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O LUCRARE

DE ZILE. DE ORE
început recoltatul. De 
cîteva zile în partea 
de sud a țării, în re
giunile București, Ba
nat, Oltenia, Dobro
gea, Galați, colectiviș
tii și mecanizatorii au

intrat cu combinele în lanurile 
de orz și secară iar în unele 
locuri a început, din plin, și re
coltatul griului. Sînt zile cînd 
din partea oamenilor muncii de 
pe ogoare se cer eiorturi deose
bite, o judicioasă repartizare a 
forțelor și o cit mai buna orga
nizare a muncii pentru a strînge 
la timp și fără pierderi recolta 
acestui gn.

Tinere! ^e la sate este che
mat, în ac^ 
bit de imjjoi 
stringer ea gri . _
tirile și pentru recolta anului

:<j^tă perioadă deose- 
oxintâ, cînd odată cu 
grmiefor încep pregă-

viitor, să-și sporească contribuția 
la eiectuarea lucrărilor agricole 
din campanie : seceriș, transpor
tul cerealelor la bazele de recep
ție și în magaziile unităților 
agricole, la eliberarea terenului 
de paie și transportul acestora) 
la executarea arăturilor 
de toamnă și iertilizarea, 
ti nu are, a solului etc.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.S. și S.M.T., au datoria să 
mobilizeze toți utemiștii, toți ti
nerii zilnic Ia lucru, să urmă
rească cum își îndeplinesc ei 
sarcinile de producție, în așa iei 
îneît nici o zi, nici o oră bună de 
lucru să nu fie irosită iar tractoa
rele, combinele și celelalte ma
șini agricole precum și mijloace
le de transport să fie folosite cu 
întreaga lor capacitate.

o 
adînci 

în con-

G.A.C.,
•r

cînhia
tineretului
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Proletari din toate {ările, uniți-vă!

Telegrama constructorilor
de la Combinatul de îngrășăminte
chimice de la Tornu Măgurele
cu prilejul terminării lucrărilor

de construcții - montaj
ale Fabricii de acid sulfuric
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Cocioc, regiu
nea București 
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SECERIȘ UL
Raidul nostru

in

CARACAL

Dimineața de iunie îi găsește 
pe Ion Mihăilescu, președintele 
G.A.C. din Celaru, raionul Caracal, 
Marin Bădan, secretarul de 
partid și Aurelia Burcu, inginer a- 
gronom, în mijlocul lanurilor. Spi
cele frămîntate în mîini arată că: 
„se poate începe la orz!" Plantele 
erau însă culcate de furtună iar pă- 
mîntul mustea de apă din cauza 
ploilor abundente. Combinele nu 
puteau fi încă folosite. Și totuși 

o oră 300 de colectiviști din brigăzile

Cu întreaga 
capacitate de lucru 

a mașinilor
Comitetul Central

al Partidului Muncitoresc Romin
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

trebuia început. După numai
de cimp intraseră deja cu secerile în lan. Mtinile harnice lucrau cu 
spor. In două zile producția de pe cele 31 de hectare era strînsă în 
clăi dispuse la distanțe mari. Trei dintre tinerii mecanizatori din 
brigada condusă de Gheorghe Enculescu de la S.M.T. Zănoaga, pre
găteau ogorul pentru semănarea celei de a doua culturi — porumbul 
siloz.

De âtna zile la G.A.C. Celaru a început și recoltarea secarei de 
pe cele 98 de hectare. Combinele lucrează cu întreaga capacitate de 
dimineață pînă seara. Unde lanul este culcat recolta este strînsă mâ
nui ca secerile. In atrind va începe lucrul și pe cele 1001 hectare 
ocupate cx ”

Ceea ce

Ce

r

S VI

g'

privind acum activitatea colectiviștilor 
peHecti a muncii. Totul e pregătit cu 
o capacitate de peste 400 de vagoane 
1300 ăe sad sint în perfectă stare. Pe 
atc.z e a și fost repartizați 90 de ti- 
vtnl fdrt întnnpere al grînelor. Totul 

u^riă xmănunt. Așa că în mai 
cele x 100 de hectare ocupate acum cu 
bere!
te zile, in raionul Caracal, la Fărcașele, 
1 cclect-.viștii așteaptă ziua cînd vor în-

Folosind din plin întreaga 
capacitate de lucru a mașini
lor, lucrătorii din gospodăriile 
agricole de stat din regiunea 
Dobrogea au recoltat pînă la 1 
iulie mai mult de două treimi 
din suprafața cultivată anul 
acesta cu orz și peste 3 000 ha 
cultivate cu grîu.

In gospodăriile agricole de 
stat Dorobanțu, Independența, 
Amzacea, Siliștea și altele s-a 
terminat recoltatul orzului. 
Concomitent, mecanizatorii din 
G.A.S. lucrează la strînsul pa
ielor și eliberarea terenurilor 
în vederea începerii imediate 

arăturilor de vară.a

(Agerpres)

CULTURI DUBLE

Vizita unei delegații
a C. C. al P. M. R

în R. P

Muncitorii, inginerii și tehnicienii constructori ai Combinatu
lui de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele vă rapor
tează cu mîndrie că angajamentul luat față de dumneavoastră 
a fost îndeplinit; lucrările de construcții-montaj ale Fabricii 
de acid sulfuric au fost terminate cu 6 luni înainte de termenul 
prevăzut în plan. Succesul nostru se datorește în primul rînd 
îndrumărilor prețioase date de dv. cu prilejul vizitei făcute pe 
șantier în noiembrie 1963 și care au constituit pentru noi un 
puternic imbold în mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea 
angajamentului luat.

Munca rodnică a întregului colectiv de constructori, îndru
mată și sprijinită permanent de către conducerea de partid și 
de stat, s-a concretizat într—un mare volum de lucrări, printre 
care turnarea a 10 000 metri cubi betoane, montarea a peste 
8 000 tone utilaje și construcții metalice, precum și alte lucrări. 
Vrem să subliniem că am primit un sprijin important din par
tea colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din Minis
terul Industriei Construcțiilor de Mașini, Comitetul de Stat al 
Apelor, Minis ierul Transporturilor și Telecomunicațiilor și alte 
departamente, care au înainte de termenul planificat,
livrarea utilajelor, executarea lucrărilor de rambleere a plat
formei industnale și montarea câiior ferate toate acestea dînd 
posibilitate constructorilor sa-și acqfășoare munca în condiții 
optime.

In prezent se fac ultimele pregătiri ^tru pornirea fabricii, 
astfel ca în cel mai scurt timp posibil sa Wltem livr DrimeiQ 
cantități de acid sulfuric. Această importantă i.aii7qrp 
colectivul nostru o închină celei de-a XX-a anivv^xrj a elibe
rării patriei noastre, constituie un nou prilej de a intensifica 
întrecerea socialistă și, sub conducerea organizației dt. rjarț-id 
să obținem noi succese în ridicarea celorlalte obiective alv 
binatului. C0IU

Folosind experiența căpătată, ne luăm angajamentul să exe
cutăm înainte de termen grupul de îngrășăminte complexe, al 
doilea mare obiectiv al șantierului nostru.

Comuniștii și ceilalți muncitori de pe șantier vă asigură, 
scumpe tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej. că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini sarcinile trasate de partid, pen
tru continua înflorire a patriei noastre socialiste.

ueretaTul comitetului de partid 
GHEORGHE GROSARU

țeful grupului de șantier 
ION CHIRILĂ 

președintele comitetului sindicatului 
OPREA DOGARU

secretarul comitetului U.T.M.
NICOLAE GANEA

în orașele Oradea, Timișoara, 
Tîrgu Mureș și Cluj au fafif des
chise zilele acestea expoziții re
gionale de artă populară în ca
drul etapei regionale a celei de-a 
3-a expoziții bienale de artă popu
lari a artiștilor amatori. în ur
mătoarele zile asemenea expoziții 
se vor organiza și în celelalte 
centre de regiuni. Ele cuprind va
loroase lucrări de artă populară 
selecționate din expozițiile inter- 
comunale și raionale, ilustrînd bo
găția și varietatea costumelor și 
cusăturilor populare, a ceramicii, 
crestăturilor în lemn, țesăturilor 
populare etc.

Expozițiile se bucuri de larga 
participare a creatorilor de pe în
treg cuprinsul țării și au stîrnit 
un viu interes în rîndurile publi
cului. Așa, de exemplu, -în regiu
nile Maramureș și Mureș-Autono- 
mă Maghiară au fost deschise 
peste 100 expoziții intercomunale 
de artă populară. în regiunea 
Ploiești au fost deschise zo expo
ziții raionale. Expozițiile raionale 
din regiunea Oltenia au fost vizi
tate de 83 000 persoane, iar în re
giunea Mureș-Autonomă Maghiară 
au admirat arta creatorilor popu
lari din regiune peste 22 000 vizi
tatori.

Ungară
dusă de tovarășii Chivu Stoi
ca, Alexandru Drăghici, Mi
hai Dalea, de membri ai C.C. 
al P.M.R., de activiști de par
tid.

Au fost de față Rezsd Ore- 
nyi, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Ungaie și 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația C.C. 

al P.M.R. a sosit la Budapesta. 
Pe aeroportul Ferihegy, dele
gația a fost întîmpinată de 
Antal Apro, Gyula Kâllai, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Zol- 
tan Komocsin, membru al Bi
roului Politic al C- C. al 
P.M.S.U.; Frigyes Puja^ șeful 
Secției relații externe a C.C. al 
P.M.S.U.^ Karoly Erdelyi, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și Jena Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

Au fost prezenți Mihaii Ro-

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
miercuri dimineața a plecat la 
Budapesta într-o vizită prie
tenească o delegație a Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, formată 
din tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu, membru al Biroului Poli
tic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliul’;! de Mi
niștri, Leontc RIjlîuU, membru 
suple&nt al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La plecare, la aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con-

PE SUPRAFEȚELEcerte re

La brigada de tractoare din Amârâștii de Jos utemistul Marin 
Ghiți ne-a în timp înot surizind:

— Brigada noastră — ne spunea el — cuprinde 19 mecanizatori. 
Recent, in adunarea de grupă U.TAA. am stabilit planul de acțiune. 
Pe cele 12 combine var lucra cei mai buni mecanizatori, care cu
nosc bine această mașină modernă și pot asigura folosirea ei cu ma- 
xjmum de randament. Presa de balota* paie va fi mînuită de tînă- 
rul EugeP. Tlica. Pentru aceasta el a fost pregătit timp de 4 zile la 
Balș. Batoza, pc care 0 folosim la treieratul mazărij și al orzului re
coltat manual, o are in P™™™ tot un tîndr. Ceilalți mecanizatori vor 
lucra la arat și la îns#™1^1 porumbului pentru siloz.

Aflăm de la interlocut?™1 nostru și alte amănunte. La fiecare 
combină au și fost repartiztf* Clte 4 oameni, iar la cele 8 colectoare intrat cuzj>lUgurile în miriște. Pe
de paie vor lucra alți 8; pentîu, convoaiele de camioane și atelaje^. .!ererW astfel pregătit se însă- 
(3 autocamioane proprietate o^teasc^' 3 Jjj* J.R.T.A., o remorc^ mînțează acum porumb, ce va fi 

folosit ca masă verde în hrana 
animalelor.

tizatorii.

NICOLAE BAkSu 
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Ill-a)

ELIBERATE
Colectiviștii din comuna Gră

niceri, raionul Criș, regiunea Cn- 
șana, au terminat recoltarea or
zului dc pe cele 20 de hectare. A 
fost strînsă recolta și de pe cele 
7 hectare de mazăre. Organizînd 
bine munca la secerat si trans
portat terenuijte^iP'fost imediat 
eliberate, îâfnîecanizatofii 2U SF

GH. HOHOTA
corespondent

-------- șianu, ambasadorul R. P. Ro-

Luminile Bucureștiului

mine la 
membri

Budapesta, precum și 
ai ambasadei.

Un nou cargou
Ieri a primit botezul apelor un 

nou cargou de 4 500 tone, cel de 
al 19-lea construit pe acest șan
tier. Noul cargou lansat astăzi la 
apă a primit numele orașului Pi
tești. în legătură cu noua realizare 
a constructorilor de nave gălățeni, 
ne-am adresat tovarășului Gelu 
Kahu, directorul tehnic al acestui 
șantier, 
Stat. Iată

„Noua 
lui nostru 
celei de-a 
rării patriei noastre. Totodată este 
un răspuns dat recentei Hotărîri 
a partidului privitoare la majora
rea salariilor Ia toate categoriile 
de salariați care a dat constructo
rilor de nave un imbold spre noi 
realizări. Metodele folosite de noi 
la construirea celui de al 19-lea

laureat al Premiului de 
ce ne-a declarat : 
realizare a colectivu- 
este un succes închinat 
20-a aniversări a Elibe-

(Agerpres)

lansat la apă
cargou de 4 500 
lansat astăzi la 
bil ca ciclul __ ______ _ ____ _
să fie scurtat cu 2 luni și jumăta
te față de ultimele 2 cargouri de 
același tip, construite în șantier. 
In acest sens pot snune că s-a 
făcut o modificare radicală a pro
cesului de montaj pe cală, care 
însă nu și-a spus în întregime 
cuvîntul. întregul nostru colectiv 
este preocupat ca prin perfecțio

narea acestei metode să obțină 
rezultate și mai bune care să aibă 
ca efect creșterea productivității 
calelor, să ducă la mărirea numă
rului de nave lansate la apă. Și 
vom reuși-.

tone pe care l-am 
apă au făcut posi- 

de montare pe cală

T. OANCEA 
corespondentul ,Scîntell tine
retului" pentru regiunea Galați

Filme pentru colectiviști

y»
Studioul cinemato

grafic „Alexandru Sa- 
hia" a realizat, la ce- 
rorea Consiliului Su
perior al Agriculturii, 
un nou film agricol 
„îngrășarea taurinelor 
pentru carne-. Filmul, 
al 4-lea pe teme agri
cole creat în acest 

prezintă metode 
în

an, 
înaintate folosite

mecanizatori
creșterea și lngrășarea 
animalelor. Imaginile 
au fost luate la gos
podăriile agricole de 
stat Ceala, regiunea 
Banat, Rîșnov, re
giunea Brașov, Dej, 
regiunea Cluj și la 
gospodăria agricolă 
colectivă Sîntana, re
giunea Crișana, unități

cu o bogată experiență 
în zootehnie.
Sînt în pregătire alte 

10 filme a căror tema
tică răspunde celor 
mai actuale preocu
pări ale colectiviștilor 
și mecanizatorilor pen
tru sporirea producți
ei agricole.

(Agerpres)

Oraș iubii. București• M
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Bucureștii a fost un oraș vizitat. S-au 
scris despre el pagini multe și călători de pe 
multe meridiane i-au ridicat în timp perspec
tiva. Poposind pe malul Dîmboviței, ei au 
remarcat, cu un ochi uneori ascuțit, contraste 
și armonii, interferențe originale, caracterul 
particular al acestui oraș. Folosindu-le ob
servațiile, recitind cărțile lui Thouvenel, 
Thornton, Raicevici, Lagarde, Vaillant sau 
Desprez (cărora li se adaugă, în timpurile 
apropiate, un Paul Morand sau un Lucien 
Romier), revăzînd acuarelele lui Raffet, Lance
lot, Bouquet sau Szatmăry, călătorul de azi 
va încerca deruta. Va căuta intrări care nu 
mai există sau porți care s-au dărîmat de 
mult. 11 va surprinde tot. 11 va mira tot. 
Ven-.t să guste originalitatea exotici a orașu
lui, va descoperi mult mai mult.

Bucureștii Dîmboviței, Bucureștii teilor și al 
trandafirilor, orașul cu lacuri și păduri visă
toare, cu primăveri explozive și ierni cu ză
pezi abundente, dar efemere, e străvechi și 
etern. Dar Bucureștii marilor prefaceri. 
Bucureștii construcțiilor avîntate 9pre cer, 
cetate de industrii modeme, oraș al vieții ar
tistice și culturale înfloritoare, a apărut de 
cu*ind, ca o nouă geografie a revoluției, dez- 
voltiniu-se în geografia nouă a țării. Ineditul 
care-l intimpină pe călător la tot pasul, 
amestecul parfumat de trecut și prezent, 
liniile mari ale viitorului, dedus și din deta
liu, și din panoramele largi, creează perso
nalitatea aparte a locului, „aerul" său, a cărui

proiecție în conștiința vizitatorului e, pentru 
noi, cit se poate de instructivă. Se spune că 
oglinda pe care ți-o pune în față vecinul e 
un instrument de temut. Să desprindem cîte- 
va mărturii, citeva din numeroasele mărturii 
ale oaspeților, compunînd — pentru bucu- 
reșteni și nebucureșteni — un sumar „portret 
în oglindă" al Capitalei.

Ce oferă Bucureștii oaspeților ? Pentru orice 
călător, ineditul unor priveliști se măsoară,

Americanul îl întîlnește pe Brâncuși la mu
zeul „Metropolitan" în New York, unde îi 
este consacrată o sală specială, francezul îl 
descoperă pe Petrașcu la Luvru, nordicul îl 
găsește pe Grigorescu în colecțiile scandinave.

Sînt, însă, numeroase capodopere de artă 
care nu se pot deplasa.

Cine n-a avut prilejul să viziteze satele 
romînești din Argeș, Maramureș, nordul 
Moldovei, Apuseni, Bărăgan sau Dobrogea — 
sate unde se cultivă și înflorește, de aseme
nea, arta populară, ca urmare a noilor condi
ții de prosperitate a agriculturii — poate să 
cuprindă într-o sinteză satul romînesc, vizi- 
tînd muzeul ce i s-a destinat la București. Se 
spunea cîndva că „Bucureștiul e un mare 
satu. Și pe atunci ființa „Muzeul satului" de 
pe malul lacului Herăstrău, muzeu care are o

ser la Sorbona, fost secretar general adjunct 
al O.N.U. „Muzeul satului — continuă oas
petele — înfățișează, într-un parc împădurit, 
ogrăzi și biserici, mărturii ale unui folclor 
puternic, reunind mobile, țesături, picturi de 
o autentică originalitate, toate de o excep
țională calitate, aduse din colțurile cele mai 
îndepărtate ale Romîniei.
surse autohtone, autentic izvorîte din solul 
romînesc. acest muzeu are o valoare de uma
nitate universală".

Există o zicală despre Dîmbovița, care a și 
fost tradusă în multe limbi : „Dîmboviță, 
apă dulce“... Versurile aparțin unui oaspete. 
Au fost scrise în veacul trecut de poetul 
austriac Enric Winterhalder. Zicala se referă, 
de fapt, la oraș, la București. E aici ceva care 
atrage, un „ce" care se poate explica, fiindcă,

Construit din re-

IV. Portret în oglindă
adesea, prin ineditul operei de artă a locului. 
Dacă operele lui Diirer, El Greco, Rembrandt, 
Bruegel, Coreggio, Renoir, Cezanne, Utrillo, 
ilustrate strălucit în muzeele europene, își 
găsesc un loc de cinste și la București, o re
velație pentru vizitatorul străin o constituie, 
desigur, școala autohtonă de artă, pentru 
unii mai puțin cunoscută, care dă o sugesti
vă dimensiune a spiritului romînesc. Grigo- 
rescu, Andreescu, Luchian, Petrașcu, Pallady, 
Brâncuși, Paciurea și urmașii lor de azi ri
dică verticala unei originalități deosebit de 
apreciate în arta contemporană. Dar mulți 
dintre artiștii noștri aparțin de mult lumii.

ilustră tradiție. Surprinzător este însă să 
descoperi azi, în incinta unei citadele moder
ne, un sat în miniatură, una dintre rarele 
originalități ale acestei țări. Totul este de un 
farmec poetic fără rival, și călătorul nu poa
te să nu remarce, între multiplele comori ale 
Bucureștiului, la cîțiva pași de silueta 
majestuoasă a „Casei Scînteii", această biza
ră și tainică oază rurală, creată cu mare 
scrupul științific de etnografi. „Bucureștiul 
era înflorit, plin de trandafiri de toate culo
rile, alcătuind un decor îneîntător, de neuitat, 
în jurul lacurilor, grădinilor și bulevardelor" 
— își începe descripția Henri Laugier, profe-

părăsind Bucureștii, omul de aiurea îi păs
trează nostalgia, o cîntă, simte dorința să se 
reîntoarcă pe Dîmbovița. In afară de atîtea 
așezăminte de interes internațional, deschise tu
turor cu ospitalitate, ceea ce atrage este to
nusul vital al orașului, prospețimea, joviali
tatea și căldura oamenilor, optimismul lor • 
cuceritor, stilul lor de viață. Zîmbetul lor 
deschis, verva agreabilă a pietonului, asemă
nătoare cu cea a francezului și italianului, 
umorul discret îmbrăcînd politețea, plăcerea 
petrecerii și a dansului, voluptatea marilor 
competiții, dragostea de flori și fete, toate 
acestea dau străzilor un aer duminical, etern

ILIE PURCARU

La Cheile

Bicazului

estival. „O atmosferă de prietenie și dragos
te ne-a înconjurat pretutindeni unde am fost- 
— scria Aspasia Papathanasiu, celebra actriță 
de la teatrul „Piraikon" din Pireu, la sfîrșitul 
celor zece zile petrecute la București în turneu. 
„Nicăieri, și nici chiar în fața reprezentanți
lor guvernului, n-am întîlnit formalismul 
rece sau numai politețea diplomatică. îmi 
amintesc de emoția care m-a cuprins la re
cepțiile oficiale, cînd inimile oamenilor vor
beau libere..."

E aerul locului, un aer purificat prin noua 
așezare socială, un aer bun, montaneu, deși 
Bucureștiul e așezat în cîmpie, un aer mai 
puțin pregnant ieri, în acel București al 
contrastelor anatemizat de Tudor Arghezi. 
Contrastul social întuneca acest aer, răpea 
din farmecul locului. Dacă Winterhalder, au
torul cunoscutei zicale, își intitula volumul 
de versuri „Flori și scaieți, culese de pe ma
lul Dîmboviței", iar Lev Tolstoi, călător prin 
Bucureștii anului 1854, nota că „firea acestui 
popor este un amestec de farmec și de tris
tețe", vizitatorul de azi, pășind într-un pei
saj în care contrastele sociale s-au șters, va 
lua dimensiunea unui spirit nou. Iar acest 
spirit îl exprimă — ca o metaforă — marea 
construcție.

„Se spune — declara la sfîrșitul unei vi
zite în Bucureștii de azi Oliver Guldwille, 
director în Departamentul educației din Mi
nisterul Educației și Asigurărilor Sociale din 
S.U.A. — că spiritul unui popor se exprimă 
prin arhitectură. Frumoasa și moderna arhi
tectură a Bucureștilor m-a impresionat foar
te mult și-mi arată că populația acestui oraș 
este energică, veselă și cu spirit întreprinză
tor. Arhitectura pe care o dezvoltați în capi-

(Continuare tn pag. a ll-a)
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ȘCOLARĂ
Școala de cultură 

generală nr. 119 din 
raionul N. Bălcescu 
adăpostește, în aceste 
zile, expoziția lucrări
lor practice în lemn 
și metal executate de 
elevii claselor V—-VII 
ale școlilor de cul
tură generală din Ca
pitală.

Sute de exponate 
„conturează*4 din pri
mul moment vizitato
rului o suită vastă de 
obiecte care au drept 
criteriu de apreciere 
nu numai aspectul es
tetic ci în egală mă
sură și utilitatea prac
tică în cel mai strict 
sens al cuvîntului. 
Mergînd pe linia ce
rințelor noi ale pro
gramei de învățămînt, 
obiectele expuse își 
dezvăluie într-adevăr 
adevărata identitate: 
aceea de material di
dactic pentru fizică, 
chimie, științele na
turii, matematică, fie
care exponat urmînd 
să-și dovedească uti
litatea în însuși pro- 
cesul instructiv.

Un mare număr de 
„molecule" viu co
lorate, — material di
dactic ingenios pen
tru explicarea combi
națiilor corpurilor or
ganice, echere, rapor
toare, rigle gradate, 
seturi cu figuri geo
metrice, scripeți, apa
rate pentru demon
strarea dilatării corpu
rilor, aparate pentru 
măsurarea presiupei a- 
pei, balanțe, un inge
nios aparat pentru 
măsurarea conducti- 
bilității metalelor — 
iată cîteva dintre ze
cile de materiale pre
zentate în această ex
poziție care te atrag 
prin finețea execuției 
și finisajului lor.

Din loc în loc prin
tre exponate se pot 
vedea Și câteva caie
te de tehnologie ale 
elevilor care „de
monstrează" și ele a- 
lături de aparatele 
existente, preocupa
rea profesorilor mai
ștri pentru pregăti
rea teoretică a elevi
lor.

...De la această 
expoziție pleci îndem
nat să faci o scurtă 
„incursiune** în vii
tor. Nu este vorba nu
mai de viitorul apro
piat în care vezi par
că orele de fizică, chi
mie, geometrie, natu
rale la care elevii vor 
folosi chiar aparatele 
construite de ei; nu 
este vorba numai de 
bucuria copiilor care 
se recunosc cu mîn- 
drie drept creatorii a- 
cestui material.

Ne gîndim la un 
viitor mai îndepărtat 
în care elevii de azi 
vor fj oameni maturi, 
muncitori cu o înal
tă calificare, ingi
neri, tehnicieni, oa
meni de știință, în
zestrați cu spirit de 
inițiativă, ingeniozi
tate, simț estetic.

Mărturie sînt obiec
tele expuse în expo
ziția în care se află 
cristalizate aceste în
sușiri ale lor.

TR. POTEBAȘ
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Barajul de pe riul Firiza, din repssec
Foto: AGERPRES

ȘTIINȚĂ
eutrino este fără 
îndoială cea mai 
urprinzătoare din
tre toate particu
lele elementare. 
Puterea sa de pe
netrație este în

tr-adevăr fantastică. In timp 
ce celelalte particule abia pot 
străbate prin materiale de fier 
sau cupru cu un diametru de 
cîțiva decimetri, neutrino poa
te trece ușor prin orice mate
rial oricît de dens și oricît de 
gros, avînd teoretic, diametrul 
de milioane sau miliarde de 
kilometri !

Neutrinii pot traversa, de 
pildă, o placă de fontă a că
rei grosime ar fi de milioane 
de ori mai mare decît distanța 
de la Pământ la Soare, fără a 
se „izbi" de nici o rezistență.

văr neutrinii se caracterizează 
printr-o foarte slabă capacita
te de a interreacționa cu elec
tronii sau cu nucleele atomice 
ale materiei pe care o străbat.

Această proprietate conferă 
neutrinilor actualmente o im
portanță teoretică practică și 
tehnică deosebită. Particulele 
neutrino au făcut astfel posi-

știință nu le era practic acce
sibil decît un tip de raze ve
nite din spațiul cosmic — un
dele electromagnetice (lumina 
vizibilă, razele infraroșii și ul
traviolete. undele scurte).

Dacă va putea fi înregistra
tă în viitor energia particule
lor neutrino și antineutrino 
provenită de la diferite cor
puri cerești, acestea vor putea 
fi cercetate cu multă exactita
te chiar în „miezul” lor. Este 
știut că prin înregistrarea un
delor electromagnetice, astro
fizicienii nu puteau „privi" 
pînă acum în interiorul astre-

dr. Cowan a comunica: .So
cietății americane de SxsA* 
rezultatele preliminare a.e pro
iectului unui „telescop neetri- 
nic".

Cum va apărea cerul tnîr-an 
telescop pe bază ce p«ri.r_* 
neutrino ? Desigur inm-cn mec 
cu totul diferit de tetesce-i- 
pele existente. Trecu-e sâ m 
că pe măsură ce 
lul“ existent în isstsxrxl 
trelor se Ă acestea se
contractă sub ae^.msea ierjeux

r-i de energie risipită de neu-
ir. raport cu cea luată de 

feccci. Ir. astrele cele mai cal
de =ce«:â proporție poate a- 
Lng? milioane.

A început vacanța
studențească

BÎRĂU CONSTANTIN — 
Hunedoara

Ne-ați semnalat o seamă de 
deficiențe la instalațiile sani
tare, lifturi etc. în noile 
blocuri în care v-ați mutat 
de curînd. La semnalul critic 
al ziarului nostru organele 
care au cercetat lipsurile sesi
zate de dumneavoastră ne co
munică următoarele. încălzi
rea nu a fost suficientă pînă 
în momentul cînd a fost mon
tat un nou cazan la CTE III 
care este pus în stare de func
ționare.

Eventualele deficiențe care 
apar pe parcurs vor fi repa
rate curent conform conven
ției cu constructorul (la inter
venția organelor locale au 
fost reparate lifturile la blocu
rile turn 2, 3 și 4 la data de 
25 V a.c.). Pentru rezolvarea 
în viitor a acestei probleme 
conducerea combinatului a 
luat măsuri să fie trimis un 
maistru la IFMA București 
pentru specializare, întrucît 
numărul celor autorizați să 
execute asemenea lucrări este 
foarte mic. Chiria lunară a 
fost fixată și aprobată de ccrx- /

Costinești! Locul acesta de 
pe malul Mării de care se 
leagă de mai mulți ani neui
tatele zile ale vacanței stu
dențești cu tot ceea ce pot 
oferi ele mai frumos, mai plă
cut și mai confortabil și-a pri
mit din nou 
denta Maria 
după sesiunea 
cut în anul 
facultății de 
București, 
colegii mai 
petrecuseră vacanța aici și 
pretindea că din descrierile 
lor cunoștea tabăra destul de 
bine. își promisese chiar să-și 
atribuie funcția de ghid, pen- 
tru colegele ei. A rămas însă 
surprinsă cînd a descoperit în 
tabără o serie de noutăți. Con
strucțiilor moderne cu deschi
deri largi și ferestre luminoa
se, li s-au adăugat 2 grupuri 
sociale cu dușuri, vestiare, 
lavoare, călcătorii și alte în
căperi utilitare, terminate în 
ajun, și un teatru în aer liber 
cu o capacitate de 500 de locuri. 
Plaja însăși este lărgită con. 
siderabil prin amenajările 
care s-au făcut recent iar as
pectul ei este aproape de ne
recunoscut: lămpi fluorescente 
plantate de-a lungul străzii 
asfaltate și în preajma cortu
rilor creează noaptea o adevă
rată feerie, spațiile verzi în
tinse pe sute de metri patrați, 
flori și arbori ornamentali 
abia plantați, se întind ca un 
covor așternut la marginea 
mării. Și capitolul noutăților 
continuă cu cele 50 de corturi 
noi cu care tabăra și-a mărit 
capacitatea la 1200 locuri pe 
serie, cu mobilierul nou, ve- 
sela și tot ceea ce alcătuiește 
interiorul cantinei. Așa și-a 
primit tabăra de la Costinești 
primii 800 de oaspeți veniți 
de la Institutul politehnic, 
I.M.F.j Institutul pedagogic,

oaspeții. Stu- 
Baranga, care 

recentă a tre- 
al doilea al 

medicină I.M.F. 
se intersase la 

mari care își

Institutul agronomie „N. Băl. 
cescuu și Universitatea din 
București.

La deschiderea festivă stu
denții au aflat că noutățile 
care le vor umple minu
natele zile de vacanță sînt 
și de alt ordin: două 
autobuze puse la dispoziție 
pentru ei le vor permite să 
facă excursii pe litoral și în di
ferite localități ale Dobrogei 
pentru a cunoaște frumusețile 
acestei regiuni și transformă- 
rile care au avut loc aici în 
ultimii ani. Televizoare și 
magnetofoane vor întregi acti
vitatea obișnuită a clubului, 
iar amatorii vor putea viziona 
la două zile un spectacol de 
cinema. Adăugind la acestea, 
conferințele interesante pe 
probleme actuale, întrecerile 
sportive, spectacolele Ansam
blului U.T.M. și Teatrului de 
stat din Constanța, ale Filar, 
monicii din Cluj și ale altor 
formații profesioniste și de a- 
matori care și-au anunțat so
sirea ne putem face o ima
gine și mai completă despre 
zilele vacanței la Costinești.

Deocamdată insă, in prima 
zi, după deschiderea festivă, 
Mircea Nicolae de la Institu
tul politehnic, din București, j 
Chirculescu Aglaia de la Fa. ducerea 
cultatea de farmacie, Cristian stabilit

’ concrete 
chidarea 
pentru o mai bună gospodări
re a blocurilor în care locuiți.

Tov. TOTELES ERNEST — 
Ineu.

Dorința dumneavoastră a 
fost îndeplinită. D.G.M. care 
a făcut ^cercetările ne comuni
că că părinții dv. au fost iden
tificați și locuiesc în Brașov, 
Bulevardul Școalei nr. 151.

Urmează să luați legătura cu 
dînșii.

Răspundem

la sesizările
tinerilor

combinatului. S-au 
o seamă de măsuri 
care să ducă la U- 
tuturor lipsurilor,

1= aces: fel, Soarelejne va 
: c.o ori mai mic.

car de 14 ori mai arzător. As- 
rrarner.:: care pătrundeau pînă 
aon cu greu la o distanță de 
fN XC km și într-o „lume cu 
c temperatură de 14 milioane 
e grade4 vor putea grație te- 
aeopuhn neutrinic să „pri- 
eMCă" în interiorul Soarelui.
Dor Soarele nu este singurul 
ktj care radiază particule 

u S-a demonstrat în 
timp că astrele foarte 
radiază sub formă de 
o energie superioară 

emise sub formă de fo- 
•dxă de „radiații clasi-

Padencov de la Facultatea de 
chimie industrială și toți cei 
800 de studenți veniți în pri
ma serie, și-au rezervat ziua 
de ieri, obișnuitelor cunoștințe 
cu colegii de la alte facultăți 
cu tabăra, cu peisajul însorit 
al litoralului. De azi încolo, 
Costineștiul va răsuna din nou 
de cîntecele, jocul și veselia 
unei studenții fericite.

(Agerpres)
Dr EM. ROMAN

ANTOHI ANDREI

astreirr

o nouă publicație 
și cultură editată 
menită să popu-

Acest aspect al astrofizicii 
neutrinice este în mod special 
pasionant. Este vorba de fap
tul că pînă acum oamenilor de

GEORGE MIHAESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea

„Revista

Iordache Mihail — Piatra 
Neamț.

O nouă

oe zra..:a

fără a

IN OGLINDA
place ? !» Magia muncii a produs minunea 
dorită"...

cunosc ce imense energii s-au

Ce este astrofizica 
neutrinicâ *

■?! 
.apture- 

^articulă.
.a a fost capturată 

neutrino ci geamă- 
«a ei — antineutrino — după 

terminologia admisă astăzi. E- 
xistența unor antiparticule fu
sese întrevăzută încă mai de 
mult de către fizicianul englez 
Dirac, care demonstra teoretic 
că fiecărei particule elemen
tare îi corespunde o antiparti
culă ale cărei proprietăți sînt 
într-o anumită măsură opuse. 
Astfel antielectronul (pozitro- 
nul) are o sarcină pozitivă și 
nu negativă ca electronul obiș
nuit.

Trebuie să știm că Pămîntul 
este permanent obiectivul unor 
importante bombardamente de 
particule neutrino emise de 
corpurile cerești ca urmare a 
reacțiilor nucleare. Astfel 
corpul omenesc în cursul vie
ții este traversat de cea 100 000 
miliarde de miliarde din aces
te particule, dar este sigur că 
el nu reține nici una. într-ade-

neutnru- 
-ct este stuă:e- 

oaselor fenomene 
știrii în care neutrinii 

,.xjcă un rol considerabil.
Astrofizica neutrinicâ pre

zintă două aspecte. Pe de o 
parte, neutrinii iau parte la 
importante procese care se 
produc în astre. în acest ser.s. 
astrofizica teoretică trebuie să 
țină seama de rolul acestor 
particule în procesul dinamicii 
interstelare. Nu este exclus ca 
neutrinii să joace un rol la fel 
de mare în cosmogonie. Fizi
cianul sovietic I. Zeldovici a 
formulat recent o ipoteză in
genioasă în această privință.

Pe de altă parte, particulele 
neutrino venite din spațiul cos
mic pot fi înregistrate de Pă
mânt. în consecință ele fac 
posibilă obținerea unor noi 
date despre univers.

Spre cunoașterea 
„directă** a astrelor

Noi construcții în Oradea
Foto: AGERPRES

neutrinic va fi în 
istrpment prețios 
ționa și alte pro- 
astronomiei și în 
cele referitoare la 

moartea” corpuri- 
In același timp 
inilor ne rezervă

publicație

muzeelor11

iele» că

Cum va arăta car. 
la telescopul 

neutrinic
Dar cum se pc

ceasta i magme 1 
problemă pe care oemer 
știință se străduiesc s-o 
ve. Recent savantul am

tdiura mezaliet. (I 
de filetaj s Qnae 
fiica din Carr»-

IV. PORTRET
raia dv. 
ednhhnte 
le-am vi 
datorit! acessri fd 6e ar£: teluri, Sccmeșci 
se va număra prmtrv cete ma. axramve orașe 
cin lume4.

La rxsajă tcxU ale
eterne, ixzLusâ «x zb-xz ie feti .

,SuizLe Bucureșmcr csaasc ș «te meten- 
colia mwwmi unei tete ia inserare4 — 
scriu s^srâoln Mrrte Tereze Lejțu șx lla/ael 
Alberti in cxriex lor JdrzbrzL ie RumzxiA* 
(„Pragul RvmizirSj „Con tint fettle pe care 
le întâlnim ? Le vedem tredrid in zilele pline 
de o lumină profundă care te permite să-și 
arate frumusețea. Ele ar prefera, poate, sâ 
vorbim despre eleganța lor. Au scurt,
zbîrlit de vînt, sau coade groase, „moda
veche", care se armonizează așa de bine cu 
umerii lăți și cu sânii rotunzi ; fete înalte, 
cu ochi albaștri clipind în soare, merg spre 
o țintă necunoscută nouă, admiratori spon
tani ai ritmului lor. Merg cu grijă, ajung în 
umbra colțului de stradă, și, cînd, dispar, 
grația fremătătoare a pasului lor stăruie 
încă".

Să răsfoim mai departe această carte... Să 
desprindem alte și alte profiluri, din mulți
mea care umple marile bulevarde și care e 
sufletul acestui oraș. Oaspeții o cunosc, o 
cunosc foarte bine. Rafael Alberti, poetul 
spaniol care a luat drumul exilului, și soția 
sa, scriitoarea Maria Tereza Leon, ne-au vi
zitat cu mai multe prilejuri, cunosc Bucureștii 
și Romînia nu prin impresii fugare, ci prin
tr-o îndelungă intimitate cu priveliștea și 
oamenii de la noi; aceiași scriitori, transpu- 
nînd în limba lui Lorca poezia lui Eminescu 
și Arghezi, au măsurat dimensiunea unui spi
rit. Reproducînd, din însemnările lor, cîteva 
fragmente mai ample, se impune însă un dia
log. 'Vom invita deci, de cealaltă parte a me
sei, alți doi scriitori, pe Paul Morand și

Lucien Romier, autori ai unor cărți despre 
Bucureștii trecutului iJ.

Transcriem dialogul fără nici un comentar, 
punîndu-l sub ochii cititorului, care va face 
cuvenita aliniere imagine-text, cuvenita con
fruntare de epoci.

Rafael Alberti, Maria Tereza Leon:
„Lumina de vară inundă piața Palatului 

Republicii. Aici oamenii dobindesc parcă alt 
ritm ; se mișcă încet, se așează pe băncile 
din preajma Ateneului. Uneori, cînd se lasă 
seara, se văd ca printr-un perete subțire de 
sticlă, care ar lăsa să se filtreze o ușoară 
lumină verzuie. în jurul oazei liniștite, oa
menii se mișcă, se rotesc și dispar. Ii regăsim 
pe alte străzi. Hotărârile, dorințele, chiar și 
amintirile se pot urmări pe fețele celor care 
se încrucișează fără brutalitate cu noi. Bucu
reștii sînt un oraș pentru omul care pășește 
liniștit, deși plin — lăuntric — de felurite 
imagini. Pe aceste străzi se poate urmări 
dragostea sigură a celor care le doresc bi
nele. Sînt avenide largi care, primăvara, își 
primesc veșmântul lor de flori, o dată cu po
doabele construcțiilor noi"...

Lucien Romier:
„Sufletul orașului a rămas grec și levantin, 

cu un vernisaj de eleganță pariziană. El 
trăiește în prezent, crezîndu-se născut în 
ajun, cu toate că «oamenii mari», turnați în 
bronz, fac gesturi de oratori la toate răs
pântiile

Rafael Alberti, Maria Tereza Leon:
„Bucureștiul trăiește în viitor... Lîngă fru

musețea contemporană, perspectiva realizării 
de mîine aurește fețele cu un aer de opti
mism. Am văzut puține chipuri înăcrite, 
puțină posomorîre la trecătorii de pe străzile 
Bucureștiului... Nervii par destinși de o pros
peritate evidentă, ceea ce nu înseamnă că oa-

1) Paul Morand: „Bucarest", ed. Pion, 
1955. Lucien Romier: „Au carrefour des 
empires morts", Hachette, 1931.

A apărut 
de știință 
de C.S.C.A. _ _
laicizeze activitatea multilate
rală a muzeelor de pe cu
prinsul patriei noastre. Valo
rificarea rezultatelor cercetă
rilor științifice efectuate de 
muzeografi, popularizarea ce
lor mai valoroase cuceriri ale

științei muzeografice, prezen
tarea muzeelor și colecțiilor, 
informarea permanentă a ca
drelor de muzeografi despre 
cuceririle științelor naturii, 
istoriei, etnografiei, artei atît 
din țară cit și de peste hotare 
sînt numai cîteva din sarci
nile permanente ale acestei 
reviste.

întreprinderea forestieră 
Piatra Neamț, din controlul 
efectuat, confirmă modul de
fectuos de gospodărire a clu
bului fabricii de cherestea 
Vaduri. într-adevăr, conduce
rea clubului n-a sesizat de
fecțiunile în instalația electri
că și sanitară și nu s-a preo
cupat de aspectul exterior și 
cel din jurul blocului.

In urma sesizării, s-au luat 
măsurile necesare. S-a verifi
cat și pus la punct întreaga 
instalație electrică și sanitară, 
astfel că la 15 mai a.c. 
fost terminată.

maiș‘ 
promovării r 

a anilor de studiu, o îik 
zație lunară egală cu as 
tarifar lunar, corespunzătoi 
categoriei tarifare de înca
drare pe care a avut-o ca 
muuriter în producție.

Din cercetările efectuate de 
către organele locate ale ora
șului Bacău, reiese că defi
ciențele semnalate de dv. în 
scrisoarea adresată redacției 
noastre, sînt juste. Prin mă
surile luate de către sfatul 
popular orășenesc, magazinul 
funcționează în mod normal, 
respectîndu-se programul, iar 
pentru abaterile săvîrșite, 
gestionarul magazinului a fost 
sancționat.

menii nu
cheltuit pentru a face dintr-o țară agricolă 
una industrială. Dar acești trecători liniștiți 
știu că individul nu a fost uitat, fiindcă s-a 
respectat — cum spun toate camioanele cu 
care ne încrucișăm — viteza legală. «Respec
tați viteza legală I» pentru bunăstarea omu
lui ! Nu salturi, ci pași — pași hotărîți în 
cadența vitezei constructive, căci existența 
omului este la baza tuturor progreselor ! 
Datorită acestui respect al omului, Bucureștii 
sînt un oraș surîzător".

Paul Morand :
„De multe ori, trecînd în amiază pe dinain

tea Ministerului de Finanțe, m-am oprit în 
fața grilajului pentru a observa această 
mulțime atît de ciudată... Văduva săracă, 
care vine să ceară dreptate, orfanul înlăcră- 
mat, bătrînul pensionar care încearcă să 
parlamenteze, la un ghișet, cu portarul... Cei 
mai puțin îndrăzneți, intimidați de sentinela 
care, cu baioneta la pușcă, îi apără pe func
ționari, așteaptă tăcuți, sub ninsoare, ore în
tregi. O lungă ereditate de brutalități, de tor
turi, de impilare și mutilări, i-a învățat în 
cursul secolelor arta de-a aștepta".

Rafael Alberti, Maria Tereza Leon:
„...Da, Bucureștiul este un oraș plăcut... 

Zilele de crudă stupoare, semnul călcâiului 
de stăpîn pe fețele ofilite de mizerie sînt 
amintiri îndepărtate. Copiii privesc mirați 
tablourile marilor momente naționale cînd 
părinții lor au votat pentru viață împotriva 
morții și surîd cu nevinovată mîndrie în fața 
lecțiilor istoriei. Sub ochii lor stau marile 
focuri rebele ale orașului — de acum 20 de 
ani — și bucuria victoriei. Sînt imagini 
sacre, acoperite uneori de sarcinile pe care le 
aduce fiecare zi, dar înaripata lor mărturie 
rămîne la fel de mișcătoare. Amintirea timpu
rilor amare aproape nu se mai observă pe 
chipurile celor cu care ne întîlnim pe străzi. 
Prietenii care ne primesc au o limpezită 
mîndrie. «Vedeți cum trăim ? Cum va

Paul Morand:
„în București nimic nu durează, nimic nu 

se-nalță... Un grec de pe vremuri dădea fiu
lui său acest sfat : «Nu construi niciodată in 
Principate !» «Valahie, pămînt al nefericirii 
— scria Paul d’Alep... N-o să întîlniți aici 
urbanismul nostru francez, străzile rectilinii, 
piețele noastre... Zgîrie-norii se înveur.ezză 
cu declasarea de ruine a Orientului... Capita
lă a unui pămînt tragic"...
Rafael Alberti, Maria Tereza Leon:

„...Din nou la București. Nc: cccsuucții 
împodobesc bulevardele. Timp fncacs- Seară 
melancolică. Oamenii se îr.tilr.esc. vorbesc, 
se despart. Sînt mii și mii <te trecăam, sub 
lumina pentru cîteva dxpe orbitoare a 
crespusculului. Ni se pare că ne a£ 
tr-un oraș mediteranean 
vorbele au pentru auzul no 
ceața graiului latin. Stzbdiz 
puri cu lumea care trece. E 
circulă în vinele noastre <1 
te. Noi, exilați! spaniaL 
și fără încetare străzile 
cum în avalanșa acester 
respira mai bine. Și eîn acra 
existența este minunată r ci 
întotdeauna sălbatic și 
capetelor noastre murinare. Ccss 
pădurilor iernii te urmează. irCiur 
tului. limpezile frumuseți ate prm 
ceasta simțim tind pomnn să s&âbaten stră 
zile Bucureștilor, in mitocul amurgului, o. 
doi cetățeni ai lui, intre oameni care abta 
și-au părăsit lucrul și văd cu plăcere apro- 
piindu-se ceasul conversației cu sau
al întâlnirii cu logodnica sau râ ptul
zilei, pragul odihnei. Milioane rie paș: inamte 
răsunau pe străzile orașului, în timp ce mi: 
de chipuri urmau să ne rămînă în amintire. 
Pentru doi spanioli, Bucureștii încetaseră de

' a mai fi o stampă într-o carte".
Ce s-ar mai putea adăuga acestor cu

vinte ?...



La „Ziua secretarilor44 U. T. M.

Un util schimb
de experiență

omitetul raional 
U.T.M. Luduș a con
vocat de curînd pe 
toți secretarii comi
tetelor comunale și 
secretarii organiza
țiilor U. T. M. din 

G.A.C. cu scopul de a-i instrui cu 
unele probleme actuale — acțiu
nile politico-educative întreprinse 
de organizațiile U.T.M. în cinstea 
zilei de 23 August, sarcinile tine
retului privind întreținerea cultu
rilor și în campania de recol
tare etc.

Care a fost programul „Zilei 
secretarilor ?“ Ce probleme au re
ținut în mod deosebit atenția se
cretarilor ?

La început, secretarii au ascul
tat o interesantă expunere despre 
„Lupta poporului nostru pentru 
construirea socialismului oglindi
tă în literatura de după 23 Au
gust", cuprinzînd referiri concrete 
la cele mai reprezentative opere, 
care pot constitui subiectele unor 
șezători literare, simpozioane, seri 
de poezie consacrate celei de a 
XX-a aniversări de la Eliberarea 
patriei.

In partea a doua a programu
lui, destinată unui larg schimb 
de experiență, Traian Toma, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M. Șăulia, a vorbit des
pre experiența organizării co
lectivelor pe resoarte, care au 
ajutat comitetul să întreprin
dă acțiuni interesante. Cu ajutorul 
colectivelor au reușit să pregă
tească în cadrul organizațiilor din 
brigăzi adurtări interesante, să 
organizeze mari acțiuni de muncă 
patriotică, să ajute în fiecare lună 
8—10 tineri spre a se pregăti pen
tru a fi primiți în U.T.M. In ca
drul adunărilor U.T.M. au dezbă
tut sarcinile tineretului la întreți
nerea culturilor (brigadierii de 
cimp din G.A.C. fiind invitați să 
vorbească tinerilor despre această 
problemă) ceea ce a avut ca efect 
participarea tuturor tinerilor la 
prășitul porumbului, sfeclei de za
hăr și a altor culturi; au fost ți
nute expuneri interesante pe tema 
„P.M.R. — forța conducătoare a 
poporului nostru", „Insurecția ar
mată de la 23 August — începu
tul revoluției populare", „Satul 
nostru — ieri și azi" și altele.

Participanții la „Ziua secretari
lor" au ascultat cu interes pe loan 
Bothază. secretarul comitetului co- 
itamal din Miheșul de Cîmpie, 
ten a vorbit despre mobilizarea ti

de întreținere 

„Ziua secretarilor*, au evidențiat 
un lucru esențial: în toate orga
nizațiile U.T.M. au loc intense 
pregătiri în cinstea marii noastre 
sărbători — ziua de 23 August.

Tovarășul Nicolaie Ene, secre
tar al Comitetului raional U.T.M. 
Luduș, a vorbit apoi despre sarci
nile organizațiilor U.T.M. în peri
oada următoare, despre măsurile 
luate de comitetul raional, despre 
inițiativele și acțiunile interesante 
întreprinse de tineret în cinstea 
marii sărbători. Organizația 
U.T.M. din G.A.C. Valea Largă, 
de pildă, organizează acțiuni edu
cative eficiente pentru mobiliza
rea tineretului la muncile agrico
le, Colectivul postului utemist de 
control întreprinde raiduri în le
gătură cu participarea tineretului 
la muncă, publicînd fotografii și 
articole despre fruntașii în între
cerea socialistă; președintele 
G.A.C., inginerul, iau cuvîntul 
adesea la adunările U.T.M.; tine
rii fruntași sînt stimulați și la 
adunări, la reuniuni, în progra
mele brigăzii artistice.

Tovarășul Ene a arătat că fo
losind conferința „Dezvoltarea re
giunii Mureș Autonomă Maghiară 
în cei 20 de ani de la eliberare", 
care a fost trimisă în toate orga
nizațiile U.T.M., unele comitete 
U.T.M. au început să pregătească 
concursuri „Cine știe — răspunde" 
pe această temă. El a informat pe 
secretari că au fost trimise, de 
curînd, și conferințele „Lupta po
porului nostru împotriva fascis
mului", „Contribuția armatei ro- 
mîne la războiul antifascist", pre
cum și textul montajului literar 
„Tineret cu îndrăznețe visuri**, 
care vor trebui folosite cu prilejul 
serilor tineretului, adunărilor 
U.T.M., șezătorilor literare închi
nate zilei de 23 August. Vorbind 
despre experiența organizațiilor 
U.T.M. din Valea Largă, Grebeniș, 
Săulia în organizarea duminicilor 
cultural-sportivte, a serilor tinere
tului, el a arătat că în toate co
munele sînt condiții'— așa cum o 
dovedește experiența de anul tre
cut — pentru organizarea unor 
asemenea acțiuni.

Secretarii prezenți și-au spus 
apoi părerea despre programul vii
toarei instruiri, care va fi de două 
zile. Ea va cuprinde și o excursie 
colectivă la Cluj.

I
ȘT. NECANIȚCHI

corespondentul
„Scînteii tineretului** 

pentru regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară

S Cupa R. P. R. la fotbal

Aspect de muncă la una din minele de la Paroșeni

Foto : AGERPRES■

finală ale 
la

Miercuri, în 4 ora
șe din țară au fost 
programate sferturi
le de 
„Cupei R.P.R.* 
fotbal. In Capitală, 
pe stadionul „23 
August**, Steaua a 
întîlnit pe Rapid. 
Meciul a fost între
rupt în minutul 15, 
din cauza ploii to
rențiale, cînd tabela 
de marcaj indica 
1—0 în favoarea 
fotbaliștilor militari.

Lupte 
sîmbătă 

pe podiu- 
în incinta 

artificial 
din Capi- 
desfășura

Punctul a fost în
scris de Pavlovich 
Conform regula
mentului, jocul se 
va relua astăzi pe 
același stadion din 
minutul 15. Intîlni- 
rea începe la ora 
17,30. Tot astăzi se 
va rejuca un alt 
meci. Este vorba de 
întîlnirea de la Hu
nedoara dintre Di
namo București și 
Știința Timișoara 

libere
slovacă, Franța, Nor
vegia, Iugoslavia, R.P. 
Polonă, R.P. Mongolă 
și R. P. Romînă. In 
fiecare zi întrecerile 
încep la ora 17. Din 
lotul luptătorilor ro- 
mîni fac parte printre 
alții D. Pîrvulescu, 
I. Cernea, V. Bularca, 
N. Martinescu, I. Ță- 
ranu, Gh. Popovici, 
Fr. Bolla etc.

(Agerpres)

• Vineri, 
și duminică 
mul montat 
patinoarului 
,23 August" 
tală se va 
un important concurs 
internațional de lupte 
libere și clasice cu 
participarea unor va
loroși sportivi din Fin
landa R.S.S. Bielorusă, 
Suedia, Grecia, R. P. 
Ungară, R. S. Ceho-

Finaliștii școlari ai ediției 
inaugurale a Spartachiadei re
publicane, sînt în aceste zile 
„primii* eroi“ în ultimul act al 
competiției. O scurtă prezenta
re a protagoniștilor întreceri
lor : unele echipe, și o parte 
din sportivi sînt consacrați, 
și-au mai înscris numele în 
cartea sportului școlar din pa
tria noastră. Astfel, la finale 
participă echipele de gimnas
tică și volei ale școlii profesio
nale 23 August din București, 
campioane republicane școlare 
(ediția 1963), reprezentanții 
școlilor medii nr. 1 Piatra 
Neamț, nr. 2 Tg. Mureș, ai li
ceului militar „Ștefan cel 
Mare" — Cîmpulung Moldo
venesc, ai școlii profesionale a 
Atelierelor de reparat mate
rial rulant Iași, fruntași și în 
întrecerile precedente ale șco
larelor. La startul finalelor 
sînt prezente însă și echipe 
care participă acum pentru 
prima oară la o asemenea în
trecere : handbalistele de la 
școlile medii, din orașele Vic
toria și Văleni, baschetbalis
tele de la școlile medii din 
Salonta și Moinești.

în același timp s-au aliniat 
la startul finalelor, numeroși 
tineri, afirmați în competițiile 

încheiată la egali
tate ț 0—0, după 
prelungiri.

La Pitești, C-S.M. 
Sibiu a reușit să 
elimine cu 2—1 
pe Farul Constanța 
prin punctele mar
cate de Dombrow
ski și Recer. Crișul 
Oradea a învins la 
Cîmpia Turzii cu 
1—0 (0—0) pe Side- 
rurgistul Hunedoa
ra. Unicul punct a 
fost realizat de Da
mian în minutul 71.

• Astăzi la Brașov 
în meci restanță pen
tru campionatul cat. 
A de fotbal, Steagul 
Roșu va întâlni pe Di
namo Pitești. Cea de-a 
doua restanță: Pro
gresul București —• 
Petrolul Ploiești, va 
avea loc vineri în 
nocturnă de la ora 19 
pe stadionul Repu
blicii.

(Ager preș) 

Spartachiada republicană
republicane organizate la ni
velul juniorilor : înotători ca 
Alexandru Bota, Constantin 
Georgescu, Jeno Gyurâsa, 
Cristina Balaban, Monica Di- 
nescu, Maria Kloss sau gim- 
naști ca Teofil Blaj, Constan
tin Barbălată, Ion Mărcuțiu, 
Petre Potcovaru, Rodica Apă- 
teanu, Maria Secula.

Etapa finală a celei de-a 
15-a ediții a campionatelor 

Ieri in București s-a dat startul
in întrecerile finalistilor școlari
școlare din cadrul Spartachia
dei republicane s-a anunțat 
din prima zi ca o întrecere a 
tinereții dar și a calității. A- 
ceasta este de fapt și menirea 
Spartachiadei republicane, de 
a armoniza într-o singură 
competiție activitatea de masă 
cu cea de performanță. Con
dițiile optime de concurs ce 
le au la dispoziție elevii par
ticipant! reprezintă principala 
premiză pentru realizarea unei 

calități deosebite în toate dis
ciplinele sportive. Un dezide
rat care trebuie să stea în fața 
tuturor concurentilor, tuturor 
echipelor și implicit antreno
rilor și profesorilor respectivi.

De fapt, cu tot timpul nefa
vorabil, în probele atletice 
disputate ieri s-au realizat cî- 
teva performante remarcabile.

Astfel primele titluri de 
campion republican școlar au 

fost cucerite de Sanda Tănase 
(Cluj) la înălțime, categoria 
II și Olimpia Jinga (Argeș) 
care a reușit la greutate o a- 
runcare de 12,44 m.

Oarecum surpriză este re
zultatul la 90 m garduri, unde 
deținătorul recordului probei 
de garduri în sală Andrei 
Sepsy (Cluj) a fost întrecut în 
finală de bucureșteanul Flo
rian Drăguleț, cu 
excelent, 12,5 sec.

Celelalte titluri de campioni 
la băieți II au fost cîștigate 
de loan Negruțiu (Cluj) la să
ritură în lungime cu 6,36 m 
și de Conrad Hubner (Banat) 
la aruncarea suliței cu 54,35 m.

în cadrul categoriei I ju
nioare a evoluat și talentata 
atletă, Gabriela Rădulescu. Ea 
a reușit să cîștige una din se
mifinalele cursei de 100 m cu 
12,4 sec., timp excelent față 
de starea pistei' după ploaia 
de ieri. Finala probei se va 
alerga astăzi.

Proba de disc a fost cîștiga- 
tă de Elisabeta Prodan (Bucu
rești) care a aruncat 40,37 m 
iar proba de înălțime (junioa
re I) a revenit Corneliei Toma 
cu 1,51 m.

Aruncînd la greutate 16,08 
m, constănțeanul George Lu- 
chian și-a întrecut categoric 
adversarii (pe locul II Iosif 
Nogy cu 13,56 m). Mircea 
Coras (Banat) a sărit la tri
plu salt 14,00 m.

Probele de atletism care tre
buiau să se dispute ieri după 
amiază au fost intercalate în 
programul atletic de astăzi, 
care va începe de la ora 9,15, 
pe Stadionul Tineretului.

M. OANCEA 
inspector în Direcția 
activităților educative

[eia Ministernlut înrâ]

1 n f o r
în Capitală a sosit Louis 

Marie Pons, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Franței în R. P. Romînă. 
La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, ambasadorul Louis 
Marie Pons, a fost întîmpinat 
de Dionisie Ionescu, ambasa
dor, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne. Au fost de față membrii 
ambasadei Franțfei în R. P. 
Romînă în frunte cu J. F. 
Noiville, însărcinat cu afaceri 
ad-interim.

★
Cu prilejul celei de-a patra 

aniversări a proclamării Re
publicii Ghana, ambasadorul 
acestei țări la București, E. K. 
Dadzie, a oferit miercuri o re
cepție.

Au luat parte Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, 
membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale 
și organizații obștești, acade
micieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști. Au 
participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
La invitația ministrului în- 

vățămîntului, Ștefan Bălan, a 
sosit în Capitală o delegație 
franceză condusă de prof. 
Andre Marechal, delegat ge
neral al guvernului francez 
pentru cercetarea științifică 
și tehnică. La sosire, pe aero
portul Băneasa, delegația a 
fost întâmpinată de Emil 
Caragheorghe, secretar gene
ral în Ministerul învățămîn
tului, acad. Horia. Hulubei, 
directorul Institutului de fi-

Raidul nostru în raionul 
Caracal

(Urmare din pag. I) 

de la S.M.T. și 60 de atelaje) 
s-au stabilit delegați perma- 
nenți. Alte măsuri sînt legate 
direct de coordonarea mun
cii colectiviștilor cu cea amr 
canizatorilor și au menire 
asigure terminarea sece' 
pe cele 950 de hectar 
în maximum 7—8 z'

Mecanizatorii s-au 
să „bată" cu combina 
16 000 kg gr iu pe zi în 
12 000 cit e planificat, 
cum s-au rînduit treburile 
posibil. Dar angajamentul a 
cesta mai are o semnificație. 
Cu citeva ore înainte de a vi
zita noi vagonul-dormitor, șe
ful brigăzii adusese aici de la 
sediul S.M.T. stegulețul de bri
gadă fruntașă în campania de 
primăvară. Deci Marin Ghiță, 
șeful 'brigăzii de tractoare, a- 
vea toate motivele să fie mul
țumiți.

mafii \
zică atomică, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, Ministerul în- 
vățămîntului și alte persoane 
oficiale.

A fost de față însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al 
Franței în R. P. Romînă, 
J. F. Noiville, și alți membri 
ai ambasadei.

★
O delegație condusă de 

Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, a 
părăsit țara îndreptîndu-se 
spre Geneva, pentru a parti
cipa la cea de-a 27-a Confe
rință internațională de in
strucție publică, organizată de 
U.N.E.S.C.O. și Biroul interna
țional de educație, care are 
loc între 6—16 iulie.

★
La Facultatea de matemati- 

că-mecanică din București, 
își desfășoară lucrările coloc
viul de geometrie diferențială 
globală, organizat de Acade
mia R. P. Romînă în colabo
rare cu Uniunea matematică 
internațională.

Lucrările Colocviului, la care 
participă matematicieni din 
aproape 20 de țări, continuă 
pe două secții de specialitate 
pînă la 4 iulie, cînd își va în
chide lucrările.

★
In ciclul „Pagini de istorie 

literară romînească", a avut 
loc miercuri seara. în sala 
Lectoratului central din Canf- W"*r’ 
tală, conferința „50 de ani de 
la moartea scriitorului Emil 
Gîrleanu". A conferențiat 
poetul Ion Bănuță, directorul 
Editurii pentru literatură.

A urmat un program de 
lecturi din opera scriitorului 
în interpretarea unor actori 
fruntași ai scenei bucureșter.e.

(Agerpres)

Am avut o scurtă convor
bire și cu tovarășul ingir.e- 
Gheorghe Drăcea, președintele 
Consiliului raional agricol Ca
racal care ne-a relatat prir.'.’e 
altele că există toate condițiile 

*i cele 36 200 de hectare c- 
‘u și secară să fie recolta:? 

'I mult 10 zile bune de lu- 
Tijloace de muncă sint 

*e: 651 tractoare fizice, 
mbine, 60 de batoze 

eratul mazării și 
'tat manual pe 

' 23 de prese de 
1 'tele, la care

•umăr sufi- 
că.cami- 

’. Pe a- 
p tre r-
va . Si
ce va 
se exec 
Toate ac. 
în raionul 
ajunge la ti 
hambare.Declarația conducătorului delegației culturale din R. D. Germană care ne-a vizitat țara

Portul Constanța — vede- 
re din avion
Foto: AGERPRES

--rx f: terișxtgrea m- 
mes ie la 23 August. 
jrJe, discuțiile de la

BILANȚ FESTIV
suportat nicicînd jugul ori îm
pilarea. Istoria se rescrie sub 
ochii noștri, vie, inteligentă, 
pătimașă, letopiseț fierbinte 
izvorît din inima și cugetul u- 
nui cronicar-ar tist. Al unor 
cronicari artiști, întrucît meri
tul revine în egală măsură 
scriitorului scenarist și regizo
rului, interpreților principali (și 
chiar celor secundari), opera
torului, scenografilor, costu- 
mierei etc. „Tudor** e o flacără 
de simțire și cugetare romî- 
nească, un omagiu al istoriei 
adus cu minte limpede de crea
torul contemporan și acesta — 
poate — reprezintă cel mai de 
seamă merit al primei noastre 
epopei eroice. Ea întrunește 
suflul și vigoarea, patetismul 
și luciditatea zugrăvirii epocii, 
armonie a construcției epice și 
fipr poetic, de baladă haidu
cească, aidoma acordurilor din 
inspirata muzică a lui Gh. Du
mitrescu, premiată la festival. 
Și pentru că e atît de profund

MIHNEA GHEORGHIU

națională, partitura devine un 
bun al patrimoniului universal. 
Dovadă: cîntecul haiducesc a 
fost imortalizat de o casă de 
discuri din Italia. Oltenii noștri 
au trecut cu succes Fadul!

Strădania artistică, talentul, 
seriozitatea profesională a 
principalilor interpreți din 
„Tudor", Lica Gheorghiu și 
Emanoil Petruț, au fost răsplă
tite la Festival, premiile încu- 
nunînd reușita acestor roluri. 
Alătițri de tinerețea, natura 
artistică, salutăm printre pre
miali o maturitate mereu tînă- 
ră, proaspătă : Ștefan Ciubotă- 
rașu. Contribuția sa la „Străi
nul" (care a obținut premiul 
special al juriului) se înscrie pe 
linia succeselor anterioare din 
filme ca „Lupeni ’29", „A fost 
prietenul meu", „La vîrsta dra
gostei".

Și un nume care s-a impus 
printr-un strălucit debut („Par
tea ta de vină") s-a consacrat 
printr-un lăudabil efort al tînă- 
rului actor de a-și menține

ȘTEFAN CIUBOTARAȘU 

frumosul start: Sebastian Pa- 
paiani. O evoluție sensibilă a 
dovedit regizorul ce se anun
țase cu atîta vervă în comedia 
de scurt metraj: Geo Saizescu.

Premiul pentru scenariu a 
fost atribuit talentatului pro
zator D. R. Popescu. Prin pre
miul acordat regiei filmului 
„Comoara de la Vadul vechi", 
Festivalul a consfințit persona
litatea regizorală proeminentă 
a lui Victor Iliu, ajunsă la de
plină maturitate. Opera sa 
regizorală e densă, adăugind o 
valoare clasică filmului romî
nesc contemporan. Alături de 
capacitatea artistică, juriul re
cunoaște totodată, și pe regizo- 
rul-pedagog, preocupat de a 
forma cadre tinere, meșterul 
care-și alege cu exigență uce
nicii și le stimulează inițiativa. 
Conlucrarea apropiată a lui 
Victor Iliu cu Lucian Pintilie, 
reprezintă un exemplu de căl
dură și grijă pentru viitorul 
cinematografiei noastre.

Gopo, consacrat internațio
nal, capătă și la el acasă un 
premiu cinematografic. „Pașii" 
săi spre film artistic, promiță
tori în lung metraj au ocolit 
mapamondul revenind la mat
ca fertilă care i-a plămădit 
zborul.

Nicu Stan e un operator tî- 
năr. Tînăr sub coordonata ani
lor, pentru că în meserie și-a 
terminat de mult ucenicia. 
„Partea ta de vină" merita, de 
pe atunci, un premiu al imagi
nii. „Dragoste lungă de-o sea
ră" i l-a adus. Operatorul e 
poet inspirat și iscusit tehni
cian.

O călduroasă și bine răsplă
tită primire a întîmpinat scurt- 
metrajul regizoarei Elisabeta 
Bostan: „Năică". Dar docu
mentarul, bogat reprezentat la 
Festival, ar merita un capitol 
aparte.

„Pretutindeni muncesc oa
meni", „George Georgescu", 
„Tăbăcarii", „Memoria tranda
firului** etc, sînt numai cîteva 
flori din buchetul prețios al 
imaginilor realității noastre 
noi. Fantezie, gîndire creatoa
re, simț al valorii genului, ope
rativitate tematică și — mai 
ales — iscusință în transfigu
rarea poetică a faptului coti
dian, iată însușiri caracteristi
ce fenomenului complex pe 
care l-am putea numi „școala 
documentarului romînesc". Fe
licitări slujitorilor celei de a 
7-a arte.

ALICE MANOIU

Franz Dahlem. prim-locții- 
tor al secreiaralui de stat 
pentru problemele învățămîn
tului superior și de speciali
tate al R. D. Germane care a 
condus o delegație culturală 
în țara noastră a avut o con
vorbire înainte de plecare, cu 
un redactor al Agenției ro- 
mîne de presă „Agerpres", 
căruia i-a declarat :

La invitația Ministerului 
învățămîntului, am avut pri
lejul să vizităm timp de mai 
multe zile țfara dv. Am văzut 
lucruri extrem de interesante 
atît la București cît și în dife
rite localități din provincie. 
Peste tot am fost primiți foar
te călduros.

Prima impresie și cea mai 
stăruitoare este impetuoasa 
dezvoltare a construcțiilor. 
Minunatele complexe hotelie
re de pe litoral care oferă ex
celente condiții oamenilor 
muncii ce vin să-și petreacă 
aici concediul de odihnă, ca și 
blocurile de locuințe din alte 
localități, fabricile de trac
toare și autocamioane din 
Brașov, instalațiile petroliere 
din Ploiești și Cîmpina do

Cinematografe
MADAME SANS-GENE — film 

pentru ecran panoramic rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,45;
16,30; 19; 21,15). OCOLUL PĂMÎN- 
TULUI ÎN 80 DE ZILE — ambele 
serii rulează la Republica (orele 
9,30; 13; 16,30; 20,15), București
(orele 8,30; 12; 15,30; 19,15). ASA
SINUL DIN CARTEA DE TELEFON 
rulează la : Festival (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21). Grivitd 
(orele 10; 12; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21), Fe
rentari (orele 9; 11; 14). DOI COLO
NEI rulează la Carpați (orele 10; 12; 
14; 16; 18; 20,15), Capitol (orele 
10; 12; 14; 16,30; 19; 21,15),
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15), Feroviar (orele 
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
20,30),  Flamura (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20). CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop — ambele 
serii, rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 20), Tomis (orele 8,45; 12,30; 
16,15; 20), înfrățirea între popoare 
(orele 11,30; 17). CUBA 58 — rulea
ză la : Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Munca (orele 15; 17; 
19; 21 (duminica ora 12), Unirea 
(orele 16; 18,15; 20,30). CAUZE
DREPTE — cinemascop — rulea
ză la Central (orele 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30), Moșilor (orele 
15,30; 18). FRAȚII CORSICANI — 
cinemascop — rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 15,45; 18; 
20,15), Cosmos (orele 14; 16; 18; 
20). ANACONDA rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,15). CEI PATRU 
CĂLUGĂRI rulează la Doina (orele 
11,30; 15,45; 16; 18,15; 20,30 PRO
GRAM PENTRU COPII la ora 10).
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Adesgo (orele 15; 18;
20.30) . FATA DIN CASA ROȘIE
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
14; 16; 18.15; 20.15), Melodia 

vedesc grija partidului și gu
vernului romîn pentru ridi
carea permanentă a econo
miei, a bunăstării populației.

Ne-au încîntat frumusețea 
țării dv., ardoarea cu care 
muncesc locuitorii ei. Ceea ce 
am văzut în Romînia, discu
țiile fructuoase cu reprezen
tanți ai conducerii învățămîn
tului romînesc de toate gra
dele ne-au permis să cunoaș
tem cît de bine muncește și 
trăiește tineretul studios. Re
feritor la aceasta trebuie să 
adaug că cei 500 de studenți 
germani, care au studiat medi
cina la București, au dobîndit 
temeinice cunoștințe profesio
nale. Acestea dovedesc nive
lul înalt al științei medicale 
romînești. Ne-au impresionat, 
de asemenea, sentimentele de 
prietenie exprimate față de 
tinerii noștri care au fost 
ajutați să-și însușească repede 
limba romînă. încă o dată 
vreau să mulțumesc tuturor 
prietenilor romîni care ne-au 
dovedit dragoste frățească.

în călătoria noastră am 
avut prilejul să vedem fosta 
închisoare Doftana, actual-

(orele 10; 12; 14; 18; 20). LUMEA 
COMICĂ A LUI HAROLD LLOYD 
rulează la : înfrățirea între popoa
re (ora 21), Dacia (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). KALOIAN
rulează la : Cultural (orele 16; 
18,15; 20,30). A 12-A NOAPTE
rulează la Buzești (orele 16; 18,15). 
TOTUL DESPRE EVA rulează la 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
UN OM CARE NU EXISTĂ rulea
ză la : Vitan (orele 16; 18; 20), ■ 
Colentina — orele 15,30; 17,45; ! 
20). CERUL ȘI MOCIRLA rulează ! 
la : Miorița (orele 10; 12; 14; 16; i 
18,15; 20,30), Arta (orele 16; 18,15; i
20,30).  TINĂRUL DE PE VASUL I 
COLUMB rulează la Popular ! 
(orele 15: 17; 19; 21). INDRĂGOS- * 1 
TITUL rulează la Aurora (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15). FERIGA DE 
AUR rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30), Progresul (orele

■I ltima filă — și cea 
mai importantă — 

’ a unui calendar 
cinematografic bo
gat, a unei săptă-

I mîni „pline**, se 
poate spune, avînd 

în vedere frumoasele rezultate 
obținute de mezina artelor, pe 
litoral. Intr.o atmosferă entu
ziastă, — public, juriu și pre
miali, răsplătind prin vii aplau
ze deopotrivă truda artistică și 
discernămîntul critic, certitu
dini ale prezentului și promi
siuni pentru viitor, tinerețea 
creatoare și maturitatea, Ia fel 
de creatoare, — s-a încheiat 
la Mamaia primul Festival al 
filmului romînesc.

Prima certitudine : există o 
producție cinematografică na
țională demnă de a-și confrun
ta, în fiecare an, public, reali
zările, distingînd căile artistice 
reale, fructuoase, de cele forța
te, artificiale, separînd efortul 
înnoirii, de mimarea lui, expe
rimentul creator, de improviza
ția facilă și gratuită. Această 
forță de selecție, izvorîtă din 
interiorul artei noastre cine
matografice — întrucît juriul 
chemat să-și spună cuvîntul a 
fost compus din oameni de 
specialitate, făuritori activi ai 
celei de a 7-a arte — dove
dește poate mai pregnant chiar 
decît filmele prezentate, nive
lul de gîndire și exigență al 
creatorilor romîni- Și nu este 
lucrul cel mai de neglijat. Pen
tru că el asigură o evoluție 
sigură, bine orientată și în do
meniul practicii artistice. Ma
rele Premiu a încununat o 
reușită certă, apreciată deopo
trivă în țară și peste hotare. 
Filmul „Tudor" e o mîndrie 
artistică națională, așa cum 
eroul e mîndria, emblema vite
jiei poporulgi nostru care n-a

15,30; 18; 20,15). OMUL DIN FO
TOGRAFIE rulează la : Volga 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (orele 16; 18; 20), 
Ferentari (orele 16,30; 18,30;
20,30).  DOMNIȘOARA... BARBĂ 
ALBASTRĂ rulează la Floreasca 
(orele 16; 18,15; 20,30). AVENTU
RILE UNUI TINĂR — cinemascop ; 
— rulează la Luceafărul (orele 15; j 
18). GOLFUL ELENA rulează la i 
Lira (orele 15,30; 18). VIAȚĂ !
SPORTIVĂ rulează la : Cotro- I 
ceni (orele 15; 17,45; 20,30). .
PĂPUȘILE RID rulează Ia Pacea 
(orele 16; 18, 20). Program de fii- j 
me documentare : POVESTE CE
REASCĂ, CULORILE MUNȚILOR 
PIENINI, NATURA PREVĂZĂ
TOARE, VASE ZBURĂTOARE,
CAMPIONUL, DIN PRAF ȘI 
PULBERE, rulează la cinematogra
ful Timpuri Noi (orele 10—21 în 

mente muzeu, în care cu ai 
în urmă au fost deținuți mulț 
dintre conducătorii de astăz 
ai țării dv. De altfel în aceas
tă vizită am reîntâlnit prie
teni de odinioară care au luat 
parte la diferite acțiuni revo
luționare ale poporului spa
niol sau au luptat în rezisten
ța franceză din ultimul 
război mondial. Nespusă bucu
rie mi-au produs aceste reve
deri.

Remarcînd ospitalitatea cu 
care au fost întâmpinați în 
timpul vizitei, Franz Dahlem 
a spus : Pretutindeni, în lega
litățile prin care am trecut, 
am întîlnit o atmosferă cît se 
poate de cordială. întrevederi
le avute cu oameni de ș£iință$ 
artă și cultură, ne-au lăsat 
amintiri plăcute. Ne-ar face . 
mare bucurie ca în curînd să 
primim, cu aceeași dragoste și 
atenție, grupuri de profescri 
romîni care, împreună cu cei 
din țara noastră, să realizeze 
schimburi de experiență utile 
pentru diferite domenii de 
activitate.

Mulțumim gazdelor noastre 
care ne-au dat posibilitatea de 
a cunoaște minunata lor țară, 
a declarat în încheiere condu
cătorul delegației germane. 
Sînt convins că schimbul de 
vizite între delegații ale ță
rilor noastre, va contribui 
la adîncirea prieteniei și coo. 
perării dintre R. P. Romînă și 
R. D. Germană.
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„Inițiativa romînească

in domeniul educării
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Declarații făcute „Scinteii tineretului"

de participant la reuniunea internațională 

a experțiior, consacrată problemelor

educării generație: tinere

sub semnul eforturilor construc
tive — arată Ibrahima Samb.

llanțul rodnic al 
‘reuniunii interna
ționale a experți- 
lor, consacrată pro
blemelor educării 
tineretului, l-au 
consemnat infor

mațiile din coloanele ziarelor. 
Un itinerar de mai multe sute 
de kilometri a oferit oaspeților 
prilejul de a cunoaște mai în
deaproape secvențe din noua 
realitate romînească. La capă
tul zilelor de dezbateri iar a- 
poi de drumeție prin țară, am 
stat de vorbă cu cîțiva din par- 
ticipanții la reuniunea găzduită 
la București.

Primul nostru interlocutor : 
Baghli Ahmed. Tînărul acesta 
înalt, slăbuț, cu o figură zâmbi
toare, este inspector departa
mental pentru problemele ti
neretului și sportului la Alger.

— Intîlnirea noastră a avut 
o certă utilitate — ne spune 
Baghli Ahmed. In primul rînd, 
ea a corespuns unei necesități 
reale — aceea de a găsi moda
litățile cele mai potrivite de 
acțiune în vederea promovării 
în rîndurile tineretului a idea
lurilor de pace și cooperare 
între popoare. Reuniunea a re
prezentat, în același timp, și 
un reușit schimb de opinii și 
de experiențe. Am aflat expe
riența prietenilor din alte țări 
și am relatat ceea ce noi am 
realizat. — - - 
sincere, 
dorința 
geri.

Expertul algerian continuă:
— Inițiativa romînească în 

domeniul educării tineretului 
este valoroasă și răsunetul ei 
îl consider pe deplin explicabil. 
In lumea contemporană, tine
retului li revin uriașe răspun
deri și numai dacă va fi format 
într-un spirit sănătos el se va 
putea arăta demn de misiunea 
nobilă pe care viitorul i-o în
credințează.

— Intîlnirea cu Romînia ce 
impresii v-a produs ?

— Zilele petrecute în țara 
voastră au fost extrem de 
agreabile. Bucureștiul este un 
oraș plin de frumusețe, iar lo
cuitorii săi deosebit de ospita
lieri. Este destul de complicat 
să exprim în cîteva fraze im
presiile acumulate: pot spune 
că am văzut o țară frumoasă, 
în plină dezvoltare, cu un po
por entuziast și un tineret ge
neros. O subliniere — am re
marcat dragostea romînilor 
pentru flori. Bucureștiul e un 
oraș al spațiilor verzi, al flori
lor. L-am îndrăgit.-.

Un alt interlocutor: Ibrahi
ma Samb, secretar general al 
comisiei naționale din Senegal 
pentru U.N.E.S.C.O. Tînărul 
oaspete a ținut să sublinieze 
din capul locului atmosfera de 
muncă fructuoasă în care s-a 
desfășurat reuniunea:

— Reuniunea s-a desfășurat

Dezbaterile au fost 
deschise, animate de 

unei unanime înțeie-

rea tineretului. Generația tînă- 
iă trebuie crescută cu t 
spre a fi capabilă să ducă ___
departe cuceririle civilizației 
umane. Cunoaștem eforturile 
R. P. Romîne în această direc
ție. Ele au găsit și vor găsi un 
justificat ecou pe plan interna
țional, pentru că contribuie la 
îmbunătățirea climatului mon
dial, la dezvoltarea relațiilor 
dintre state. Recomandările a- 
doptate de reuniunea noastră 
vor găsi, fără îndoială, atenția 
cuvenită din partea apropiatei 
conferințe de la Grenoble, care 
se va desfășura sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O.

Șirul ideilor îl continuă Mo
hamed El Habib, expert tuni
sian. Oaspetele arată :

— Reuniunea de Ia Bucu
rești are meritul de a fi prile
juit o dezbatere profundă asu
pra unor probleme privind ge
nerația tînără a lumii contem
porane. Trăim într-o lume 
plină efervescență, cu o mul 
tudine de probleme și situat. 
Dincolo de diieritele trăsătu 
specifice, există insă o îndoit 
rire fundamentală: aceea de a 
contribui Ia formarea unui ti
neret pe deplin devotat idealu
rilor de pace, muncă pașnică, 
înțelegere și colaborare intre 
popoare. La realizarea acestui 
deziderat trebuie să ne aducem 
aportul, print r-o mare varieta
te de mijloace. Reuniunea 
noastră a furnizat ocazia unui 
schimb reciproc de experiențe, 
ceea ce a fost, firește, în favoa
rea noastră ca și a celorlalți 
participant. Gazdele au făcut 
totul pentru ca dezbaterile 
noastre să fie pe deplin rodni
ce.

Mohamed El Habib abordea
ză un alt capitol — impresii 
despre Romînia :

— Am fost bucuros de posi
bilitatea de a cunoaște avînta- 
tul tineret al Romîniei, reali
zările poporului romîn obținute 
în anii din urmă. Trebuie să 
mărturisesc că am fost impre
sionat de aceste realizări ob
ținute într-o perioadă destul de 
scurtă. Drumul nostru de la 
București at 
Sinaia, Brașov către Sibiu, Am 
văzut uzine și ferme, am po
posit în muzee și instituții de 
cultură. Pretutindeni am întîl- 
nit lucruri deosebit de intere
sante. Fabrica de tractoare este 
modernă, bine utilată. Efortul 
de industrializare a fost vizibil 
pentru noi, iar rezultatele —• 
demne de admirație. In toate 
sectoarele, atît în economie cît 
și în cultură, succesele voastre 
sînt remarcabile. Părăsesc Ro
mînia plin de admirație față 
de realizările poporului vostru.
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a tineretului organizată
de UNESCO

1 (Agerpres). — Or- 
Națiunilor Unite

însemnau

Vizita delegației romîne
Vizita lui N. S. Hrușciovîn Italia

Intre 23 august — 1 septembrie

Conferința internațională

PARIS 
ganizația 
pentru Educație, Știință și 
Cultură (U.N.E.S.C.O.) a anun
țat că între 23 august și 1 sep
tembrie în orașul francez Gre
noble va avea loc prima con
ferință internațională pentru 
problemele tineretului orga
nizată de U.N.E.S.C.O. La a- 
ceastă conferință au fost in
vitați să participe reprezen
tanți a 41 de organizații inter
naționale de tineret și dele
gați din 113 țări membre ale 
U.N.E.S.C.O.

Printre principalele proble
me care vor fi dezbătute cu 
acest prilej vor fi: măsuri 
pentru promovarea în rîndu-

rile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc intre 
țări și aprecierea mutuală a 
diferitelor contribuții cultu
rale.

După cum se știe, R. P. Ro- 
mînă a propus Ia sesiunea a 
18-a a Adunării Generale a 
O.N.U. un proiect de declara
ție privind promovarea în rin- 
durile tineretului a idealurilor 
de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare. La 
acest proiect s-au alăturat in 
calitate de coautori încă 25 de 
țări. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimi - 
tate la 13 decembrie 1363 • 
rezoluție privitoare la acest 
punct propus de deleraua 
R. P. Romine.

ratori ai conduceri: tntrețr-_> 
derii _Fîaf.

Oaspeții rnmtni au incețxr 
vizitarea principaleîoe ux-tîț 
de producție a> -
JW.

Vedere din centrul Varșoviei,

capitala R. P. Polone

Primul spectacol al „Rapsodiei

romîne in Austria

„Cosmos 34" 
un nou satelit

| artificial al pămîntului
umui nostru ae la ■ 
trecut prin Ploiești, I 
ov către Sibiu. Am “

I
Istalat aparataj științific 

continuării cercetărilor 
cosmic.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La 1 iulie în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un nou satelit artifi
cial al pămîntului — „Cos- 
mos-34".

La bordul satelitului este in
stalat aparataj științific destinat 

r în spațiul

E.

- cosmic.

I Satelitul a fost lansat pe o or
bită cu următorii parametrii : pe
rioada inițială de revoluție — 90

Ide minute, distanța maximă de 
pămînt (la apogeu) — 360 km, 
distanța minimă de pămînt (la

Iperigeu) — 205 km, unghiul în
clinației orbitei față de ecuator

— 64 grade 58’.

CE TOATE
• In lotoliu puțin obișnuit

Comitetul suedez pentru trata
rea persoanelor suferind de 
o grea invaliditate a con

struit un fotoliu rulant, care poate 
fi pus în mișcare de respirația pa
cientului. Chiar și pacienții com
plet paralizați pot circula cu acest 
fotoliu. Fotoliul are un dispozitiv 
care transmite respirația unei 
membrane foarte sensibile ; această 
membrană transformă impulsurile 
respirației în impulsuri electromag
netice ce pun în mișcare fotoliul.

lncQ lichidatO, întrucît ele pot 
reapare dintr-un moment în altul, 
chiar In masă, în orice punct 
zonei subtropicale.

Temperatură ridiculâ
la New York
a 30 iunie, la New Yorkț a 30 iunie, la Nt

/ fost Înregistrată 
dicată temperai

al

• Dispariția lăcustelor

La 30 iunie s-au întrunit la 
Roma, sub auspiciile F.A.O. 
(Organizația O.N.U. pentru 

alimentație și agricultură) experți 
din 36 de țări, pentru a discuta 
problema dispariției brusce a lă
custelor din regiunile Orientului 
Mijlociu, Asiei de sud-est și Afri
cii. După cum se știe, lăcustele au 
adus multe prejudicii agriculturii 
acestor regiuni ale globului. F.A.O. 
adresează un apel țărilor arabe, a- 
firmînd că primejdia pe care o re
prezintă aceste insecte nu a fost

/ fost înregistrată cea mai ri- 
dicată temperatură pentru 

luna iunie din ultimii, 30 de ani. 
La ora 14, în parcul central — 
locul cu cea mai multă umbră din 
oraș — temperatura a atins 37,2 
grade C. In anul 1934 cea mal ri
dicată temperatură din luna iunie 
a fost de 38,3 grade C.

solută a bazinelor de apă din 
munții Tian-Șan.

După părerea acestor colabora
tori, Issîk-KuL lac de mare altitu
dine (1 609 metri deasupra nivelu
lui mării) a apărut acum 110 000 
ani. Aceste date corespund păre
rilor actuale ale geologilor cu pri
vire la vîrsta bazinului de apă. 
Aproximativ aceeași cifră a fost 
obținută și în 
hidrochimice.

urma cercetărilor

• Televizor dc buzunar

• Izotopii de uraniu
au detectat... vîrsta

Un grup de colaboratori
Institutului de fizică 
matică din orașul

ai
I I Institutului de fizică și mate- 

matică din orașul Frunze 
pe baza a doi izotopi de uraniu 
(234 și 238) au stabilit vîrsta ab-

La sfîrșitul lunii august 1964 
firma japoneză „Standard 
Radio Corporation" intențio

nează să pună pe piață un nou 
model de televizor cu tranzistor, 
care, după cum au afirmat specia
liștii acestei firme, vor fi cele 
mai mici din lume.

Aceste televizoare vor avea ga
baritul de 7 cmxl8 cmxl8 cm, 
greutatea de 2,4 kg iar sursa de 
alimentare poate fi atît de la ba
terie cît și de la curent continuu.

