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M-AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTUL
întreprinderile

Economiei Forestiere
Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 

din întreprinderile Ministerului Economiei Fo
restiere, întîmpină marca sărbătoare a celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării patriei cu înde
plinirea planului de producție globală și marfă 
pe primele 8 luni ale anului cu 16 zile mai de
vreme.

Volumul producției este cu 600 milioane Iei 
mai mare decît cel realizat în aceeași perioadă 
a anului trecut și de 2,2 ori superior producției 
globale a întregului an 1950. întreprinderile din 
această ramură au obținut importante depășiri 
ale planului de producție la majoritatea sorti
mentelor, dintre care: 52 000 mp parchete, 357 000 
mp furnire, 3 200 tone plăci aglomerate și fibro- 
lemnoasc, 17 600 mp uși și ferestre, mobilă în 
valoare de 33 500 000 lei etc.

Antrenați în întrecerea socialistă, oamenii 
muncii din economia forestieră au depășit pe 
primul semestru al anului sarcina de plan la 
productivitatea muncii cu 2 la sută, la prețul de 
cost au obținut economii peste plan în valoare 
de aproape 40 milioane lei și beneficii suplimen
tare de 53 milioane lei.

(Agerpres)

Sudorul Vasile Pavel de la Combinatul petrochimic Brazi, este unul dintre 
tinerii evidențiafi in întrecerea socialistă. El și-a îndeplinit angajamentul 

luat în cinstea marii sărbători.
Foto: N. STELORIAN

BUCUREȘTI: 147

instalația de preparare a cărbunelui funcționează
Duminică la ora 9.30 pe por

țile Centralei electrice a in
trat primul transport de căr
bune — o garnitură de 15 va
goane și la aceeași oră a în
ceput să funcționeze instalația 
de descărcare, transport și 
sfărîmare a cărbunelui. Cîteva 
minute constructorii, montorii 
și minerii s-au îmbrățișat pen
tru victoria obținută, apoi 
uriașa instalație a început 
pentru prima oară să vibreze. 
De la tabloul de comandă tî- 
nărul Nicolae Tilivea, proaspăt 
absolvent al școlii de maiștri, 
printr-o apăsare de manetă a 
pus în funcțiune benzile trans
portoare, agregatele, conca- 
soarele. Cărbunele trimis de

minerii din Valea Motrului 
și-a început astfel noua călă
torie pe benzile instalației, 
care totalizează aproape 6 km 
lungime. Intr-o oră, în această 
adevărată uzină complet auto
matizată se scurg 1 200 tone de 
cărbune care, transportat . pe 
benzi, ajunge în marile* conca- 
scare unde este sfărîmat l-a 
granulația de 20 mm. De aici 
este trimis fie în depozit, fie la 
cazane spre a fi ars. Duminică, 
în prima zi de la intrarea în 
funcțiune a instalației, s-au 
depozitat peste 8 000 de tone 
de cărbune din cele 200 000 de 
tone care vor constitui rezerva 
de combustibil a centralei e- 
lectrice. însuflețiți de apro
piata sărbătoare a poporului

nostru, ziua Eliberării patriei, 
constructorii și montorii de 
aici au dat în exploatare in
stalația cu o lună de zile 
înainte de termen. Acest im
portant obiectiv al Centralei 
electrice este realizat la un 
înalt nivel tehnic, fiind cea 
mai mare instalație complet 
automatizată de acest gen din 
țară și una din cele mai mari 
și moderne din Europa.

Prin darea în exploatare a 
instalației de descărcare, tran
sport și preparare a cărbune
lui s-a făcut un pas important 
pentru punerea în funcțiune a 
Centralei electrice de termofi- 
care-Craiova.

C. P.

Lacul de acumulare de la Cin ciș — orașul Hunedoara
Foto : V. ONOIU
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și a Consiliului de Miniștri
Consiliul de Stat al Republi

cii Populare Romîne și Con
siliul de Miniștri anunță cu 
adîncă durere încetarea din

viată a tovarășului Mihai 
Ralea. membru al Consiliului 
de Stat, eminent om de știință 
și scriitor, activist de seamă

pe tărîm de stat și obștesc, mi
litant neobosit pentru cauza 
păcii și socialismului.

MIHAI RALEACON-

Bucu-
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„STRĂINUL" ■
» Concurența romîni la I 
Concursul „Enescu" B

milioane lei economii
peste prevederile planului

După cum informează Direcția orășenească de statistică 
București, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale 
Capitalei, au obținut o depășire a planului la producția globală 
cu peste 490 milioane lei, iar la producția marfă cu 410 milioane. 
Angajamentele luate pînă la 23 August au fost îndeplinite și 
depășite cu 130 milioane lei la producția globală și 100 milioane 
lei la producția marfă. în primele șapte luni în întreprinderile 
bucureștene s-a realizat o producție globală cu 13,9 la sută mai 
mare în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Peste 
72 la sută din acest spor s-a obținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. In aceeași perioadă de timp s-au obținut eco- 
nomii peste plan la prețul de* cosi în valoare de 147 milioane 
Ici și beneficii suplimentare de 138 milioane lei.

