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Brigada de montori condusă 
de Walter Otmar deține din 
anul 1962 locul fruntaș pe 
șantierul Combinatului chi
mic de la Craiova. Fotore
porterul i-a surprins pe cîți- 
va dintre membrii brigăzii 
într-o discuție înaintea ul
timelor-lucrări de finisare la 
Fabrica de acid azotic, unde 
Otmar și tovarășii săi au 
executat 80 la sută din lu

crările de montaj

Cum gospodăriți
?metalul

Au trecut 6 luni de la în
ceputul anului, un semestru 
în care oamenii muncii gală- 
țeni au înscris valoroase rea
lizări pe panoul întrecerii so
cialiste.

Am-făcut recent o vizită prin 
cîteva întreprinderi și am ales 
din obiectivele întrecerii unul: 
economisirea metalului.

La Laminorul

Tovarășul 
Gabor, șeful 
— Laminorul 
declarat :

— Chiar acum lucrăm, la bi
lanțul realizărilor obținute pe 
primul semestru. Multe din 
măsurile propuse, din angaja
mentele luate la începutul a- 
nului au fost îndeplinite și 
depășite.

Același lucru s-a întîmplat 
și la capitolul economii de me
tal. Pe 6 luni am obținut, de 
pildă, o economie de 274 de 
tone de platine (laminat semi
fabricat plat, folosit la lamina
rea tablelor subțiri) precum și 
o economie la consumul speci
fic de zinc care atinge cifra de 
280 tone. Faptul că în prețul 
de , cost consumul de zinc in
tră cu o pondere de aproxi
mativ 23 la sută a determinat 
colectivul nostru să-și îndrep
te atenția, îndeosebi, asupra 
reducerii consumurilor speci
fice de zinc. Căile prin care 
am acționat sînt multiple.

Cu un timp în urmă am fă
cut un schimb de experiență 
cu Uzina „Ciocanul“-Nădrag. 
în urma acestui schimb de ex
periență s-au adus unele mo
dificări la instalațiile de zin- 
cat, care au dus la îmbunătă
țirea caracteristicilor funcțio
nale ale instalațiilor și la mic
șorarea consumului de zinc, 
paralel cu îmbunătățirea cali
tății tablelor.

Amănuntele cu privire la 
căile prin care laminatorii au 
obținut cele 274 tone economii 
la platine ne-au fost date de 
tovarășul inginer Victor Scor- 
țeanu din sectorul 2 :

— Lucrăm cu metal și, ca 
orice gospodar bun, muncito
rul, maistrul ori inginerul este 
preocupat în permanență să

inginer Emanoil 
serviciului tehnic 

de tablă, ne-a

chibzuiască îndelung la folosi
rea judicioasă a fiecărui gram 
de metal.

Cu toții ne-am bucurat 
la apariția Hotărîrii recen
te a partidului și guvernu
lui văzînd în complexul de 
măsuri adoptate grija de a ri
dica în permanența nivelul de 
trai al oamenilor muncii. A- 
ceste măsuri au la baza re
zultatele bune obținute de că
tre oamenii muncii, conduși 
și îndrumați de partid. în dez
voltarea economiei. înseamnă

cestui
80 000 
va fi 
se pînă la sfîrșitul anului și la 
celelalte laminoare.

lucru, o economie de 
kg de metal. Inovația 
generalizată, aplicindu-

La Șantierul naval

inlreprinderi din orașul
Galați

că $i" pe viitor, așa cum se a- 
rată de altfel și în Hotărîre, va 
trebui să acordăm o neslăbită 
atenție descoperirii și folosirii 
tuturor rezervelor interne ale 
producției, să mărim econo
miile de metal și alte mate
riale. Referindu-mă pe scurt 
la mijloacele prin care s-a ob
ținut . economia de platine a- 
mintită voi enumera cîte
va : aplicarea într-o mai 
mare măsură a laminării la 
lungimi multiple, metodă care 
prezintă un mare avantaj în 
sensul scăderii pierderilor; 
menținerea unui regim termic 
optim prin îmbunătățirea a- 
paratajului termotehnic; aten
ție mai mare introducerii teh
nicii noi.

Aici pot aminti despre foar
fecă cu discuri de la laminorul 
2 (o inovație făcută în între
prindere de către inginerii 
Hristache Targan și Mihai 
Cristescu), care are o mare 
influență asupra reducerii con
sumului specific. Nu mai de
parte decît anul trecut lami
norul 2 nu se încadra în indi
cele planificat privind consu
mul specific. De la aplicarea 
inovației amintite lucrurile 
s-au schimbat. în 6 luni se 
realizează, numai datorită a-

Realizările celor două colec
tive gălățene pot fi puse unele : 
alături de altele. Și o între
prindere și cealaltă sînt mari 
consumatoare de metal, iar în 
ambele întreprinderi colective
le de muncă dovedesc deopo
trivă grijă pentru gospodări
rea metalului.

Iată ce ne-a declarat, la 
Șantierul naval, tovarășul in
giner Nicolae Dumitrașcu:

— Este greu să apreciem cu 
exactitate „la zi" ce economii 
de metal a obținut colectivul 
nostru, dat fiind ciclul foarte 
lung de fabricație a navelor.

La laminate feroase, de pil
dă, după construirea a 35 de 
motonave, (în perioada 1960- 
1963) consumul specific de me
tal a fost redus cu 118,59 tone 
pe navă față de consumul fo
losit la construcția primei nave 
de serie în 1959. La acest sor
timent în 3 ani (1961—1963) s-a 
economisit o cantitate de 
2 754,08 tone de metal. De ase
menea. la cargourile de 4 500 
tone, consumul de metal pe 
navă a scăzut 
în 1963 cu 
tone față 
anul 1960.

înlocuirea
perelor de me
tal cu piese din 
materiale plas
tice capătă - o 
extindere din 
ce în ce mai 
mare în șan
tierul nostru. 
In trimestrul I 
din acest 
s-a realizat 
economie 
semnată 
bronz prin

290 
de

re-

an 
o 

în
de 

în-
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(Continuare 
în pag. a IlI-a)

Zi de odihnă
bucureșteană

CAPITALA — o imensă grădină. Una 
din caracteristicile Bucureștilor o dau 
mulțimea spațiilor verzi armonios ame
najate, destinate odihnei locuitorilor săi. 
După o statistică depășită probabil (1960) 
spațiul verde al orașului se întinde pe 860 
hectare. Cîteva zeci de parcuri, grădini 
publice, ca să nu mai vorbim de salba 
pădurilor din împrejurimi.

ÎN FIECARE ZI,

RITM INTENS
DE LUCRU _
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Noi sate
cineficate

(Agerpres) Din noul peisaj al orașului Pitești.

Tn satele Chesău. Bunești 
și Morău. raionul Gherla, Sin- 
petru Almașulu;. raionul Hue
din, precum și in orașele 
Gherla și Năsăud au fost date 
recent în folosință noi cine
matografe. De la începutul a- 
nului. in regiunea Cluj au fost 
cineficate aproape 20 de sate, 
iar pînă la sfîrșitul anului vor 
mai fi deschise cinematografe 
in alte peste 40 de sate.

în prezent în regiunea Cluj 
f uncționează 426 de cinemato- 
grafa din care peste 390 în 
mediul rural.

• CLUJ. — Antrenate 
în întrecerea socialistă, 
colectivele de muncă din 
peste 20 de intreprinderi 
industriale din regiunea 
Cluj și-au realizat pînă 
acum angajamentele lua
te în cinstea zilei de 23 
August. Muncitorii, teh
nicienii și inginerii de 
la Uzinele Tehnofrig din 
Cluj, de exemplu, au 
produs de la începutul 
anului și pînă acum 
peste sarcina de plan u- 
tilaje pentru industria 
alimentară în valoare de 
1 588 000 lei. -depășind 
angajamentul cu 88 000 
lei.

• TIMIȘOARA. — 
Respectîndu-și angaja
mentele luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniver-

sări a Eliberării patriei, 
constructorii de mașini 
și utilaje mecanice din 
regiunea 
continuu 
muncă.
nelor de

Banat dezvoltă 
succesele în 

Colectivul Uzi- 
vagoane Arad,

Marți 14 iulie 1964

marfă, realizînd totodată 
economii la prețul de 
cost în valoare de peste 
4 000 000.

• PITEȘTI. — în în
trecerea socialistă, mi-

SUCCESE
ÎN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ
de pildă, unde în prima 
jumătate a anului au 
fost produse de 2,3 ori 
mai multe vagoane decît 
în aceeași perioadă a 
anului trecut, a dat pes
te plan 66 vagoane de

nerii de la exploatările 
din bazinul carbonifer 
Schitu Golești au extras 
și livrat în plus față de 
plan în perioada 1 ia
nuarie — 10 iulie, peste 
11 000 tone lignit, repre-

L 
A
s 
E 
C 
E 
k 
I 
$

e trei zile în lanu
rile de grîu ale 
raionului Găiești 
combinele lucrea
ză din plin. Ca ur
mare, au fost deja 
recoltate 10 000 de

ha, adică aproape 40 la sută 
din suprafața cultivată cu 
grîu, în timp ce de pe supra
fețele cultivate cu orz, secară 
și mazăre, recolta este de 
acum în hambare.

Tov. Dumitrescu Traian, vi
cepreședinte al Consiliului a- 
gricol raional, ne spunea că 
printr-o mai bună organizare 
a muncii, mecanizatorii și co
lectiviștii au asigurat în ulti
mele zile folosirea la maxi
mum a capacității de lucru a 
combinelor și a celorlalte mij
loace care participă la recol
tare. Viteza zilnică de recol
tare a crescut constant ajun- 
gind la 1 800 de hectare pe zi.

In toate gospodăriile colec
tive, combinele lucrează gru
pat (și acesta este unul din 
factorii care contribuie la spo
rirea vitezei de lucru). Grupu
rile de combine sînt asigurate 
cu cîntare și saci, sînt însoți
te de camioane, remorci și că
ruțe. Transportul cerealelor, 
paielor și plevei se face astfel 
fără întîrziere. La 3—4 gru
puri de combine, S.M.T. Greci 
și Tei au repartizat cîte un a- 
telier mobil înzestrat cu tot 
ceea ce e necesar. Lucrările 
decurg după un program ri
guros alcătuit. Dimineața, în
tre orele 5—6, mecanicii fac 
întreținerea mașinilor sub di
recta supraveghere și îndru
mare a șefului de brigadă. Și 
astfel combinele lucrează de 
dimineața pînă seara cu în
treaga capacitate.

La G.A.C. Broșteci, brigada 
nr. 9 de tractoare, condusă de 
Matei Alexandru, folosește o 
metodă proprie de lucru. Se 
începe recoltatul cu combina 
din mijlocul lanului, întoarce

rea se face spre stînga în for
mă de buclă. Se evită astfel 
deplasările în gol iar produc
tivitatea muncii pe combină 
crește cu 10—15 la sută. A- 
ceastă metodă a fost preluată 
și de mecanizatorii din brigă
zile de tractoare ce recoltează 
pe terenurile G.A.C. Vișina, 
Ștefan cel Mare, Uliești și 
Slobozia.

La G.A.C. Vișina tot satul 
este la cîmp, oamenii partici- 
pînd, alături de combine, la 
strîngerea recoltei. Pînă acum 
s-a strîns recolta de pe 1000 
de hectare. Viteza de lucru 
fiind 200 de hectare pe zi, în 
mai puțin de trei zile recol
tatul în această comună va 
fi terminat. Circa 140 de 
atelaje string paiele de pe 
miriște și le transportă la șire 
unde o presă mecanică le 
transformă în baloturi. Noap
tea, schimbul doi de pe trac
toare execută arăturile de 
vară. Din cele 200 hectare de 
miriște arate, 70 au fost însă- 
mînțate cu porumb siloz.

La G.A.C. „Picior de Mun
te", Gura Foii, Crînguri, în a- 
ceastă perioadă ritmul de re
coltare a fost mai redus. 
Timpul bun de lucru (atît cît 
a fost) nu s-a folosit din plin. 
Totul a fost lăsat pe seama 
mecanizatorilor. Ca urmare, 
pe cele 1 019 hectare de grîu, 
40 ha cu orz și 20 ha cu ma
zăre abia acum 2—3 zile s-a 
început recoltatul. Nici o pal
mă de miriște n-a fost arată. 
La aceste gospodării este ne
cesar să fie intensificat rit
mul de recoltare (și posibili
tăți sînt), să se acorde o mai 
mare atenție eliberării te
renului de paie pentru ca 
tractoarele să aibă cîmp liber 
pentru arături fiindcă și a- 
ceastă lucrare trebuie efectua
tă în epoca optimă.

I. MARCOVICI

zentind aproape 92 la 
sută din angajamentul 
luat în cinstea marii 
sărbători.

• SUCEAVA. — în 
primul semestru al anu
lui, printr-o mai bună 
valorificare a masei 
lemnoase, din pădurile 
Sucevei au plecat spre 
unitățile de industriali
zare, peste prevederi, a- 
proape 30 000 m c lemn 
rotund de rășinoase și 
fag, 13 800 m c lemn de 
celuloză etc. Prin creș
terea productivității 
muncii, muncitorii fo
restieri din regiunea Su
ceava au dat în plus în 
această perioadă produ
se în valoare de peste 
11 000 000 lei.

(Agerpres)

PRIN PARCURILE CAPITALEI
Duminică, ținînd seama — în sfîrșit I 

— de datele calendaristice, mercurul ter
mometrelor și-a început ascensiunea din 
primele ore. A ajuns la 30 de grade, în

tr-o atmosferă senină, frumoasă și bine
înțeles, caldă. Deci, o primă invitație 
pentru bucureșteni de a „evada" din casă. 
Celelalte invitații le-au primit din partea 
ștrandurilor, pădurilor, grădinilor și 
parcurilor.

Ne-am propus să-i însoțim încă din 
primele ore pe cei care și-au petrecut du
minica în parcuri.

CRONICA
ACTUALITĂȚII

Azi, începe la Mamaia

AL DOILEA CONCURS ȘI FESTIVAL 
DE MUZICĂ UȘOARĂ ROMÎNEASCĂ

Pe aleile Parcului Herăstrău
Aleile Parcului de cultură și odihnă Herăstrău sînt animate, de la 

primele ore ale dimineții, pînă-n noapte tîrziu. Sute de oameni ai 
muncii vin aici să se plimbe. Fac însă îndelungi popasuri și la 
obiectivele culturale și sportive.

Unul dintre ele: cele 6 biblioteci. De la preșcolari la vîrstnici — 
cu toții își găsesc între cele 30 000 de volume cartea preferată.

...Spre prînz oglinda lacului concentrează atenția cîtorva sute de 
suporteri ai sportului nautic. Se întrec membrii cluburilor „Voința", 
„Olimpia" și „Clubul sportiv școlar".

Concomitent se desfășoară un alt concurs : al pescarilor amatori, 
care îl va desemna pe cel mai, bun din regiunea și orașul București. 
Concursul se desfășoară într-o atmosferă de( liniște deplină.

Reîntîlnim, cîteva ceasuri mai tîrziu, aceeași atmosferă pe terasa 
Casei de cultură din parc. La mesele de șah nu mai găsești nici un 
loc. • ■

...în ascensiuni anevoioase și coborîri îndrăznețe pe tobogan se 
întrec în orășelul lor și copiii.

...Sîntem la estrada amatorilor din Parcul Herăstrău. Din progra
mul afișat la intrările parcului, dar și în fața estradei, afli activită
țile ce se desfășoară, ca și ora începerii. „Planificarea" plimbării 
devine astfel mai Ipsne de făcut.

Programul este anunțat la ora 19. . Dar- jumătate 'din numărul 
locurilor — peste 600 — sînt ocupate încă de la orele 17. Motivul ? 
Se transmite — prin difuzoare — meciul din semifinala „Cupei

R. P. Romîne" dintre echipele de fotbal Dinamo București — Crișul 
Oradea.

...Este ora 19. La început o conferință : „Chipul moral al omului 
societății socialiste". Interesantă ca temă, captează la început aten
ția celor peste 1 500 de participanți. Conferențiara — lectoră a Consi
liului de răspîndire a cunoștințelor cultural-științifice — nu reușeș
te însă să mențină trează atenția tuturor pe tot parcursul expunerii. 
Pricina ? Alternează expunerea liberă cu o lectură monotonă și, 
ceea ce ni se pare mai important, unele aspecte ale trăsăturilor mo
ralei noi le enunță în grabă, simplificind pînă la simplism.

Punctul următor — timp de două ceasuri — oferă satisfacții chiar 
celor mai pretențioși. Intră în scenă formațiile artiștilor amatori de 
la „Centrocoop". Clasat pe locul al II-lea la faza pe Capitală a ce
lui de-al VII-lea concurs, corul primește — a cita oară ? —■ aplauze 
la scenă deschisă. („Din inimă cîntăm partidul drag", „Mereu 
înainte", „Pace vrem și cer senin", „Corul matadorilor" din opera 
„Trubadurul"). Solista vocală Ani Dobrescu — deținătoare a pre
miului 1 pe Capitală la actuala ediție a concursului — este răsplătită 
cu aplauze după interpretarea ariei Cristinei din opereta „Vînzătorul 
de păsări" de Zeller. îi urmează Viorica Claus — în „Cherubino" 
din opera lui Mozart „Nunta lui Figaro". Aplauzele răsplă
tesc și pe ceilalți șase soliști amatori de la sindicatul „Centrocoop" 
ce susțin ultima parte a programului: concert de muzică, ușoară.

Apoi luminile se sting. Cea de-a șaptea artă e și ea prezentă prin 
filmul „Kaloian".

...„Petrecîndu-mi duminica în parc, încep să devin prieten al ar
telor plastice — ne spune tînărul zugrav Grigore Anghelache, de la

Zi de odihnă In parc Foto: V. RANGA

Șantierul de construcții I.C.M. 3. Vin a treia oară în această lună, și 
mereu descopăr lucruri noi..."

Discuția se înfiripă în Pavilionul C — la expoziția „Aspecte de 
pictură și grafică contemporană", în fața unui peisaj de Lucian Gri- 
gorescu. Tînărul nostru interlocutor se oprește apoi asupra altor 
lucrări valoroase semnate de Al. Ciucurencu, Henri Catargi, Ion 
Pacea, Spiru Chintilă, Gh. Boțan, Gh. Ivancenco, Simona Vasiliu- 
Chintilă. Schimbă impresii cu prietenul său, tînărul electrician Ion 
Sava.

Punct de atracție pentru vizitatorul Parcului Herăstrău — expo
zițiile cunosc o afluență ce s-a cifrat duminică la ordinul miilor. în 
pavilioanele A și B — expun elevii școlii populare de artă. Și aici 
vizitatorii se opresc îndelung. îi atrag îndeosebi afișul și grafica de 
carte — genuri în care expozanții dovedesc talent, soluții creatoare. 
Răsfoim cartea de impresii. E o adevărată cronică plastică — 
amatoare ce-i drept — dar dovedind încă o dată simțul estetic din 
ce în ce mai dezvoltat al maselor. „Citatul din poezia lui Labiș „Din 
a țării libertate" folosit ca motto la „Triptic" este bine și sugestiv 
înțeles"... — își notează în caiet impresiile asupra lucrării elevului 
Victor Mașec — lăcătușul mecanic Cornel Bogănescu, care timp de 
un ceas a stat azi în fața lucrărilor.

...Iubitorii de frumos se opresc îndelung și-n fața panourilor de 
fotografii de pe aleile Parcului Herăstrău, ce înfățișează importan
tele realizări ale anilor socialismului, frumusețile incontestabile ale 
peisajului patriei noastre. Interesul pe care panourile fotografice îl 
trezesc ne sugerează o propunere : de ce expoziția de 81 de fotografii 
din fața Universității — „Munții noștri" — n-ar circula în toate 
parcurile Capitalei ? Trecătorul, grăbit pe bulevard, ar poposi mai 
pe-ndclete, aflat în orele de plimbare în parc în fața acestor reușite 
imagini ale frumuseților patriei. Le-ar cunoaște mai bine, și le-ar 
reaminti, și, practic, i-ar servi ca un util ghid de drumeție, și ca o 
invitație totodată.

" FL. POPA
C. STĂNESCU

I. SAVA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Liniile zvelte ale Teatrului 
de vară din Mamaia s-au obiș
nuit să fie cadrul unor mari 
competiții artistice. La numai 
două săptămîni după Festivalul 
filmului romînesc, locul peli
canului alb a fost luat, pe mari
le panouri din fața teatrului, 
de spiritualul afiș al graficia
nului Molnar, înfățișînd o noiă 
muzicală travestită în cîntărea- 
ță, un simbol al celui de al 
II-lea Concurs și festival de 
muzică ușoară romînească. Ini
țiat’ cu un an în urmă pentru 
promovarea și stimularea celor 
mai bune creații în acest gen, 
competiția a fost așteptată cu 
un viu interes atît în rîndul 
creatorilor, al interpreților cît 
și al marelui public.

Ce se așteaptă de la cel de 
II-lea Concurs și festival de 
muzică ușoară ?

Răspunsul ni l-a dat chiar 
președintele juriului, compozi
torul GHERASE DENDRINO, 
artist emerit : „O recoltă mai 
bogată și mai valoroasă de cîn- 
tece inspirate din viața noastră 
nouă care să contribuie la edu
cația și satisfacerea gusturilor 
amatorilor de muzică ușoară 
în rîndul cărora marea majo
ritate o formează tineretul. Și 
așteptările, continuă maestrul 
Dendrino, nu vor fi înșelate. 
Concursul și festivalul au stîr- 
nit o adevărată emulație în 
rîndul creatorilor, iar pentru a 
doua ediție, juriului i-a fost 
destul de greu să selecționeze 
din peste 300 de lucrări pe cele 
24 care intră în competiție. 
Fără a se face concesii calității, 
numărul acestor lucrări este

aproape de două ori mai mare 
decît al celor prezentate la 
concursul de anul trecut. Apoi 
există o și mai mare varietate 
în cadrul genului. Se află în 
concurs melodii de dans, cîn- 
tece romantice și chiar lucrări 
cu o tonalitate apropiată de 
cîntecul de masă".

In continuarea discuției am 
revenit la o veche doryiță ex
primată de tineret în coloanele 
ziarului nostru anul trecut, cu 
prilejul Concursului și festiva
lului : a existat oare în aten
ția compozitorilor noștri grija 
pentru a crea melodii mai can
tabile, mai ușor de reținut ? 
Răspunsul maestrului Dendri
no, el însuși adept prin exce
lență al cîntecului limpede și 
melodios a fost afirmativ : „Fes
tivalul o va dovedi". Referin- 
du-se în continuare la textele 
cintecelor prezentate în con
curs, compozitorul Gherase 
Dendrino ne-a spus :

„Concursul și festivalul de 
anul acesta demonstrează a- 
tenția față de această problemă 
atît de controversată. Prezența 
alături de textieri experimen
tați ca Jack Fulga, H. Negrin, 
M. Fortunescu și alții, a unor 
poeți și scriitori din primele 
rînduri ale frontului nostru li
terar ca N. Cassian, Aurel Ba- 
ranga, Tiber iu Utan, Teodor 
Balș și Ion Horea constituie o 
garanție a unor texte de bună 
calitate".

★
Cîteva amănunte privind

GEORGE MIHĂESCU 
SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a 111-a)

120 de rezervații declarate monumente 

ale naturii
Poienele cu narcise de la Dum

brava Vadului, raionul Făgăraș, au 
fost declarate recent monumente 
ale naturii. Ele ocupă o suprafață 
de aproape 400 hectare din care 
87 vor fi rezervate cercetărilor 
științifice, restul rămînînd mai de
parte locuri de recreere pentru nu
meroșii excursioniști care vizitea
ză anual această pitorească regiu
ne a țării. în momentul de față 
numărul rezervațiilor declarate 
monumente ale naturii, în afara 
celor din domeniul forestier, se

ridică la 120 și ocupă o suprafață 
de 70 000 de hectare.

După alte informații primite de 
Ia Comisia pentru ocrotirea mo
numentelor naturii a Academiei 
R. P. Romîne, reiese că în curînd 
va fi dată în folosință o casă- 
laborator în zona științifică Gura 
Zlata, din parcul național Rete
zat, situată la o altitudine de 
1770 metri. Casa-laborator va 
servi pentru cercetări științifice în 
domeniul zoologiei, botanicii, eco
logiei, pedologiei etc.

Au terminat recoltarea griului
Gospodăriile agrico

le de stat din trustul 
Fetești au terminat pri
mele pe țară recolta
rea griului de pe în
treaga suprafață de 
peste 15 000 ha. Me
canizatorii gospodă
riilor continuă acum 
intens arăturile pe te
renurile de pe care au

strîns recolta de grîu 
și orz. Ei au arat a- 
proape 2 800 ha, iar 
pe 1500 ha au culti
vat pînă acum plante 
de nutreț. Totodată 
combinele gospodării
lor de stat ajută uni
tățile din trustul Ro
șiori pentru ca și aces
tea să termine în ui-

mătoarele zile strîn
gerea recoltei de grîu. 

în regiunea Bucu
rești recoltarea griu
lui se apropie de sfîr
șit și în gospodăriile 
agricole de stat din 
trusturile Călărași și 
Slobozia.

(Agerpres)



23 August din Capitală

AUREL CRIȘAN

LNTRECERI

Campionii raionului

SPARTACHIADA REPUBLICANA

in excursie, la Cheile Bicazului

FILMULUICRONICA

„KOZARA“

i ncepînd de la 7 
iunie, peste 1500 
de tineri și tinere, 
campioni ai Spar- 
tachiadei republi
cane în întreceri
le pe asociații, au

continuat să-și măsoare forțe
le pentru a desemna pe parti- 
cipanții la etapa a III-a a a- 
cestei mari competiții. Repre
zentanții celor peste 40 de a- 
sociații sportive din raionul 
23 August au dovedit o bună 
pregătire, rod al antrenamen
telor conduse cu pricepere șî 
competență de antrenorii și 
instructorii asociațiilor.

Ultima „manșă" a etapei 
raionale s-a consumat la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, în- 
tr-un cadru sărbătoresc, la 
baza sportivă de pe malul la
cului Tei.

Sute de spectatori au urmă
rit desfășurarea probelor atle
tice, în care tinerii și tinerele 
de la F.R.B., „Metalul" 23 Au
gust și „Gloria" au reușit să 
ocupe cele mai multe locuri 
fruntașe. Astfel, la 100 m plat 
lupta s-a dat între Andrei Ri- 
zea („Metalul" 23 August) și 
Alexe Sava („Acumulatorul"). 
Primul a cîștigat cu timpul de 
11,1 sec. după o dispută spec
taculoasă. La fete, locul I a re
venit reprezentantei asociației 
sportive F.R.B. Ema Kadar 
(14,3 sec.). La 400 m, primele

două locuri au revenit atleți- 
lor de la „Metalul" 23 August: 
1. Gh. Boboc (54 sec.) ; 2. Iu
lian Ghiță (57,1 sec.). Și la 800 
m a cîștigat tot un reprezen
tant al asociației „Metalul" 23 
August: Gheorghe Neagu 
(2 : 06). La 1 500 m au dominat 
însă reprezentanții asociației 
„Gloria" : Constantin Palade a

ocupat locul I, cu 5 :03 min., 
iar Ion Ion locul II, cu 5 :13 
min. La proba feminină de 
800 m, tînăra Ema Kadar 
(F.R.B.) a reușit să reediteze 
succesul de la 100 m, cîștigînd 
detașat o cursă în care tovară
șele ei de muncă, Petra Drag- 
nea și Georgeta Bujor, au con-

Deosebit de atractive au fost 
întrecerile de volei. La băieți, 
„IPROFIL" a învins în finală 
pe „F.R.B." cu 2—1 (au parti
cipat 21 de echipe), iar la fete 
„F.R.B.", pe „Metalul" 23 Au
gust, cu 2—0. învingătorii au 
cîștigat — pe merit — dreptul 
de a reprezenta raionul 23 Au-

gust din Capitală, în etapa a 
III-a.

Competiția de handbal a re
venit, atît la băieți cît și la 
fete, echipelor asociației spor
tive „F.R.B.", care au învins 
cu 18—16 (la băieți) și 6—0 
(la fete) echipele asociației 
„Metalul" 23 August.

Pentru locurile 1 și 2 s-au

întîlnit la fotbal „Acumulato
rul" și „Metalul-Obor“. A cîș
tigat „Acumulatorul" cu 2—1 
(1—1). Invingînd cu 2—0 (1—1) 
pe „Electroaparataj", „Recolta 
Bălăceanca" s-a clasat pe lo
cul III.

Din programul ultimei zile 
de desfășurare a etapei raio
nale nu au lipsit demonstra
țiile de gimnastică, la care

și-au adus contribuția campi
oanele (asociația „Drum Nou") 
și campionii raionali (asociația 
„Metalul-Obor"), întrecerile de 
box, trîntă în cadrul cărora 
spectatorii prezenți au putut 
vedea la lucru numeroși tineri 
dintre cei care vor reprezenta 
raionul 23 August din Capita
lă în întrecerile etapei a III-a.

Dintre ceilalți campioni ra
ionali, menționăm pe Șerban

Constantinescu („Electroapa
rataj"), Maria Olteanu 
(..F.R.B.“), Eena Miu („F.R.B.") 
și Florian Mălin („D.I.C.M.A.") 
care au realizat cele mai bune 
rezultate la sărituri, Ovidiu 
Eremia („Progresul Muncii"), 
la aruncarea greutății, Gh. 
Dumitrescu („Metalul" 23 Au
gust) la tenis de masă. La hal
tere, unii campioni au și fost 
luați în evidența secției de 
specialitate a clubului. Cităm 
pe Cunea Marian („Electro- 
aparataj") și Ion Garoiu. La 
șah a cîștigat Bernhard Bek 
f,.Firul"). Dintre primii clasați 
în întrecerile de natație, an
trenorii ne-au recoman
dat pe Constantin Cerbu, 
Constantin Mitroiu și Doina 
Uleșteanu care au trecut prin 
„școala" de la „Sirena", con
dusă de instructorul Gheor- 
ghe Radu, Florian Lincu 
(Mașini unelte) etc. Ei au reu
șit să se afirme în întrecerile 
Spartachiadei și vor continua 
să se pregătească pentru ob
ținerea unor performanțe pe 
măsura calităților de care au 
dat dovadă.

pentru tineret 
la tenis

Orașul Rîmnicu Vilcea a cunos
cut, în ultimele zile, atmosfera 
unor pasionante întreceri. Sute de 
tineri și-au dat întilnire pe tere
nurile de volei și handbal, la sec
toarele de sărituri și aruncări, pe 
pista de alergări sau la bazinul de 
înot, unde erau programate între
cerile finale ale celei de-a ll-a eta
pe a Spartachiadei republicane.

La această importantă competi
ție sportivă, aproape 34 000 de 
tineri și-au înscris numele pe liste
le participanților la prima etapă. 
Timp de mai bine de 3 luni de 
zile, tinerii concurenți și-au dispu
tat întîietatea la un număr de 14 
discipline sportive, oferind între
ceri atractive și de un bun nivel 
tehnic.

Desfășurarea acestei competiții a 
avut o contribuție însemnată la 
lărgirea (țcțivității sportive de masă 
din raionul Rm. Vilcea. Au fost 
înființate numeroase echipe de 
handbal și volei, ansambluri de 
gimnastică, noi secții de box, 
lupte și haltere, care au desfășu
rat, în fiecare duminică, o activi
tate intensă și cu rezultate bune. 
Echipa masculină de handbal a a- 
sociației sportive „Șoimii"-l.R.T.A. 
din Rm. Vîlcea a fost înființată in 
primăvara acestui an, dar, prin- 
tr-o pregătire perseverentă, a reu
șit, în finală, să cucerească titlul 
de campioană pe raion. De aseme
nea, formațiile de gimnastică și 
handbal din comunele Bonești și 
Racoviță, înființate recent, au reu
șit să ocupe locuri fruntașe la în
trecerile finale pe raion.

întrecerile finale din a Il-a eta
pă a Spartachiadei republicane au 
chemat la start peste 900 de ti
neri, reprezentând 83 de asociații 
sportive. Un număr mare de par
ticipant — peste 300 — au fost 
prezenți numai la întrecerile fi
nale de atletism, desfășurate pe 
stadionul „1 Mai' din localitate. 
Aid sute de spectatori au asistai 
la o dispută dirzâ intre atleții de 
la asociațiile sportive „Olhd*- 
C.I.L Rm. Vilcea, ^tiința'-Cili- 
mănești și „Avintul școiaf'-Rm. 
Vilcea, care s-au pregătit intens 
în vederea acestor ccncxrsvi. Tâ
nărul mașinist Petre U duh așa. de 
la secția furnire CJL. Rm. Vîlcea, 
a urcat pe podiumul incir.gătinilor 
de 3 oii. El a cîștigat proba de 
100 m, fiind cronometrat a 
timpul de 113 secunde, cursa âe 
200 m și proba de sărituri tn txn- 
gime.

O comportare remarcabili a ersrf 
și tinărul Aurel Berbece, de Ia 
„Știința'-Călimănești, care s-a do
vedit un bun polisportiv. El a cîș
tigat, pe rînd, probele de arunca
rea greutății, cu 12,70 m, săritura 
în înălțime, cu 1,76 m.

Concursurile de dcltsm, moto- 
ciclism și box au prilejuit, de a- 
semenea, dispute pasionante, fiind 
urmărite cu interes de numeroși 
spectatori din localitate. Pe listele 
învingătorilor și-au înscris nume
le: Gh. Popescu — „Flacăra"-Rm. 
Vîlcea, Ion Stricescu — „Oltul" 
Călimănești, C. Popa, M. Anghel 
de la „Voința" Rm. Vîlcea, C. 
Sandu, Gh. Miricioiu, C. Voinea, 
de la „Unirea"-Rm. Vîlcea. Jocuri 
atractive au oferit și echipele 
participante la turneele de handbal 
$i volei, unde titlurile de campioni 
ve raion au revenit echipelor de 
handbal „Unirea" (fete), „Șoimii" 
din Rm. Vîlcea (la băieți) și „Chi- 
mia"-Govora volei (băieți).

S. SPIREA

Imagine de la întrecerile înotătorilor bucureșteni, participanfi la Spartachiada 
disputate duminică la Ștrandul tineretului

republicană.

Pe terenurile clubului Progresul 
din Capitală se fac în prezent in
tense pregătiri în vederea compe
tiției internaționale de tenis pen
tru tineret „Cupa Galea". După 
cum se știe, în cadrul seriei a 3-a 
Ia București vor evolua echipele 
U.R.S.S., Greciei, R. P. Bulgaria, 
Monaco și R. P. Romîne. în zilele 
de 21 și 22 iulie echipa romînă va 
întilni formația Monaco. Repre
zentativa noastră urmează să fie 
alcătuită din următorii jucători : 
I. Năstase, Gh. Boaghe, S. Drom și 
C. Popovici. Din echipa oaspete 
fac parte Allain Trudin și Patrick 
Landau. La 23 și 24 iulie echipa 
învingătoare din acest joc va în- 
tilni formația Greciei, care are în 
frunte pe cunoscutul jucător Kalo- 
gheropoulos, participant la con
cursurile de la Wimbledon și Ro
land Garros. Echipa U.R.S.S. va 
juca cu formația R. P. Bulgaria. 
Formația sovietică va cuprinde pe 
Al. Metreveli, Al. Ivanov, P. Lamp 
și V. Gorotkov. In zilele de 25 și 
26 iulie au loc partidele din cadrul 
Intîlnirii dintre cîștigătorul jocului 
R.P.R. sau Monaco-Grecia și 
U.R.S.S. — R. P. Bulgaria. în ca
drul întihurilor pentru „Cupa Ga
lea" se joacă 4 partide de simplu 
si una de 
pei de la 
Vichy la 
tițieL

dublu. Ciștigătoarea gru- 
București va participa la 
Turn?"' fiî’al al compe-
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ASALTUL TINEREȚII
începutul este foarte promițător. Cursa Scinteii din acest 

an a aliniat la start cel mai mare număr de debutanți din 
toate edițiile de pînă acum: 18 tineri care asaltează cu in
sistența porțile consacrării. Așa cum era de așteptat, ei au 
avut un debut, într-o competiție de amploare, mai mult de
cît promițător. O dată cu parcurgerea primilor kilometri au 
și „vizat' locurile fruntașe. Unul singur dintre aceștia (Vic
tor Stancu din Azuga) a renunțat la ideea frumoasă care l-a 
animat atunci cind s-a hotărît să ia startul și a abandonat 
mult prea devreme. Ceilalți insă au constituit subiectul 
principal al comentariilor in caravana ciclistă, comentarii 
total favorabile. Intențiile repetate ale consacrațUoT de a se 
scutura de „boboci* nu i-a intimidat nici un moment. Ba 
dimpotrivă. Tinerii au condus plutonul la „aceeași presiu
ne* ca și cei cu mare experiență in aceste competiții de lung 
kilometraj. Mai mult, sprintul din orașul Mizil a revenit 
Olimpicului C. CtocnsL, dur pe locul II s-a clasat na debutant 
C. Gonțea (Torpedo Brușork Acesta esu na Tinăr remarca: 
in ma» uxxe competitive dsn «lăsa do» am rezervau juu»- 
iilor. Deși, ia pnata sa cnren. alăsan de seniori s-a enunțat șa 
de astă dz:ă o adevărată spernxU. Ia dsaaevsi primei 
etape, 4 dintre detnsanșs *-«* cxic pe prrmete boean. la 
annoai 12 secunde de ezapev

Și să le reenuspm nusueie : C Goațaa. G<- Suaa. M. P05 
(Torpedo Brașoc, V. Jfxreea (Vacate Gk. Ztodpha-
ctota (Dinamok L Gbxseu tObwpKl Enu Ba» (Dreewxx 
Despre kt ai: d^mzanz some pe tocai 29 ■narearei de to
Rer-țc. Deaaei, tretee M «px wm erem cvrxte. Ime 
pentru prima oară ciad pcrac^ă insr^o compar ir orher

rrecerde pe bsociatd de oraș an mnnr cufret cm- 
peușulor locale. Dna ti vuâ ere o mare pas=aue prxrre 
cicium șa tocn aeeasM La iadrwac ca pai 'm scorul 
^Cursei Scixîeu* m parcurgă n was pasa de 4 9td km ceea 
ce trebsâe si reamoeșîem ei esse sa etrreuewenc <ewa de 
.nmdmt n pentru na couMerer Pregiirea taar Tmnf pr 
care sudorul dm Rentz a fâcxt-o iar-.atee ^Cursei Sciazr. ' 
ișa eruzâ roadie. De altfel ei a per^spaz to cteen *a ae- 
țiumle Întreprinse de-a bcsgul celor :42 de kdaanetri ^nd ia 
tot timpul pe primele locuri ale hsgreeem.

Media orară aproape 40 km 
cu care s-a încheiat această 
etapă lungă de 142 km și des
tul de grea in prima; rînd 
prin căldura toridă i-a încer
cat serios pe debutcnți. Dacă 
la acest tempo destul de sus
ținut au făcut față, cei 17 ae- 
butanți ne «snfi pentru ur
mătoarele etape o evoluție la 
fel de promițătoare ca și tn- 
ceputsL
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Pe scurt

nIUBI istins cu una din 
medaliile de aur 
ale Festivalului 
internațional- ci
nematografic de la 
Moscova (ediția 
1963), filmul „Ko-

zara" e o reușită de prim or
din a cineaștilor iugoslavi.

Impresionant dintru început 
datorită mesajului său net an
tifascist, „Kozara" (regia: Velj- 

~ ) e un zguduitor re
chizitoriu într-un proces dra
matic, în care condamnarea 
hitlerismului se face cu un 
patetism demn de baladă 
populară. în ultimii ani, isto
riografia burgheză a încercat 
în fel și chip să „explice" fas
cismul, să-l „umanizeze", să 
prezinte apariția sa ca o ade
vărată fatalitate în viața ome
nirii, cu neputință de atacat în 
faza sa de început, lnfrîngeri- 
le militare ale hoardelor co
tropitoare sînt 
puse aproape 
cu exclusivita- , 
te pe seama „in
capacității" lui 
Hitler, a gene
ralilor săi. Sîn-
geroșii asasini ai . . 
pașnice ori sadicii făuritori ai 
lagărelor de concentrare n-ar 
fi decît niște biete „unelte", 
împinse spre absurd, spre un 
implacabil dezastru.

în „Kozara" amintirea răz
boiului se face prezentă cu 
violență, ultimele obuze par să 
fi răsunat pînă de curînd, me
moria oamenilor nu s-a des
povărat încă de episoadele tra
gice, totul te convinge că fas
cismul n-a fost o „furie" tre
cătoare care a bîntuit lumea, ci 
un fenomen social de o tristă 
realitate. Realizatorii filmu
lui au creat cu mijloace ar
tistice de o rară sobrietate o 
atmosferă densă, pe fondul că
reia întîmplările capătă con
tururi precise, totdeauna con
vingătoare. „Kozara" este un 
munte din apropierea unui 
pașnic orășel iugoslav. Orășe
lul trăiește amenințarea conti
nuă a venirii fasciștilor, în 
vreme ce pe munte acționează 
un detașament de partizani. 
Știind bine cum se „răfuiesc" 
ocupanții cu populația, oame
nii, protejați de armele parti
zanilor, hotărăsc să plece în
tr-un exod voluntar și iau 
astfel drumul muntelui. Spu- 
nînd asta, nu facem decît să 
recompunem, succint, întrea
ga narațiune a filmului. Rînd 
pe rînd, secvență cu secvență, 
asistăm la momente de ten
siune, locuitorilor orășelului le 
suride izbînda. ori, dimpotri
vă, le sînt închise toate căile 
de salvare, izbutesc pentru

rină vreme să iasă din în- 
cnire, pentru cs drumurile 
se închidă din nou in fața

lor. Sînt schimbări de situații 
care captează atenția dar care 
nu sînt urmărite in sine, ca 
în filmele de război cu care 
ne-am obișnuit; nu linia spec
taculoasă de desfășurare a ac- 
țiunii e cea care interesează 
în primul rînd, ci scurtele mo
mente în care ni se relevă 
chipuri omenești de o nobilă 
frumusețe. Filmul pare să 
n-aibă personaje principale 
(ori, dimpotrivă, riscă să aibă 
prea m-ulte), într-atît de vii 
se detașează din acțiune ima
ginile adevăraților învingători 
ai luptelor inegale de pe pote
cile Kozarei. Episodul de dra
goste dintre comandantul de
tașamentului de partizani și 
tînăra Martha este edificator 
în acest sens: apropierea mor- 
ții se face mereu simțită în 
puținele clipe pe care cei doi 
le trăiesc împreună. Și totuși 
e o plinătate a sentimentelor

tr
populației și e o robustă încredere în îm

plinirea care pare să alunge 
ideea morții. Pîngarită de că
tre fasciști, Martha nu-și mai 
poate privi iubitul în ochi, o 
durere mai mult o domină și 
cind acesta e ucis, cind ofițe
rul fascist întreabă dacă în 
mulțimea aflată de față mai 
sînt comuniști, fata are cu
rajul și mîndria de a răspun
de „Da!“. Rafala automatului 
o culcă la pămînt și ea se pră
bușește peste trupul iubitului 
ca într-un gest final de iubire. 
Ajunși aici, trebuie să mai su
bliniem o latură cu deosebire 
valoroasă a filmului: refu- 
zîndu-și orice artificiu stilistic, 
autorii și-au compus secven
țele fără a ocoli acele episoa
de care ar fi părut sentimen
tale. romanțioase, nu s-au te
mut să filmeze mame murind 
cu pruncii în brațe, bătrîni 
sfîrșindu-se cu pumnii încleș
tați, fasciști trăgind cu mitra
liera cu un soi de calm înti
părit pe chip. Autorii „Koza
rei" reabilitează, datorită at
mosferei mereu credibile și a 
sensurilor epice majore, moda
lități de exprimare cinemato
grafică pînă acum compromi
se de unele filme superfi
ciale.

Deși trenant pe alocuri (in
terpretarea actoricească e une
ori unilaterală, nediferențiată, 
cu un registru de mijloace 
nu prea bogat) ,^.ozara" eun 
film remarcabil pentru clari
tatea și jorța mesajului său 
antifascist și antirăzboinic, un 
document emoționant despre 
frumusețea omului.

GHEORGHE TOMOZEI

Se apropie faza finală — pe 
țară — a concursului cultural-ar
tistic al pionierilor și elevilor. Ei 
dedică această întrecere artistică 
măreței sărbători a Eliberării pa
triei.

In aceste zile de vacanță, pre
gătirile pentru marea manifesta
ție cultural-artistică a pionierilor 
și elevilor sînt în toi. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M., îndru
mați de tovarășii profesori și in
structori de pionieri, artiștii ama
tori organizează ultimele repetiții 
generale, „șlefuiesc" pînă în cele 
mai mici amănunte programul. 
Taberele, cluburile, căminele cul
turale, poienile, răsună de cîntec și 
joc. Cîteva ceasuri pe zi, pionierii 
și școlarii care vor participa la 
concurs, muncesc cu rîvnă, cu 
dorința fierbinte de a se prezenta 
cît mai bine pregătiți.

Fiecare formație, fiecare artist 
amator care se va prezenta la 
faza finală a concursului cultural- 
artistic are de-acum experiența 
„competițiilor" culturale. Fiecare 
a trecut prin „focul" a trei faze 
de concurs: raională, orășeneas
că, regională, înscriind pe listele 
de concurs zeci de mii de parti- 
cipanți. La faza pe țară se prezin
tă cei mai

La faza 
cultural-artistic își vor da întîl- 
nire, în Capitala patriei, aproape 
3 ooo de artiști amatori — pio
nieri și școlari din toate colțurile 
țării. Fiecare regiune va fi repre
zentată de peste 300 de pionieri 
și școlari, cuprinși în diverse for
mații artistice: cor, dansuri, bri
gadă artistică de agitație, orches
tră,. soliști vocali și instrumen
tiști, recitatori.

Programul 
este bogat, 
spicuiri din 
concursului, 
din regiunea 
programul lor un mare număr de 
cîntece, printre care se numără : 
„Te cînt partid", „Ce dragă îmi 
ești tu, patrie", „Ia-ți zborul ra
chetă" etc.; cei din regiunea 
Brașov vor prezenta, printre alte
le, o frumoasă suită de dansuri 
ardelenești. Brigada artistică de 
agitație a pionierilor din regiunea 
Banat (mai precis a celor de la 
Școala de 8 ani din comuna Nă
drag, raionul Lugoj) se anunță 
cu un bogat program avînd ca 
temă : „Școala noastră din Nă
drag". Ei vor face cunoscute sute
lor de spectatori condițiile minu
nate de studiu pe care școala le 
oferă elevilor, vor vorbi despre 
școala lor spațioasă și frumoasă, 
pe care o îngrijesc cu drag, despre 
sîrguința la învățătură, despre 
frumusețile vacanțelor, își^ vor 
mărturisi recunoștința față de 
partid și guvern pentru toate a- 
ceste bucurii. Pionierii și elevii de 
pe meleagurile regiunii Mara
mureș aduc la concurs minunatele 
cîntece maramureșene, interpreta
te atît de orchestră cît și de so
liștii vocali. Deosebit de bogat va 
fi programul pionierilor și elevi
lor din Capitală ; ei vor prezenta 
numeroase poezii și cîntece des
pre patrie și partid, despre fru
musețile Bucureștiului iubit, des
pre haina nouă pe care a îmbră- 
cat-0 Capitala în anii regimului 
democrat-popular.

Cîteva zile pionierii și elevii 
își vor desfășura programul, dis- 
putîndu-și întîietatea în măiestrie, 
pe patru scene. Pe unii îi vom 
privi și asculta în sala Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
alții în sala ' . .
a Casei de cultură a tineretu
lui din raionul „16 Februarie". Pe 
unii îi vom urmări în sala de 
festivități a Școlii superioare de 
partid „Ștefan Gheorghiu", pe 
alții în cea de la Palatul pionie
rilor. Iar la sfîrșit, pe cei mai 
buni din cei aproape 3 000 de ar
tiști amatori, îi vom cunoaște, îi 
vom aplauda și felicita la spec
tacolul de gală ce va avea loc la 
Teatrul de Operă și Balet.

In cele cîteva zile ale con
cursului cultural-artistic, Capitala 
va răsuna de cîntec, joc și vese
lie.

Organizarea concursului cultu
ral-artistic constituie pentru pio
nieri și elevi un puternic stimu
lent de a participa în număr tot 
mai mare la activitatea cultural- 
artistică, un minunat mijloc de 
stimulare a dragostei pentru artă, 
pentru frumos.

Această manifestare artistică 
vine să se adaoge altor și altor 
activități la fel de entuziaste cu 
care pionierii și elevii, tînăra ge
nerație, întâmpină măreața săr
bătoare a Eliberării patriei.

L. IEȘEANU

buni dintre cei buni, 
finală a concursului

fiecărei formații 
variat. Iată cîteva 
vastul repertoriu al 
Pionierii și școlarii 
Bacău au înscris în

- Pe 
de festivități

I

• în vederea în- 
tîlnirii pe care o 
va susține miercuri 
în Capitală cu Di
namo Tirana pen
tru turneul balcanic 
de fotbal, Rapid 
București a jucat 
duminică amical în 
Giulești cu Metalul 
Floreasca. Ferovia
rii au terminat în
vingători cu scorul 
de 3—1 (1—0) prin 
punctele marcate 
de Dumitriu II, 
Oblemenco și Năs- 
turescu. Pentru 
metalurgiști a mar
cat Olaru dintr-o 
lovitură de 11 m.

pionatuhâ repchr- 
can de ruaioci 
fotbal Iată rezulta
tele înregistrez * 
C^M. Cluj —

Știința Timișoara 
2—1 (0—0); Știința 
București — Știința 
Galați 0—2 (0-0).

• Stadionul Re
publicii din Capita
lă a găzduit dumi
nică după-amiază 
semifinalele cam-

• Toate cele 5 
partide disputate in 
runda a 3-a a tur
neului internațional 
de șah de la Kislo
vodsk s-au încheiat 
după 5 ore de joc. 
Fostul campion

cu cite 2,5 puncte. 
Ciocîltea are o ju
mătate de punct 
din două partide.

.CXEl* ci

Foto: V. RANGAIn cursă pe străzile Capitalei

Dinamo București - Steaua 
în finala „Cupei R.P.R 

la fotbal
<<

Duminică s-au disputat semifinalele „Cupei 
R.P.R." la fotbal. Pe stadionul „1 Mai” din 
Constanța campioana țării, Dinamo București, 
a învins cu 1—0 pe Crișul Oradea. Victoria a 
fost obținută în prelungiri. Unicul punct a 
fost marcat în minutul 105 de Frățilă, care a 
trimis balonul cu capul în plasă în urma unei 
lovituri de corner executată de Haidu. în 
minutul 108 dinamoviștii au ratat o mare 
ocazie prin Frățilă, care a șutat balonul în 
bară.

In meciul de la Pitești, Steaua a dispus cu 
2—1 (1—0) de C.S.M. Sibiu. Au marcat Voi- 
nea (minutul 19), Creiniceanu (minutul 70) și 
respectiv Văcaru (minutul 56 din 11 m). De 
remarcat că Constantin a ratat o lovitură de 
la 11 m. Dinamo și Steaua se vor întîlni du
minică în finala competiției programată pe 
stadionul 23 August din Capitală.

(Agerpres)



I_ PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

îsi înfrumusețează orașul
-> -> J

■
 a Oradea, băieți și fete, ti

neri și bătrîni au luat în 
mîinile lor sarcina gospodă
ririi orașului și, în timpul li
ber, participă în număr marp 
la înfrumusețarea străzilor, 
parcurilor, uzinelor etc.

— în oraș — ne-a spus tovarășul Flo
rian Chiș, secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M.-Oradea, sînt mai multe șan
tiere. Cea mai importantă lucrare o con
stituie amenajarea „Șanțului cetății orașu- 
lui". Nu este vorba de un șanț, ci de par- 
cui de odihnă și sport care va înconjura 
bătrîna cetate (aici va fi un muzeu inte
resant) pe o suprafață de 40 000 mp. Zil
nic, pe șantier muncesc peste 100 de ti
neri. Ei au contribuit la sădirea pomilor, 
la nivelarea; a 300 mp și amenajarea al
tor 600 mp. etc.

Anul acesta a început o nouă lucrare, 
amenajarea aleii — intrarea în oraș din
spre aeroport — pe o suprafață de 30 000 
mp. Tinerii de la Uzinele „înfrățirea", Fa
brica de confecții, Poligrafie, Uzina de re
parații, I.R.I.L. etc. au lucrat la nivelări, 
la plantarea pomilor, care acum au prins 
rădăcini și încep să se dezvolte.

Ar mai trebui adăugată și contribuția pe 
care o aduc tinerii la lucrările necalificate 
pe șantierul construcțiilor de locuințe din 
cartierele „1 Mai", „Rogerius'’, „Piața Bucu
rești" etc. După o apreciere sumară, anul 
acesta- au participat la acțiunile de muncă 

patriotică peste 11 000 tineri.
— Cum s-a organizat munca tinerilor, 

pentru a obține cit mai bune rezultate?
— Noi am reușit, spre deosebire de alți

ani, să asigurăm, în colaborare c*

In primul trimestru, dnd s-a ariîixz: Za 
ședință de birou contribuția tineric-r Za ac
țiunile de muncă patriotică inițiate in cras
am ajuns la concluzia că deși sân t xeasi- 
tate meritorii, există loc pentru mai xrit 
S-au mai pus la punct unde rep*rtizâri 
dar nici asta nu era de-ajuns. Atund, W 
stabilit ca activiștii biroului, și în «pedal 
secretarii comitetului orășenesc V-T-M 
meargă în mod permanent pe șantiere si 
vadă cum muncesc tinerii, să luaexe îm
preună cu ei. Iată numai dteva exemp’.î 
la șantierul „Șanțul cetății orașului- î- 
fost repartizați tovarășii Alecu Panschi* 
prim-secretar și Poo Elisabeta, instructcr 
tovarășul loan Vulturaru — instructor — 
răspunde de șantierul aeroport — intra- 
rea' în oraș; Carol Kovacs, de șantierul Ma
lul Crișului etc- Practica a dovedit că acest 
sistem a dat rezultate bune.

în întîmpinarea celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei, cetățenii orașului, 
tinerii participă cu entuziasm la lucrările 
de nivelare a malurilor Crișului în apropie
rea căii Decebal, la cele din Parcul de cul
tură și odihnă de pe „Dealul pisicii' sau
la lucrările de extindere cu încă 3 ha a su
prafeței parcului Petoffi. în urma lor, hor
ticultorii amenajează rondurile și plantează
sute de mii de flori.

LIANA CR1NGUJ

Realizări ale tinerilor 
de la sate

• In regiunea Iași

Acțiunea a fost pregătită de seara. A- 
cum, dimineața, în fața gospodăriei colec
tive din comuna Bogdănița, s-au adunat 70 
de tineri. Cu toții aveau hîrlețe. în frunte 
cu inginerul agronom al gospodăriei, ti
nerii s-au dus la Tunsești și munca a în
ceput. La prînz, pe toată coasta sudici a 
dealului erau săpate gropile în care se vor 
planta pomi fructiferi. Fruntașii acțiunii: 
Ion Dumitriu, Vatița Livovschi, Dumitru 
Dospin. în aceeași zi, 60 de tineri din co
muna Puiești au amenajat spațiul verde din 
fața magazinului nou care în curînd va fi 
dat în folosință. Alți 6$ de tineri din Făl- 
ciu au demolat o magazie din spatele nou
lui cămin cultural și au transportat dteva 
zeci de căruțe cu nis'ep de la carieră în 
curtea noului cămin. 20 de tineri din satul 
Odaia-Bogdana au participat la săparea 
gropilor pentru stîlpii de electrificare pe 
ulița principală (la 23 August, și aici se 
va aprinde becul electric), iar 37 de tineri 
din lvănești au colectat și expediat oțelă
riilor 2 000 kg metale vechi.

Am relatat cîteva acțiuni la care, într-o 
singură zi, tinerii din raioanele Bîrlad și 
Vaslui, antrenați de organizațiile U.T.M., 
au contribuit prin muncă patriotică. Ase
menea acțiuni sînt inițiate în întîmpinarea 
zilei de 23 August aproape în fiecare sat 
și comună din regiunea lași. Astfel, rînd 
pe rînd, angajamentele pe care tinerii și 
le-au luat în această direcție, capătă viață. 
Cifrele sînt elocvente. Iată cîteva. Prin 
munca patriotică a tinerilor au fost colec
tate și predate oțelăriilor 3 400 tone me
tale vechi, au fost redate circuitului agri
col aproape 1 000 ha teren, au fost irigate

1 000 ha culturi, au fost curățate 72 600 
ha pășune.

Valoarea economiilor realizate, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei, prin munca patriotică a tinerilor din 
regiunea lași se ridică la 3 954 000 lei. 
Fruntași sînt tinerii din orașul Iași, precum 
și cei din raioanele Pașcani, Vaslui, Bîrlad, 
care și-au îndeplinit deja angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 August.

• In raionul Cislău

Am vizitat zilele trecute comuna Nehoi 
din raionul Cislău. Străzi cu brazi, tei și 
trandafiri sădiți de locuitori încă din pri
măvară, garduri văruite, șanțuri curățate. 
10 000 m.p. de spații verzi amenajate, un i 
stadion nou a cărui tribună numără 900 | 
de locuri, toate iți prilejuiesc intilnirea La S 
fiecare pas cu harnicul gospodar.

La Sfatul popular ni s-a vorbit despre I 
participarea activă a cetățenilor din comu- I 
nă, a tineretului de aici la diferite acțiuni . 
de muncă patriotică. Iată și cîteva rezulta- I 
te ale muncii lor: 11 km reparații de dru- H 
muri, 300 ml de drum pietruit, 23 000 lei u 
economii la construirea pieței din comună | 

și peste 375 000 lei economii de manoperă u 
la întreținerea podului de peste Buzău și la 
construirea tribunei de la stadion.

Angajamentele luate în cinstea marii 
sărbători, 23 August, au fost deja îndepli
nite și depășite. S-au evidențiat în mod 
deosebit organizațiile U.T.M. de la între
prinderea forestieră. Școala de 8 ani, din 
gospodăria colectivă și cooperația de 
consum.

C. SLAVIC 
A. CONSTANTIN

S-a încheiat prima etapă 
a concursurilor 
legumicultorilor 

din G A.S și G.A.C
La consiliile agrico-le raioca

le » rrg:onale a Început cen
tralizarea rezuliaxelor obțiauxe 
de goepodămie agricole de 
stat «i colective te prirra eta
pă a cjoc^r surilor legssnăcri- 

Dupâ datote Ccosriu- 
ri Superior al Agrieriricîi Ia 
ceăe patra concursuri cu pre- 

gncate in vederea sporirii și
- - • - ~ - 

tteu Teric. și extinde
ri sccariLor valoroase <$• jegu- 
=e st ripșiy. partep* 1144 
rospodteu eeieetve st de rtat. 
La coorursuu penxru rrirura 
de arguzae t.npjrij F tim. în 
risadtLte par^cpâ 115 pxp>- 
dârri. la «£ peetru cririri ta 
dmp $z speri: petei rte-
ptndite wMtf eOr

Nou local destinat 
oficierii căsătoriilor

B«cu < „cm «a
aoa local ofieMni cA-
^lomlar. ClÂăim re-
■ocati, nuearraU ca atoMiar 
nuxfera. cwpriadc o Ac aș
teptare pentra rxntati. «U 
de oficiere, «a rpene kai n 
mai wrahe tnroari.
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A
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Tîndra -Mariana Berg dur secOa aderaameaarv c Clase Z3ec±r^aeâor*-T>- 
=aocrc este inmtaai la -ir-erem aooata^ k «na ?StI ic sserr- 
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pentru snpsratnare
Fota k. smoeiA'i

Așadar, teU-«« cu gtuden- 
px te rsczsfi - Cc rom face 
ca fia.pui ? Rărpunsul de- 
r-zde de locul unde se sfiim: 
n z&btri. te ezeu-rie. in sa
tul tntr-ww nni-
renter. iu practică.

Dud, buuioură, ue aflăm la 
Cluj, uu te poate si na fim 
Mtuți ti citim afișele Casei 
de cultură c rtudențUor, care 
demoxK*ec2ă ei și in vacanța 
ace&szz in «firmă mumele de 
^uuiverKZute « timpului li
ber*. Aci—., rcra, casa de cu’.- 
tvr*. rtainiud centrul care 
pylc^ze&zu istreapa activitate 
culzural-arăsâcă a studenți
lor diu crruș, si-a îmbogățit 

profdindu-l pe ra- 
eev.es. Iuaz.gz.rarea programu
lui a și «m: loc. Beneficiarii 
— studenții aflați in oraș în 
recenta șea la practică — l-au 
aflui partieipind la deschide
rea ac^ritițUor de vară. Pe 
parcurt. programul va mai 
suferi poate unele modificări, 
ra mai fi îmbogățit. întregit 
la sugestiile studenților.

Activitatea se desfășoară 
la casa de cultură, la baza 
sportivă Știința* și pe stadio
nul „Babeș-Bolyai‘.

Dar să cercetam programul, 
într-o zi. dimineața, au loc 
pasionante întreceri sportive 
pe stadion : participă sportivi 
și... începători. Seara, alți 
studenți, sau poate și cei 
care dimineața au fost pe 
stadion, se întîlnesc cu ac
torii Teatrului Național din 
Iași, aflați în turneu la Cluj, 
într-o seară, studenții stau 
de vorbă cu prof. univ. Vic
tor Preda, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, despre „Omul societății 
socialiste și atitudinea lui față 
de viață", după care are loc o 
seară de dans.

O altă zi. Dimineața — o vi

zită orpanizs^ 1< W-
îanică ; M<r« — o «aăoe mn»- 
zxcnlă ev tema «=
muzicii simfonice rrmrnejs*. 
vorbește eon*, a»? G^ee-j*r 
Meneeacv

SerUc de *2m ofe^t șsvdev- 
plor pnle^xn si risserese 
me noi m ai «vredă *tlme 
valorocM; o atc -i de fise rt 
fi dedicată cineeiab alm M»- 
dențeae. cere re se-
lecțmi dm prodwțw as; ao

— t-’< «cm ease e£ tttizi 
fi cmb • te Ptt — —

espaner-e pnesrxzz«ă 
de evaf. anse. Alezz«ăn Scx- 
danac^e caa an&a "Zvru-
ar prw «vjrnntz CteT Ste- 
teTu cteor* fșa rar sa^ma 
rriLepu la cisrecert ipcrtzc* pe 
radiî u ăa • tee&ure ea trae- 
râ ■om-'Tiai > de Iz Zabmea de 
pcrțmca tea C2ar_ Ia am de

studențească
altă dată stadențu vor ofta 
preocupările actuale ale cine
aștilor romini participiud la • 
întilnire cu lucrători ai Stu
dioului de filme artistice 
„București*4.

Și dacă pe studenți nu-i 
vom întîlni nici U casa de 
cultură și nici pe stadion, va 
trebui să consultăm programul 
de excursii. Vom afla astfel 
itinerariile pe care și le-au 
ales, pentru această rară. îi 
vom întîlni, poate, în excursia 
cu bicicletele organizată la Iz
vorul Crișului; u rom pvtea 
însoți și tn excursia la Ttrpnl 
tradițional de pe Muntele Găi
na, sau Ia Cimpiu Turte. Stu
denții clujeni se pregătesc să 
faci față ți îndatoririlor de 
gazde pentru studenți excursio
niști din alte centre «nteersi- 
Ure. Așa spâne
Studenții din București ți Ba
cău, buncoarc. vor cunoaște

tâ măreței sirbizon < ZZtee- 
rem paîriei.

Existi preoenpe^es de a~i a- 
jtîe pe studenți ti cuno*.«cz

dobindite de pc^onl nostru te 
cei 20 de ani de la 
ia direrseie domeeâ de eer:- 
rstate. Ster proâecscte expu-

șul cvnf. wux. Mareea. Zx- 
cia r« mate cadmi? kr 
despre dexmizxrea cu2txrd te 
axri patera pcpalere. *’z xm-x

INFOR
Cu ocazia zilei de 14 iulie

— Ziua națională a Franței
— luni, la Casa Universitari
lor din Capitală a avut loc o 
seară culturală franceză. Cu- 
vîntul de deschidere a fost 
rostit de Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului 
romîn pentru relații culturale 
cu străinătatea.

★
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație sovietică, 
condusă de Feodor Varaksin, 
prim vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru indus
tria forestieră, celulozei și 
hirtiei, de prelucrarea lemnu
lui și gospodărirea forestieră 
pentru a participa la cea de-a 
XX-a sesiune a Comisiei ro- 
mteo-sovietice de colaborare 
tetadeo-științifică între R. P. 
Rotnină și Uniunea Sovie- 
ticâ.

La sosire pe aeroportul Bă- 
nrasa, delegația a fost întîm- 
pxată ce Alexandru Boabă, 
ccnducătorul delegației romî- 
ne. adjunct al ministrului in
dustriei petrolului și chimiei.

Au fost de față membri ai
— ~r.b.-.sâcei Uniunii Sovietice la 
BueureștL

♦
latre 20 h 22 iulie a.c. ur- 

xeexi si ne v:;:*eze tara, Ed- 
«rd Du Cana. ministru de stat 
Ls Mmrstttui Comerțului al 
Moru Britanii.

în rimpe* vuitei. Edward Du 
Cauu va purta dărmții cu per- 
>>ene crimaLe dm R. P. Romină 
in prc'rieme privind relațiile 
ccMaeroale azeio-ranine-

♦
L^mi d-pă-amiază a părăsit 

Capitala, indreptiodu-se spre 
Varșovia, o delegație a Uniu-

MÂȚII
nii Tineretului Muncitor, con
dusă de tov. Chirilă Constan
tin, prim-secretar al Comite
tului regional U.T.M. Cluj, 
pentru a participa la Tabăra 
Internațională a Tineretului, 
organizată de Comitetul Na
țional Polonez cu prilejul ce
lei de a XX-a aniversări a eli
berării Poloniei de sub jugul 
fascist.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față mem
bri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.M.

★
Președintele Academiei R. P. 

Romîne, acad. Ilie Murguleș-
cu, a primit luni la amiază pe
dl. Karl Maramorsch, vicepre
ședinte al Academiei de știin
țe din New York, directorul 
Planului științific al Institutu
lui „Boyce Thompson" — îm
preună cu soția — care ne vi
zitează țara la invitația Aca
demiei R.P.R. Au fost de față 
acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei, acade
micienii Ștefan S. Nicolau, A- 
lice Săvulescu, și Nicolae Să- 
lăgeanu.

(Agerpres)

Cinematografe

te uur te<ău«^ și

scurt vosrux

L LUSTIG

MADAME SANS-GENE : rulează 
la Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
19; 20,15); OCOLUL PĂMÎNTULUI 
IN 80 DE ZILE : rulează la Repur 
blica (9,30; 13; 16,30; 20,15); Bucu
rești (8,30; 12; 15,30; 19,15); Au
rora (8,45; 12; 15,30; 19); Melodia 
(9,30; 13; 16,30; 20); DOMNUL
TOPAZE : rulează la Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15); Excelsior
'9 45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Flamura (10; 12; 14; 16; 18; 20); 
COMISARUL : rulează la Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15); 
Flacăra (14; 16,30; 18,30; 20,30); 
Modem (9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21): ȘEHERAZADA : rulează la 
Festival (8; 10,15; 13,30; 15; 17,30; 
20); CEI TREI MUȘCHETARI: rulea
ză la Victoria (9,30; 13; 16,30; 20,15); 
CERUL ȘI MOCIRLA : rulează la 

! Central (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 
' 1830; 20,30); Volga (10; 12; 14; 16;

10.15: 20,30); KOZARA : rulează 
Ia Lumina (10; 12,30; 15; 17,30;
2O15j, Feroviar (10; 12,30; 15; 
17 45; 20,30); CEI PATRU CÂLU- 
GÂRI : rulează la Union (16; 18,15; 
20.30); Drumul Sării (16; 18,15;
3)30»: PROGRAM PENTRU CO-
Pil : rulează la Doina (10); KA- 
LOIAN : rulează la Doina (11,30; 

I 13,45; 16; 18,15; 20,30); LUMEA
SLKRE A CELOR MICI : rulează 
la Giulești (10; 12.15; 15.30; 18; 

; 20 30); GALINA ULIANOVA — 
I FABRICA „FARUL** — ORAȘUL

N FUMA — SPORT Nr. 3/1964: ru- 
eazâ la Timpuri Noi (10—21); TU- 

I DOR: rulează la Giulești (16,30) : 
d:n cartea de te

lefon : rulează la înfrățirea între 
popoare (10; 16,30; 18,30; 20,30); 
■ -> «10: 12; 14: 16.30; 18,30) DAR- 

I CLEE: rulează la Cultural (15; 17; 
I IR; 21); ANACONDA : rulează la 

TiC.a (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
2D PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Mî- 

I NBE : rulează la Buzești (15; 17,15; 
i SI îi: LUMEA COMICĂ A LUI 
I HAROLD LLOYD : rulează la Crjn- 

-xs: 116: 18.15: 20,30); Pacea (16; 
:st5; 20^0»; SLUJNICA: rulează 

’ la GriviU (10f- 12; 16; 18; 20)^ .
DEZRĂDĂCINAȚI! : rulează la 

* Bucegi (10: 12: 16; 18; 20); GOL- 
I FUL ELENA : rulează la Unirea 

16 10.15; 20,30); TOTUL DESPRE 
| EV A : rulează la Vitan (16—19);

FRATU CORSICANI : rulează la 
M.onta (10; 12; 14; 16; 18,15;

. 20J0f; Viitorul (15,30; 18; 20,30); 
i DOUĂSPREZECE SCAUNE : rulea- 
I »■ > Munca (16; 18,15; 20,30);
I FOTO HABER : rulează la Popu- 

-16 18,15; 20,30); DOI COLO- 
NEI : rulează la Arta (16; 18; 20); 
_ i -.5 17; 19); APARTAMEN

TUL : rulează Ia Moșilor (15,30;
, 18).

-----•------

Ofelăriilor — cantități

sporite de fier vechi
Cum gospodăriți metalul?

• Deviza oțelarilor 
hunedoreni „Patriei, 
mai mult oțel" își gă
sește acum, în preajma 
celei de a XX-a ani
versări a Eliberării 
patriei, un larg sprijin 
în rîndul tinerilor bri
gadieri ai muncii pa
triotice din întreprin
derile, instituțiile și 
gospodăriile agricole 
colective din regiunea 
Hunedoara.

Rezultate frumoase 
au obținut în această 
privință organizațiile 
U.T.M. de pe raza ora
șului regional Deva 
precum și cele din ra
ionul Orăștie care mo
bilizează cu regularita
te, după orele de pro
ducție sau în zilele de

duminică, sute de ti
neri la această acțiune.

Tinerii din orașul 
Deva au predat pînă 
în prezent oțelăriilor 
aproape 1 050 tone do 
fier ,vechi, iar cei din 
raionul Orăștie peste 
400 de tone. S-au evi
dențiat în mod deose
bit organizațiile U.T.M. 
din orașele Simeria și 
Cugir, care și-au înde
plinit angajamentele 
anuale în proporție de 
75 Ia sută.

• Utemiștii din ca
drul Preparației Căr
bunelui Lupeni s-au 
angajat ca în acest an 
să colecteze și să ex
pedieze oțelăriilor pa
triei cantitatea de 300 
tone fier Vechi.

(Urmare din pag. I)

O propunere : 
Stagiune permanentă de 
„concerte de promenadă"

Plimbarea duminicală ne-a con
turat dimensiunile unei stagiuni 
permanente de concerte populare, 
organizate în marile parcuri, în 
zile de odihnă.

O incursiune în trecutul vieții 
muzicale demonstrează oricui va
loarea remarcabilă pe care au a- 
vut-o modestele fanfare care 
concertau duminical în parcuri 
pentru educația muzicală a mii
lor de oameni. (în multe din
tre marile orașe ale lumii, și în 
primul rînd în Viena — indiscu
tabil marea capitală a muzicii de 
aproape 2 veacuri, — ființează a- 
lături de marile săli de concert, 
capelele muzicale din parcuri care 
susțin o stagiune permanentă de 
programe muzicale de promenadă 
cuprinzînd fragmente din capodo
perele muzicii vieneze în domeniul 
muzicii de operetă, muzicii de 
dans etc.).

Inaugurate o dată cu sosirea 
primăverii, stagiunile de concerte 
de promenadă ar oferi publicului 
nostru, în condiții de odihnă, de 
maximă receptivitate artistică, nu 
numai posibilitatea unei distracții 
majore, ci și a cunoașterii unei 
game de valori artistice.

Cu prilejul unui bi
lanț efectuat zilele tre
cute la comitetul 
U.T.M. al Preparației, 
a reieșit că pînă la 10 
iulie au fost expediate 
oțelăriilor peste 230 
tone de fier vechi,

Cu această realizare, 
utemiștii din cadrul 
Preparației Cărbunelui 
din Lupeni . so situează 
fruntași pe Valea Jiu
lui în acțiunea de co
lectare a fierului 
vechi, evidențiindu-se 
în mod deosebit tine
rii Pavel Teodor, Szi- 
gheti Zoltân, Savu Pe
tru, Lorincz Emil și 
Ghenczi Petru.

R. LAL 
I. CHIRAȘ

ZI DE ODIHNĂ
BUCUREȘTEANĂ

Formațiile artistice ale Filarmo
nicii, Radioteleviziunii, Direcției 
Cinematografiei, teatrelor muzica
le, fanfarelor militare, ansamblu
rile de cîntece și dansuri, Casele 
de cultură, formațiile de amatori 
vor contribui desigur cu entu
ziasm la realizarea în noile parcuri 
ale Capitalei a unei stagiuni de 
concerte de promenadă, ce vor 
contribui la educația estetică a 
maselor.

Cîteva „Hori" ofilite
Observațiile din rîndurile ce ur

mează derivă din aspecte foarte 
deosebite, și nu sînt încă toate, pe 
care le-am întîlnit în raidul nos
tru. Oricît de diferite ar fi însă 
acestea, ele au o singură urmare, 
aceea că afectează destinderea re
creativă căreia îi este destinat 
parcul.

lată de exemplu, unele „a- 
mănunte" sesizate de cîteva mii 
de oameni în parcul „8 Mai”. La 
ora 19 aici s-a prezentat o forma
ție de muzică populară de h 
C.I.L.-Pipera. Programul interpre
tat a fost, ce-i drept, aplaudat. 
N-a fost aplaudată, în schimb, im
provizația prezentării acestui pro

gram, o improvizație de gust în
doielnic, care nu putea, firesc, să 
fie apreciată de cei 3 000 de spec
tatori.

Cei care au plecat de la acest 
spectacol să se plimbe pe aleile 
parcului, n-au avut, desigur, nici 
un motiv să se bucure întîlnind 
alei neîngrijite, bănci foarte pu
ține ori, — iată un „amănunt" 
care e sigur că n-a scăpat în pri
mul rînd zecilor de perechi dț în
drăgostiți! — flori ofilite. Față de 
satisfacția unei plimbări pe „Aleea 
trandafirilor" din Herăstrău, să zi
cem, aleile cu flori ofilite din par
cul amintit ori din altul, aflat la 
mare distanță („N. Bălcescu") nu 
au nicidecum calitatea unor invita
ții atrăgătoare la promenadă. Cită 
deosebire față de frumoasele alei 
ale bătrînului Cișmigiu! La a- 
ceastă observație a noastră avem 
și o propunere; se știe, cei care 
caută parcul în număr foarte mare, 
duminica, sînt tineri. Pe această 
cale, propunem comitetelor raiona
le U.T.M. o acțiune de păstrare și 
înfrumusețare a parcurilor cu spri
jinul organizațiilor U.T.M. din raza 
raionului respectiv.

Paradoxal, cîntecul și poezia 

ocolesc uneori locuri amenajate a- 
nume. Iată, de exemplu, cunoscute
le arene din parcul Libertății. Aici, 
duminică de duminică, vizitatorii 
pot urmări doar un film și atit. 
Dar, în afară de marile spectaco
le care au loc aici din cînd în 
cînd, această estradă oferă un mi
nunat sediu pentru recitarea poe
ziilor, pentru interpretarea unor 
cîntece de masă, manifestări pe 
care le întîlnim într-o grădină 
cum este Copoul ieșean — la te
iul lui Eminescu — sau sub arinii 
Sibiului. Bucureștiul, cu numeroa
sele lui parcuri, nu poate avea un 
astfel de loc? (și, evident, poate 
avea nu numai unul: în fiecare 
parc sînt statui ale marilor noștri 
poeți!).

In sfîrșit, o ultimă... „floare" 
ofilită. Primul pas în parc coinci
de, numai uneori din păcate, cu o 
anumită cunoaștere a ceea ce se or
ganizează în ziua respectivă. Ase
menea ghiduri utile lipseau în 
multe locuri sau erau alcătuite cam 
așa: „Concerte de fanfară", „Con
certe pe discuri, conferințe", „Seri 
artistice și literare", „Seri la tele
vizor" etc. (programul Casei de 
cultură din Herăstrău). Iată un 
mod de a expune programul bun 
pentru tot anul, dar nesatisfăcător 
pentru nici o zi, de vreme ce nu 
se indică conținutul concret al lui, 
ca să îndeplinească într-adevăr 
utilitatea ghidului. Aceste mari 
amfiteatre bucureștene nu trebuie 
să neglijeze amănuntele.

Azi, începe la Mamaia
Al doilea concurs și festival 
dc muzică ușoară romi nea scă

(Urmare din pag. I) 
desfășurarea festivalului: cele 
24 de melodii aparțin compozi
torilor : H. Mălineanu, Elly Ro
man, Radu Șerban, Temistocle 
Popa, V. Veselovski, Noru De- 
metriad, Edmond Deda, Gelu 
Solomonescu, V. Timiș, Imre 
Angelescu, Florin Bogardo și 
H. Mandy. Ele vor fi prezenta
te publicului în cadrul a 4 con
certe în interpretarea orches
trelor Radioteleviziunii, Teatru
lui satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ și „Electrecord“ și a unor 
soliști de frunte ai muzicii u- 
șoare romînești din care nu 
lipsesc : Gigi Marga, Aida Mo- 
ga, Luigi Ionescu, Nicolae Ni- 
țescu, Constantin Drăghici, 
Margareta Pîslaru, Ilinca Cer- 
bacev și alții. Alături de aceș
tia, trei prezențe noi: tînărul 
Jean Păunescu și actorii Stela 
Popescu și Ovid Teodorescu. 
Programul celor patru concer
te va fi completat cu o serie 
de melodii din succesele mu
zicii ușoare romînești a ultimi
lor ani. Festivalul se va încheia 
duminică 19 iulie cu un con
cert festiv în cadrul căruia se 
vor anunța cîștigătorii celor 6 

premii : Marele premu al Co
mitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă. Premiul Uniunii Ti
neretului Muncitor Premiul 
Uniunii Compozitorilor, al Uni
unii Scriitorilor, al Radioteie- 
viziunii precum și Premiul lito
ralului. oferit de Sfatul popular 
al orașului Constanța. Demn 
de reținut este faptul că pentru 
prima oară in scurta istorie a 
acestui festival, concertele se 
vor constitui ca niște spectaco
le de sine stătătoare a căror 
regie este semnată de Dinu 
Cernescu și a căror scenogra
fie aparține lui Dan Nemțeanu. 
Este încă un semn al efortului 
susținut spre calitate. Diseară, 
la 20,30 cortina Teatrului de 
vară din Mamaia se va deschi
de larg dînd semnalul de înce
pere a primului concurs din 
cadrul festivalului. Amatorii de 
muzică ușoară își pregătesc de 
pe acum carnetele de autografe, 
iar mulți din ei se îndreaptă de 
pe acum spre standurile din 
preajma teatrului unde ii aș
teaptă cele două discuri cu
prinzînd melodiile festivalului 
editate de „Electrecord" alături 
de caietele cu partituri.

dm pc# D

a axe.2r cu maic-
ter imsesmmiîe ear-

sstu de care se
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pobctecură ce
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deteste- La=_xaierir
te cz aceasta, iatâ

ce spjs Xoreî Spaurehe, 
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~~ Bez^l^te Ioane bune in 
cccoxairirea metalului s-au 
obțănat prm intxuducexea croi
ri. ri eeb.târi: tablelor și pro- 
frieLcr dupâ album. Orice bu
cata de metal este astfel folo
sita gospodâreșze. rațional. 
La debitarea după albume de 
croire ac trecut de multă 
.-reme. tesă in această perioa
dă albumele au fost in per
manență îmbunătățite in ur
ma sugestiilor și propune
rilor mănătorilor, tehnicie- 
nilor și inginerilor. La con- 
struixea a două cargouri pentru 
cherestea (4 și 5 de pildă), 
printr-o combinație între eta
pe la tabla de 16 mm am reu
și: sâ folosim cu mai mult 
spirit gospodăresc resturile. 
De curînd, la terminarea con
strucției celor două vase, am 
constatat o economie impor
tantă: 4 500 kg tablă întreagă 
rămasă datorită folosirii me
todei de mai sus.

Acum. în șantier se pregă
tesc condițiile pentru trecerea 
la procedeul de trasare fotoop- 
rică, metodă care, pe lingă asi
gurarea unei circulații precise 
și rapide a pieselor croite, va 
permite un consum de metal 
minim, evitarea în fapt a ori
cărei pierderi.

Organizațiile U.T.M. din Șan
tierul naval au desfășurat o 
permanentă muncă politică 
pentru mobilizarea tinerilor la 
buna gospodărire a metalu
lui. Ni se relata de pildă că în 
sectorul 1 (cel mai mare con
sumator de metal, care cu
prinde și atelierul de confec
ționat) bătălia se dă acum 
pentru ca să se folosească ori
ce rest de tablă sau profile.

— Pregătim acum, ne spu
nea secretarul comitetului 

’ .31. de la sectorul 1, o dis- 
;_:ie specială cu tinerii din a- 
tt’.ierul de confecționat pe 
:ema folosirii judicioase a me
talului discuție care ne-a fost 
cerută de mulți tineri după 
citirea Hotarîrii partidului și 
guvernului. Noi vedem în a- 
mota preocuparea tinerilor de 

răspunde prin fapte grijii pe 
.are partidul și guvernul o 
dovedește pentru continua ri
dicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Adunarea 
va fi deschisă și vom invita 
la ea maiștri, ingineri, frun
tași în întrecerea socialistă.

La Uzina mecanică
însoțitorul nostru în vizita 

prin uzină, tovarășul Constan- 
tin locob, inginer șef adjunct, 
ne-a declarat:

— Angajamentul anual de 
economisire a metalului (200 
de tone) a fost pe jumătate 
înfăptuit la sfîrșitul primului 
semestru.

Trei măsuri mai importan- 
te au făcut posibile rezultatele 
obținute în economisirea me
talului la noi în uzină: folosi
rea deșeurilor, aplicarea albu
melor de croire și schimbările 
de tehnologie. Prin aplicarea 
fiecărei măsuri în parte am 
obținut economii de metal im
portante: în primul caz 21 de 
tone, în al doilea 66 de tone, 
iar în al treilea 36 de tone.

Vreau să mă refer mai mult 
însă la activitatea inovatorilor 
din uzină. Un colectiv de ti
neri condus de inginerul Ion 
Ursache, șeful secției turnăto
rie, a aplicat un dispozitiv 
electromagnetic pentru separa
rea din amestecurile de for
mare a deșeurilor de fontă și 
cuie, la dezbaterea pieselor. 
Prin acest dispozitiv se recu
perează anual circa 90 de tone 
de metal.

Tovarășii de aici ne-au 
relatat că și-au propus să 
analizeze consumurile pen
tru piesele forjate și ma- 
trițate cu scopul de a se re
duce și mai mult consu
mul de metal. Există deja 
propunerea să se reducă, de 
exemplu, consumul specific 
la inelele de suspensie cu 
10 la sută prin aplicarea 
unui nou sistem de matri- 
țare. Noua metodă va permite 
să se realizeze o economie a- 
nuală de 30 de tone de metaL

1



Masă oferită de Prezidiul C.C. al P.C.I.S. 
în cinstea delegației C.C. al P.M.R.

VIZITA DELEGAȚIEI

MARII ADUN ARI

NAȚIONALE
MOSCOVA 13 (Agerpres).— 

La 13 iulie, Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. a oferit o masă în 
cinstea delegației Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine, Emil Bodnă- 
raș, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine, Alexan
dru Bîrlădeanu, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., șe
ful Direcției de Propagandă și 
Cultură a C.C. al P.M.R.

Din partea sovietică, la

masă au participat tovarășii 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.US, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. L Mikolan, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vice? reședințe 
ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. V. Podgonui, 
membru al Prezidiului, secre
tar al C.C al P.CU.S-, A. N. 
Kosîghin, membru al Prezi
diului C.C. al PjCLUJS, prim- 
vicepreședinte al Consiliul — 
de Miniștri al U-R-S-S, I. V. 
Andropov, secretar al CC al 
P.C.US., M. A. Lesedic. 
membru al CC ai P.CU.S. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al V.RSS

Tovarășii N. S- Hrușear șt 
Ion Gheorghe Maurer au 
rostit cuvintâri prieteserL-

Masa s-a desfășura: intr-o 
atmosferă caldă, prie:enra«-

A R. P. ROMINE

IN R. P. BULGARIA

13 corespondentul

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI
COMITETULUI EXECUTIV

al F. M. T. D.
BUDAPESTA (prin telefon).
La Budapesta, au continuat 

lucrările ședinței Comitetului 
Executiv al Federației Mondia
le a Tineretului Democrat. In 
cursul zilelor de duminică și 
luni s-au desfășurat dezbaterile 
în legătură cu raportul pre
zentat de președintele F.M.T.D., 
R. Mechini.

In ședința de duminică după- 
amiază a luat cuvîntul tov. Pe
tru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

Lucrările Comitetului Execu
tiv al F.M.T.D. continuă.

încetarea din viață 

a tovarășului Maurice Thorez
PARIS 13 (Agerpres). — Se

cretariatul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Francez anunță că în seara de 
11 iulie a încetat subit din 
viață, în urma unui atac de 
cord, Maurice Thorez, pre
ședintele partidului. El se afla 
pe bordul navei sovietice „Lit- 
va“, în drum spre Ialta, unde

urma să-și petreacă concediul 
de odihnă.

Corpul neînsuflețit al lui 
Maurice Thorez a fost depus 
la Varna, unde vasul „Litva“ 
a făcut o escală în cursul zilei 
de duminică. îtn aceeași zi, un 
avion special l-a transportat 
la Paris, de unde a fost dus la 
locuința sa din Ivry.

TELEGRAMĂ

Sesiunea Sovietului Suprem 
al L. R. S. S.

MOSCOVA 13 (Agerpres 
După cum anunță TASS. in 
Palatul Kremlinului s-a des
chis cea de-a 4-a sesiune a 
Sovietului Suprem al U.KSS 
al celei de-a 6-a legis’.aruru 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat raport-1 
„Cu privire la măsurile în ve
derea îndeplinirii Program-?-. 
P.C.U.S. în domeniul crește.-.: 
bunăstării poporului-.

Comitetul central al P.C.U -S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au prezentat spre 
examinare sesiunii probleme
le pensiilor și ajutoarei x 
pentru colhoznici și ale majo
rării salariilor lucrătorilor din 
învățămînt. din sectorul ocro
tirii sănătății de la gospodăria 
comunală, din comerț și a?.e 
ramuri economice de deservi
re a populației.

Proiectul de lege pentru 
pensionarea colhoznicilor, su
pus spre aprobare Sovietului 
Suprem, prevede instituirea 
unui fond unional de asigu
rare socială a colhoznicilor pe

baza vârsâmîntelcr ar > fă
cute de coîbozsr. » a axo- 
țiilor de la bggrrul scauul—

Creștere» salzr*_l:r tart^are 
la caregoemle de racrâxxr pre- 
•.■âzute in pczăee^e de

l una ocsxbbne 1M4 șt se ra 
inchea «a tr_=«^2 IV al »- 
nul~

La pruna cocunâ a

CC. al PMJL 1b tnsaae ca 
arășul îos Gheorghe Maur- 

rer. wir-nhf al Bmrulm Po£5- 
ăc al CC. ai P-M-R- președm- 
teâe Cxasuruus; de Muâșcri ai 
RP &X33E.

lui ministru și ..to u al 
afacerilor externe, dr Scharv- 
drio.