La început firma intenționează 
să producă 1 000 de televizoare de 
acest gen.

La sfîrșitul lunii 
firma japoneză 
Rariin Cnrnnrafin

Ruinele orașului Persepolis (Iran), una din capitalele statului Ahememzilor. El a fost con
struit pe timpul lui Dariu I și Xerxes (în sec. 6—5 înaintea erei noastre). în anul 330 î.e.n. 

orașul a fost prădat și ars de Alexandru Macedon

în Norvegia
BERGEN 1 — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite :

Continuîndu-și vizita în 
Norvegia, N. S. Hrușciov, în
soțit de primul ministru Einar 
Gerhardsen, a sosit la 1 iulie, 
pe calea aerului, în orașul 
Bergen, fosta capitală a țării, 
important centru comercial, 
maritim și cultural.

Premierul sovietic a depus 
coroane de flori la 
tul patrioțilcr nor 
cimitirul Solbeim,

celui de-al doileatimpul 
război mondial și la Monu
mentul eroilor 
cimitirul Lakervag. Apoi, de
legația sovietică a vizitat In
stitutul de cercetări oceano- 
grafice, care este unul dintre 
cele mai importante din Eu
ropa. Oficialitățile orașului au 
dat o recepție în cinstea oas
peților sovietici. După vizita
rea orașului. N. S. Hrușciov și

esc s-au

sovietici din

începînd de săptămîna trecută 
la Universitatea centrală din Ca
racas se desfășoară un „spectacol" 
puțin obișnuit. în fiecare dimi
neața, zeci de profesori părăsesc 
cancelariile și se îndreaptă spre 
sălile de cursuri pentru a ține 
obișnuitele prelegeri. Dar aici nu 
este nimeni care să-i asculte: toți 
cei 18 770 de studenți ai Univer
sității sînt în grevă.

In mod oficial, greva studen
ților din Caracas reprezintă un 
protest împotriva noilor măsuri 
prin care, orice student care cade 
la trei examene, este exmatricu
lat automat din Universitate. Dar 
nereușitele la examene nu se da- 
toresc cunoștințelor insuficiente, ci 
dorinței autorităților de a se răfui 
cu studenții progresiști. De aceea, 
revista americană „NEWSWEEK** 
este de părere că greva „are un 
caracter politic" întrucît, se consi
deră că, prin aceste măsuri, gu
vernul venezuelean urmărește în 
realitate să îndepărteze din uni
versități — printr-o acțiune îm
brăcată într-o formă „legală** pe 
toți studenții cu tendințe progre
siste.

Nu este pentru prima oară cînd 
studenții venezueleni adoptă a- 
ceastă cale de luptă. „Grevele stu
dențești — scrie „NEWSWEEK" — 
reprezintă o tradiție în institute
le de învățămînt superior latino-a- 
mericane. Universitățile au fost 
dintotdeauna centre ale frămîntă- 
rilor antiguvernamentale. Autono. 
mia lor fiind recunoscută prin 
lege, poliția nu are dreptul să pă
trundă în universități decit cu un 
ordin special din partea tribuna
lelor". Dar „drepturile" acestec 
rămin doar pe hirtie^. Așa a 
de pildă, cazul Universității cen
trale din Cai 
de autonomi 
unei legi da

îmi

tem:

i L RETEGAN

in fac 
studo,

miercuri grevă. Ei cer guvernului 
introducerea in țară a unui sis
tem democratic de învățămînt.

r-pese oe aplauze și bisuri re-

La spectacol au asistat can- 
eeiaral federal al Austriei, dr. 
Joef Klam. ministrul trans- 
pcmrtÂar și energiei electrice, 
CEo Proost, șefii x

CONGO: Consultări penmi
formarea unui nou cuvern

uzat, președintele Kasa- 
‘ ' va 

va

Republica Guineea. Aspect de pe una din străzile orașului Conakry

GENEVA. — Luînd cuvîntul în 
cadrul ședinței plenare a Confe
rinței Organizației Internaționale 
a Muncii, delegatul romîn Mihai 
Rob a arătat că problema esenția
lă care se ridică în prezent în 
fața conferinței este aceea de a se 
depăși stadiul discuțiilor legate de 
punerea în concordanță a O.I.M. 
cu realitățile contemporane, tre- 
cîndu-se la adoptarea măsurilor 
care se impun. Vorbitorul a cerut 
reprezentarea în organele condu
cătoare ale O.I.M. a reprezentan
ților sindicatelor afiliate la F.S.M. 
și la alte centrale sindicale inter
naționale.

domeniul proceselor tehnologice și 
al construcțiilor.

WASHINGTON. — Comitetul 
pentru regulamente al Camerei 
Reprezentanților a aprobat cu zece 
voturi contra cinci legea cu privi
re la drepturile civile. Se așteaptă 
ca joi această lege, cu amenda
mentele aduse In Senatul S.U.A., 
să fie votată de Camera Reprezen
tanților. Președintele Camerei Re
prezentanților, John McCormack, 
a declerat că în acest fel legea 
va putea fi semnată de președin
tele Johnson la 4 iulie — Ziua 
independenței S.U.A.

Mexic, Nigeria, Suedia, Republica 
Arabă Unită).

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme generale privind 
dezarmarea și măsurile colaterale 
pentru promovarea politicii de 
destindere internațională.

H. Lubke, reales preșe
dinte al R. F. Germane

Acord polono-francez

vubu a anunțat că în curînd 
desemna liderul politic care 
alcătui guvernul.

VARȘOVIA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță, transmite :

în după-amiaza zilei de 1 
iulie, a avut loc în sala Con
greselor din Palatul culturii 
și științei din Varșovia, un 
miting al prieteniei polono- 
iugoslave. Au participat L B. 
Tito, președintele R-ST. Iugo
slavia, și persoanele care-1 
însoțesc, W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P, 
A. Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat, J. Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Po
lone, activiști de partid și ai 
organizațiilor de masă, repre
zentanți ai partidelor politice, 
deputați, delegați ai oameni
lor muncii, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale, 
generali și ofițeri.

In cadrul mitingului, au 
rostit cuvîntări Wladyslaw 
Gomulka și Iosip Broz Tito.

■eaacnrr

-a sdn 
an per- 

ooiatai de intervenție care 
dâdea dreptul poliției sâ acționeze 
dnd dorea. Poliția a iny^ăt Uni
versitatea fără nici un fej scu- 
ze ~ arată departe revista — 
a bătu* cei considerați drept 
//agitatori suspecți" și, în cîteva 
rînduri, a deschis chiar focul cu 
arme automate". La ce au dus toa
te acestea? Chiar și studenții care 
nu sprijineau F.A.L.N. s-au ridicat 
împotriva guvernului.

Ultimele alegeri din Venezuela 
au făcut ca începînd din luna 
martie țara să aibă drept președin
te pe Raul Leoni. „Acesta —scrie 
„NEWSWEEK** — a încercat 
folosească împotriva 
metode mai dibace.

polițiști 
atur-ci

să 
studenților 

El a trimis 
înscriși ca 

dnd âțiva 
fost bătuți 
enți, Leonia 

și a fi- 
icnîe vrimnd 
al dderii la 
xndc a dus și

h preot, gret generali a 
st^Âoțdar ă:-. Cxrâcu conrinud. 
RectcnU Umtverszîății, Jesus Ma
ria B:anzo, a er.enznțat ci va 
suspenda cursurile pe tot restul 
cadui mzoersitar daci studenții 
r.u încetează acțiunea lor. Drept 
rispnns, potrivit unei știri trans
mise de agenția PRENSA LATINA, 
greva s-z extins <; xn rindul stu
denților de la celelalte universități 
din țari.

ca și Zanzibar s-a hotărit na
ționalizarea școlilor care pri
mesc subsidii din partea gu
vernului". Potrivit decretului, 
sînt supuse naționalizării 11 
școli. Această măsură a fost 
luată în conformitate cu pro
gramul de îmbunătățire a în- 
vățămîntului în țară.

Naționalizarea băncilor 
în Cambodgia

ULAN-BATOR — Agenția Mon- 
țame transmite: Guvernele Repu
blicii Populare Mongole și Sue
diei au hotărît să stabilească re
lații diplomatice la nivel de am
basade.

GEORGETOWN. — Din Gu
yana britanică se anunță că în 
localitatea Steartville au avut 
loc noi incidente provocate de 
bande de teroriști. în cursul 
acestor incidente a fost omo- 
rîtă o persoană în vîrstă de 42 
de ani. Agenția U.P.I. relatea
ză că după preluarea preroga
tivelor puterii de către guver
natorul britanic Richard Luyt, 
în Guyana britanică acesta 
este al 13-lea om ucis în tim
pul incidentelor. Poliția a a- 
restat patru persoane.

VARȘOVIA. — După cum u- 
nunță agenția P.A.P., la jo iunie, 
la Varșovia a fost semnat acordul 
de colaborare industrială între gu
vernele R. P. Polone și R.S.F. Iugo
slavia, care prevede printre altele 
schimburi de documentații și li
cențe, și schimb de experiență în

PARIS. — După cum trans
mite agenția P. A. P., la 30 iu
nie, la încheierea vizitei ofi
ciale a ministrului de construcții 
și industriei materialelor de con
strucții din R. P. Polonă, Marian 
Blewinscki care a făcut o călătorie 
în Franța, la invitația guvernului 
france*, a fost semnat un acord 
între ministerele de construcții 
ale celor două țări. Acordul pre
vede dezvoltarea colaborării prin 
schimb de specialiști, tehnicieni 
stagiari, de documentații științi
fice, organizarea de seminarii și 
consultații științifice.

GENEVA — Miercuri, sub preșe
dinția delegatului Nigeriei, P. Obi, 
s-au întrunit la Geneva reprezen
tanții țărilor neutre în comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare 
(Brazilia, Birmania, Etiopia, India,

BERLINUL OCCIDENTAL. - 
Miercuri, s-a întrunit în Berlinul 
occidental convenția federală 
vest-germană pentru a proceda Ia 
alegerea președintelui Republicii 
Federale Germane.

La alegerile din acest an și-au 
prezentat candidatura actualul 
președinte al R. F. Germane, 
Heinrich Lubke, și Ewald Bucher, 
ministru de justiție al R.F.G.

După cum transmite agenția 
France Presse, Ia sfîrșitul primului 
tur de scrutin, Heinrich Liibke 
(creștin-democrat) a fost reales 
președinte al R. F. Germane cu 
710 voturi pentru 123 contra și 
187 de abțineri.

ZANZIBAR. — în Zanzibar 
a fost dat publicității un de
cret semnat de prim-vicepre- 
ședintele Republicii Unite Tan- 
ganica și Zanzibar, Karume, 
în care se arată că „în con
formitate cu politica guvernu
lui Republicii Unite Tangani-

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIAt București, Piața „Sclntei!”, Tel 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteli’

PNOM PENH. — în conformita
te cu legea adoptată de guvernul 
și Parlamentul cambodgian, înce- 
pînd de la 1 iulie toate băncile 
particulare și străine din Cambod
gia precum și filialele lor își înce
tează activitatea. De la această 
dată sectorul bancar trece în pro
prietatea statului, urmînd ca în 
țară să-și desfășoare activitatea 
trei bănci de stat — Banca Națio
nală a Cambodgiei, Banca de Co
merț și Banca de Credit.

WASHINGTON. — Președintele 
Johnson a trimis Congresului 
S.U.A. textul noului acord prevă- 
zînd o creștere a schimburilor de 
informații nucleare între Statele 
Unite și țările membre ale 
N.A.T.O. După cum relatează a- 
genția Associated Press, acest a- 
cord, semnat de secretarul de stat 
Dean Rusk la 18 iunie, înlocuiește 
vechiul acord încheiat în 1955. A- 
cordul stipulează — arată France 

că Statele Unite nu vor 
sau elemen- 
aliaților lor.

Presse 
livra arme nucleare 
te de arme nucleare

ARHANGHELSK. — In cadru] 
turneului pe care îl întreprinde în 
U.R.S.S., la 30 iunie grupul de 
artiști ai Circului din București a 
prezentat la Arhanghelsk un spec
tacol, apreciat în mod călduros de 
public. Turneul grupului artiștilor 
de circ din București continuă 
pînă Ia sfîrșitul lunii iulie.

Sludenți din Costa Rica 
în grevă

SAN JOSE. — Două mii de stu- 
denți din Costa Rica au declarat

PARIS. — La 1 
cheiat sesiufaa de , 
vară a Parlamentului francez. 
Potrivit relatărilor presei fran
ceze în cele 65 de ședințe ale par
lamentului au fost adoptate 76 de 
legi printre care legea cu privire 
la noul mod de alegere a depu- 
taților în adunările municipale, 
legea cu privire la reorganizarea 
regiunii pariziene și altele. Parla
mentul își va relua ședințele în 
luna octombrie cînd va începe 
sesiunea de toamnă.

iulie s-a în- 
primăvară-