(Agerpres)

ORADEA: In întrecere
(De la corespon

dentul nostru).
Muncitorii, ingi

nerii și tehnicienii 
de pe șantierul V- 
zinei de alumină 
din Oradea, mim- 
■cind cu însuflețire, 
raportează termina
rea unor importan
te obiective — de- 
pășindu-și în felul 
acesta angajamen
tele luate în cinstea 
zilei de 23 August. 
La utilajele stației 
de compresoare au 
fost efectuate roda
jele tehnologice cu 
'13 zile înainte de 
grafic, urmînd ca în 
aceste zile, întreaga 
stație să intre în 
funcțiune.

Lucrările de mon
taj în secția de des
compunere au fost 
executate de ase
menea în avans fa-

ța de grafic iar în 
prezent se efectuea
ză probele hidrosta
tice. Ritm susținut 
de lucru am întîlnit 
și la secția de calci- 
nare 
unde s-au efectuat 
toate 
montaj, utilajele ur
mînd să intre în a- 
ceste zile în probe 
tehnologice.

In secția de mă
cinare' a aluminei, 
lucrările sînt avan
sate iar peste cîteva 
zile va intra în pro
be mecanice prima 
moară. Executarea 
tuturor lucrărilor 
înainte de termen 
permite începerea 
probelor tehnologi
ce la toate liniile de 
fabricație în trimes
trul IV al acestui 
an.

In același timp 
constructorii stației

a aluminei

lucrările de

de spălare și omo
genizare a bauxitei 
de la Dobrești a- 
nunță terminarea 
montajului cu două 
zile mai devreme și 
intrarea în probe 
mecanice și tehno
logice a utilajelor și 
instalațiilor din sec
ția de preparare a 
bauxitei.

Succese deosebite 
a obținut și colecti
vul de la barajul 
centralei electrice 
de termoficare. Au 
fost executate îna
inte de termenul 
stabilit lucrările la 
priza de apă, casa 
sitelor și denisipa- 
tor. Lucrările de re
gularizare a albiei 
Crișului Repede au 
fost executate în 
proporție de 55 la 
sută față de 40 la 
sută cit prevedea 
angajamentul.

cu la
, (De la corespondentul nostru). —
Lupta muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din regiunea 

Iași pentru îndeplinirea înainte de termen a angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 23 August a fost încununată de succes. Du
minică 16 august, colectivele de muncă din întreprinderile in
dustriale și de pe șantierele de construcții de pe cuprinsul re
giunii au raportat îndeplinirea tuturor angajamentelor luate. 
Bunăoară, angajamentul la producția globală a fost depășit cu 
aproape 34 milioane lei. De asemenea, angajamentul la produc
tivitatea muncii a fost depășit cu 2,1 la sută. Economiile realiza
te Ia prețul de cost depășesc 20 milioane lei față de 16 631 000 
lei angajament, iar beneficiile peste plan au fost de asemenea 
depășite. In această perioadă au fost realizate peste plan 15 000 
de rulmenți, 100 000 m.p. țesături, 8 tone de țeavă sudată, 782 
tone ulei, 5 600 bucăți tricotaje și confecții, 300 miliarde u.i. pe
nicilină, 560 kg streptomicină și aureomicină etc.

In ziua de 17 
august 1964 a în
cetat din viață a- 
cademicianul pro
fesor Mihai Ralea, 
membru al Consi
liului de Stat al 
Republicii Popu
lare Romîne.

Mihai Ralea s-a 
născut în ziua de 
1 mai 1896 la 
București. Absol
vent al Facultății 
de drept și de li
tere din Iași, își 
continuă studiile 
în Franța, unde în 
anul 1923 obține 
titlul de doctor în 
litere cu o teză 
vădind încă de pe 
atunci viitoarele 
preocupări ale tî- 
nărului intelec
tual „Ideea de re
voluție în doctri
nele socialiste".

Conferențiar de 
pedagogie socială 
din anul 1923 și 
apoi profesor de 
psihologie și estetică 
versitatea din Iași, Mihai Ra
lea desfășoară o vastă activi- ■ 
tate pedagogică și publicistică, 
fiind unul dintre cei mai asi
dui colaboratori ai „Vieții Ro- 
mînești", în paginile căreia 
semnează remarcabile studii 
de sociologie, estetică și critică 
literară.

Ca profesor de estetică din 
anul 1938 al Facultății de lite
re și filozofie din București și 
titular al catedrei de psiholo
gie la aceeași facultate, între^- 
prinde o temeinică și rodnică 
muncă științifică și didactică, 
fcrmînd în jurul său un cel e 
larg de cadre, cărora le insuflă 
pasiunea pentru cercetarea 
științifică.

Cărturar democrat, om de 
o vastă cultură, talent original 
și multilateral, Mihai Ralea 
publică înainte de 23 August 
1944 numeroase lucrări, prin
tre care : „Formarea ideii de 
personalitate", „Introducerea 
în sociologie" sau „Explicarea 
omului", în care apără princi
piile unui înalt umanism, 
ideea de stimă pentru condiția 
umană, de civilizație și pro
gres.

în anii dictaturii fasciste, 
orientarea sa profund demo
cratică îl apropie de Partidul 
Comunist Romîn. