu înțelegem).

Ceferiștii au jucat, în repriza-n- 
tîi, complet gîtuiți de enervare 
din pricina golului prim, căzut

Numeroși spectatori au uru 
mărit duminică dimineața 
pe stadionul Republicii din 
Capitală, meciul de rugbi din- 
tțe echipele Grivița Roșie și 
pinamo București, contînd ca 
restanță a campionatului re
publican. La capătul unui joc 
dinamic care a plăcut specta-4 
torilor, echipa Grivita Roșie a 
obținut victoria ou scorul de 
8—3 (5—3). Au marcat Stă-» 
neseu (dintr-o încercare 
formată de Irimescu) și Irl* 
mescu (lovitură de pedeapsă)» 
Pentru dinamoviști a înscris 
Dragomir, la capătul unei 
speetaeutogse șarje,

O fază din meciul de rugbl ) 
Griviță Roșie—Dinamo,

așa cum a căzut. In această primă 
repriză, singur Georgescu s-a miș
cat cec a mai decis, restul apără
torilor au fost inexpresivi și gă
lăgioși (Dan țipa la toată lumea, 
Motroc țipa la Dan și lufta) iar 
înaintașii s-au complicat în pase 
fără rost, driblinguri inutile etc.

In repriza 11-a, cînd lumea se 
ridica să plece, socotind încheiată 
disputa. Rapid a marcat golul de 
onoare și din clipa aceasta a re
născut și a pornit, vijelie, să asal
teze poarta lui Datcu. Un sfert 
de oră, mingea a fost jucată nu
mai în terenul dinamoviștilor •— 
pase fulgerătoare, driblinguri pline 
de fantezie și șuturi năpraznice la 
poartă expediate chiar și de către 
fundași... In acest sfert de oră, 
Rapid a demonstrat toată măsura 
posibilităților sale. Prea tîrzie a- 
ceastă trezire — căci Datcu și 
frații Nunweiller nesolicitați pînă 
atunci, au rezistat cu brio furtu
nii șh către final, cînd nimeni nu 
se mai aștepta, Pîrcălab scapă 
singur, Greavu îl faultează (după 
părerea mea în afara careului) și 
arbitrul acordă un 11 metri pe 
care Frățilă îl transformă impe
cabil.

O dată cu consumarea etapei 24. 
campionatul intră într-o fază fără 
zvîrcoliri. Tot ce era de natură să 
stîrnească senzație și cît de cit 
puțină emoție, a trecut.

FANUȘ NEAGU



Construcții pentru Muzeul memorial JosifVul
I întoarcerea de la Varșovia 

a delegației P.M.R.

noul an școlar
►rmiaarea Ia timp a 
jxtstracțnlor școlare 
Țnstmne una din 
reocupările impor

tate in cadrul pre- 
țătorilor care se fac,
incâ de pe acum, 

pentru i.-.ceperea in dt mai bune 
condiții a viitorului an școlar. 
Ia întreaga regiune sînt prevă
zute a se da în folosință 281 săli 
de dasă. Amploarea acestor con- 
stTucpi se datorește și faptului 

mul școlar 1964—1965 — 
ani generalizării învățămîntului 
de 8 ani — numărul elevilor va 
crește, pe regiune, cu peste 18 000. 
Iată de ce conducerile școlilor, 
sfaturile populare și secțiile de 
invațâmînt acordă tot sprijinul 
realizării acestui obiectiv impor
tant. Căci nu există raion în care 
să nu se construiască. In Mar
ghita, de exemplu, vor fi date în 
folosință 49 săli. O școală medie 
cu 32 de clase, laboratoare și alte 
anexe necesare este deja pe ter
minate. La Popești, o altă școală 
medie se află în faza de finisaj. 
In aceeași fază se află și școlile 
de 8 ani din Nușfalău și Halmasd, 
raionul Șimleu. In raionul Oradea 
numărul sălilor dc clasă va spori 
anul acesta cu 40. Un loc de frun
te ocupă și raioanele Criș și A- 
leșd. Conducerea sfatului popular 
al raionului Ineu s-a îngrijit în 
mod deosebit dc construcția ce
lor 16 săli de clasă. Aceeași grijă 
am întîlnit-o și în comuna Batăr, 
raionul Salonta, unde construc
țiile au fost asigurate cu munci
tori cu înaltă calificare.

In momentul de față, construc
țiile școlare se află într-un stadiu 
avansat, majoritatea lor fiind la 
acoperiș (65 săli) și finisaj (134 
săli). Toate școlile vor fi dotate 
cu mobilier nou, modern : peste 
5000 de bănci, 282 table, 422 
catedre, dulapuri, cuiere, mese de 
laborator etc. In acest sens s-au 
făcut comenzi în valoare de peste 
trei milioane lei.

Un mare volum de muncă este 
efectuat de către colectiviști. A- 
provizionarea cu unele materiale 
lemnoase, pietriș și cărămidă s-a 
făcut, de asemenea, pe plan local. 
Alături de ceilalți colectiviști, ti
nerii au participat cu entuziasm 
la realizarea construcțiilor școlare.

La Școala de meserii din Șim
leu participă la muncă peste 1200 
de tineri. La fel și la Nușfalău și 
Cîmpia Sălaj. La Bale, raionul 
Marghita, numărul tinerilor care 
vin la muncă patriotică n-a fost 
niciodată mai mic de 600. în 
comuna Miersig, raionul Ora
dea, tinerii organizează duminici 
de muncă patriotică. Participarea 
tineretului la construcțiile șco
lare este analizată periodic în șe
dințele de birou ale comitetului 
regional U.T.M. In prezent, se 
impune mobilizarea masivă a ti
neretului Ia îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
23 August. Un punct din aceste 
angajamente îl constituie însăși 
participarea — prin muncă pa
triotică — la terminarea construc
țiilor școlare.

Marea majoritate a noilor 
școli au termenul de realizare 15 
august. Ținînd cont de stadiul a- 
vansat al lucrărilor și de posibili
tățile existente sînt condiții ca 
ele să fie terminate la data sta-

In excursie
Pentru un mare număr de 

mineri din Valea Jiului și de 
Ia Teliuc și Ghelar. siderur- 
giști de la Hunedoara și Că- I 
lan, lucrători din alte între- ' 
prinderi și instituții ale regiu
nii Hunedoara a deverdt o 
obișnuință petrecerea timpu- i 
lui liber în locuri pitorești din 
regiune. In fiecare duminică 
sute de oameni ai muncii urcă 
potecile Parînguhri și Reteza
tului poposind la cabane și , 
admirînd apa liniștita a celor 
peste 40 lacuri iezere alpine 
situate la aproape 2 000 m al
titudine, sau bogăția faunei și 
florei acestor masive. Cei • 
amatori de a cunoaște cit mai 
bine trecutul istoric al regiu
nii și al patriei noastre vizi
tează ruinele cetății și muzeu
lui de la Sarmisegetuza. fosta 
capitală daco-romană. vestitul 
castel al Corvinilor de la Hu
nedoara, cetatea din Alba Iu- 
lia și Observatorul astrono
mic, prima instituție științifi
că de acest fel din țara noas
tră. în astfel de excursii au 
fost anul acesta peste 15000 
de oameni ai muncii din re
giune. *

URMĂRI DIN PAGINA I
Sărbătoarea

intrării in uzină

gent de muncitori, li felicităm din 
inimă și le dorim să adauge prin 
munca lor, noi străluciri la faima 
uzinei, să fie demni de renumele 
ei“, a spus tovarășul Alexandru 
Dombi, directorul general al 
uzinei.

— Cine și-ar fi putut măcar 
închipui acum 20—30 de ani con
dițiile pe care le aveți voi astăzi 
— spunea tovarășul Pîrvu Ion, 
secretarul comitetului de partid al 
uzinei. Săli de clasă primitoare, 
laboratoare, ateliere cu scule și 
mașini, internate v-au stat la în- 
demină pentru a vă însuși mese
ria. Și acum, iată, la numai o zi 
după examenul de absolvire, locu
rile de muncă vă sînt asigurate.

Mulți dintre muncitorii vîrst-

biliti. Sin
în care, datzntâ ntmuiai iaceti- 
mt, lucrările sin: ia urmă.
In raioanele Saloot^ și Gurahonț. 
trei școli, prevăzute a se construi 
în acest an, se află încă în pro
iect. Alte 19 săli de dasâ se află 
în faza de fundație cu toate că 
cele mai multe trebuie date în 
folosință la 15 august. Multe se 
găsesc, de asemenea, la zidărie. 
In mare parte, aceste râmîneri în 
urmă se datoresc unor neglijențe 
ușor de îndepărtat. Este vorba, în 
primul rînd, de așa-zisa „lipsă 
de materiale", mai bine spus, de 
necunoașterea temeinică a situa
țiilor de pe teren. La Berchiu, 
raionul Ineu, constructorii se 
plîng, de exemplu, de lipsă de ci
ment și material lemnos pentru 
cofraj și schelă. La Batăr, însă 
(în raionul Salon ta), există mate
rial lemnos disponibil, iar în în
treaga regiune cimentul este un 
material ușor de procurat; Intre- 

Crisana

a ma

de ar- 
mani-

prinderea regională de construcții 
are chiar surplusuri de stoc. Pen
tru aceasta, însă, se impune o 
cunoaștere amănunțită a fiecărei 
construcții, atît din partea secții
lor de planificare ale sfaturilor 
populare raionale, cît și din par
tea secției de planificare a sfatu
lui popular regional, pentru a 
permite dirijarea judicioasă 
terialelor.

In unele raioane, secțiile 
hitectură și sistematizare 
festă dezinteres pentru proble
mele tehnice privind construcțiile 
școlare din raion. La Popești, de 
pildă, în raionul Marghita, s-a 
schimbat soluția de acoperiș din 
țiglă cu cea în terasă — modernă 
și mai rezistentă. Cu toate că 
existau materialele necesare, deta
liul de execuție, pe care trebuie 
să-l facă, secția raională de siste
matizare, nu există nici pînă în 
prezent. De altfel, această secție 
nu s-a interesat cu nimic de con
strucțiile școlare din raion.

Tot în raionul Marghita am 
mai întîlnit o altă, situație. Sfa
tul popular raional a dat indicații 
sfaturilor populare comunale să 
încheie contracte cu I.R.G.C.L. 
pentru construcțiile de școli și 
reparații generale, cu toate că în 
majoritatea cazurilor (cum, de alt
fel, «-a și întîmplat în cele mai 
multe locuri) construcția putea fi 
asigurată pe plan local. întreprin
derea respectivă pune, de regulă.

"rrrcSa de dansnri e Fabricii de confecții și tricotaje „București".

A doua consfătuire 
a editurilor tehnice 
din țările socialiste

Luni după-amiază s-a des
chis în Capitală a doua con
sfătuire a editurilor tehnice 
din țările socialiste.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de Dumitru Trancă, 
directorul general al Centralei 
editurilor și difuzării cărții din 
R. P. Romînă.

Pe ordinea de zi figurează 
referatele: „Editarea manua
lelor inginerești și a lucrări
lor tehnice cu caracter enci
clopedic", „Editarea dicționa
relor tehnice" și „Rolul pre
zentării grafice — corelația 
dintre prezentarea grafică și 
conținutul cărții".

Primul referat de pe ordi
nea de zi a fost prezentat de 
Aurel Oprean, directorul E- 
diturii tehnice din R.P.R.

Lucrările consfătuirii conti
nuă.

Cu acest prilej s-a deschis 
i o expoziție a cărții tehnico- 

științifice tipărită în R. P. 
Romînă în ultimii ani.

(Agerpres)

nîd au arătat că a-
ceasta veseli, endd^sti, le arâ- 
tește de tinerețea lor, •imh-: 
să simtă și mii smzr tiseril is 
care le-a fost dst faci ei
ucenicia, sc-și rncczvi ~-2Cz dr- 
gînd din uzină in vzzni pentru 
angajare, amenințați ie șomaj și 
foame.

— Vă mulțumim pentru tot ce 
ați făcut pentru noi. 2 răspuns in 
numele foștilor elevi utemzstu! 
Cioplea Gheorghe. Nu ne rârmne 
decit să dovedim ci am înțeles și 
știm sa prețuim toate acestea. 
Iar dovada o vom face muncind 
cu pasiune și abnegație. Desigur, 
ucenicia noastră nu s-a terminat, 
mai avem atitea de învățat. Vi 
promitem insă să fim și pe mai 
departe aceiași ucenici silitori și 
disciplinați, să învățăm de la cei 
cu mai multă experiență, să ne 
străduim să fim la curent in per
manență cu noutățile din tehnică 
și știință. Vom învăța de la mun
citorii vîrstnici, dc la comuniști 
cum să ne comportăm pentru a 
răspunde prin întreaga noastră 
activtiate încrederii cu care ne-ați

k dispoziție 3—4 zidari calificați 
•Construcțiile fiind executate prin 
contribuție voluntara, materialele 
necesare le asigură gospodăriile 
colective). Alături de acești zidari 
lucrează întotdeauna și 15—20 de 
colectiviști. In schimb, la încasare 
I.R.G.C.L. a luat banj și în con
tul muncii colectiviștilor. Și dacă 
la aceasta mai adăugăm și sporul 
de 105 la sută — cheltuieli indi
recte la deviz — aplicat la mano
peră, observăm că suma încasată 
(205 la sută) și practic nejustifi- 
cata, este destul de mare. Ase
menea situații au avut loc la Po
pești, Bale, Dernișoara, Bogeu etc., 
raionul Marghita.

La fel se întîmplă și în cazul 
reparațiilor generale. O asemenea 
reparație, care constă, în fond, în 
spoit, zugrăvit și alte operații 
mai puțin pretențioase, făcută 
prin I.R.G.C.L. se ridică Ia suma 
de circa 13 000 lei, iar pe plan 
local la circa 3 000 lei. (Diferența 
ni se pare, de asemenea, impor
tantă). Trebuie să menționăm că 
gospodăriile colective respective 
au posibilități să realizeze cu 
forță de muncă proprie atît con
strucția școlilor cît și reparațiile. 
Se impune, deci, o verificare amă
nunțită, din partea forurilor com
petente a documentațiilor întoc
mite de către I.R.G.C.L., normali
zarea situațiilor și evitarea lor în 
viitor.

O ultimă observație în ceea ce 
privește construcția celor două 
școli medii din raionele Oradea și 
Șimleu. Deși din fond central, 
construcția lor a început destul de 
tîrziu, datorită stabilirii greoaie a 
amplasamentelor. Vinovatul se 
face aici D.S.A.P.C. din cadrul 
sfatului popular regional. Lucră
rile auxiliare făcute la Șimleu au 
dus la creșterea nejustificată a 
costului construcției.

Pentru mărirea spațiului de 
școlarizare au fost pregătite și o 
serie de amenajări. In acest an 
vor fi amenajate 93 de săi; de 
clasă. In unele raioane au fost 
stabilite locul și data amenajări
lor : Beiuș — Urdiș, Lunca Sprie, 
Șimleu — Camăr, Carastelac, Săr- 
mășag. Sînt, însă, raioane unde 
această problema n-a constituit 
o preocupare : Oradea, Marghita. 
Ineu, de exemplu. E timpul ca 
organele secției regionale de 
învățămînt să analizeze această 
situație și să stabilească dt mai 
repede locul și data începerii a- 
menajărilor.

Aminteam mai sus că sînt po
sibilități ca marea majoritate a 
noilor construcții să fie terminate 
la data prevăzută. O atenție spo
rită din partea forurilor corespun
zătoare, un efort comun, ar duce 
la realizarea cu succes a acestui 
deziderat.

ANCA SCUTAȘU 
arhvtect-proiectant Direcția 

tehnică de investiții 
și construcții din Ministerul 

Inrățămmrului

primit. Aceste cuvinte exprimă 
angajamentul solemn pe care ti
nerii absolvenți și-l vor îndeplini 
cu cinste.

Sărbătoarea a continuat, tinerii 
muncitori au făcut cunoștință cu 
șefii secțiilor în care au fost re
partizați și apoi sub conducerea 
lor s-au îndreptat spre locurile de 
muncă. Momentul cel mai emo
ționat a fost tocmai acesta în care 
tinerii muncitori au luat în pri
mire mașinile, uneltele, cu care 
de-acum încolo vor trebui să-și 
'duca contribuția lor la îndepli
nirea sarcinilor de plan, a anga- 
:zmentelor pe care colectivul Uzi
nei „Electroputere" și le-a luat în 
cinstea celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei.

O zi de neuitat. O zi în care 
Uzina „Electr oput ere' într-o res
pirație caldă, părintească, și-a 
desfăcut larg brațele pentru a pri
mi 330 de muncitori noi. Și, le-a 
așezat bărbâtește pe umerii lor 
spuntndu-și cu satisfacție deplină: 
„sînt tineri, dar pricepuți, voinici, 
și bine pregătiți. Sînt oameni de 
nădejde". 

sîenua csrcetăîcrucr nUriai. 
folcloriști. Pe lingă făptui 

că uumeîe lui Emînescu aso
ciază. chiar și pentru nespe- 
cialîști, pe acela al lui Vulcan, 
de care se leagă debutul celui 
mai mare poet romîn, Iosif 
Vulcan a dus o variată activi
tate de animator cultural iar 
revista condusă de el, deși nu 
i se poate contesta caracterul 
regional, a făcut loc în pagi
nile ei și unor condeie romî- 
nești reprezentative pentru 
întreaga noastră literatură.

Cu cîțiva ani în urmă un co
lectiv de cărturari orădeni au 
încercat să evoce figura lui 
într-un volum omagial. Preo
cuparea față de Vulcan este 
actuală și la Facultatea de fi-

Festivalul cintecului, dansului 

și portului popular

înrre 2 și 9 august, în mai 
multe stațiuni de pe litoral și 
Valea Prahovei va avea loc 
„Festivalul cintecului, dansului 
și portului popular".

Manifestarea urmărește va
lorificarea și popularizarea fol
clorului din diferitele regiuni 
ale țării.

In cadrul festivalului vor e- 
volua ansamblurile folclorice

Drum bun în viață, dragi tineri 
muncitori l

Primul festival 
cinematografic 

național
gent și obiectiv al spectatorului 
curent. Concesiile, circumstanțele 
le-am lăsat la București", ne a- 
vertizează judiciosul membru al 
juriului.

Cu asemenea start întrecerea se 
anunță și interesantă și fructuoa
să. Cele 17 premii vor răs
plăti strădaniile scenariștilor, re
gizorilor, operatorilor, interpreți- 
lor din filmul artistic, ori creato
rilor de documentare. In afara ce
lor 7 lungi metraje ale Studioului 
București, un număr de 25 de 
scurt metraje deja cunoscute, sau 
inedite („Memoria trandafirului" 
de Sergiu Nicolaescu, „Drumuri“ 
al lui Mirel Ilieșu și altele) vor 
intra în competiție. Ne-am adre

nficarea folclorului biboresr.. 
Receni in casa in care a irâi: 
cărturarul ardelean, s-a deschis 
un muzeu memorial care ii 
poartă numele. Ceremonia ofi
cială a deschiderii, la care a 
participat și Nicolae Piru, sin
gurul colaborator al lui Vul
can în viața a avut loc vineri 
19 iunie. în fața oamenilor de 
cultură din Oradea și a invita- 
ților din partea institutelor 
culturale din alte orașe, cît și 
a unui numeros public, tov. 
Gheorghe Chiș, secretarul sfa
tului popular orășenesc a evo
cat aspecte ale activității lui 
Iosif Vulcan. A urmat apoi vi
zitarea muzeului ce ilustrează 
cîteva din preocupările litera

de amatori ale regiunilor Ar
geș, Banat, Brașov, Maramu
reș, Oltenia, Ploiești, Suceava, 
precum și grupul care a obți
nut premiul I la Festivalul in
ternațional de folclor de la Ca
iro. Vor fi prezentate 27 de 
spectacole la Mamaia, Eforie- 
Nord, Constanța, Sinaia și Pre
deal.

(Agerpres)

sat cîtorva tineri — sau încă ti
neri — regizori aț Studioului 
Sahia.

— Pronosticul ?
— „Un film foarte interesant al 

colegului Mirel Ilieșu — „Dru
muri", — conceput ca un poem al 
cotidianului", apreciază Paul 
Barbăneagră, autorul „Portretu
lui original" (dedicat dirijoru
lui George Georgescu) și el pre
zent în concurs.

— Ce credeți, despre filmul lui 
Barbăneagră ? o întreb pe Dona 
Barta. „Ingenios studiu cinemato
grafic al momentului creației in
terpretative. 11 socotesc o realizare 
izbutită a Studioului nostru".

— Dar despre filmul dumnea
voastră : „Din viața peștilor 
exotici" ?

— Că are un titlu imposibil. 
Al 11-lea, cel mai neconcludent 
din cite am propus conducerii Stu
dioului, escamotează răspunsul re
gizoarea micului poem liric din 
lumea marină.

Hotărît, poezia primează la 
Studioul Sahia. Amplă, majoră in 
filmele în curs de realizare, în
chinate glorioasei aniversări a 
Eliberării patriei noastre. Pentru 
Eugen Mândrie, autorul antolo-

lul Emînescu „Și dacă...-. etc. 
De asemenea, exponatele din 
muzeu evidențiază contribuția 
lui Vulcan la dezvoltarea miș
cării literare ardelene, la crea
rea Fondului teatral ardelean. 
Ca ilustrare a activității scrii- 1 
torului sînt expuse lucrări 
dramatice ale sale (unele ju
cate și pe scena Teatrului Na
țional din București), romane, 
nuvele, versuri, povestiri și 
materiale ce dovedesc activi
tatea sa de folclorist.

C. BEJAN

Îngrijită la timfp, cultura de 
iloarea-soarelui care ocupă 
peste 250 de hectare din 
terenul G.A.C. Chirnogi, re
giunea București, a crescut 
frumos. Plantele sînt vi
guroase și se dezvoltă bine. 
De curînd mecanizatorii au 
început executarea celei de 

a III-a prașile mecanice
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CINE
MADAME SaNS-GBNE — film 

pentru ecran panoramic, rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15). DOI COLONEI 
— rulează la Carpați (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20,15), Capitol (orele 
9; 11; ld; 15; 17; 19,15; 2J.30; gră
dină ora 20,30), Grădina Doina 
(ora 21), Floreasca (orele 16; 18,15;
20,30),  Miorița (orele 10; 12; 14).
FATA DIN CASA ROȘIE — rulea
ză la Contrai (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16X30; 18,30; 20,30), Luceafă
rul (orele 16; 18; 20). FERIGA DE 
AUR — cinemascop, rulează la 
Lumina (orele 10—14 în continua
re, 16; 18,15; 20,30). ASASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON — ru
lează la Republica (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19-, 21,15), Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), grădină (ora 20,30), Stadionul 
Dinamo (ora 21), Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Feroviar (orele 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Flamura (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). A 12-3 
NOAPTE — rulează la Doina (ore
le 11,30; 1345; 16; 18,15; 20,30),
Program pentru copii (ora 10). 
CEI TREI MUȘCHETARI — cine
mascop (ambele serii) rulează la 
București (orele 8,45; 12,30; 16,15;
20) , Aurora (orele 9; 12,45; 16,30;
20,15),  Patinoarul 23 August (ora
21) , Modem (orele 9,45; 13,30;
17,15; 20,45), Arenele Libertății 
(ora 21,15). CEI PATRU CĂLU
GĂRI — rulează la Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Co- 
lentina (orele 15,30; 17,45; 20; gră
dină orele 20,30), Ferentari (orele

Eom oan na an an 1 
giei cinematografice, „Pagini din 
istorie" este un prilej ca scena
ristul, totodată membra al juriu
lui, să declare public câ a avut 
cinstea de a realiza o operă cine
matografică ce implică cea mai 
mare răspundere din întreaga sa 
activitate de documentarist

Proaspăt întors de la un festi
val internațional de scurt metraj, 
tînărul inginer și regizor al „Pri
măverii obișnuite", premiat anul 
trecut la Moscova, și al „Memo
riei trandafirului- prezentat cu 
succes la Cannes și Cracovia, 
Sergiu Nicolaescu constată : „Do
cumentarul este un domeniu în 
care este necesar, obligatoriu 
chiar, sa se afirme în cel mai 
înalt grad caracterul național al 
operei cinematografice. După pă
rerea mea, de aid începe să se 
formeze ceea ce se cheamă „o 

școală națională de film". Este 
genul care trebuie să reflecte ime
diat, cu maximum de respon
sabilitate, realitatea țării, peisajul 
său moral și spiritual.

Cred că în prezent se poate 
vorbi la noi de o „școală a filmu
lui documentar romînesc".

Păreri interesante despre arta 
națională, și-au rezervat, desigur, 
pentru conferința de presă de 
astăzi la orele 12 creatorii filmu
lui artistic. Asupra lor vom re
veni.

Du_T.iz.:ă dimineața s-a 
înapciat in Capitală, venind 
de la Varșovia, delegația Par- 
tidului Muncitoresc Romîn 
care a par*.:c:oat la cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Edil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al PAUL, conducătorul 
delegației, Maxim Bergheanu, 
membra al C.C. al PAfJL, 
prim-secretar al Comitetului

Lucrărite Reuniunii internaționale de experți 
in problemele educării tineretului

Luni au continuat în Capi
tală lucrările Reuniunii in
ternaționale de experți în 
problemele educării tineretu
lui.

La puînctul doi al ordinei de 
zi „Activitățile educației ex
tra școlare, în slujba înțele
gerii internaționale", au luat 
cuvîntul experții: Z. Elhabashy 
(R.A.U.), A. Baghli (Algeria), 
A. Sfegrouchni (Maroc), I. 
Samb (Senegal), P. Lesueur 
(Franța), H. Sfar (Tunisia), 
M. Zrelek (R.S.F. Iugoslavia), 
M. Lankasek (R. S. Ceho
slovacă), Al. Bălăci (R.P.R.), 
V. N. Oriol (U.R.S.S.).

Informații
In sala mică a Palatului 

K. P. Romîne, au început luni 
lucrurile celui de-al IV-lea 
Congres Medical Internațional 
organizat de Federația Inter
națională a Rezistenților în 
colaborare cu Comitetul foști
lor deținuți antifasciști din 
Komînia.

Participă reprezentanți din 
19 țări, precum și academi
cieni, profesori, medici din 
țara noastră.

★
Sîmbătă seara a plecat spre 

Belgrad o delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor, condusă 
de tovarășul Octavian Nistor
— secretar al C.C. al U.T.M., 
care urmează să facă o vizită 
oficială în R.S.F. Iugoslavia la 
invitația Uniunii Tineretului 
Iugoslav.

La plecare, delegația a fost 
însoțită de tovarășul Petre 
Knache, secretar al C.C. al 
U.T.M., de membri ai biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.M. 
Au fost de față Sretin Alexici
— secretar al Ambasadei 
R.S.F. iugoslavia la București, 
funcționari ai ambasadei.

BELGRAD 22 (Agerpres).
— La invitația Uniunii Tine
retului Iugoslav, la Belgrad a 
sosit o delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor, con
dusă de Octavian Nistor, se
cretar ai C.C. al U.T.M., care 
Va face o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia.

★
tuni dimineața, delegația 

condusă de Janez Vipotnik, se

MATOGRAFE
14,30; 16,45; 19,15), Grădina Pro
gresul (ora 21). CERUL ȘI MO
CIRLA — rulează la Giulești (orele 
10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15;
20,15),  înfrățirea între popoare 
(orele 1Q; 16; 18,15; 20,30), Tomis 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15, grădi
nă ora 20,30), Melodia (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Grădina Au
rora (ora 21). RUDE DE SÎNGE — 
rulează Ia Cultural (orele 16; 18,15;
20.30) . KALOIAN — rulează Ia Da
cia (orele 10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). FOTO HABER — ru
lează la Crîngași (orele 16; 18; 20). 
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează Ia Grivița (orele 10; 12,15; 
16; 18,15; £0,30), Miorița (orele 
16,15; 18,30; 20,45). LUMEA CO
MICĂ A LUI HAROLD LLOYD — 
rulează la Bucegi (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20), grădină (ora 20,30), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
ANACONDA — rulează Ia Unirea 
(orele 16; 18,15, grădină ora 20,30). 
LOCOTENENT CRISTINA — ru
lează la Flacăra (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). GOLFUL ELENA — 
rulează la Viton (orele 16; 18; 20). 
AVENTURILE UNUI TfNÂR — ci
nemascop, rulează la Munca (ore
le 15; 18; 21), Viitorul (orele 15; 
18; 21), Grădina Vitan (orele
20.30) , Grădina Buzești (orele
20.30) . DOMNIȘOARA... BARBĂ- 
ALBAbTRĂ — rulează la Popular 
(orele 15; 17; 19; 21). LIMUZINA 
NEAGRA — cinemascop, rulează 
la Arta (orele 16; 18,15; 20,30). UN 
SURIS IN PLINĂ VARĂ — rulea
ză la Moșilor (orele 15/30; 18, gră
dină ora 20,30), AGATHA, LASĂ- 
TE DE CRIME ! — rulează Ia Cos
mos (orele 16; 18; 20). FRAȚII 

ANUNȚ
Centrul școlar tehnic și tehnic de maiștri din București, str. 
Poet Cema nr. 1, organizează între 1—15 decembrie 1964, 
o sesiune de axamen de diplomă pentru absolvenții fostelor 

școlii medii tehnice care au aparținut 
de Ministerul Industriei Ușoare

La acest examen se pot prezenta numai elevii fostelor școli 
medii care au susținut examenul de diplomă, cel mult de 3 ori 
și lucrează efectiv în specialitatea pentru care s-au pregătit.

înscrierile se fac pînă la data de 10. X. 1964.
Lămuriri suplimentare pot fi luate de la secretariatul școlii 

zilnic între orele 7,30—20, telefon 2t 25 80.

Direcția Regională a Navigației Civile
Tr. Severin 

EXCURSII
Cu navele de pasageri (capacitate de 120—300 locuri) pe 
Dunăre, în curse regulate și speciale in sectorul Tr. Severin_

I Ada-Kalech — Orșova — Kazane, sau Tr. Severin — Ostrovul 
Mare ca și pe Canalul Bega de la Timișoara la Otelek.

De asemenea, închiriază organizațiilor economice și obștești 
și grupurilor de excursioniști navale de pasageri in scopuri 
turistice sau de agrement pe durată limitată. Doritorii se vor 
adresa prin O.N.T.-urile locale direct filialei O.N.T. Tr. Seve
rin str. Traian nr. 64, telefon 103.

Relații suplimentare la D.R.N.C. sau O.N.T. Tr. Severin.

regional de partid Cluj, 
Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Leonte Ră- 
utu. de membri ai C.C. al 
P.MJL, de activiști de partid.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R. P. Polone în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

Pe marginea discuțiilor, a 
luat cuvîntul reprezentantul 
U.N.E.S.C.O., Pierre Francois. 
La lucrări mai participă și 
prof. Zabiollah Safa, vice
președinte al Comisiei națio
nale U.N.E.S.C.O. din Iran,

Sîmbătă oaspeții au vizitat 
instituții cu caracter artistic 
și educativ din Capitală și 
împrejurimi. Duminică, Va
lentin Lipatti, președintele 
Reuniunii, a oferit participan- 
ților un dejun la Casa de crea
ție de la Mogoșoaia.

(Agerpres)

cretar federal pentru învăță
mînt și cultură al R.S.F. Iugo
slavia, a fost primită de Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și de Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui.

La întîlnire au participat 
Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Du
mitru Popescu, Ion Moraru, 
vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. S. F. Iugo
slavia din R. P. Romînă.

★
Luni la amiază, delegația 

condusă de Franz Dahlem, 
prim-locțiitor al secretarului 
de stat pentru problemele în
vățămîntului superior și de 
specialitate din It. D. Germa
nă, care face o vizită în țara 
noastră, a fost primită de 
Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului.

★
Luni au început Ia Institu

tul Medico-Farmaceutic din 
Capitală, lucrările sesiunii 
Consiliului editorial al Fede
rației Mondiale a oamenilor 
de știință.

La lucrări participă cunos- 
cuți oameni de știință din 
Anglia, R. A. Unită, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, Dane
marca, Franța, R. D. Germană, 
India, Japonia, Romînia, Un
garia, U.R.S.S.

CORSICANI —■ cinemascop, ru
lează la Colentina (orele 11; 15| 
17,30; 20). CAUZE DREPTE — 
cinemascop, rulează la Volga 
(orele 9,30- 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21,15), Grădina Arta (ora
20,15).  BABETTE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop, rulează la 
Lira (orele 15; 17; 19), grădină 
(ora 20,30). TUDOR — cinemascop 
(ambele serii), rulează la Drumul 
Sării (orele 16; 19,30). TÎNĂRUL 
DE PE VASUL COLUMB — cine
mascop, rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30). CASCADA DIA
VOLULUI — rulează la Cotroceni 
(orele 15,30; 17,45; 20). TOTUL 
DESPRE EVA •— rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20). URAGANUL — 
rulează la Buzești (orele 15,30- 18). 
ÎNDRĂGOSTITUL — rulează la 
Grădina Modern (orele 20,15), 
ROSITA — rulează Ia Grădina Lira 
(ora 20,30). POMPIERUL ATOMIC 
— rulează la Grădina Luceafărul 
(orele 20,30). BALADA STEAGU
LUI ROȘU — rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,30),Televiziune

MARȚI 23 IUNIE 1964

19,00 Jurnalul televiziunii i 
19,10 Emisiunea pentru copii/ 
19,45 Transmisiune de la Timi-i 
șoara: „Bal mascat" — de Giu
seppe Verdi; In pauze : Emi
siunea de știință / In încheie
re: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.



Protocol romino-iugoslav 
privind schimbul de mărfuri

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
La Belgrad a fost semnat pro
tocolul cu privire la sesiunea 
Comisiei mixte romîno-iugo- 
slave, pentru schimbul de 
mărfuri. La sesiune a fost e- 
xaminată realizarea de pînă 
acum a schimbului de mărfuri

în baza protocolului pe anul 
1964 și posibilitățile pentru 
lărgirea lor în acest an.

Printre altele s-a căzut de 
acord ca schimbul de mărfuri 
să fie sporit cu peste 10 la sută 
în arrJbele direcții, în raport 
cu volumul schimbului prevă
zut pentru acest an.

Delegație economică romînă 
in Austria

VIENA 22 Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite: 
în seara zilei de 21 iunie a so
sit la Viena, la invitația vice
cancelarului Austriei, dr. Bru
no Pittermann, o delegație ro- 
mînă condusă de Ion Marines
cu, ministrul industriei meta
lurgice.

La gara de vest a Vienei, de 
legația a fost întîmpinată de

Otto Probst ministrul federal 
al transporturilor și energiei 
electrice al Austriei, de O. 
Gatscha, consilier ministerial, 
precum și de funcționari su
periori ai Ministerului Trans - 
porturilor și energiei electrice.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană.

Congo î

SITUAȚIA DIN PROVINCIA

Ill

PARIS: Prezentarea
unei comunicări 

științifice romînești
PARIS 22 (Agerpres). — 

Prof. dr. Valerian Popescu, 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R., a prezentat re
cent la 'spitalul Beaugeon co
municarea științifică „Metoda 
reacției largi cu plastic ime
diat în tumorile maligne ale 
maxilarului superior".

Comunicarea ilustrată cu un 
film științific, a fost urmărită 
cu viu interes de numeroși 
medici stomatologi, partici- 
panți la Săptămina stomato
logică internațională, studenți 
și membri ai corpului medical 
de la acest spital.

KATANGA
EL1SABETHVILLE 22 (A- 

gerpres). — Corespondentul 
din Elisabethville al agenției 
France Presse relatează că 
situația este din ce în ce mai 
confuză la Albertville, capi
tala provinciei Katanga de 
nord, unde săptămîna trecută 
a avut loc o răscoală împo
triva guvernului central con- 
golez. Potrivit agenției, uni
tățile armatei naționale con
goleze din Albertville par să 
fi pierdut complet controlul 
asupra situației, iar aeropor
tul orașului continuă să ră- 
mînă închis. S-a aflat că este 
pe cale de constituire un gu
vern provizoriu alcătuit din 
lideri ai răsculaților.

După cum transmite agen
ția U.P.I., ofițeri din armata 
națională congoleză din 
Elisabethville, refuză să mai 
facă cunoscute informații 
asupra activităților trupelor 
în provincia Katanga de 
nord. S-a aflat toTSși că tru
pele congoleze se regrupează 
la Baudcuinville unde sînt 
trimise în prezent întăriri 
ceea ce permite să se creadă

că se pregătește o contra
ofensivă împotriva răsculați- 
lor.

Agenția France Presse rela
tează că potrivit unor știri 
neconfirmate, mai mulți mi
niștri din guvernul provinciei 
Katanga de nord care au fugit 
din Albertville, au putut să 
ajungă în orașul Kamina 
unde s-au regrupat în jurul 
ministrului de interne, Ana. 
tole Kabungwe.

Vizita în Franța 
a ministrului 
construcțiilor 

și materialelor 
de construcții 

al R.P. Polone

Sosirea lui N. S. Hrușciov

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Luni a plecat spre Paris, Ma
rian Olewinski, ministrul con
strucțiilor și materialelor de 
construcții al R P. Polone. 
După cum comunică agenția 
P.A.P.. această vizită are drept 
scop semnarea unui acord pri
vitor la colaborarea tehnico- 
științifică directă dintre mini
sterele de construcții ale Po
loniei și Franței.

in Suedia
STOCKHOLM 22. 

special Agerpres, 
droaie, 
N. S.

— Trimisul 
C. Alexan- 

transmite : La 22 iunie, 
Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și persoanele care îl însoțesc în 
vizita pe care o întreprinde în 
țările nordice, au sosit în Suedia 
la bordul navei sovietice „Bașki- 
ria". La intrarea în apele terito
riale ale Suediei, delegația sovie
tică s-a îmbarcat pe o navă sue
deză cu care a călătorit pînă în 
insula Skeppsholemn.

Pe cheiul insulei, delegația so
vietică a fost întîmpinată de pre
mierul Suediei, Tage Erlander, de 
membrii guvernului, precum și de 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la Stockholm. Primul mi
nistru al Suediei și șeful guver
nului sovietic au rostit cuvîntări.

In aceeași zi, N. S. Hrușciov 
a fost primit de regele Suediei, 
Gustav Adolf al Vl-lea. Apoi re
gele a oferit un prînz în cinstea 
șefului guvernului sovietic și a 
persoanelor care îl însoțesc. In 
cursul după-amiezii, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a făcut o vizită la reședința gu
vernului suedez unde s-a întîlnit 
cu primul ministru, Tage Erlan
der, cu care a avut o scurtă 
întrevedere.

Seara, a avut loc recepția ofi
cială dată de guvernul Suediei în 
cinstea oaspeților. La recepție 
cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi. ■

Vizita la Roma a vicepreședintelui
Comisiei Pieței comune

ROMA 22 (Agerpres). — Vi
zita la Roma a lui Robert 
Marjolin, vicepreședinte al Co
misiei Pieței comune, este 
considerată în cercurile econo
mice și politice vest-europe- 
ne ca un indiciu al îngrijoră
rii cu care conducătorii C.E.E. 
urmăresc evoluția economiei 
italiene. într-un comentariu al 
agenției France Presse se a- 
rată că această îngrijorare se 
manifestă încă de la sfîrșitul 
anului trecut, de cînd a fost 
cunoscut gravul deficit al ba
lanței comerciale italiene — 
2 492,7 milioane dolari — adică 
o creștere de 77,8 la sută în 
raport cu anul 1962.

Balanța comercială italiană 
pe primul trimestru al anului 
1964 s-a soldat cu un deficit 
de 474 miliarde lire cu 46.6 
sută mai mult în raport 
perioada eoresporzătoîre a

ciale italiene în aur și devize, 
inclusiv împrumutul acordat 
de Statele Unite și Fondul 
Monetar Internațional, obținut 
în martie de către Guido Carii, 
guvernatorul Băncii Italiei.

La Viena a avut loc recent 
festivitatea jubileului de 60 
de ani de la înființarea insti
tutului de filologie romînă 
de pe lîngă Universitatea 
din Viena. In 
aspect din sală 
festivității. In 
două studente 
purtînd costume naționale 

romînești.

Declarația lui Cheddi Jagan

la
cu
a-

n 
la 
va

GEORGETOWN. - Dr. Cheddi 
Jagan, primul ministrul al Guya- 
nei Britanice, a acuzat pe comi
sarul de poliție Peter Owen, pre
cum și pe alți înalți funcționari 
ai administrației coloniale brita
nice că au încercat să împiedice 
elucidarea problemelor în legătură 
cu atentatul de la 12 iunie cind a 
fost ucis Arthur Abraham, secre
tar permanent la Ministerul Co- 
■mmcațiiloz, și mrsr.bă ai fxru- 
be sale. în zrma «oeses ixsm 
JUiară Lart. guvrrwrin—i Gava- 
nei Britanice. ș»-a asumat pasa 
depline.

Dr. Jagan a declarat că Owen 
a încercat să distrugă toate pro
bele in legătură cu acest atentat.

ordonînd, printre altele, demola
rea, încă înainte de sfirșitul an
chetei, a locuinței lui Abraham, 
care fusese în parte distrusă de 
incendiul care a urmat atenta
tului.

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Cei 14 delegați repu
blicani din statul Montana la 
Congresul național al partidu
lui de la San Francisco s-au 
angajat să voteze pentru Barry 
Goldwater la primele tururi de 
scrutin menite să stabilească 
pe candidatul prezidențial. 
Montana a fost ultimul stat 
care a mai rămas să-și aleagă 
delegații la congresul republi
can fixat pentru data de 13 iu
lie. 1308 de delegați reprezen- 
tînd cele 50 de state federale 
vor lua hotărîrea finală pri
vind desemnarea candidatului 
prezidențial.

CHICAGO: Miting in sprijinul protestului 
de lege cu privire la drepturile civile

CHICAGO. — Pe unul din 
stadioanele din Chicago a avut 
loc un mare miting în legătură 
cu adoptarea de către Senat a 
proiectului de lege cu privire 
la drepturile civile. La miting 
au participat aproape 70 000 de 
persoane, printre care mii de 
albi.

Luînd cuvîntul, pastorul 
Martin Luther King, lider al 
mișcării împotriva segregației 
rasiale, a declarat că noua lege

lasă să se întrevadă „zorile u- 
nor noi speranțe pentru popu
lația de culoare“. El a averti
zat însă că scopurile mișcării 
integraționiste sînt încă depar
te de a fi atinse și a precizat 
că va trebui urmărit în ce mă
sură noua lege este acceptată 
în statele din sud.

La miting a fost citit și un 
mesaj al președintelui John
son, care subliniază importan
ța adoptării noii legi.

Potrivit unor aprecieri ale 
agențiilor de presă americane, 
694 din acești delegați sînt în 
favoarea senatorului Goldwa
ter, dintre care 118 s-au anga
jat formal să voteze pentru el. 
(Este vorba de cei 86 de dele
gați din California și 32 din 
Indiana, desemnați la alegerile 
preliminare). Candidatul de
semnat trebuie să obțină cel 
puțin jumătate plus unu din 
numărul voturilor delegaților, 
adică 655. William Scranton, 
guvernatorul statului Pennsyl
vania și adversarul direct al 
lui Goldwater, dispune pînă în 
prezent de 138 de voturi. El 
speră însă că în tabăra lui 
Goldwater vor avea loc „de- 
fecțiuni“ mai ales în urma vo
tului negativ al acestuia din 
Senatul american în problema 
drepturilor civile. Nelson Ro
ckefeller, guvernatorul statului 
New York, care a renunțat, în 
favoarea lui Scranton, de a 
mai candida la desemnarea 
prezidențială, a declarat că 
prin votul său Goldwater „s-a 
situat în afara curentului prin
cipal al concepțiilor republi
cane" și a chemat pe membrii 
partidului republican să spri
jine candidatura lui Scranton.

iotograiie: 
în timpul 
prim plan 

austriece
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Aspect de la lucrările Con
ferinței pentru dezarmare 

de la Geneva
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ATENA : Pe Acropole ma
nifestație a tineretului grec 
pentru pace și democrație

Economia peruviană de guvernul Tunisiei
m impas

LIMA 22 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație recentă, minis
trul de finanțe 
Peru a anunțat că deficitul 
bugetului de stat 
se va cifra la un 
(monedă națională peruviană).

Totodată, ministrul a făcut 
cunoscute măsurile pe care 
intenționează să le întreprin
dă guvernul în vederea înlă
turării situației grele în care 
se află economia și finanțele 
țării. Printre acestea se nu
mără reducerea cu 2 la sută a 
cheltuielilor de stat, precum și 
aplicarea unor noi impozite.

Referindu-se la cauzele ca
re au determinat deficitul bu
getar, ministrul de finanțe a 
citat, printre altele, scutirea 
de impozite la care erau supuși 
patronii din industria piscico
lă, majorarea recentă a sala
riilor funcționarilor de stat și

al statului

pe acest an 
miliard soli

cheltuielile suplimentare ale 
guvernului pentru acoperirea 
celor mai stringente nevoi ale 
țării.

După cum relatează presa 
peruviană, principala cauză a 
acestei stări de lucruri o con
stituie exploatarea bogățiilor 
naționale de către monopolu
rile străine, comerțul neavan- 
tajos cu unele state occiden
tale, limitarea piețelor de des
facere a mărfurilor naționale, 
cauze care n-au fost amintite 
de către ministrul de finanțe.

Totodată, ziarele publică o 
serie de luări de poziție ale 
unor reprezentanți de seamă 
ai vieții publice din țară în 
sprijinul promovării de către 
guvernul președintelui Be- 
launde a unei politici interne 
și externe care să corespundă 
intereselor naționale ale țării.

TUNIS 22 (Agerpres). — Co- 
mentînd hotărîrea guvernului tu
nisian de a confisca terenurile a- 
gricole aparținînd persoanelor 
străine, săptămînalul „Jeune Afri- 
que“ subliniază intr-un articol de 
fond că „această operațiune a fost 
în mod practic încheiată".

Pînă în prezent, relatează săp
tămînalul, au trecut în proprie
tatea statului 110000 hectare de 
pămînt care aparținuseră unor 
companii franceze. 170000 hecta
re de pămînturi foste proprietăți 
ale unor fermieri francezi și 32 000 
hectare aparținînd unor fermieri 
italieni. Guvernul Tunisiei a per
mis ca un număr de 70 de aren
dași și mici proprietari agricoli 
străini să continue să-și adminis
treze terenurile pînă la apropiata 
recolta.

Subliniind în încheiere caracte
rul legitim al măsurilor între
prinse de guvernul Tunisiei, 
„Jeune Afrique" scrie că poporul 
tunisian este îndreptățit să fi* 
unțcul stăpîn al pămîntului care 
îi aparține.

WASHINGTON. — Președintele 
Johson a primit din partea lui 
John Dempsey, guvernatorul sta
tului Connecticut, o scrisoare în 
care acesta îi propune să semneze 
noua lege a drepturilor civile pe 
masa pe care președintele Abra
ham Lincoln a semnat. în secolul 
trecut proclamația cu privire 
abolirea sclavajului.

Acord comercial 
cubano-englez

la

LONDRA. — La Londra s-a 
anunțat că guvernul cuban a 
făcut firmei britanice „Ley- 
land Motors'* o nouă comandă 
de 500 autobuze. Aceasta este 
cea de-a doua comandă cuba- 
nă făcută în Anglia după a- 
cordul din ianuarie a.c. cînd 
Cuba a importat din Anglia 
450 autobuze.

Succese în economia 
Birmaniei

RANGOON. — Potrivit datelor 
furnizate de raportul Băncii Na
ționale a Birmaniei, dat publicită
ții la Rangoon, economia națio
nală a acestei țări a cunoscut o 
dezvoltare remarcabilă începînd 
din anul 1962 cînd s-a instalat 
la conducere guvernul Consiliului

WASHINGTON 22 (Ager
pres). — Curtea Supremă a 
S.UA. a declarat luni drept 
neconstituțional paragraful din 
legea cu privire la secu
ritatea internă adoptat în 1950, 
prin care se interzice mem
brilor Partidului Comunist din 
S.U.A. să solicite sau să folo
sească pașapoarte pentru a că
lători în afara emisferei occi
dentale. Această hotărîre a 
fost adoptată în urma unui 
apel înaintat Curții Supreme

Vorbind în numele majori
tății membrilor Curții Supre
me, care s-a pronunțat în fa
voarea abrogării acestui para
graf, judecătorul Arthur Gold
berg a declarat că paragraful 
„restrînge prea mult și discri
minatoriu dreptul de a călă
tori, îngrădind libertățile ga
rantate de cel de-al 5-lea 
amendament** (la constituție

Concursul literar
pentru premiul

revoluționar. In comparație cu a- 
nul 1961, exportul de orez a cres
cut în anul 1962 cu 19 la sută, 
exportul de bumbac cu 90 la sută, 
cel de minereuri;cu ,70 la sută etc. 
Valoarea producției globale a țârii 
a crescut în excercițiul financiar 
1961—1962 cu 4 Ia. sută, însu- 
mînd 6532 milioane kiați. In 
cursul anului agricol care s-a în
cheiat în iunie 1963, suprafețele 
cultivate cu orez au crescut cu 5,2 
la sută, însumînd aproximativ 12 
milioane de acri, iar producția de 
orez a crescut cu 10,1 la sută 
față de 1962, însumînd 7289 mi
lioane tone.

