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Succese în producție Proletari din toate țările, uniți-vă!

• CONSTANȚA

Antrenate în între
cerea socialistă pentru 
îndeplinirea angaja
mentelor luate în cin
stea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării 
patriei, colectivele u- 
nităților din industria 
chimică a Dobrogel au 
obținut succese de 
seamă. La Uzina de la 
Năvodari, bunăoară, 
îndeplinirea prevede
rilor din planul de 
măsuri tehnico-organl- 
zatorice a avut ca re
zultat obținerea peste 
plan a unei cantități 
de aproape 3 000 tone 
acid sulfuric, 3800 tone 
îngrășăminte fosfatice

și alte produse chimi» 
ce. La Fabrica de celu
loză de la Palas, scur
tarea de 2—2,5 ori a 
timpului de schimbare 
a cuțitelor la tocătoa
rele de paie, dublarea 
frecvenței analizelor 
pe fazele procesului 
tehnologic și aplicarea 
altor măsuri eu per
mis îmbunătățirea ca
lității celulozei.

• IAȘI

Din țesăturile livra
te pesta plan In pri
mul semestru al anu
lui de către colectivul 
Fabricii „Țesătura" din 
Iași 6e pot confecțio
na circa 16 000 că-OBIECTIVULÎNTRECERII

cînteia 
tineretului
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a C. C. al P. M. R.

in Uniunea Sovietică
Luni, a plecat în Uniunea 

Sovietică, într-o vizită priete
nească, o delegație a Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Din dele
gație fac parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
năraș, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., Alexan
dru Bîrlădeanu, Leonte Răutu, 
membri supleanți ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

La plecare, la aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Moghioroș, membri ai 
C.C. al P.M.R. și activiști ai 
C.C. al P.M.R.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

.★
în aceeași zi delegația C.C. 

al P.M.R. a sosit la Moscova.
La aeroportul 

delegația a fost 
nată de: N. V. 
A. N. Kosîghitn, 
Prezidiului C.C. 
I. V. Andropov, 
C.C. alP.C.U.S., M.A. Leseciko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., și 
activiști cu munci de răspun
dere ai P.C.U.S.

Au fost de față N. Guină, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în U.R.S.S., și co
laboratori ai ambasadei,

Vnukovo, 
întîmpi- 

Podgorriîi, 
membri ai 

al P.C.U.S., 
secretar al

Foto : S. IONESCU

patriotică
muncă

SPORIREA PRODUCȚIEI
DE OȚEL

Graba pe care ne-o imaginăm 
ori de cîte ori vorbim despre în
trecere este imposibil de distins la 
prima vedere pe platformele oțe- 
lăriilor hunedorene. Oamenii care 
în primul semestru al acestui an 
au dat patriei, peste plan, o can
titate de oțel echivalentă cu con
sumul necesar fabricării a circa 
18 500 tractoare sau a peste 50 000 
de semănători de cereale se mișcă 
în jurul agregatelor în același 
ritm energic, calculat. Macaralele 
care domină halele uriașe, trenu
rile care se întretaie sus pe plat
formă sau jos la furnale își păs
trează ritmul lor uniform încadrat 
judicios în timp. Și totuși, unde
va, o rotiță invizibilă din marele 
angrenaj a prins să se învîrteas- 
că' mai repede, se deslănțuie la 
rîndul ei acea grabă specifică în
trecerii, care aid se concretizează 
în zeci de mii de tone de oțel 
peste prevederile planului. Cuptoa
rele pot produce mai mult oțel !

Sîntem la oțelăria nr. 1. Cup
toarele înșiruite pe platformă se 
află sub aceleași necontenite tem
peraturi înalte. Sînt aceleași cup
toare construite cu mulți ani în 
urmă.

— Și totuși oțelarii noștri le-au 
întinerit, le-au făcut mai produc
tive, spune inginerul Andrei Pe- 
dimonte, adjunctul șefului de 
secție. Capacitatea lor inițială 
era de 45 de tone. In pre
zent însă noi elaborăm șarje de 90 
de tone. Ce s-a întîmplat ? Cup
toarele au rămas aceleași, dar oțe
larii au învățat să le folosească 
mai bine. Orice nouă încercare a 
cerut însă o verificare în timp. 
Așa s-a întîmplat și cu metoda 
noastră de supraîncărcare a cup
toarelor. In anul trecut, de pildă, 
datorită îmbunătățirilor aduse în
cărcăm peste 100 de tone pe 
cuptor, obținînd în unele luni pro
ducții record. Ele însă nu erau u- 
niforme pentru că cuptoarele nu 
rezistau, degradîndu-se repede. 
Astfel tot ce cîștigam în cîteva 
săptămîni pierdeam în lunile ur
mătoare. Am coborît încărcătura 
în mod treptat pînă la 90 tone, 
greutate care s-a dovedit în acest 
an a fi cea mai corespunzătoare. 
Numai cu o singură tonă dacă se 
încărca mai mult, zgura formată 
pe suprafața băii de oțel ajungea 
prea aproape de bolta cuptorului 
și o distrugea. Pe de altă parte, 
studiul nostru a mai dus și la 
concluzia că sporind proporția de 
fier vechi și redueînd-o pe cea de 
fontă lichida din încărcătură, în 
baie se dezvoltă cu mult mai pu
țină zgură, deci ea poate fi mai 
ușor evacuată. Toate aceste expe
riențe au mers paralel cu pregăti-

rea profesionala a oțelarilor. In 
primul rînd ei au învățat sâ între
țină cuptoarele. Vatra se măsura 
după fiecare șarjă, urmirindu-se 
menținerea profilului ei nomul. 
pragul, bolta se supraveghează, de 
asemenea, în permanență, interve- 
nindu-se imediat and este nevoie. 
Datorită acestor măsuri, indicii de 
utilizare a cuptoarelor au crescu: 
cu 6 la sută fața de cei planifi
cați, secția depâșindu-și astfel pla
nul pe semestrul I cu peste 10 000 
tone de oțel.

— Acum printre oțelarii noștri 
— spunea tinărul prim-tepitor 
Pinca Petru — se vorbește despre 
un nou angajament- Este și firesc. 
Deocamdată însă, nu știm precis 
la ce cifre ne vom opri. Posibili
tăți avem destule. Noua Hotărire 
a partidului și guvernului cu pri
vire la sporirea salariilor, ne-a 
însuflețit mai mult. Fiecare dintre 
noi se simte obligat să contribuie 
prin ceva la obținerea în conti
nuare a unor indici sporiți de uti
lizare. Intr-o adunare generală a 
organizației U.T.M. am discutat 
modalitatea ca toți tinerii să fie 
atrași spre citirea literaturii teh
nice de specialitate pentru ca ni
velul lor de cunoștințe profesio
nale să crească și pe această cale. 
O rezervă importantă pe care o 
avem apoi la îndenună este expe
riența vecinilor noștri de la oțe
lăria nr. 2. In acest an am apli
cat metoda lor de sudare super
ficială a vetrelor. Am redus astfel 
timpul de staționare la cald pen
tru reparații cu aproape 40 la sută 
față de realizările anului trecut. 
Ne pregătim pentru a ie împru
muta încă o metodă și
sudarea rapidă a vetrelor noi. O 
vom aplica mai înainte la cupto
rul II care va intra în curînd în 
reparație capitală.

anume,

Oțelăria-laborator
La oțelâria electrica se elaborea

ză cele mai superioare mărci de 
oțeluri abate. Elaborarea unei șar
je de oțel aliat în compoziția că
ruia intră proporții diferite de fe
roaliaje care dacă nu sint respec
tate cu strictețe duc Ia rebut, pre
supune pricepere și atenție desă
vârși tă-

— Colectivul nostru și-a în
sușit o asemenea pricepere și dis
ciplină tehnologică — spune Frun
ză Eugen, secretarul orgsxzzjrției 
U.TJ>1. In primul semestru au fost 
însușite 7 mărci noi de oțehrn

Un nou hotel
la Predeal a R. P. Romine, condusă de tovarășul

(ih. Apostol, a plecat in Austria

Hunedoara. Oțelul lichid 
este turnat în lingotiere

CRONICA

ACTUALITĂȚII

Faza interregională a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de amatori

a
. 3

«îmbăta

Muncă

bine

organizată de Stai

Befi.u-
iotoată M

ad-interim al Austriei 
Bucureșfi și membri ai 
ba sad ei.

Ia
Am-

JJ
J

ecerișul e în tot 
Cea mai însemna
tă lucrare agr- 
colă. prin specifi
cul ei (se adună 
roadele unei 
munci de un an

întreg), secerișul e o ac
țiune care cere o mare ope
rativitate, o acțiune de 
de zile.

Oamenii muncii de pe ogoa
re s-au pregătit îndelung, mi
nuțios, peptru cele cîteva zile 
de eforturi sporite cit durează 
campania de recoltare a pă- 
ioaselor, în care griul copt va 
fi strîns fără pierderi și pus 
la adăpost, în hambare.

Ne-am convins de acest lu
cru la primul nostru popas fă
cut în gospodăria colectivă 
din Fundulea, raionul Lehliu.

Lanurile de grîu, de orz și 
de secară încep din imediata 
apropiere a sediului gospodă
riei, dar e mult de mers pînă 
acolo unde au intrat combi
nele în lan. Gospodăria are o 
suprafață cultivată cu grîu de 
peste 1 800 de hectare. O cîm- 
pie întreagă. Secerișul a în-

ore.

iecare oră bună de fi'u es.'e 
:ex*smm de Eecmmnfiorii dm G-4.C.

yofefe. rea—meu Bnazrești

cepux pe tarlalele brigăzilor a 
treia și a opta. unde grind  e 
s-au copt mai devreme. Fiecare 
om iși cunoaște la precizie 
locul de muncă și ce are de 
făcut. La punctele cheie ale a- 
cestei intense activități am 
infilnit. alături de virstnicu 
un număr mare de tineri.

Președintele gospodăriri. to
varășul Ștefan Gațe. ni-i re
comandă pe cei mai harnici 
tineri : Nicolae Icrdacbe. Ioc 
Istrate și Radu Sun. de pe 
combine. Dumitru Ene. Tu
dor Manea. Tudor Sima și 
Ștefan M. Bâliărețu de pe 
atelaje.

Pentru ca toate operațiile 
să aibă o desfășurare ritmică 
chiar aici în lan. au fost adu
se 3 cîntare. Griul recoltat de 
cele 7 combine este transpor
tat la cîntare de 7 atelaje, 
unde cei 6 oameni de la fie
care cîntar îl descarcă, îl cîn- 
tăresc apoi îl încarcă în cele 
4 autocamioane care, imediat 
iau drumul bazei de recepție 
Fundulea sau al magaziilor

dr. Franz 
cu afaceri

In aceeași zi, tovarășii 
Gheorghe Aposul Constantin 
- uzu și perseznde ce~: îesc— 
țese au sosit la V?ena_

?e «TCportifi Sr-Twrs- 
Impxicc : ca. drapde de stat 
ale R. P. Roefine și A ustir.e t 

sccfin. *u fast Intim- 

de externe, dr. Bruno Krefsky. 

rxrgxi. eieeîriee. Otîo Probst, 
rru_ Austriei la Bucu

rești. Paul W*tzl*r Au fost, de 
asemenea, de față ambasado
rul R. P. Rc*n5re la Vier. a. 
Ifireea Orheară. membrii am
basadei rotnîne. numeroși zla- 
rști aumteei și străini.

Ticeeance'.arul Austriei, dr. 
Bruno Rîtermann a rostit un 
nrrmt ce bun sosit.

A răspuns prim-vicepre-
1 - 7--.- .. _fi. :fi ?.’i-

nișfi: a’. R- P. Romîne. Gheor
ghe ApostoL

(Agerpres)

gospodăriei. După 2.-mai două 
ore de seceriș au și fost trans
portate primeie cantități de 
cereaie.

Ne-am pregătit minuțios, 
din timp — re spune tovară
șul Ștefan Gațe. președintele 
gospodăriri. Dat fiind făptui 
că avem o suprafață mare de 
recoltat și că vor fi utilizate 
15 combine. 135 de atelaje. 4 
autocamioane etc, am întoc
mit un pian ce lucru ce se 
aplică, acum. întocmai. In a- 
cest plan am stabilit precis 
pentru fiecare operație un nu
măr suficient de oameni care 
vor lucra pînă la sfîrșitul 
campaniei in același loc de 
muncă. In felul acesta se asi
gură maximum de operativi
tate. Și mai rețineți un lucru. 
Acum nu mai avem altceva 
de făcut decît să recoltăm 
griul, lucrare la care mobili
zăm absolut toate forțele gos
podăriei Pe suprafețele ocu
pate cu porumb, sfeclă de za
hăr și floarea-soarelui, totali
zând peste 1000 de hectare, 
am executat cîte trei prașile 
mecanice și manuale. Cultu-

rfi* sint frumoase. se dezvol
tă foarte bine. Am strîns fi
nul, am recoltat mazărea, așa 
Z3 ne putem concentra toate 
forțele numai la seceriș.

Reușita campaniei, în cea 
mai mare parte, depinde de 
modul în care vor funcționa 
mașinile agricole, mai ales că 
întreaga suprafață cu păioase 
va fi recoltată mecanizat. Dar 
nu ne facem griji. Mașinile 
sînt bine puse la punct. Des
pre starea mașinilor vă poate 
spune mai multe tovarășul 
Dobre Mavrodin, 
zii de tractoare 
SALT. Sărulești.

— Că mașinile 
tite pentru această campanie 
— ne spune șeful brigăzii de 
tractoare — se vede : chiar 
din prima zi toate au intrat în 
Ian. Dacă pe parcurs se vor 
ivi unele defecțiuni acestea le 
vom remedia imediat. Avem 
la brigadă 2 aparate de sudu
ră electrică și autogenă pre
cum și un 
de piese de schimb 
care se uzează mai repede.

șeful brigă- 
nr. 4 de la

sînt pregă-

număr însemnat 
din cele

Stimulați de acțiunea de 
gospodărire și înfrumusețare 
a orașului, în care orașul Tg. 
Jiu a obținut locul II, pe țară, 
tinerii din întreprinderile și 
instituțiile orașului Tg. Jiu, 
participă în masă la acțiuni 
de muncă patriotică organi
zate din inițiativa comitetu
lui orășenesc U.T.M., în co
laborare cu sfatul popular al 
orașului. Astfel, tinerii de la 
Complexul de industrializare 
a lemnului au efectuat peste 
15 000 ore muncă patriotică 
pentru amenajarea lacului și 
parcului de la colonia CIL, 
unde au fost plantați peste 
15 000 puieți de sînger, reali- 
zîndu-se economii în valoare 
de circa 30 000 leî. Tinerii de 
la ITABT, Fabrica de confec
ții și C.I.L. au efectuat peste 
43 000 ore muncă patriotică în 
valoare de circa 159 000 lei, la 
amenajarea unei baze sporti
ve, la amenajarea și între
ținerea a trei squaruri pe arte
rele principale ale orașu
lui, precum și la întreține
rea monumentelor de artă și 
istorice din oraș (sculpturile lui 
Brâncuși, squarul unde se află 
statuia lui Tudor Vladimires- 
cu, Casa memorială Ecaterina 
Teodoroiu etc.). Tinerii de la 
Fabrica de confecții au între
ținut frumosul parc de odih
nă, pe locul unde se află ce
lebra ,.Coloană fără sfîrșit" a 
lui C. Brâncuși. De asemenea, 
peste 200 de tineri au partici
pat la construcția unui orășel 
al copiilor situat în parcul 
orașului. Organizațiile U.T.M. 
din cartier — printre care se 
evidențiază organizația de 
cartier 2, au efectuat peste 
75 000 ore muncă patriotică, 
în valoare de circa 150 000 lei. 
De asemenea, în acțiunea de 
rtringere a fierului veriri 
ni de la ITABT. IRTA. Fa
brics _ _ urnea*. organizația 
U.TJL de cartier nr. Z ele-.-. 
șrohjoc medr au rmins și 
preda: ICM-ulfi circa 15* 
tone fier Tech:

ION BISTREANU

Orașul Galați 
găzduit timp de 
zile, vineri, 
și duminică, faza in
terregională a celui 
de-al 7-lea concurs al 
formațiilor artistice de 
amatori, la care au 
participat peste 3 500

de artiști amatori din 
regiunile Bacău, Iași, 
Ploiești și Galați.

Pe scena concursu
lui au urcat coruri, 
formații de dansuri, 
fanfare și orchestre de 
muzică ușoară, bri-

găzi artistice de agi
tație, soliști vocali și 
instrumentiști din ca
drul așezămintelor 
culturale, caselor ra
ionale de cultură și 
cooperativelor mește
șugărești.

„Pagini literare" — 
o nouă culegere de proză

Recent, Casa regională a crea
ției populare Bacău a scos de sub 
tipar o nouă culegere de proză, 
intitulată „Pagini literare", reali
zată cu concursul membrilor 
cercurilor literare din regiune. De 
asemenea, în curs de apariție se 
află un caiet de poezie „Colocviu 
liric" închinat generației lui 
August. .

Au mai fost înaintate tiparului 
mai multe texte pentru brigăzi ar
tistice de agitație, o culegere de 
folclor poetic contemporan, pre
cum și o altă culegere cuprinzînd 
cîntece de masă despre patrie și 
partid.

(AReroresl

ieresc. (7n tabăra de pionieri și școlari Mogoșoaia, 
raionul Grivița Roșie.

Foto: AGERPRES

Telegramă
Excelentei Sale 
dr. HASTINGS 

KAMUZU BANDA 
primul ministru al Malawi

Zombs
Cu ocazia proclamării 

Malawi ca stat independent 
și suveran, am plăcerea ca în 
numele guvernului și poporu
lui romin. să transmit Exce
lenței Voastre, guvernului și 
poporului malawian sincere 
felicitări și cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Defecțiunile mai mari vor fi 
remediate de către mecanicii 
de pe atelierul mobil care tre
ce zilnic pe la brigadă.

— Obiectivul principal al 
brigăzii de tractoare e seceri
șul. Dar arăturile?

— Și o lucrare și alta se 
execută paralel. Ziua recoltăm, 
iar noaptea un număr de 7 
tractoare, pe care s-a organi
zat schimbul 2, execută ară
turi. Cîmp liber de lucru pen
tru tractoare se asigură zil
nic. Gospodăria a repartizat 
pentru transportul paielor și 
al baloturilor un număr de 
105 atelaje care pot elibera 
zilnic cel puțin 100 de hectare. 
Zi și noapte va lucra și presa 
de balotat paie care ușurează 
eliberarea terenului.

Strînsa colaborare și sincro
nizarea operațiilor, pe care le 
îndeplinesc colectiviștii și me
canizatorii, permit efectuarea 
lucrărilor într-un ritm rapid.

VASILE CĂBULEA
VASILE BARAC

0
Parcsnile din Capi

tali cu oferit dumi
nici vizitsioriior, prin 
variatele manifestări 
culturale, ore plăcute 
de odihni. Pe estra
dele de că și pe cele 
din împrejurimile Ca
pitalei au evoluat na- 
meroase ansambluri 
artistice ale unor cose 
de cultură, ale între
prinderilor <:. institu
țiilor bucureștene. Pe 
estrada amatorilor din 
parcul Herăstrău, de 
pildă, peste o mie de 
spectatori au urmărit 
un frumos program 
artistic. în pădurile 
Snagov, Băneasa, An- 
dronache, în jurul es
tradelor, Vitan, Parcul

fele

Izvor, Cișmigiu, Par
cul „8 Mai", Militari, 
Obor, Parcul Mogo- 
șozia, Pundeni și al
tele s-su adunat mii 
de bucureșteni care au 
asistat pini seara tir- 
zîu la adevărate festi
valuri de muzică 
populari și ușoară, de 
dansuri și porturi na
ționale.

în același timp, pe 
scenele de vară, co
lective ale unor teatre 
bucureșter.e au pre
zentat spectacole cu 
piese din repertoriul 
lor. Adăpostite sub 
umbrare, bibliotecile 
au oferit celor dornici 
de lectură cărțile pre-

ferate: volume de be
letristică, de știință, 
albume de artă. Cei 
mici s-au îndreptat 
către scenele teatrelor 
de păpuși în ale căror 
repertorii figurează 
piese cu titluri atrăgă
toare: „Găinușa har
nică", „Orchestra pă
durii", „Ruță detecti
vul". Melomanii au 
făcut un popas în să
lile de muzică din 
parcuri, unde au avut 
posibilitatea să ascul
te fie selecțiuni 'din 
opere, fie melodii de 
muzică ușoară și 
populară, alegîndu-și 
din discoteci' înregis
trările preferate.

Un interesant simpozion
Luni s-a deschis în aula A- 

cademiei R.P. Romîne cel de 
al treilea Simpozion de pros
pecțiuni geofizice și fizica 
scoarței globului în R.P.R., 
organizat de secția de geologie 
și geografie a Academiei R.P. 
Romîne, Comitetul geologic, 
Ministerul Industriei Petrolu
lui și Chimiei și Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice.

La lucrările simpozionului 
participă cercetători specialiști 
în geofizică, care activează în 
diverse instituții și întreprin
deri de specialitate.

în cadrul ședinței de des
chidere au luat cuvîntul acad. 
Al. Codarcea, președintele 
secției de geografie și geolo
gie a Academiei R.P. Romîne 
și președinte al Comitetului 
geologic, Ion Dumitru, adjunct 
al ministrului industriei pe
trolului și chimiei, acad. Sab- 
ba Ștefănescu, directorul Cen
trului de cercetări geofizice 
al Academiei R.P. Romîne.

Lucrările simpozionului con
tinuă.

(Agerpres)
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EȘTI
PATRIA MEA

De-a lungul și de-a latul țării, mii de tineri excursio
niști își petrec timpul liber vizitînd impunătoare 
obiective industriale, minunate locuri pitorești, par
curgând astfel o adevărată hartă a frumuseților pa
triei.

La sfîrșitul săptămînii trecute mii de excursioniști 
au împînzit potecile și poienile munților sau, alții, au 
vizitat litoralul. Reporterii noștri s-au atașat unor 
grupuri de excursioniști care au plecat din București 
la munte și Ia mare.

Ei ne comunică următoarele :

_ MUNȚM __
în stingă și-n dreapta ard munții, prin brazi, 
Electric deșiră văzduhul mari nouri
Se uită un soare de zori spre un soare de-amiazi 
Prin ritm, prin secundă, prin multe ecouri.

Ciudat relief e și pasărea sus,
Oh, pasărea e relieful mișcării
Și pe serpentine de piatră îți sună-n auz
De foc și de stea — serpentinele mării.

Ce fugă de-a lungul, de-a latul albaștrilor munți!
Și motocicletele fulgerătoare
Și iar rotocoalele lor, ca pe valuri de mare,
Și aeru-n care îți vine să cînți.

Suave excursii, de sunete și de culori,
Răcoarea de brazi, un profil nălucit, căprioarele 
Și — tineri — urcăm spre amiază, din zori 
Și munții învîrt peste noi aer tare și soarele.

ADRIAN PAUNESCU

internaționale 
aîe 

sportivilor 
rommi

• In Bucegi
Sîmbătă după amiază, peronul Găru de Nord. Un tren special al 

O.N.T.-„Carpăți". Destinația: Sinaia, Bușteni, Predeal. Trenul duce în 
munți aproape 800 de bucureșteni, de lâ numeroase întreprinderi și 
instituții din Capitală : LAROMET, I.O.R., IPROMET, Mase Plastice. 
Casa de Modă, Cooperativa îmbrăcămintea, Fabrica de confecții etc

Excursioniștii, echipați cu hanorace, pantaloni, bocanci, rucsacuri 
nerăbdători, solicită mereu ghizii, aparatele de fotografiat, tranzistoa- 
rele, binodiiriîe sînt puse la punct. La ora 16,30 trenul special pleacă 
din București...

în tren : „O să fie timp frumos? Dâcă plouă?". Intr-un grup, tineri 
între 18—23 de ani, aproape 50 de excursioniști de la „îmbrăcămintea", 
membri ai brigăzii artistice și ăi echipei de dansuri. Merg cu toții la cota 
1500. Georgeta Petcov merge pentru prima oară pe Valea Prâhovei, e 
uimită de tot ce vede.

Intr-un compartiment numărul locurilor e... nelimitat: aproape 15 
persoane cântă, acompaniate de o chitară. Muzica leagă fepede priete
niile: tînărul asistent de la Spitalul Colțea, Traiân Bădulescu, și-a pă
răsit pentru puțin timp colegii pentru noii prieteni de lâ „Casă. de 
Modă" ; Dociu Nicolae, Nick Ștefănescu, Vasile Stoică, solistul grupului, 
participant la festivalul folcloric de la Cairo. Destinația lor e cabana 
Gîrbova: ,,\e-am dat întîlnire cu cîțivâ brașoveni pe care i-âm cunos
cut intr-o recentă excursie la Sinaia. Și cum nu fusesem încă lâ Gîr
bova..."

30 de muncitori de Ia Combinatul „Casa Scînteii" merg lâ Piatra 
Arsă. Maria Dinu, Mâria Zamfir, soții Tânislav, merg pentru prima 
oară pe aceste meleaguri: „Am fost recent la Galați și pe Dunăre" — 
ne spune Trâian Tânislav. Concediul o să iii-1 petrecem la Sinaia, 
acum mergem să „sondăm terenul".

Un pasionat excursionist : strungarul Ion Duțescu de la Uzinele 
LAROMET, împreună cu prietenul și tovarășul de muncă și excursii, 
tehnicianul îosif Popa și fiica acestuiâ, Georgeta Popa, elevă la Școala 
de muzică ne vorbesc deja de viitoârele proiecte turistice : o excursie 
cu bicicletele pînă la Bicâz, reeditare a âltei exciirsii făcută âcuih doi 
ani, cînd au parcurs peste 700 km pe bicicletă. De âsemerieâ, o Explo
rare a Apusenilor, necunoscuți încă.

Tot spre Piatra Arsă merge și familia Trandafir de la Uzinele LARO
MET. Elena Trandafir e 6 sportivă cunoscută âtît în țâră cît și peste 
hotare, dar nu de la turism, ci de la... popice ! E Vicecâmpidână euro
peană.

...Sinaia. Se văd luminile de la Cota 1400, iar în depărtare, spre Buș
teni, Masivul Cârâiman, învăluit în ceâță și-ri pîclâ înserării. „Uite ză
padă" — exclamă cineva: într-adevăr, aproape de crucea de pe Car ai- 
man se văd cîteva pete albe de zăpadă. 300 de turiști coboară la Si
naia : vor înopta la cotele ±400, ±500, Vîrful cu dor, Furnica, Skior, Ca- 
raiman. „La revedere, pe mîine seară", le spun cei ce pleacă mai de
parte.

La Bușteni a coborît un grup mai mare. Masivul Caraimân se înalță 
impunător chiar în fața gării. Predeal, ultima stăție de debarcare: aproa
pe 200 de turiști se îndreaptă spre Gîrbova, Dihâm, Trei Brazi, Poiana 
Secuilor.

Cei de la „Tehnica confecției", T.R.C.R., Cooperativa „Sporul", de la 
cluburile sportive Olimpia și Voința au pornit în grupuri de cîte doi 
într-un concurs de noapte de orientare turistică : întîlnire la Cabana 
Trei Brazi. Ceilalți au luat pieptiș potecile munților înspre cabane; gru
purile s-au răzlețit: se aud chiuituri și strigătele de răspuns, iar printre 
brazi sclipesc luminițele lanternelor. Aerul e rece, cu mireasmă de 
rășină și brad.

După o oră de mers, ajungem la Cabaiia „Trei Brazi". Cabanierul 
Dumitru Vlad îi întîmpină pe temefârii eXcdrsioiiiști cil... o mîncare și 
un pat bun ! După cîteva minute, punctul ultiiri al călătoriei noastre: 
Cabana „Poiana Secuilor". Cabana și cabanierii Nicolae și Elisăbeta Vă- 
caru sînt tot atît de primitori ca și cei de lâ „Trei Brazi".

...Răsăritul de soare de duminică dimineața hu a fost pierdut: ex
clamații în fața șuvoiului de lumină ce argitita vîrfurild brazilor, mîn- 
gîind culmile nordice ale Bucegilor, îmbrăcate într-o mantie strălucitoare 
de zăpadă de un alb imaculat.

Și, cum „cine se scoală de dimineață, departe ajunge", cei de la clu
burile „Olimpia" și „Voința" au pornit înff-tift concurs de orientare 
turistică pe traseul Poiana Secuilor — Cheild Rîșnovului — Trei Brazi 
După 4 ore* iată cîștigătorii: Viorica BunCa, muncitoare, tehniciană 
Margareta Crăciunescu, tehnologul de la T.R.C.R. Ștefan Brînzahiuc și 
economistul Ionel Georgescu, cooperatorii AUrel Păunei și Ion Manea.

Alții, au luat muntele pieptiș, îndreptîndu-sfe spre Poiana „Trei Fetițe" 
ce se întrezărea printre brazii de pe Cristianul Mare. Cei din echipele 
participante la concursul de orientare, profitînd de soarele arzător, au 
hotărît să se bronzeze în vîrf de munte, în lipsă de mare, transfor- 
mînd poiana de lîngă cabane într-o veritabilă plajă ! A fdsf âdusă o 
minge și meciul de volei a îiicepiit. TrânzistOăfele umplu aerul cu mu
zica de la diferite posturi de radio, undeva între brazi se aude chitara... 
Un fotograf amator este solicitat peste tot. „Fă-mi și mie o fotdgrafie, 
fă-mi una aici, una acoîo, prinde-ne pe fundalul Cristianului". La „Trei 
Brazi" aceeași atmosferă. Și cei de aici au fdst într-un concurs de orien
tare turistică : acum Dan Alexandru și Bulgărescu Ovidiu stau la aceeași 
masă cu „adversarii" Aurel Păurtel și Ion Mânea.

...Soarele coboară încet-încet după vîrfurile brazilor. Se apro
pie timpul de plecare. Au început să coboare în Predeal toți 
turiștii. Ora 20,40. Ultimele priviri, aruncate spre pădurile de brazi după 
care se ascund cabanele devenite acum atît de familiare, și... înapoi 
spre București. Bușteni... Sinaia... și cei 800 de excursioniști din Capitală 
încep să-și depene amintirile și impresiile... într-un grup zgomotos de 
tineri de la „F.R.B." nu mai contenesc aprecierile despre excursie.

...Ora 11,20. Gară de Nord. „La revedere, la revedere pe săptămîna 
viitoare la mare".

B. ION

• Pe litoral
In f«(a fnbne.î de piele p inălțtminu _»Terf«« rere* 

București. Trei autocare ale OJi.T. aș:eapti oaspeți.
Destinația: litoralul. E dupâsmîacă p soarele arde «emilos. 

Cm ochii spre cer, se fac pronosticuri: _ra fi timp frumos sau 
nu?'. Puțini sînt cei rezervați: bucuria este molipsitoare, toți 
se simt cit se poate de bine. Este a treia excursie, vor mai 
urma incă patru, pe care muncitorii acestei întreprinderi, frun
tașă pe ramură, o fac pe mâlul mării.

Ultimele pregătiri, urări de drum bun și iată-ne plecați. 
Călătorim de cîteva ore și deodată cineva exclamă: iată marea. 
Privirile atente rețin reflexele galbene și verzi ale lanurilor de 
pe cîmpiile dobrogene.

O nesfîrșită mare de grlu și porumb. Nerăbdarea drumeției 
îi încearcă pe toți. Șoseaua se întinde ca un fir'argintat de 
razele soarelui. într-o mașină se aud acordurile unei chitare 
și melodiile timide la început, umplu mașina și rămîn pe șosea. 
Ghidul invită pe soliști la microfon și, rînd pe rînd, melodii 
populare și de muzică ușoară, interpretate de Marușca Grigore, 
Dinu Maria, Roșoga Adrian transformă mașina într-o scenă; pe 
care evoluează tinerețea și voia bună.

Litoralul apare în exclamațiile generale ale turiștilor care 
vizitaseră aceste locuri, în majoritate, și anul trecut.

...Popas lâ Mamaia, spre seară. Grupuri gălăgioase asaltează... 
cu privirile decorul unic al ferestrelor luminate, oglindite în 1 
apa mării. Teatrul de vâră este obiectul comentariilor admira- j 
tive ale tinerilor de la secția cismărie: Burlacu Gheorghe și 
Vitan Nicolae. Se face înconjurul stațiunii și adormim noaptea 
tîrziu.

Dimineața, preferințele sînt împărțite : plajă, vizitâiea litora
lului, turul Constanței.

„Vizităm litoralul, „a cărui frumusețe nu o poți descrie ci 
numai trăi, cum ne mărturisește rihtuitorul Oprescu Ion și iată 
că timpul întoarcerii a sosit.

15 minute: program artistic.
Aproape de plajă, un grup adunat în jurul tinăruîui Mustață 

Petre. Mîinile alunecă repede pe strunele țiterei și a veche me
lodie populară mîngîie valurile. Un grup de turiști străini foto
grafiază acest instrument și pe pasionatul instrumentist. Ce păcat 
că pelicula hu reține și melodia 1 Intre timp, grupul s-a mărit 
și aici, pe malul mării, asistam la un adevărat program de cîn- 
tece și dansuri. Spontaneitatea cu cate cei de la Fabrica „Flacăra 
roșie' se prind de niîini și execută dahSuri cu tema uimește. Se 
aplaudă, atmosfera e plină de entuziasm, se bisează, dâf clac- 
sonul necruțător anunță că timpul totuși se scurge și că tfebUiâ 
să plecăm. în aplauzele spectatorilor, mașinile pornesc.

Ultima etapă încheie șirul orelor care, acum, se pare că au 
trecut destul de repede. Turul orașului Constanța se dovedește 
a fi deosebit de atractiv. Portul, cartiere de blocuri muncito
rești, harta Dobrogei cu localitățile antice stîrnește comentarii, 
întrebări cărora li se dau răspunsuri competente. La ieșirea din 
oraș, o ultimă privire de la uh capăt la altul al litoralului, acum 
o puzderie de lumini.

NîCOLAU ADAM

La București,
in etapa finală

Duminicii, fie și numai în ceea 
ce-i privește pe bucureșteni, cam- 
fdonatul categoriei A la fotbal a 
uât sfîrșit. Cum anunțam și în 

precedenta cronică, primele patru 
locuri au revenit, pe drept, for
mațiilor din Capitală, constante, 
cu excepția Progresului, de-a lun
gul întregului campionat.

Trebuie, înainte de-a trece la 
însemnările asupra etapei finale, 
să le adresăm dinamoviștilor bucu
reșteni sincere felicitări pentru 
performanța realizată : a treia 
oară consecutiv campioni ai țării.

Și acum să analizăm pe scurt 
cuplajul de pe stadionul Republi
cii (notăm aici cu satisfacție, că 
măcar în ceasul al doisprezecelea, 
Organizatorii nu rie-au mai pus să 
gohim pe cinci tramvaie; ultimele 
etape care au coincis cu perioada 
concediilor de vară se puteau des
fășura, cu toatele, pe terenul din 
Dealul Spirei).

Steaua — Dinamo Pitești. Meci, 
în prima repriză, la discreția âbso- 
lută a militarilor care au marcat 
3 goluri, fără să primească vre
unul, au șutat de 25 de ori la 
poartă (trei lovituri în bară) și au 
beneficiat de 9 cornere. In aceeași 
perioadă, piteștenii au șutat o dată 
în căldiul lui Dumitru Niciilae de 
unde mingea a zburat înapoi spre 
linia de centru și încă o dată spre 
fanionul din colțul terenului. Așa 
stînd lucrurile, înaintașii Stelei 
puteau marca încă vreo trei go
luri în primele 45 de minute. N-au 
izbutit pentru că, prea siguri pe 
ei, au încercat să-și ridiculizeze 
adversarii, lucru lipsit de politețe 
elementară. Lucrul era să-i coste 
din plin pe militari, pentru că în 
repriza a doua piteștenii, prdfitînd 
de delăsarea apărării condusă de 
D. Nicolaie, au înscris 3 goluri, 
egalînd situația. Din acest mo
ment, Steaua se așează serios pe 
treabă, dar nervozitatea liniei de

• Aproape 12 000 de spec
tatori au urmărit duminică 
dimineața pe stadionul Re
publicii din Capitală, me
ciul internațional de box 
dintre echipa olimpică a 
țării noastre și selecționata 
R. F. Germane. După o se
rie de îriumin spectaculoa
se, boxerii romîni au obți
nut victoria cu scorul de 
13—7.

• Duminică s-a încheiat 
în sala Dinamo meciul 
masculin de gimnastică 
dintre echipele R. P. Romî- 
ne și R. P. Ungare. Com- 
portîndu-se remarcabil, 
gimnaștii romîni au obți
nut victoria cu scorul de 
556,20 — 549,85 puncte.

• După trei zile de între
ceri, pe podiumul montat 
în incinta patinoarului^ „23 
August“ din Capitală au 
luat sfîrșit duminică între
cerile turneului internațio
nal de lupte clasice și libe
re, la care au participat 
sportivi din 12 țări. Luptă
torii romîni au avut o fru
moasă comportare, repur- 
tînd victoria în 4 categorii

Echipa R.P.R. : Nicoară — Ivanov — Artimov — Conțolenco a cucerit locul I în proba de 
*1 caiac 4

la „clasice" și tot atîtea la 
„libere".

• Ieri, în bazinul din 
parcul sportiv Dinamo, 
echipa olimpică de polo pe 
apă a țării noastre a repur
tat o remarcabilă victorie 
internațională învingînd cu 
scorul de 4—3 (0—1; i—2; 
2—0; 1—0) echipa U.R.S.S. 
Echipa noastră a desfășurat 
un joc foarte bun în ultima 
parte a meciului reușind 
datorită contraatacurilor 
rapide să obțină un suc
ces meritat. Deși au fost 
conduși cu 0—2 și 1—3, ju
cătorii noștri au găsit re
surse fizice să egaleze și să 
înscrie punctul victorios în 
minutul 18.52" prin Kroner. 
Celelalte trei puncte au fost 
rejiHrate de Firoiu. Grin- 
țescu și Culineac.

gcv au luat sfîrșit dumini
că după-amiază concursu
rile de caiac -canoe ale „Re
gatei Snacov*. Sportivii 
romîni au repurtat victoria 
în trei probe: caiac dublu 
N : — Ivanov), canoe-

dublu (Upâlxt — Alexe) și 
caiac 4 (Nicoară, Ivanov, 
Artimov și Konțolenco).

• Selecționata masculină 
de baschet (tineret) a R. P. 
Chineze și-a început tur
neul în tara noastră, jucind 
duminică ia Oradea în 
compania selecționatei ora
șului. Baschetbaliștii ro
mîni au terminat învingă
tori cu scorul de 63—60 
(29—31).

(Agerpres)

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

In orașul și raionul Giurgiu
în orașul și raio

nul Giurgiu la pri
ma etapă a Sparta- 
chiadei republicane, 
au luat startul 36 403 
participanți dintre 
care 12 433 fete. 
Este demn de re
marcat faptul, că la 
unele discipline, 
care nu se bucurau 
de prea mare popu
laritate ca : gimnas
tică, ciclism etc., 
s-au întrecut 5 850 
și respectiv 3 804

se datorește in pri
mul rînd atenliei cu 
care Consiliul ra
ional U.C.F.S. și 
Comitetul raional 
U-T.M. au populari
zat această mare 
competiție de masă.

După .terminarea 
etapei pe asociații 
și pe centre de co
mune, Consiliul ra
ional U.C.F.S. s-a 
preocupat de tinerii 
evidențitiți îrt aceste 
concursuri, pregă- 
tindu-i atent pentru 
idiu raională. Atît 

proiesorii de educa
ție fizică, cît și ari- 
trenorir s-au depla
sat în comune și au 
organizat antrena

mente cu tinerii care 
s-au remarcat în fa
zele anterioare.

Aceste acțiuni 
și-au arătat eficien
ța, duminică, cînd a 
avut loc faza raio
nală a Spartachia- 
dei republicane. Cei 
peste 600 de parti
cipanți au arătat o 
bună pregătire fizi
că, obținînd totoda
tă rezultate foarte 
bune

Petre Grigor eseu 
din comuna Mihai 
Rravu, a realizat 
11,2 secunde în pro
ba de 100 m plat, 
iar elevul Niculescu 
Viorel 11,3 secunde. 
Tinerele colectiviste 
Nedelcu Zamfira din 
Vidra și Iliescq Ale
xandra din Călugă
reai, s-au dovedit 
bune alergătoare în 
proba de 200 m plat 
și respectiv 400 m 
plat.

La săritura în lun
gime Cristea Sten- 
ghel de la Atelierele 
C.F.R. a cucerit pri
mul loc, iar colec
tiviștii Marin Neac- 
șu din comuna Că
lugăreai, Iulian

Păun din Vieru și 
Gelu Vasile din 
Vlad Țepeș au fost 
neînvinși în între
cerile de trîntă la 
categoriile respecti
ve. Acum atenția 
Consiliului raional 
U.C.F.S. e îndrep
tată spre pregătirea 
în continuare a tine
rilor care vor parti
cipa la faza regio
nală a Spartachia- 
dei republicane și 
totodată spre orga
nizarea unor noi 
competiții sportive 
la care să participe 
în continuare mase 
largi de tineri

In numai cîteva 
luni, de exemplu, 
alți 700 tineri au ob
ținut insigna de po
lisportiv. Aceste în
treceri sînt organi
zate cu scopul de a 
asigura o activitate 
sportivă de masă 
continuă, iar cei 
care au luat startul, 
în prima etapă a 
Sparlachiadei repu
blicane să practice 
în continuare disci
plinele sportive pe 
care le-au îndrăgit.

N GHEORGHE

Campionii școlari 
pe anul 1964

Ediția 1964 a școlarelor repu
blicane a înscris în cartea sportu
lui de masă primii campioni ai 
ediției inaugurale a Spartachiadei 
republicane. Atleții, gimnaștii, fot
baliștii sau voleibaliștii școlari au 
trecut în cole cinci zile un adevă
rat examen de... maturitate. Note
lor bune și foarte bune din filele 
catalogului li s-au alăturat perfor
manțe valoroase, ceea ce confirmă 
o dată în plus, legătura dintre în
vățătură și activitatea sportivă. 
Campionii școlari ai aiiului 1964 
sînt asemenea celor care au urcat 
podiumul învingătorilor în edițiile 
precedente, elevi foarte sîrguin- 
cioși care au trecut examenele cu 
note de 9 .și 10.

Ultima zi a întrecerilor găzduite 
de Stadionul Tineretului a desem
nat formațiile campioane în jocu
rile sportive : handbal, fotbal, bas
chet și volei. Fiecare meci al tur
neelor s-a disputat palpitant, iar 
cîștigătorul a fost decis în ultimul 
moment. Iată formațiile campioane, 
(fete) handbal : Școala medie nr. 4 
Timișoara j volei : Liceul nr. 1 Ti
mișoara ; baschet : Școala medie 
nr. 5 Brașov : (băieți) : fotbal • 
Școala medie Cărei • handbal : 
Școala medie nr. 1 Sibiu ; volei t 
Școala medie nr. 2 Rîmnicu Vîl- 
cea ; baschet : Școala medie nr. 1 
Constanța.

Pe scurt

Un nou atac la poarta formației „Steagul Roșu'
Foto : V. RANGA

C Echipa selecționată de box a 
R. F. Germane vâ întîlni astă-sea- 
ră, în sala sporturilor din Con
stanța, o selecționată secundă a 
țării noastre. Cu acest prilej, Ion 
Moiiea va încercă să revanșeze 
înfrîngerea suferită duminică în 
fața lui Schultz. Echipa noastră 
va avea următoarea componență : 
C. Pop, D. Răgălie, P. Vanea, N. 
Moldoveanu, I. Mihalik, Gh. Vlad, 
H. Loew, I. Monea, M. Nicolau și 
V. Mariuțan.

• în finala „Cupei Spaniei" Ia 
fotbal, Saragossa a învins cu 2—1 
pe Atletico Madrid. „Cupa Portu
galiei" a fost cîștigată de Benfica 
Lisabona, învingătoare cu 6—2 în 
jocul cu F.C. Porto.

• Astăzi se dispută ultimele două 
meciuri ale campionatului cat. A 
de fotbal. La Iași, C.S.M.S. va pri
mi vizita echipei U.T. Arad, în 
timp ce la Galați, Siderurgistul se 
va întîlni cu Știința Timișoara.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
orei 18,25 aspecte din repriza a 
doua a acestor meciuri. Transmi
sia se va face pe programul I.

(Agerpres)
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atac dă multe emoții suporterilor. 
Iri mihutul 75, Stărioaie de la Di
namo Pitești, scăpat singur, a tras 
pe lîtigă poarta părăsită de Suciu, 
apoi C. Ionescu, driblînd doi fun
dași, l-a driblat și pe SUciu și â 
tras... tot pe lîtigă poarta. A fost 
momentul psihologic al jocului 
pentru că luînd conducerea, Dina
mo Pitești cu greu ar fi mai ce- 
dat-O. Scăpați CU față curată din 
aceste minute de chin, militarii 
încep presingul, piteștenii îl opresc 
pe Sorin Avram prin fault în ca
reu și Pavlovici transformă. De 
aici încolo nu ne-au mai rămas 
de notat decît ultimele două go
luri înscrise de Sorin Avram în- 
tr-Un singur minut.

In tdneluzie, un joc mediocru, 
cu puținele sclipiri de care am po
menit și care țin exclusiv de 
evoluția scorului.

Dinamo București — Steagul 
roșu. Echipa din Ștefan cel Mare 
a ținut să termine campionatul

așa cum stă bine campionilor — 
prlHtrio demonstrație a valorilor 
de care dispune. Și a izbutit sâ 
îneînte tribunele. Aflată la al pa
trulea jde în decurs de opt zile, 
dinamoviștii n-au lăsat nici o cli
pă să se vadă că ar fi obosiți. Ste
garii, cu frumoasă carte de vizită 
(sînt aici cel puțin cinci jucători 
de mare calibru, dar care încă nu 
se înțeleg bine între ei) și doritori 
de spectacol, au fost, într-un fel, 
parteneri .de clasă înaltă.

Dinamoviștii au acționat spre 
înainte cU toate compartimentele, 
inclusiv apărarea — elastică și a- 
copetind o zonă foarte largă. Dat- 
cu, în mare revenire de formă, a 
dat, prin siguranța cu care cule
gea orice balon, posibilitatea fun
dașilor centrali să se intercaleze în 
linia mijlocașilor și să-1 servească 
cU mingi utile pe Frățilă. Căci în
treg jocul dinamoviștilor s-a des
fășurat spre împlinirea unui obiec
tiv precis : săltarea lui Frățilă în

fruntea clasamentului golgeterilor. 
Din această pricină, toți membri 
echipei aflați în situația de a șuta 
la poartă (cîteva situații au fost 
atît de favorabile îneît și un pro
fan le-ar fi fructificat) se abțineau 
și pasau colegului lor Frățilă care 
a izbutit să introducă mingea în 
plasă numai de patru ori. Frățilă 
l-a egalat astfel pe Pâvlovici și se 
găsesc amîndoi pe primul loc în 
clasamentul golgeterilor. Dinamo- 
vistul ar fi putut să-l întreacă dar 
a ratat de două ori, nepermis și 
a avut un mare potrivnic : Haidu, 
înlocuitorul lui Adamache, care 
s-a dovedit plin de talent.

6—2 este un scor prea sever. 
Totuși, dinamoviștii, dacă nu l-ar 
fi căutat în permanență pe Frăți
lă (lucru de înțeles și care a plă
cut publicului) ar fi putut să-l 
rotunjească și să-l urce la o cifră 
care să rămîie unică în analele 
fotbalului nostru. Și asta pentru 
că Adamache a fost un simplu fi

gurant în poartă. Tot ce i s-a tras, 
a fost gol. E pur și simplu de 
neconceput cum antrenorii au pre
ferat să-1 mențină într-un post 
cheie pînă către sfîrșitul partidei. 
Jucătorii din cîmp ai Steagului 
roșii și-au făcut, pe cît le-a stat 
în putință, datoria, AdamaChe, 
însă, i-a pus, ori de cîte ori i s-a 
tras la poartă, în inferioritate și 
faptul acesta, în final i-a demora
lizat. E și firesc, pentru Că nervii 
omului odată și odată cedează...

Rezumând, putem afirma că ui-, 
tima etapă a campionatului a sa
tisfăcut publicul bucureșteăn — 
întîi ca nUmăr de goluri, în al 
doilea rînd prin lupta dusă de Di
namo pentru â-1 situa pe Frățilă 
alături de Pavlovici.

Dorim tuturor jucătorilor va .an- 
ță plăcută.

La revedere.

FANUȘ NEAGU



Unde mergem

să învățăm?

Vaporul a fluierat scurt, an- 
corînd în radă. Cei cîteva sute 
de excursioniști căutau iscodi
tor spre țărm, nerăbdători să 
coboare mai repede. De pe 
țărm prietenii le făceau sem
ne de bun venit cu mîna. în 
sfîrșit, împreună. Strîngeri de 
mîini, cuvinte de salut, vese
lie. Erau aproximativ 400 de 
absolvenți ai școlilor medii 
din Brăila, veniți în vizită la 
studenții Institutului politeh
nic din Galați.

„Ziua porților 
deschise**

A devenit tradițională. De 
cîțiva ani, Institutul politehnic 
din Galați organizează cu re
gularitate această „zi" pentru 
absolvenții școlilor medii. 
Deocamdată pentru cei din 
Galați și Brăila — fiind în a- 
propiere; „acces- au, însă, toți 
elevii. De fiecare dată cei din- 
tr-a Xl-a sînt întîmpinați 
de studenți și cadre didac
tice universitare. Ei sînt pen
tru o zi oaspeții institutu
lui. Iată-i pe cei circa 400 de 
elevi în sala de festivități. To
varășul prorector Alexandru 
Costică le vorbește despre is
toricul Politehnicii gălățene, 
creație a regimului democrat- 
popular, despre profesiunile 
în care se specializează stu
denții aici, dintre care unele 
unice în țară, despre condi
țiile de viață și studiu. începe, 
apoi, vizita propriu-zisă. Săli 
de curs și semiriarii, biblio
teci, zeci de laboratoare: de

Institutul

politehnic

j chimie, fizică, electrotehnică, 
mașini navale, microbiologic, 
etc. Sînt vizitați apoi studen
ții „acasă", în cămine. Patru 
blocuri noi, modeme, cu o ca
pacitate de circa 1300 locuri, 
oferă condiții optime de viață 
studenților. Elevii se intere
sează de fiecare lucru în 
parte, discută pe îndelete cu 
colegii lor mai mari, studenții. 
Nu este „neglijată'1 nici can
tina, unde îi așteaptă o masă 
copioasă. După-arhiaza 
consacrată activităților 
tural-artistiee.

este 
ctil-

Scurt istoric
luaîn toamna anului 1951 

ființă, la Galați, Institutul 
mecano-naval. Mai tîrziu, ca 
urmare a necesităților econo
miei, acesta se contopește cu 
Institutul de industrie alimen
tară de la București și cel de 
pescuit și piscicultura de la 
Constanță, creîndu-se Institu
tul politehnic Galati. Crearea 
lui este o consecință a poziției 
geografice și economice a ora
șului și regiunii Galați, care 
cuprind pe teritoriul lor două 
din cele mai mări porturi âle 
țării, o bază solidă a indus
triei metalurgice, șantiere na
vale, meri, fabrici de conserve 
și centre puternice de vinifi- 
cație — asigurînd, astfel, cele 
mai prielnice condiții pentru 
dezvoltarea institutului, pen
tru legarea lui cit mai strinsă 
de producție.

în cadrul actualului profil, 
institutul are două facultăți 
cu specialități unice în țară, 
și anume :

Facultatea de mecanică, cu 
secțiile :

— nave și instalații de bord.
— tehnologia construcțiilor 

de mașini
— frigotehnie

Facultatea de tehnologia pro
duselor alimentare și tehnica 
pescuitului, cu secțiile :

— industrii fermentative, 
conserve și lapte

— morărit — panificație
— industrii alimentare ex

tractive
— tehnica pescuitului și 

stuficultură
Potrivit profilului arătat, 

institutul pregătește specialiști 
cu o înaltă calificare privind 
proiectarea, construirea și ex
ploatarea navelor, tehnologia 
construcțiilor de mașini, pro
iectarea, construirea și exploa
tarea instalațiilor frigorifice, 
exploatarea și valorificarea 
stufului, ingineri piscicoli, in
gineri pentru industriile fer
mentative (bere, vin), pentru 
fabricile de conserve, lapte și 
produse lactate, pentru fabri
cile de zahăr, ulei, paste făi
noase, mori, abatoare etc.

Institutul dispune de o clă
dire impunătoare, spațioasă, 
în care sînt amenajate săli de 
curs, seminarii și proiecte, sală 
de festivități, cabinete și cate
dre, 48 de laboratoare, înzes
trate cu utilaje și aparatură 
modernă, și o bibliotecă cu a- 
proximativ 130 000 de volume.

★
Ziua se apropie de sfîrșit. 

în sala de festivități a Insti
tutului elevii sînt spectatorii 
unui program artistic („spe
cial pentru ei") dat de forma
țiile studențești. Cunosc și pe 
această cale viața institutului. 
Urmează, apoi, filmul docu
mentar „Carnetul de practi
că", realizat de cineaștii de la 
„Al. Sahia", ai cărui eroi sînt 
studenții secției de nave în 
timpul practicii la Șantierul 
naval. Mulți din cei din sală 
se recunosc în film, dar și mai 
mulți sînt acei care se decid 
în aceste clipe să meargă pe I 
urmele celor de pe ecran.

I ANDRFJȚĂ

Folclorul
romînesc:

• UIMITOR
• FASCINANT
• ÎNCÎNTĂTOR

La sosire M Capitală
Foto : A. ROMOȘCANU

Carnet cinematografic
Un război-operetă susținut de 

Christian Jâcqtie riUtnai cu grația 
băiețească a Brigittei Bardot (Ba
bette pleacă lâ război) bri cu cea 
sută la șiită feminină a Sophiei 
Loreri (Mâdam Săfis behe) ; uri 
fii comic polițist inspirat.de haitii 
ingeniozității lui F'ernahdei (Asa
sinul diri cârtea de telefoh) ori uri 
ocol sfcticțâculcjs ăl măpaifibridului 
bazat numai pe milioanele Iui Mi
chael Todd și prospectele agen
țiilor internaționale de turism 
(debilii păthîntului în 8o de zile) 
au, toate, un echilibru instabil.

„Madatn Sans Gene" e , ecrani
zarea unei piese; populare, dar fără 
preteriții. Filmul s-a vrut cu pre
tenții dar a ratat iiihorul popular 
suculent ce-i asigurase piesei suc
cesul.

Marea artistă italiană, Sophiâ 
Loren e un temperament exploziv, 
de sudică energică. Numai că lim
bajul savuros al fostei spălătorese 
concepute de Sardoa și Emil Mă
reau se pierde tTednd Alpii ; cînd 
interpreta Ciocciarei trebuie să 
vorbească în arjțcu parizian au 
dublajul jenează d falsul identi
tății. Desigur, personajele pot fi 
înrudite. Genul de umor diferă 
însă substanțial și pg acesta n-a 
reușit să-l altoiască regrzoml 
francez temperamentohn rnerkfic- 
nal al vedetei sale. Aceasta «e da
torează, credem, farrafis! ca « a lu
crat cu un «incur ?*—— trilahi 
fiind ne^r/ți- Ua Robert Hossein 
(marcanta personaliU» de artist 
dramatic) e aid un c®recere seț 
al soție: sale. Nzpoleoa cu care 
femeia de bun simt, popor, 
fosta spălătoreasă 2;unsă pdă ca
priciile micului despot dcoesâ de 
Dantzig, trebuia sâ sasnaâ scapi- 
rătoarea polemică, dealtnriz^ri 
cheia întregii piese — e Hpst și 
de strălucirea satirei și de venci- 
dtatea istoriei. Un agitat feiar, 
cu mid accese de orgoliu corsrcan. 
Ce departe de Napoleonul lui 
Pierre Mondy și Abel Gauce (Aus
terlitz), luat în răspăr cu atita 
inteligență ! Există dteva momen
te bune în film, datorate însă 
piesei. împărțirea lumii ca pe o 
alviță Ia masa „onorabilelor" rude 
ale lui Napoleon, sub deviza „Eu
ropa trebuie să rămînă în fami
lie", sau excelentul moment comic 
al „asediului’' morii austriece, arid 
se demonstrează cu vervă prin ce 
hazard se dștigau galoanele în

Obiectivul întrecerii sporirea producției de oțel

(Urmare din pag. I)

aliate. Și ca dovadă că formele de 
ridicare a calificării folosite aii dat 
rezultatele scontate, este calitatea 
bună a oțelurilor : 1,13 la sută 
rebut pe luna iunie față de 2,3 la 
sută admis, precum și indicii de 
utilizare care au sporit în semes
trul I cu 9,20 la sută față de plan.

Oțelarii secției electrice se stră
duiesc să răspundă și ei noii Ho- 
tărîri a partidului cu realizări în
semnate în producție. In prima 
jumătate a anului, aici s-au pro
dus cu 2 000 tone de oțel aliat mai 
mult decît prevedea planul de 
producție. Căutările noilor rezerve 
continuă. Recent un colectiv de 
oțelari a conceput o inovație im
portantă. Pereții verticali ai celor 
două cuptoare au fost construiți 
după reparația capitală într-o în
clinație ușoară. Avantajele sînt 
mari. Durabilitatea pereților creș
te considerabil. Timpul de repara
ție la rece se reduce cu 24 de ore

siguranță, 
Pentru că 
pretențiile 

dacă nu 
cartea ce-

armata orgoliosului.. Bonaparte. 
Dar satirizarea Burgheziei ajunse 
la putere, care se împopoțpheâză 
cu titluri nobiliare împotriva că
rora începuse lupta, e cam căldu
ță, convenționala și un admirabil 
prilej de a o concretiza cinemato
grafic .(balul de la curtea proaspă
tului împărat) se. consumă anost 

. ca un anunț la mică publicîtâfe.
Imaginea e fără calități și textul 

fără sclipiri de ironie.
■Ar

„OCOLUL PĂMINTULUI" rea
lizat de Michael Anderson după 
Jules Verne, place, cu 
copiilor sub 14 ani. 
după această vîrstă 
cresc vertiginos. Chiar 
pînâ lâ confruntarea cu 
lebră. Literaturii de anticipație a 
ingeniosului prozator din secolul 
trecut i se pot reproșa unele lu
crări sub raportul naivității in
trigii și âl uniformității caracte
relor. Orice, numai lipsă de spirit 
și fantezie de idei — nu. Ori mo
numentala plimbare cu balonul și 
elefanții, ca trenul prin vestul săl
batec. cu corabia în flăcări sau cu 
drezina improvizată, pe care ne-o 
oferă superproducția lui Todd, e 

Recoltatul roșiilor la G.A.C. „înainte" din

Vizita delegației

Comsomolului
lunar, timp în care se produc drca
100 tone de oțel.

Noile metode —
un bun al tuturor

Intr-adevăr, nici oțelarilor de la 
O.S.M. nr. 2 nu le-a scăpat nimic 
din experiența înaintată a tova
rășilor lor de la secția vecină.

— Acolo a fost concepută o pîl- 
nie de turnare dintr-o singură bu
cată, spunea maistrul oțelar Stan- 
ciu Aurel. Față de cea asamblată 
din două bucăți, pîlnia nouă pre
zintă multe avantaje : se pregă
tește fără mortare umede, înlătu- 
rîrid ââtfel apariția „fulgilor" — 
din cauza umidității mortarului — 
este mai etanșă, asigurînd purita
tea oțelului iar manopera de con
fecționare este mult redusă. Iată de 
ce această inovație va fi extinsă și 
în hala noastră de turnare de la 
O.S.M. nr. 2.

Oțelăria nr. 2, care produce 
peste 4o la sută din producția de 

în urmă cu cîțiva ani, la 
Festivalul folcloric al țărilor 
balcanice și din zona Mării 
Adriatice, Emile Chebrutțez, 
unul din cei mai renumiți fol
cloriști contemporani, îmi vor
bea cu entuziasm de „inedita 
și neasemuita frumusețe a 
creației populare romînești".

Nicicînd aceste cuvinte — 
ce sintetizau valoarea cu totul 
remarcabilă a folclorului ro- 
mînesc — nu ni s-au părut 
mai reale, mai pline de sem
nificații, decît în fața zecilor 
de ziare care ne-au adus timp 
de cîteva săptămîni, ecourile 
unor' succese cu totul excep
ționale pe care cîntăreții, in
strumentiștii, dansatorii „Rap
sodiei romîne" le-au obținut 
în fața a zeci de mii âe iubi
tori ai muzicii din vechi cen
tre de cultură muzicală ale 
Europei.

La cîteva minute de la so
sirea în țară a ansamblului, 
Hero Lupescu, regizorul „Rap
sodiei romîne", ne conturează 
intr-un scurt interviu cîteva 
din momentele acestui presti
gios turneu al folclorului ro- 
mînesc.

— Aș vrea să începeți cu o 
statistică. Cite spectacole ați 
susținut ?

— 65.
— Pe itinerariul ?
— Paris—Piesa. Continuînd 

„statistica", aș menționa cele 
28 spectacole pariziene, cele 4 
spectacole de la Haga, sau ze
cile de spectacole de la Viena, 
Munchen, Frankfurt pe Main, 
Berlin, Dresda etc.

— Care a fost „structura" 
acestor spectacole ?

— O aapli suită de dan
suri, jocuri, cintece menite a 
da spectatorului strain o pri- 
rire de ansamblu asupra fru
museții folclorului nostru din 
toate regiunile țârii.

♦
Oradea — cartierul ,23 Au
gust" (vedere din avion)

Foto : AGERPRES 

monoțonă la orice longitudine și 
latitudine s-ar afla, cam plictisită 
ca și englezul țeapăn, ce joacă 
wist în timp ce lâ fereastra vago
nului defilează. Anzii sălbatici ori 
băltoacele cu bizoni.

Prea e pasionant romanul Iui 
Jules Verne (prin substanța șa fi
lozofică, satirică, antitrâdiționa- 
listă și anticolonialistă și nu doar 
ptin anvergura sa geografică) ca 
să he nlulțumith cu ilustrația sim
pli ficatbare a expediției lui Mis
ter Fogg, a peripețiilor lui Passe
partout (Mario Moreno) care sal
vează din flăcări o prințesă india
nă (Shirley Mac Lairie) ori intră 
la apă vîtît de intuiția „formida
bilă" a unui copoi ai Scotîand- 
Yard-ului.

Celebrului lord englez ce-și cro
nometrează desertul și-și împarte 
metodic viața, între un club con
servator și o casă somptuoasă, i-a 
dat viață, nu lipsită de farmec în 
monotonia ei, David Niven.

Reapar pe ecrân actori cîndvâ 
cu vogă : Charles Boyer, Marlene 
Dietrich, Martine Carole.

Și cam atit.

ALICE MANOIU 

oțel a patriei, este locul de naște
re a celor mai îndrăznețe soluții 
tehnologice, folosite în munca o- 
țelarilor în ultima vreme.

— In prezent, ne spunea mais
trul oțelar Ștefan Tripșa, Erou q. 
Muticii Socialiste, ca un răspuns 
la sarcinile îzvorîte din recenta 
Hotărîre a partidului și guvernu
lui, colectivul nostru se pregătește 
pentru fapte și mai mari. Pe baza 
posibilităților existente, a rezerve
lor de care dispunem, vom trece 
la aplicarea unor metode și pro
cedee Care se vor concretiza în mii 
de tone de oțel. Ne pregătim, de 
pildă, pentru intensificarea proce
deului de elaborare a șarjelor prin 
suflarea în baia de oțel a aerului 
comprimat. Acest pfocedeu însă va 
constitui doar o punte de trecere 
spre folosirea oxigenului. El ne va 
ajuta să sporim cu circa 30 la sută 
producția de oțel pe agregat. Pen
tru aceasta trebuie să ne însușim 
însă, foarte bine o seamă de cu
noștințe profesionale în cadrul

Spectacolul „Rapsodia" a 
cuprins astfel printre altele, 
un „Dans moldovenesc" (ar&n- 
jăment — Gh. Popescu-Județ) 
„Hora stacatto", un „Dialog la 
țambale", un „Dans oltenesc" 
(aranjament — Gh. Baciu), 
„Dansul fetelor din Căpîlna", 
un. excepțional aranjament al 
„Ciocîrliei" penttu 12 viori, 
„Drăgaica", „Nunta pe Someș", 
vestite lucrări folclorice romî- 
nești (în interpretarea unor 
cunoscuți soliști ca Ionel Bu- 
dișteanu, Angela Moldovan, 
Damian Luca, Nicolae Băluță, 
Ion Cristureanu) și bineînțeles 
„Călușarii"...

— Care au stirnit desigur 
entuziasmul publicului—

— Nu numai „Călușarii" ci

Interviul nostru 
cu Hero Lupescu, 
regizorul „Rapsodiei 

romîne" la întoarcerea 
Ansamblului în Jară

literalmente fiecare număr din 
program a trezit uriașe ropo
te de aplauze.

De multe ori am oferit nu 
bisuri ci bisuri și qu-zdrisuri. 
în multe orașe „am tras corti
na" la sfîrșitul spectacolului de 
14—15 și chiar de mai multe 
ori și țineți seama că am cîn- 
tat în cele mai man «5!i de 
spectacole (la Frankfurt fa- 
îr-o sală cu 6 000 de locuri).

Interesant este faptul că în 
fiecare țară, după spectacolul 
nostru, ofeream in bis unul 
din cele mai cunoscute cintece 
locale.

— De pildă.
— La Paris „Pe sub podu-

n i o r m a t
Luni a sosit în Capitală o 

delegație a Consiliului fede
rativ pentru coordonarea cer
cetării științifice al R.S.F. Iu
goslavia, care va semna con
venția și planul de colaborâre 
științifică între Academia R.P. 
Romîne și acest Consiliu, în 
cadrul Acordului de colabora- 

întrecerea socialista în 
celei de-a XX-a ani- 
a Eliberării patriei 

se desfășoară cu in-

cursurilor de ridicare a calificării 
și cu ajutorul altor forme.

♦
Atmosfera de însuflețire domi

nă platformele oțelăriilor hunedo- 
rene. Noile măsuri adaptate de 
partid și guvern în scopul ridică
rii nivelului de trai al oamenilor 
muncii constituie un îndemn, pen
tru obținerea de rezultate și mai 
bune.
cinstea 
versări 
noastre 
tensitate sporită. La prima ve
dere însă nimic nu trădează rit
mul grăbit al oțelarilor. Pentru că 
ei s-au învățat să se grăbească 
gîndind științific, calculînd gospo
dărește, concepînd cu inventivita
te. Iată rotița despre care vor
beam la început. Ea devine vizi
bilă, de-abia atunci cîhd te apro
pii de graficul întrecerii socialis
te. Săgeata acestuia urcă ca argin
tul viu al termometrului spre tem
peraturile înalte ale cuptoarelor. 

rile Senei", în Austria „Strige 
vienez"; îti Olanda ,;Lalel&le 
din Amsterdam^ ș.a.m.d.

— Ați Urmărit desigur ca și 
noi — cei din țdtă — ecourile 
presei internaționale...

— Notați, că nu a existat în 
niciuna din țările vizitate, Uri 
Singur ziar care să nu fi re
marcat arta ansamblului.

„Uimitor, fascinant, ineîntă- 
tor", „desfătare artistică", 
„gingășie de culori”, — iată 
cîteva dintre calificativele pe 
care le puteți găsi în fiecare 
dintre cronicile dedicate spec
tacolului nostru.

Cititorii din țara cunosc 
multe din aceste cronici. Pre
sa a publicat de multe ori ex
trase ale acestora. Aș vrea 
însă să subliniez cu acest pri
lej — cronica amplă pe care 
ne-a dedicat-o cronicarul mu
zical al unui mare cotidian din 
Munchen, care după o analiză 
profundă, largă a spectacolu
lui tn ansamblu, vorbește des
pre ..desâvirșirea și acurate
țea’* fiecărui număr in parte, 
despre ..bogăția nesfîrșitâ-. 
despre ..cascada de culori- a 
folclorului romtnesc — prin 
care poți „cunoaște bogăția și 
frumusețea sufletească a po
porului romin“.

— în Sfîrșit. cîteva cuvinte 
despre modul cum s-au com
portat artiștii noștri.

— Excelent. Nici unul din 
marele număr de spectacole 
susținute în acest turneu nu a 
pierdut din valoarea sa artis
tică.

Fiecare din cei 72 membri 
ai Ansamblului s-a socotit un 
ambasador al artei romînești 
peste hotare, avînd datoria să 
prezinte lumii crîmpee din 
neasemuita frumusețe a crea
ției populare romînești. *

IOSIF 8 AVA

re tehnico-științifică încheiat 
între guvernul R.P.R. și Gu
vernul R.S.F. Iugoslavia la 27 
octombrie 1956. Delegația este 
condusă de dr. Ivița Marinici, 
secretar general al Consiliu
lui Federativ pentru coordona
rea cercetării științifice ai 
R.S.F. Iugoslavia.

in tara noastră
In ziua de 6 iulie ax. dele

gația U.T.CL. condusă de to
varășul H. A. Vezirov, care a 
făcut o vizita în R.P.R.. a fost 
primită la C.C. al U.TJd. La 
intîlnire au participat tovară
șul Petre Enache, prim-se- 
cretar al C.C. ăl U.T.M., secre
tari și membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M. Discuția s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

în după-rtiasa aceleiași zile, 
tovarășul I. K. Jegalin, amba
sadorul U.R.S.S. în R.P.R., a 
oferit la sediul Ambasadei o 
masă tovărășească în cinstea 
delegației U.T.C.L. la care âu 
participat: tovarășul Petre
Enache — prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., membrf ai 
Biroului și activiști ai C.C. al 
U.T.M., precum și un număr 
de tineri din Capitală.

Semnarea unei Convenții romîno-iugoslave
privind desființarea vizelor pentru călătoriile

între R. P. Pomină șl R. S. F. Iugoslavia

îh urma 
care s-au 
atmosferă

între 27 iunie și 6 iulie 1964 
au avut loc la Ministerul Afa
cerilor Externe tratative între 
o delegație guvernamentală 
romînă și o delegație guverna
mentală iugoslavă, 
acestor tratative, 
desfășurat într-o_________
prietenească și de înțelegere 
reciprocă deplină, la 6 iulie a 
fost semnată Convenția pri- 
vind desființarea vizelor pen
tru călătoriile în scop oficial 
și particular între Republică 
Populară Romînă și Republica 
Socialiștii Federativă Iugosla
via. Convenția va intra în vi
goare după aprobarea ei de 
către guvernele celor două 
țări.

Convenția a fost semnată în 
numele guvernului romîn de 
I. Bălței, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
iar în numele guvernului iu
goslav de Slavko Odici, mini
stru plenipotențiar în Secre
tariatul de Stat pentru Afa
cerile Externe.

La semnare au fost de față 
Petru Burlacu, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor 
Externe și funcționari supe
riori din M.A.E.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Arso Milatovici, ambasa
dorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai amba
sadei.

• Luni au început în Capitală 
lucrările Sesiunii de comuni
cări științifice a Institutului 
de cercetări juridice al Aca
demiei R.P. Romîne.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
OCOLUL PĂMINTULUI ÎN 80 

DE ZILE — cinemascop (ambele, 
serii) rulează la Republica, orele 
930; 13; 16,30; 20,15, București 
orele 8.30; 11; 15,30; 19,15, Fero
viar orele 10; 13,30; 17; 20,30, Gri- 
vița oreie 9. 12,30: 16: 19,30 — 
MADAME SANS-GENE film pentru 
ecran panoramic rulează la Patria 
orele 9.45; 12; 14,15; 16,30; 19;
21,15 — KOZARA rulează la Car- 
pati orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
Aurora orele !0; 12.30; 15; 17,30; 
20 Modem orele 10; 12,30; 15; 
17 JD 20 — LUMEA MARE A CE
LOR MICI rulează la Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15,
Excelsior orele 10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30. Flamura orele 10; 12,15; 
16: 18,15; 20 — SEHEREZADA — 
cinemascop rulează la Festival o- 
rele 8; 11; 14; 17; 20 - AM A- 
JUNS $1 REGE rulează la Central 
orele 10,30; 12.30; 14,30; 16,30;
18.30; 20.30. Arta orele 16; 18; 20
— DOMNIȘOARA... BARBĂ AL
BASTRĂ rulează la Lumina orele 
10; 12; 14; 16; 1&30; 20,30 —
OMUL DIN FOTOGRAFIE — ru
lează la Union, orele 15; 17; 19; 
21. Cringași orele 16; 18,15; 20,30
— SLUJNICA rulează la Victoria
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
la Miorița orele 10; 12; 14; 16;
18.15: 2030 — CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la Doina orele 
1130; 13,45; 16; 18,15; 2030. pro
gram pentru copii la ora 10 —
DOI COLONEI rulează la Giulești 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, 
Volga orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
2030 — ÎNDRĂGOSTITUL rulează 
la Cultural orele 15; 17; 19; 21 — 
’MBLÎNZITORII DE BICICLETE, 
cinemascop rulează la Dacia, orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — ASA
SINUL DIN’ CARTEA DE TELE
FON rulează la Buzești orele 15,15; 
17,15; 19.15; 21,15, Melodia orele 
9; 11; 15; 17; 19; 21,15, Floreasca 
orele 10,30; 16; 18,15; 20,30, CE
RUL ȘI MOCIRLA rulează la Bu
cegi Orele 10-, 12; 16; 18,15; Vii
torul orele 16; 18,15; 20,30, Dru
mul Sării orele 16; 18; 20 — FRA
ȚII CORSÎCANI — cinemascop 
rulează la Unirea orele 11; 16;Televiziune

MARȚI 7
Orele 19,00 — Jiirnâlul televizi

unii. 19,10 — Pentru edi mici .
Năzdrăvăniile vulpii (VIII) „Vulpi- 
șor salvat de... furnici", adaptare 
și dramatizare de Sergiu Milorian. 
19,45 — Emisiune de știință : ,,Dr. 
Victor Babeș“, de prof. dr. Emil

Cu ocazia tratativelor, Arso 
Miiato'vici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, a ofe
rit uri cocteil în saloanele am
basadei.

ir

După serrinare, Petrii Burla
cii; seci-etar general al Minis
terului AfacCrildr Externe al 
R. P. Ronlîne, a oferit la Sna- 
gov un dejuri.

(Agerpres)

• Delegația culturală
chineză a părăsit

După o vizită de trei săptă- 
mîni în țara noastră, în ca
drul planului pentru aplicarea 
acordului de colaborare cultu
rală și științifică dintre R. P. 
Romînă și R. P. Chineză, de
legația culturală chineză con
dusă de Hu Yu-djî, locțiitor al 
ministrului culturii, a părăsit 
luni dimineața, Capitala. La 
aeroport, oaspeții au fost con
duși de Dumitru Popescu, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori al 
C.S.C.A. și ai M.A.E.

Au fost de față Liu Fan, am
basadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă, și alți membri 
ai ambasadei.

înainte de plecare, Hu Yu- 
djî, a declarat unui redactor 
al Agenției romîne de presă 
„Agerpres":

Săptămînile petrecute în Ro
mânia ne-au dat prilejul să 
ne putem face o impresie ge
nerală despre felul în care se 
desfășoară opera de construi
re a socialismului în frumoa
sa dv. țară. Totodată, vizitarea 
centrelor universitare Bucu
rești, Cluj, Iași, a Muzeului de 
artă al R. P. Romîne, a Mu
zeului satului, a Muzeului 
Brukenthal, ca și a altor in
stituții de cultură, ne-au dove
dit eforturile făcute de partid 
și guvern pentru ca învăță* 
mîntul și cultura să devină ac
cesibile maselor populare.

Inteligența și hărnicia po
porului romîn, care luptă cu 
entuziasm pentru construirea 
socialismului, nivelul de trai 
ridicat al locuitorilor ne-au 
impresionat profund. Vizitînd 
hidrocentrala de la Bicaz și 
Combinatul chimic de la Bor- 
zești am remarcat înflorirea 
industriei.

Rezultatele contactelor pe 
care le-am realizat în cursul 
acestei vizite, le vom împărtăși 
la reîntoarcerea în țară și vom 
informa poporul nostru despre 
munca minunată ce se desfă
șoară în Romînia spre binele 
și fericirea omului.

18,15, Înfrățirea între popoare 
orele 10; 15; 17,15; 19,30 — FATA 
DIN CASA ROȘIE rulează la To
mis orele 10, 12; 14; 16,30; 18,30
— CUBA 58 rulează la Flacăra, 
orele 16,30: 18,30 ; 20,30 — FERI
GA DE AUR — cinemascop ru
lează la Cosmos orele 16; 18; 20
— ROSITA rulează la Vitan orele
16; 18; 20 — LUMEA COMICĂ A 
LUI HAROLD LLOYD rulează la 
Munca orele 16; 18,15; 20,30, Co- 
lentina orele 1530; 17,45; 20 — 
FRUMOASA AMERICANĂ rulează 
la Moșilor orele 15; 17; 19 — TO
TUL DESPRE EVA rulează la Pro
gresul orele 15; 17; 19; 21, APAR
TAMENTUL rulează la Lira orele 
15; 17; 19 — ANACONDA rulează 
la Ferentari orele i6,30; 18,30;
20,30 — DEZRĂDACINAȚII riilea- 
ză la Cotroeerii orele 16; 18; 20
— LIMUZINA NEAGRĂ — cine
mascop rulează la Padea, drefe 16; 
18,15; 20,30 pînă la 8 iulie.

GRĂblNÎ

LUMEA MARE A CELOR MICI, 
rulează la Capitbl ora 20,30 — ȘE- 
HEREZADA — cineinascop rulează 
la Festival ora 20,30, Doina ora 
21,15 — TOTUL DESPRE EVA — 
Arenele Libertății — ora 21 —• 
KOZARA rulează ia Modern ora 
20,30, Stadionul Dihămo Ora 21, 
Aurora ora 20,30 — ÂSASINUL 
DIN CARTEA DE TELEFON rulea
ză la Patinoarul 23 August ora 
20,30, Buzești ora 20,30 — LUMEA 
COMICĂ A LUI HAROLD LLOYD 
rulează la Vitan ora 21,15, Colen- 
tina ora 20,30 — UN SURÎS ÎN
PLINĂ VARĂ rulează la Lira ora
20,30 — CERUL ȘI MOCIRLA ru
lează la Bucegi ora 20,30 — FRA
ȚII CORSÎCANi — cinemascop 
rulează la Unirea ora 20,30 TA
XIUL MORȚII rulează la Moșilor 
ora 20,30 — DIVORȚ ITALIAN ru
lează la Tomis ora 20,30 — DAR- 
CLfiE rulează la Luceafărul ora
20,30 — AM AJUNS ȘI REGE ru
lează la Ârta, oră 20,30 — OCO
LUL PĂMINTULUI ÎN 80 DE ZILH 
— cinemascop ambele serii rulea
ză lâ Progresul ora 21.

IULIE 1964

Crăciun. 20,05 — Recital vocal-
instrumental. 20,40 — Antologie
contemporană. 21,30 — „Muzica 
s-a îndrăgostit de Mamaia* —t 
film muzical. în încheiere : Bule-; 
tin de știri și buletin meteorologic!

inspirat.de


Vizita delegației guvernamentale 
romîne în

VIENA 6. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : Prim-vieepreședintele 
Consiliului de Miniștri alR.P. 
Romîne, Gheorghe Apostol, 
împreună cu Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și alte persoane 
oficiale care-1 însoțesc au fost 
primiți luni de către președin
tele Austriei, dr. Adolf Schărf, 
care s-a întreținut cordial cu 
oaspeții romîni. Tot în cursul 
primei zile a vizitei în Aus
tria, oaspeții romîni au făcut 
vizite cancelarului Austriei, dr. 
Iosef Klaus, vicecancelarului 
dr. Bruno Pittermann, precum 
și primarului orașului Viena, 
Franz Jonas. Pretutindeni ei 
au fost primiți călduros.

Luni la prînz, vicecancela-

rul Austriei, dr. Bruno Pitter- 
mann, a oferit în cinstea oas
peților o masă la hotelul „Sa- 
cher“ din Viena. La masă, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, au partici
pat printre alte personalități 
Alfred Maleta, președintele 
Consiliului Național, Karl 
Waldbrunner, al doilea pre
ședinte al Consiliului Național, 
Rudolf Salinger, președintele 
Camerei de comerț, dr. Franz 
Jonas, primarul orașului Vie
na, și alții.

După amiază oaspeții romîni 
au vizitat orașul Viena, iar 
seara, vicecancelarul Aus
triei, dr. Bruno Pittermann, a 
oferit o recepție pe vasul 
„Stadtwien", pe Dunăre.

rezențe
în localitatea Aix les Bains, a 

avut loc cea de-a 4-a Conferință 
internațională de maladii reuma
tice. Din partea R. P. Romîne a 
participat o delegație în frunte cu 
prof. Ion Stoia.

în cadrul unei mese rotunde 
prof. Stoia a prezentat referatul 
intitulat „Indicații, modalități și 
rezultatele tratamentelor asociate 
în reumatismele inflamatorii". Re
feratul a fost ascultat cu viu inte
res de asistență, fiind urmat de 
numeroase discuții. Concluziile tra
se de președintele Ligii internațio
nale de reumatologie, prof. Ro- 
becchi, au cuprins numeroase re
feriri la referatul menționat.

în cadrul conferinței, prof. Stoia, 
a prezentat, de asemenea, două 
comunicări personale asupra cer
cetărilor în domeniul reumatolo
giei. în afara acestora, au mai fost 
prezentate alte comunicări, pri
vind rezultatele obținute de cerce
tătorii romîni prof. C. G. Dimitriu 
și dr. N. Ghita.

★
La Detroit s-a deschis expo

ziția „Arhitectura în R. P. 
Romînă". Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de dr. Lesile 
Brady, director adjunct al A- 
genției de informații a S.U.A. 
(U.S.I.A.), care a reprezentat 
Departamentul de Stat. A luat 
de asemenea, cuvîntul 
Bașchiru, însărcinatul cu 
ceri ad-interim al R. P. 
mine în S.U.A.

Asistenta a manifestat

romînesti*
deosebit interes față de reali
zările prezentate în expoziție, 

înainte de deschidere arhi- 
tecții romîni, ce însoțesc ex
poziția au ținut o conferință de 
presă.

Expoziția va fi deschisă la 
Detroit pînă la 12 iulie, după 
care va fi prezentată la New 
York.

a R. P. Romine
in R. P. Bulgaria

A W IM A LMarii Adunări Nationale

SOFIA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Linte, transmite: De
legația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne care se află în 
R. P. Bulgaria, la invitația Birou
lui Adunării Populare, a vizitat în 
cursul zilei de luni muzeul etno
grafic din orașul Plovdiv. însoțită 
de Sava Dîlbokov, șeful secției 
plan-finanțe a C.C. al P.C.B. și 
Gheorghi Petkov, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al orașului Sofia, dele
gația romînă a vizitat complexul 
industrial „Marița"-Est, din apro
pierea orașului Stara Zagora, 
termocentrala și mina „la zi“ 
Troianovo I, din apropierea 
complexului, orașul Stara Zagora 
și Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase din apropierea orașului.

Delegația și-a continuat apoi 
drumul spre Burgas. Pretutindeni, 
delegația romînă a fost însoțită de 
loan Beldean, ambasadorul R.P.R. 
în R. P. Bulgaria.

Încărcarea unui autobuz 
seria celor construite de Uzi
nele „Leyland" din Anglia pen

tru Cuba.

La Piaga s-a deschis

-- •--
Conferința 

pentru problemele 
instrucțiunii 

publice

ITALIA: Consultări pentru constituirea j
noului guvern

Seminarul internațional
al fetelor

PRAGA 6 (Agerpres). — 
Agenția CTK anunță că la 5 
iulie s-a deschis la Praga se
minarul internațional al fete
lor, organizat de F.M.T.D.

Seminarul care se desfășoa
ră sub lozinca „Pentru un vii
tor mai bun", reunește 76 de 
delegate din 41 de țari, prin
tre care și din R. P. Romînă.

GENEVA 6 (Agerpres). — 
La 6 iulie au început la Ge
neva lucrările celei de-a 27-a 
Conferințe internaționale de 
instrucție publică la care 
participă reprezentanți ai pes
te 80 de state. Din partea R. P. 
Romîne participă o delegație 
condusă de Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului în- 
vățămîntului. Lucrările confe
rinței se desfășoară sub aus
piciile U.N.E.S.C.O.

-- o---
N. S. Hruștiov

BALTIISK ( (Agerpres). — 
La 5 iulie, încheindu-și vizita 
oficială de două săptămîni în 
țările scandinave, N. S. Hruș- 
ciov s-a înapoiat pe bordul 
motonavei „Bașkiria“ în pa
trie.

Șeful guvernului sovietic și 
persoanele care l-au însoțit 
au fost întâmpinați de mare
șalul Uniunii Sovietice Rodion 
Malinovski, ministrul apărării 
U.R.S.S., care se află la odih
nă la Baltiisk, precum și de 
conducători ai regiunii Kali
ningrad și reprezentanți ai oa
menilor muncii.

Duminică pe stadionul 
dinBIantyre, în prezen
ța a 40 000 de africani și a 
oaspeților sosiți din pes
te 80 de țări, a fost co- 
borît steagul britanic și 
înălțat drapelul național 
al noului stat — Malawi 
— purtând culorile roșu, 
negru, verde, simboli- 
zînd obținerea indepen
denței acestui teritoriu 
african, pe străzile ora
șului au avut loc mani
festații populare. Parti- 
cipanții la manifestație 
își exprimau bucuria 
prin exclamații: „Ufu- 
lu“, „Ufulu“ (Libertate).

culturi agricole și cîteva mici 
ateliere cu caracter semiindus- 
trial. Resursele naturale ale 
țării au fost extrem de puțin 
valorificate. In schimb, Nyas- 
salandul era unul din furnizorii 
principali de forță de muncă 
ieftină pentru „cordonul de 
cupru" — minele din Rhodezia 
de nord. Mai mult de jumătate 
din mîna de lucru a acestui te
ritoriu era nevoită să caute 
locuri de muncă în afara țării.

Poporul din Malawi s-a ridi
cat de nenumărate ori împotri
va rînduielilor colonialiste. 24 
februarie 1959 a fost înscrisă 
cu sînge în istoria zbuciumată 
a țării. Atunci poliția a des
chis focul împotriva unei de
monstrații pașnice, în localita
tea Chileka. Zeci de africani 
au pierit, sute au fost aruncați 
în închisori.

Ca urmare a luptei pentru 
independență din Nyassaland* 
și avîntului pe care l-a luat în 
întreaga Africă mișcarea pen
tru eliberare, puterea dominan
tă a fost nevoită să acorde au
tonomia internă la 1 iebruarie 
anul trecut și să accepte for
marea primului guvern african 
sub președinția dr. Hastings 
Banda — lider al Partidului 
Congresul „Malawi".

De atunci guvernul a între
prins masuri care să ducă la 
îmbunătățirea situației econo
mice a țării. în prezent, arată 
presa de peste hotare, comisii 
speciale fac studii, propun so
luții, evaluează resursele și 
necesitățile țării. Ziarul „TI
MES" relata că africanii din a- 
ceastă țară „muncesc cu abne
gație și ceea ce este mai încu
rajator, este hotarîrea cu care 
aceștia sînt dispuși să parti
cipe la realizarea proiectelor, 
construind drumuri, școli, oficii 
poștale0.

Recent s-a făcut cunoscută 
întocmirea unui plan de dez
voltare pe o perioadă de cinci 
ani. Planul care a intrat în vi
goare la 6 iulie prevede inves
tiții în valoare de 44 637 060 
lire sterline.

Primul ministru H. Banda a 
chemat populația să depună 
eforturi pentru lichidarea să
răciei, bolilor și ignoranței, 
pentru asigurarea progresului 
țării după proclamarea inde
pendenței. Referitor la politica 
externă a tînărului stat inde
pendent, primul ministru a de
clarat că Malawi va promova 
o politică de neaderare.

IOAN TIMOFTE
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e la 6 iulie 1964, 
Malawi este al 
35-lea stat inde
pendent al conti
nentului african.

După 75 de ani 
de dependență co

lonială, timp în care actualul 
Malawi a fost protectorat bri
tanic, iar apoi membru al Fe
derației Rhodezieî și Nyssalan- 
dului, năzuințele de libertate și 
independență ale poporului de
vin realitate.

In momentul independenței 
Malawi întocmește bilanțul e- 
pocii ce s-a încheiat. Conse- 

' î colonialismului și-au 
amprenta asupra întregii 

economii și vieți sociale. „Sim
bolul Nyassalandului — scria 
un publicist negru — este să- 
păliga cocoșată cu coada scur
tă". Sugestivă observație pen
tru nivelul economic al acestei 
țări! Popor compus în majori
tate din agricultori, în luptă 
cu cel mai teribil flagel — foa
metea. Noul stat are de biruit 
grele probleme economice. Po
rumbul, maniocul, cultivate cu 
mijloace rudimentare, nu pot 
asigura hrănirea celor aproape 
3 000 000 locuitori ai țării.

Deși suprafețe destul de în
semnate sînt cultivate cu ara- 
hide, bumbac, tutun, ceai — în
treaga producție este destinată 
exportului. Două cincimi din 
suprafața de 125 600 kmp a ță
rii sînt acoperite de apele 
lacurilor și de păduri. La peste 
600 m înălțime cresc arbori cu 
esențe prețioase (teakul, ma- 
honul, cedrul). Dar cel puțin 
pînă acum, exploatările fores
tiere au aparținut albilor.

In ceea ce privește industria, 
ea se reduce Ia cîteva manu-

I...
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care a aprobat tezele susținute | 
de Pietro Nenni și Francesco | 
de Martino, favorabile unei B 

oaliției guver- g 
centru-stînga, |

1 TVTnrn.

Acceptarea de către condu
cerea Partidului social-demo
crat de a participa la tratati
vele în vederea formării unui 
nou guvern de centru-stînga 
italian urmează hotărîrii simi
lare a Comitetului Central al 
Partidului socialist italian,

ROMA 6 (Agerpres). —
Duminică, conducerea Par

tidului social-democrat italian 
a aprobat în unanimitate o 
declarație prin care acordă 
președinților grupurilor par
lamentare social-democrate 
dreptul de a trata în vederea 
constituirii unui nou guvern 
de centru-stînga, în spiritul 
ordinei de zi adoptate de către 
conducerea partidului, la 27 
iunie. Această ordine de zi 
prevedea ca politica de cen
tru-stînga să fie fondată pe o 
„solidaritate guvernamentală 
loială, vizînd apărarea puterii 
de cumpărare a salariilor și 
menținerea nivelului locurilor 
de muncă, în așa fel îneît să 
fie posibilă aplicarea reforme
lor, putînd asigura muncitori
lor o prezență mai determi
nantă în viața statului".

Alegerile din Mexic

A început Festivalul international 
al filmului de la Karlovy-Vary

CIUDAD DE MEXICO 6 
(Aperpres). — Alegerile pre
zidențiale și pentru congres 
desfășurate duminică în Mexic 
s-au bucurat de o largă parti
cipare. Aproape 13 500 000 de 
mexicani au drept de vot. 
Pentru a doua oară în istoria 
Mexicului femeile au votat la 
alegerile prezidențiale și pri
mele știri arată că ele au for
mat aproape jumătate din nu
mărul votanților.

In cercurile partidului revo
luționar instituțional, partid 
guvernamental, se afirmă pe 
baza rezultatelor parțiale cu
noscute pînă în prezent, că 
alegerea candidatului guver
namental, Gustavo Diaz Ordaz 
este ca și sigură. Ordaz a avut 
și sprijinul partidului socialist 
popular.

Și la alegerile pentru con
gres se așteaptă ca rezultatele 
să fie favorabile partidului 
guvernamental. în camera de- 
putaților, P.R.I. deținea 171 
din cele 178 de locuri, parti
dul conservator Acțiunea Na
țională șase locuri și Partidul 
socialist popular un loc ; în 
senat toate locurile aparțineau 
P.R.I. Pe baza noii legi elec
torale, favorizînd partidele o- 
poziționiste, este posibil ca 
partidul Acțiunea Națională 
să obțină pînă la 20 de locuri.

Noul congres își va deschide 
sesiunea la 1 septembrie, iar 
noul președinte — ales pe ter
men de șase ani — va prelua 
funcțiile la 1 decembrie.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor nu vor fi însă cu
noscute decît peste cîteva săp
tămîni.

reconstituiri a coaliției guver- “ 
namentale de < 
condusă de Aldo Moro. -

Agenția Associated Press a- B 
preciază că, în ciuda faptului B 
că toate cele patru partide po
litice italiene din fosta coali
ție guvernamentală au accep
tat să ducă tratative în vede
rea constituirii unui nou t 
vern de centru-stînga, obser
vatorii politici de la Roma 
„sînt reținuți în a ■ prezice un 
succes sigur al acestuia0.

Potrivit agenției, se așteaptă 
ca între Moro și liderii celor
lalte trei partide din fosta 
coaliție guvernamentală de 
centru-stînga să aibă Ioc tra
tative dificile.
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• Cea mai rapidă creștere 

a populației

Vedere aeriană asupra Parisu
lui (cartierul La Porte Daup

hine).

Foto: KEYSTONE-PARIS

Celebra stațiune balneoclimatică 
din inima Boemiei a îmbrăcat zi
lele acestea haină de sărbătoare. 
Steagurile multicolore, panourile 
cu fotografii de reclamă, afișele 
răspîndite de-a lungul fațadelor 
hotelurilor ce mărginesc rîulețul 
Tepla, anunță că orașul găzduiește 
pentru a 14-a oară Festivalul in
ternațional al filmului. Timp de 
două săptămîni de pe vîrful stîn- 
cii ce domină împrejurimile, că
prioara de bronz (simbol al ora
șului Karlovy-Vary) va veghea nu 
numai asupra munților împădu
riți și a pașnicilor băutori de ape 
curative, ci și asupra cohortei gă
lăgioase și belicoase de cineaști, 
veniți aici să se înfrunte într-o 
competiție amicală.

Cele 32 de filme înscrise în con
curs, pentru a reprezenta culorile 
a 24 de țări, vor da, firește, de 
furcă juriului. Faptul că în com
ponența acestuia intră personali
tăți de mare prestigiu ca : prof. 
A. M. Brousil (președintele juriu
lui), regizorii Karel Rueisz și Gri
gori Kozințev, actrița indiană Nar
gis, sau criticul Uruguayan Homer 
Thevenet, este o garanție în plus 
a echitabilității palmaresului fi
nal. Dar iată că am pro
nunțat deja cuvîntul palmares îna
inte de a fi vorbit de deschiderea 
festivalului care a avut loc sîm- 
bătă seara în sala de proiecție a 
hotelului „Moskva" — sediul fes
tivalului. In cuvîntarea sa, profe
sorul Hoffemeister — președintele 
festivalului — a adresat un salut 
participanților exprimîndu-și în a- 
celași timp dorința ca această 
competiție să fie rodnică în expe
riențe și rezultate, contribuind la 
întărirea legăturilor de prietenie 
între țări și la consolidarea păcii. 
După ce trompetele au dat sem
nalul de deschidere, festivalul a 
fost inaugurat prin prezentarea în 
afara concursului a filmului so
vietic „Hamlet". Realizare de am
ple proporții a apreciatului regizor 
Grigori Kozințev, a suscitat aprin
se discuții și chiar controverse în

special în ce privește concepția a- 
supra complicatei personalități a 
eroului central. Pasionat și recu
noscut shakespirolog, Kozințev a 
pregătit acest film timp de 8 ani 
(deși munca de elaborare propriu- 
zisă, nu i-a luat decît un an și 
jumătate) în care opera de cerce
tător științific s-a îmbinat cu cea 
de creație. Intenția sa a fost de 
a realiza un Hamlet fidel lui Sha
kespeare dar într-o viziune con
temporană. Intr-o convorbire avu
tă cu Grigori Kozințev, acesta 
ne-a declarat printre altele : „Pen
tru mine, Hamlet nu este un erou 
al pasivității și al contemplării ci 
un eretic, care într-o epocă de fier, 
ridică torța revoltei pentru a salva 
demnitatea umană. Shakespeare

Corespondență telefonică
specială pentru „Scinteia

tineretului**

aduce în centrul dramei sale con
flictul dintre individ și societate. 
Eroii lui trăiesc într-o epocă săl
batecă în care tot ce e mai bun 
în om este strivit, în care un uma
nist educat la Wittenberg, un om 
integru cum este Hamlet nu poate 
trăi. Nu sînt de acord cu limita
rea lui Hamlet la ideea răzbunării 
sau la hamletismul teoretizat de 
romanticii germani".

Punctul de vedere al regizoru
lui este actual și interesant iar 
realizarea sa este un film de o 
mare ținută artistică. Pentru a re
prezenta epoca aspră și neîndură
toare în care trăiește Hamlet, Ko- 
zințev a folosit decoruri și peisaje 
grandioase, dar reci și sobre în 
care piatra, fierul și focul 
(imagini poetice concrete) au un 
rol esențial. In acest cadru masiv, 
auster, oameni ca Hamlet sau O- 
felia, mică floare crescută pe stîn- 
cile Elsinorului, vor pieri lăsînd

însă în urma lor speranța. „Ham
let nu este un învins — ne-a spus 
Kozințev — iar moartea lui am 
conceput-o afară, sub cerul liber, 
pentru că ea reprezintă eliberarea 
eroului din granițele strimte și 
barbare ale vremii lui".

In transpunerea pe ecran a in
tențiilor sale, regizorul care este 
și scenaristul filmului, a fost ser
vit de o distribuție inteligent a- 
leasă și bine condusă în frunte cu 
Innokenti Smoktunovski, care duce 
cu succes povara rolului titular, 
interpretîndu-1 cu multă sensibili
tate și cu maturitate artistică. Ală
turi de el se remarcă gingășia și 
puritatea simplă pe care le-a con
ferit Ofeliei tînăra actriță de 18 
ani, A Vertinskaia. Imaginile de 
o impresionantă plasticitate și pa
tetismul extraordinar al muzicii 
lui Șostakovid completează arhi
tectura artistică a filmului.

Competiția propriu-zisă a festi
valului a fost deschisă a doua zi 
după-amiază cu filmul ce aven
turi „Ostatecul', prezentat de stu
diourile egiptene. Seara a avut loc 
proiecția filmului iugoslav „Față 
în față' în prezența principalilor 
realizatori. Producția regizorului 
Branko Bauer pune în discuție cu 
îndrăzneală probleme de actuali
tate. Avînd în centrul r*riunii o 
ședință a unei organizații de par
tid dintr-o mică întreprindere, fil
mul analizează în profunzime va
riatele atitudini ale oamenilor 
față de obligațiile sociale, față de 
propria lor conștiință. Folosind 
mijloace modeme de expresie ci
nematografică, „Față în față' re
prezintă o dezbatere de probleme 
etice, un valoros efort artistic.

In clipa în care încheiem aceste 
rînduri, întreaga delegație romînă 
se pregătește pentru proiecția din 
seara aceasta în cadrul căreia fil
mul „Străinul" va înfrunta ochiul 
exigent al juriului și al tuturor 
participanților la festival.

MANUELA GHEORGHIU
6 iulie, Karlovy-Vary. —

Conferință pentru 
educația muzicală 

a copiilor

BUDAPESTA. — La Buda
pesta fi-a încheiat lucrările confe
rința internațională pentru edu
ca: .a muzicală a copiilor. La a- 
ceastă conferință au participat 
aproximativ 500 delegați din 32 
de țâri ale lumii, inclusiv din

iroul de recensămînt din 
S.U.A. a comunicat că re
giunea de pe glob unde se 

înregistrează cea mai rapidă creș
tere a populației este jumătatea 
de nord a Americii de sud. Popu
lația acestei regiuni, în prezent de 
121 000 000 locuitori, crește cu 3,2 
la sută anual. Țările din această 
regiune sînt Bolivia, Brazilia, Co
lumbia, Ecuador, Peru, Venezuela, 
precum și cele trei Guyana — bri
tanică, olandeză și franceză. Din
tre aceste țări, ritmul cel mai ra
pid de creștere îl are Brazilia cu 
o populație de 78 000 000 locuitori 
și o creștere a populației de 3,6 
la sută anual, urmată de Vene
zuela, cu o populație de 8 100 000 
locuitori și o creștere a populației 
de 3,3 la sută anual.

9 0 experiență interesantă

Oamenii de știință sovietici, 
eiectuînd o experiență de 
secționare a măduvei spină

rii la un cîine, au reușit, cu ajuto
rul unei transplantări, să restabi
lească parțial funcțiile motrice și 
senzația de durere. Colaboratorii 
Institutului de neurofiziologie și 
activitate nervoasă superioară al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
au folosit drept transplantări un

F? păreri în ce privește cele două 
organizații economice vest-euro
pene, Piața comună și Asociația 
liberului schimb.

WASHINGTON. — La Washing
ton s-a anunțat că o delegație ofi
cială condusă de ministrul comer
țului, Luther Hodges, va pleca în 
statele din sudul S.U.A., pentru a 
discuta cu guvernatorii locali apli
carea noii legi asupra drepturilor 
civile. Din delegație va face parte 
Leroy Collins, numit de președin
tele Johnson în funcția de director 
al Serviciului de relații între co
munități. Principala sarcină a de
legației va fi de a explica în ce 
fel statul poate face apel la Servi
ciul de relații între comunități 
pentru a rezolva problemele inte
grării rasiale.

RIO DE JANEIRO. — 
Președintele Humberto Caste
lo Branco a propus Congresu
lui suprimarea Uniunii națio
nale a studenților și înlocui
rea ei cu un nou organism nu- 

național almit „Consiliul 
studenților".

Această știre 
nicată presei 
educației. In principalele cen
tre de învățământ din Brazilia 
s-au înregistrat proteste ale 
studenților împoțriva acestei 
propuneri.

a fost comu
ti e ministrul

DELHI. — Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Aface-

rilor Externe al Indiei a anun
țat luni că primul ministru al 
Franței, Georges Pompidou, a 
acceptat invitația guvernului 
indian de a face o vizită în 
această țară. Data vizitei va 
fi stabilită pe cale diploma
tică.

Chombe însărcinat 
cu formarea guvernului 

congolez

LEOPOLDVILLE. — Moise 
Chombe, fostul președinte al 
Katangăi, a fost însărcinat 
luni de președintele Kasavubu 
cu formarea guvernului pro
vizoriu al Republicii Congo.

După întrevederile pe care 
le-a avut 
publicii, 
în cadrul 
presă că 
consultările. Chombe a preci
zat că a întocmit deja o listă 
ministerială care urmează să 
fie dată publicității în cursul 
zilei de marți.

buie să săvlrșească revoluția eco
nomică, fără de care nu poate fi 
concepută adevărata independen
tă-.

ln‘ cuvîntarea sa, el s-a referit 
la greutățile economice pe care le 
întîmpină țara, la deficitul buge
tului care depășește cifra de 6 
miliarde de franci. Printre măsu
rile pe care guvernul urmează să 
le întreprindă pentru a schimba 
aceasta stare de lucruri, președin
tele a spus ca țara sa va întreține 
relații economice pe bază de ega
litate și avantaj reciproc cu toate 
țările.

Interviul cancelarului 
Erhard

cu președintele re- 
Chombe, a declarat 

unei conferințe de 
va începe imediat

COPENHAGA. — într-un inter
viu acordat ziarului danez „Ber- 
lingske Tidende', cancelarul vest- 
german, Ludwig Erhard, a declarat 
că, cu prilejul vizitei sale în Da
nemarca, la 8 și 9 iulie va avea 
o serie de întrevederi cu primul 
ministru danez, Jens Otto Krag, 
asupra problemei evoluției relații
lor Est-Vest și problemei politicii 
atlantice și vest-europene. Erhard 
a precizat, de asemenea, că va 

cu O. Krag un schimb de

țesut de măduvă, un țesut din 
nervul sciatic și ceară. Cel mai 
bun dintre acestea s-a dovedit a 
fi țesutul din măduva spinării, în 
grosime de un milimetru, a unui 
cline, păstrat în for mălină.

O parte din cei 20 de clini su
puși experiențelor au putut, după 
o lună, să stea în picioare și să 
miște picioarele.

Examinînd la microscop secțiu
nile după două săptămîni, o lună 
și trei luni, oamenii de știință au 
stabilit că în domeniul formării 
fibrelor nervoase are o importanță 
hotărîtoare și viteza de descom
punere a țesuturilor transplantate. 
Pentru ca țesutul nervos să nu fie 
înlăturat de țesutul cicatriceal de 
legătură, clinilor li s-au adminis
trat tot timpul doze mici de piro- 
genol — o substanță care împiedi
că creșterea cicatrice!.

plan, ale cărei părți compo
nente erau legate între ele cu 
coarde de pian, și a aterizat în 
apropiere de castelul Dover.

Cei 30 de piloți francezi au 
aterizat la Shoreham unde au 
fost oaspeții lui „Royal Aero 
Club".

® Descoperirea unui vechi
oraș

O echipă formată 
heologi de la

9 Aniversarea unui zbor
proximativ 30 

francezi au 
duminică Canalul Mîne- 

cii, pe bordul unor avioane 
ușoare pentru a marca cea 
de-a 55-a aniversare a primu
lui zbor peste canal, realizat 
de francezul Louis Bleriot.

Bleriot a traversat Canalul 
Mînecii la 25 iulie 1909, la 
bordul unui mic avion mono-

de piloți 
străbătut

din ar-
_ _ muzeul

Universității Pennsylva
nia și de la Școala brita
nică de arheologie din Irak a 
descoperit ruinele unui oraș 
fortificat, locuit prin anul 1 800 
înaintea erei noastre. Orașul 
Tell Al Rimah — „Movila lăn- 
ciilor" — este situat în regiu
nea Sijar, la est de Mosul, în 
nordul Irakului. Pînă acum au 
fost scoase la lumină încăperi
le unui templu, precum și lo
cuința unui comerciant asirian. 
S-au găsit statuete artistic lu
crate, ornamente din scoici și 
sticlă. Lucrările de excavate 
continuă.

șeze în diferite puncte din țară 
operații îndreptate spre înlăturarea 
guvernului coloniștilor albi condus 
de Ian Smith".

SAIGON. — Misiunea Con
siliului de Securitate, însărci
nată să ancheteze incidentele 
de la frontiera Vietnamului 
de sud cu Cambodgia, a sosit 
duminică la Saigon, după vi
zita în capitala Cambodgiei.

Incidente sîngeroase 
în Rhodesia de sud

SALISBURY. — în Rhodesia de 
sud s-au produs incidente sînge- 
roase care s-au soldat cu morți și 
răniți. După represiunile la care au 
recurs autoritățile și a arestărilor 
efectuate în rîndurile africanilor, 
grupuri de africani au atacat — 
potrivit relatărilor corespondenți
lor de presă occidentali, — la Sa
lisbury, la Bulawayo și în alte 
localități automobile ale albilor. 
S-au produs, de asemenea, explozii 
de bombe. Agenția France Presse 
transmite : „Violențele s-au pro 
dus după cîteva zile de cînd co
respondentul A.E.P. la Salisbury 
a primit un telefon anonim, în care 
era anunțat că armata republica
nă din Zimbabwe (organizație 
considerată de autoritățile rasiste 
ca ilegală) se pregătește să declan-

GENEVA, 
deschis la 
Conferință 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.). 
La această conferință, iau parte 
miniștri ai petrolului, finanțelor 
și minelor din Arabia Saudită, In
donezia, Irak, Iran, Qatar, Kuweit, 
Libia și Venezuela. La conferință 
participă, de asemenea, observatori 
din Algeria.

Scopul conferinței este de a lua 
în discuție apărarea intereselor 
țărilor respective prin elabora
rea unei politici unice alît față de 
companiile petroliere străine, cit 
și în comerțul internațional cu 
produse petroliere.

— La 6 iulie, s-a 
Geneva cea de-a 6-a 

a Organizației țărilor

MANILA. — Salvador Lo
pez, mediatorul filipinez în 
conflictul dintre Indonezia și 
Malayezia, a declarat la Ma
nila că speră ca în următoa
rele săptămîni să reușească 
să-i reunească din nou pe 
miniștrii afacerilor externe ai 
Indoneziei, Malayeziei și Fili- 
pinelor.COTONOU. — Lulnd cuvîntul 

în cadrul unui miting care a avut 
loc în orașul Ruanda, președintele 
statului Dahomey, Sourou Migan 
Apithy, a declarat că „țara tre-
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