ITALIA:

Deputațu celor două Came
re au saluta: prin apiarjg pe 
membru delegațiilor.

Intilnirea 
tineretului 

polonez

Vizita delegației romirir
ROMA 13 (Agerpres). — In 

cursul săptămînii trecute, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Gogu 
Radulescu, împreună cu Ghecr- 
ghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini și Mi
hail Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, au con
tinuat vizitele și întîlnirile cu 
alte grupuri industriale italie
ne, printre care, „Aspera-. 
„Zanussi“ etc. Oaspeții au vi
zitat, de asemenea, grupul „In- 
nocenti", cu care ocazie au avut 
o convorbire cu ing. Ferdinan- 
do Innocenti, președintele gru-

a* — xic»țf ânC Ea-

ea

xCk* le jnca^tasea Z>- 
jese Gorx, 1» iauvjme an 

-r -«»- coocueăion ai
in Italia, ei au plecat sere To
rino, pentru fmil_xarea «hos
tiilor începute cb coedccerea 
concernului rFiaf.
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Ca «carie siTtritom aaftoaeie fraaceze, reamintim tradi- 
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■ai ri iaportarie psojrese i» colaborarea dintre cele două 
Uri.
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NICOSIA 13 lAgerprrst —

CONGO: Succese 
ale forțelor răsculate

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Agenția France 
Presse relatează, citind surse 
autorizate, din Elisabethville, 
că antrepozitele căilor ferate 
din localitatea Kabongo, la 
nord de Kamina, au fost cu
cerite de forțele răsculate. 
Trupele armatei centrale con
goleze staționate la Kamina 
s-au îndreptat spre Kabongo 
pentru a opri înaintarea 
răsculaților. Ministrul afaceri
lor interne al Congoului, 
Godefroid Munongo, aflat la 
Elisabethville, a declarat că 
guvernul studiază problema 
reînarmării europenilor și a 
punerii lor în fruntea unități
lor armatei centrale din Ka
tanga.

Pe de altă parte, Comitetul 
național de eliberare, cu se
diul la Brazzaville, a declarat 
că va continua lupta pentru 
unitatea Congoului. Comitetul 
național de eliberare a reafir
mat condițiile necesare unei 
reconcilieri naționale printre 
care, demisia președintelui 
Kasavubu și deschiderea unei 
anchete care să lămurească 
rcoc;țE> ia care a fost omorî! 
erari ratoca? caogoiez —

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, între

gul nostru partid, exprimă cele mai sincere condoleanțe și 
participă alături de dv, de comuniștii francezi, la încercarea 
dureroasă pricinuită prin pierderea tovarășului Maurice 
Thorez, președintele Partidului Comunist Francez, militant 
de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale.

Prin încetarea din viață a tovarășului Thorez, clasa mun
citoare și Partidul Comunist Francez pierd unul din condu
cătorii lor de frunte, care și-a închinat întreaga sa viață 
luptei pentru cauza socialismului, democrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

Lucrările conferinței primilor miniștri 
ai commonwcaitlniiui

LONDRA 13 (Agerpres). — 
La Londra au fost reluate lu
crările Conferinței primilor 
miniștri din țările membre ale 
Commonwealthului. în prima 
jumătate a zilei, Conferința a 
încheiat lunga dezbatere asu
pra problemei „progresului 
spre independență a teritorii
lor coloniale britanice", iar 
după-amiază s-a trecut la dez
baterea celui de-al treilea 
punct de pe ordinea de zi • 
„Cooperarea între țările mem
bre ale Commonwealthului".

După cum transmit agenții
le de presă, dezbaterile asupra 
problemelor coloniale au fost 
consacrate în cea mai mare 
parte situației din Rhodesia 
da sud și din Guyana Brita
nică.

Printre cei care au luat cu
vîntul s^a aflat primul minis
tru al Kenyei, Jomo Kenyatta, 
care. în numele delegațiilor a- 
fricane a cerut Marii Britanii 
să facă uz de toate mijloacele 
penmi a determina guvernul

rasist al Rhodesiei de sud să 
accepte participarea la o con
ferință destinată pregătirii a- 
cordării independenței acestui 
teritoriu prin elaborarea unei 
constituții care să dea drepturi 
de vot tuturor africanilor. El 
a cerut guvernului britanic să 
insiste pentru eliberarea ime
diată a liderilor sud-rhode- 
sieni aflați în închisori.

Premierul Kenyei a subli
niat că în comunicatul final al 
Conferinței trebuie să se men
ționeze în mod explicit voința 
Angliei de a convoca o confe
rință constituțională în vede
rea reglementării problemei 
Rhodesiei de sud.

în legătură cu această ches
tiune. agenția Reuter mențio
nează că adevărata confrun
tare între delegații africani la 
conferință și Anglia se va 
produce la redactarea comuni
catului final cînd cererile re
prezentanților africani în pro
blema Rhodesiei de sud vor

ln Japonia, castelul Ogaka (sec. XVI) este considerat ca unul 
din cele mai frumoase monu mente istorice. în fotografie: 

castelul Ogaka
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GENEVA. — Luză au ince- 

pu: la Georra ' jcrfriJe celei 
de-a JJ-a a Coesilnihri
Ecococlc șc Socai al O^î.U. 
Pe ordinea de zi a sesiuni:, 
r-are va dura poâ la 15 au
gust. figurează un stodiu pri
vind implicațiile economice 
ale eventualei dezarmări, exa" 
minarea raportului final al 
Conferinței Națiunilor Unite 
penmz comerț și dezvoltare, 
respectul drepturilor omului 
și lupta împotriva discrimină
rilor rasiale sau religioase, re. 
ducerea analfabetismului, stu
diul asupra economiei mon
diale în cursul anului 1963 
publicat recent Ia New York, 
desalinizarea apei mărilor, și 
altele.

Succese ale torțelor 
studențești de stingă

OAACAS. — Cardidatii forțe
lor de stingă au obtinut victoria in 
alegerile pentru Consiliul studen
țesc al Universității din Caracas. 
După cum transmite agenția Pren- 
sa Latina, coaliția studenților re
prezentând Partidul comunist. Miș
carea revoluționară de stingă și 
Avangarda populară naționalistă a 
obținut 5 426 voturi din cele 10 250 
înregistrate. Candidași Partidului 
social-creștin au obtinut 3 083 vo-

tari. iar candida ții partidului de 
gyver-j-.nt Acțiunea democratică 
szssai 953 voturi.

Rerritaîele alegerilor indică fap
tul că smdent-i de stingă continuă 
si dețină majoritatea in organis- 
—eie Universității din Caracas.

BONN. — După cum anunță 
ziarul rest-german J^ie Weltu, 
Ic sțirșitul anului 1965 Bun- 
deswehrul ra dispune in Por
tugalia de o nouă bază per
manentă de instrucție pentru 
pîioîi de avioane de vinătoare 
cu reacție. Pentru construirea 
acestei baze in localitatea Beja, 
vor ii cheltuite 43 de milioa
ne de mărci vest-germane.

NEW YORK. — La Cobo- 
hall din Detroit, unde este 
deschisă expoziția „Arhitectu
ra tn Republica Populară Ro- 
minău, arhitectul Al. Budiștea- 
nu a ținut conferința „Dezvol
tarea arhitecturii și construc
țiilor in Republica Populară 
Rominău. Cu acest prilej au 
fost prezentate filmele „Ochii 
orașului meu", „Mamaia 1963“, 
precum și alte filme docu
mentare romînești.

ROMA. — Delegații celor 
patru partide politice ita

liene din fosta coaliție 
guvernamentală de centru- 
stînga au continua: dumi
nică pînă noaptea tirziu nego
cierile începute la 7 iulie in 
vederea realizării unui acord 
asupra programului noului gu
vern, pe care Aldo Moro a fost 
însărcinat să-1 formeze.

OTTAWA. — Camera comunelor 
din Canada a aprobat in unanimi
tate proiectul de lege prin care 
limita apelor teritoriale ale Cana
dei este extinsă de la trei la 12 
mile. Senatul a aprobat anterior 
proiectul.de lege al cărei scop este 
să. protejeze interesele pescarilor 
canadieni.

Siqueiros a fost grațiat

CIUDAD DE MEXICO. — 
Președintele Mexicului, Adol
fo Lopez Mateos, l-a grațiat 
pe cunoscutul pictor David 
Alfaro Siqueiros, care fusese 
condamnat la opt ani închi
soare pentru că participase Ia 
manifestațiile organizate în 
anul 1960 de membrii corpu
lui didactic.

RIO DE JANEIRO. — Con
siliul federal pentru educație 
a anulat autonomia universi
tară de care se bucură Uni

versitatea <tn Goias a con
cediat pe rectorul universită
ții. prof. Coiemar Na:al Silva. 
Intr-un comun.ca: oficial se 
arată că această măsură a fost 
luată in scopul lichidării unei 
presupuse -activități subversi
ve- la care partxr.pă corpul 
didactic și studenții acestei 
universități.

Congresul internațional 
de entomologie

LONDRA. — La Londra iși 
desfășoară lucrările cel de-al 
XII-lea congres internațional 
de entomologie organizat de 
Societatea regală britanică de 
entomologie. La congres parti
cipă din R.P. Romină prof. M. 
Ionescu și prof. Gr. Eliescu, 
membri corespondenți ai Aca
demiei R.P.R. ln cadrul Con
gresului delegația romină a 
prezentat lucrarea „Speciile 
de flebotomi găsiți în natură 
în R.P.R.“ care a suscitat in
teres fiind apreciată în luările 
de cuvînt care au urmat.

ALGER. — După cum a- 
nunță agenția Taniug, la Al
ger a fost semnat un acord cu 
privire la înființarea Comite
tului algeriano-iugoslav de

colaborare economică, științi
fică și tehnică. Sarcina princi
pală a acestui comitet este 
dezvoltarea tuturor formelor 
de colaborare reciprocă eco
nomică, științifică și tehnică.

TOKIO. — Sub auspiciile 
Asociației de prietenie Japo
nia—Rominia și a companiei 
comerciale Nauka a fost orga
nizată la marele magazin uni? 
versat Mitsukoshi din Tokio o 
expoziție rominească de obiec
te de artizanat. La deschiderea 
expoziției, Ion Obradorici. mi
nistrul R.P. Romîne la Tokio 
și Toshiaki Wada. vicepreșe
dintele Asociației de prietenie, 
au rostit scurte cuvintâri. Ex
poziția a fost vizitată în pri
mele zile de peste 120 000 per
soane. printre care, de preșe
dintele Sukarno și prințul Mi- 
kasa. Publicul japonez a ma
nifestat un deosebit interes 
pentru obiectele de artizanat 
expuse.

Un amendament 
la constituția braziliană

RIO DE JANEIRO. — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
comisia specială a Congresului 
brazilian a aprobat un amenda

pe scurt •
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trebui să ia o formă concretă, 
venind în contradicție cu con
cepțiile reprezentanților brita
nici.

---- «----

Comunicatul comun 
birmano - chinez

RANGOON 13 (Agerpres). — 
La Rangoon a fost dat publicității 
un comunicat comun privind 
convorbirile dintre generalul Ne 
Win, președintele Consiliului re
voluționar al Uniunii Birmane, și 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, care, 
însoțit de Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat și ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chineze, 
a făcut o vizită oficială în Bir- 
mania.

Comunicatul arată că au fost 
discutate probleme privind rela
țiile economice, tehnice și comer
ciale între cele două țări, situația 
din sud-estul Asiei, precum și 
situația internațională. Cei doi 
conducători au afirmat hotărîrea 
de a continua să caute o regle
mentare pașnică a situației din 
Asia de sud-est, în special în 
Vietnamul de sud și Laos.

ment la constituție prin care 
se amină cu un an data alegerilor 
prezidențiale. După cum se știe, 
alegerile urmau să aibă loc în 
toamna anului 1965.

CAIRO. — La sediul Li
gii Arabe din Cairo s-a 
deschis luni conferința mi
niștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane pentru stabilirea 
ordinei de zi a conferinței șe
filor de state și guverne afri
cane care urmează să înceapă 
la 17 iulie, tot la Cairo. La ac
tuala conferință iau parte mi
niștrii de externe, precum și 
alți reprezentanți din cele 31 
de țări africane independente, 
și delegații din teritoriile a- 
flate încă sub dominația colo
nialistă.

în cadrul primei ședințe a 
fost primit în O.U.A. noul stat 
independent Malawi. A fost 
ales apoi președintele confe
rinței — ministrul de externe 
al R.A.U., Mahmud Riad, care 
a rostit un discurs. Vicepre
ședinți ai conferinței au fost 
aleși miniștri de externe ai 
Coastei de Fildeș și statului 
Malawi. Lucrările au fost re
luate apoi în cadrul ședințelor 
secrete.

proiectul.de