Declarația ministrului 
afacerilor externe 

al B oliviei
LA PAT. — Ministrul afacerilor 

externe al Boliviei, Fernando Chi
nei, anunță agenția Prensa La
tina, a făcut o declarație presei 
în care a subliniat că țara sa nu 
va lua parte la consfătuirea mi
niștrilor afacerilor externe ai ță
rilor membre ale organizației Sta
telor Americane, a cărei convoca
re a fost inițiată de Venezuela, 
pentru a învinui Cuba că ar fi 
furnizat arme insurgenților vene- 
zueleni.

Totodată, ministrul a subliniat

„Strega"

La Roma s-au dat publici
tății rezultatele primei 
faze a concursului lite

rar pentru premiul „Strega", 
cel mai important premiu lite
rar italian. La concurs au par
ticipat 17 scriitori, printre care 
Giovanni Arpino, Carlo Ber
nard Alberto Bevilacqua, Arri- 
go Benedetti, Ottiero Ottieri, 
Davide Lajolo, Nino Palumbo 
și Augusto FrassinetL Și-au 
spus părerea prin vot secret 
371 de personalități din do
meniul literaturii și al culturii 
italiene. La extragerea din 
urnă a rezultatelor au partici
pat scriitori și critici literari,

reprezentanți aî editurilor, oa
meni de cultură, ziariști.

Câștigătorii primei faze a 
concursului sînt: Arpino, Be- 
vilacqua. Bernari, Benedetti și 
FrassinetL

Rezultatele fazei finale 
concursului literar dotat 
premiul „Strega" se vor 
la 8 iulie a.c.

trenuri cu o viteză de 150 km pe 
oră. Trenurile vor ii alcătuite din 
cîteva vagoane, avi nd fiecare o 
capacitate de 100—120 de pasageri.

a 
cu 
da

Descoperirea 
unui mormint antic

Linie experimentală
monorai

j- a Moscova Începe construirea 
/ unei linii experimentale 

monorai. Această linie va 
lega stația de metrou „Avtozavod- 
skaia" cu Kolomenskaia, iar in vii
tor va fi prelungită pînă la marele 
aeroport Domodedovo. Linia expe
rimentală va trece prin oraș la o 
Înălțime de 10 metri și va avea 
trei stații. Pe noua linie monorai 
vor circula In fiecare oră 40 de

La San Pietro Vernotico, 
în apropiere de Brindisi 
s-a descoperit în zona 

arheologică cunoscută sub nu
mele de „Valesiou un mormint 
antic. Acesta conține un sche
let omenesc bine conservat, a- 
lături de care se mai află un 
pumnal lung de o valoare deo
sebită. Epitaful conținea nu
mele grecesc „Tapacos Deme- 
trios“.

Specialiștii departamentului 
de antichități din Tarent au 
stabilit că mormintul este al 
lui Demetrios I „Soter* (Sal
vatorul), regele seleucid care 
a domnit între anii 162—150 
i.e.n.

că Bolivia nu va participa la nici 
o consfătuire a miniștrilor aface
rilor externe care va fi convocată 
din inițiativa OS.A,

HELSINKI. — între 19 și 21 
iunie, la Jyvaskyla s-a desfă
șurat cea de-a 7-a sărbătoare 
de vară a Uniunii Democratice 
a Tineretului din Finlanda. 
Sărbătoarea din acest an a 
fost consacrată împlinirii a 
20 de ani de la crearea uniu
nii.

HAVANA. — Râul Roa, mi- 
nistrul afacerilor externe al 
Cubei, a adresat guvernului 
Statelor Unite o notă de pro
test în legătură cu acțiunea u- 
nui avion militar, care a deco
lat de pe teritoriul S.U.A. și a 
aruncat bombe asupra fabri
cii de zahăr „Marcelo Salado** 
din provincia Las-Villas. In 
numele guvernului revoluțio
nar al Cubei, Raul Roa a ce
rut guvernului S.U.A. să înce
teze asemenea acțiuni împo
triva Cubei.

BAGDAD — La începutul lunii 
iulie — anunță France Presse —

va avea loc o reuniune prelimi
nară a reprezentanților Irakului și 
R-A.U. în Consiliul prezidențial 
unit al celor două țări. Irakul a 
și făcut cunoscut numele repre
zentanților săi în consiliu. Reuni
unea va elabora regulamentul de 
funcționare a consiliului, împărți
rea sarcinilor intre diversele co
misii și va fixa data definitiva a 

țial irako-egiptean anunțată pen
tru cea de-a doua jumătate a lu
nii august.

Lapte praf în lacul 
Maracaibo

CARACAS — După cum rela
tează presa venezueleană, concer
nele care controlează producția de 
lapte praf au vărsat în lacul Ma
racaibo 30 000 litrj de lapte pen
tru a menține prețurile la produ
sele lactate.

In același timp mii de venezue- 
leni au de suferit de pe urma lip
sei de hrană. Potrivit unei statis
tici a Ministerului Sănătății, în a- 
nul 1963 în Venezuela au murit de 
jnaniție 818 persoane. In acest an 
situația este și mai tragică dato
rită creșterii continue a costului 
vieții și a șomajului.

CIUDAD DE MEXICO. — Luînd 
cuvîntul la un miting electoral 
care a avut Ioc In statul Puebla, 
Gustavo Diaz Ordaz, candidat din 
partea partidului de guvernăm! nt 
revoluționar-iiutituțional la funcția 
de președinte al Mexicului, a de
clarat : „Politica externă indepen
dentă a Mexicului care corespun
de înaltelor idealuri tradiționale 
este dictată de o necesitate strin
gentă și de interesele obiective ale 
icrii. Această politică trebuie să 
răaună neschimbată".

Noi mexicanii a relevat Ordaz, 
avem dreptul inalienabil de a ne 
ksiări singuri soarta și cerem ca 
acest drept su ne fie respectat așa 
cum și noi respectăm dreptul altor 
popoare. Neamestecul și autodeter
minarea sînt principii tradiționale 
și de neîncălcat ale vieții politice 
a Mexicului.

Desființarea vizei de in
trare și a pașaportului 
dintre R.A.U. și Irak

BAGDAD — Postul de radio 
Bagdad a anunțat că au fost în
lăturate în relațiile dintre R.A.U. 
și Irak viza de intrare și pașapor
tul. Cetățenii celor două state vor 
putea să se deplaseze dintr-o țară 
în alta numai cu legitimația de 
identitate.
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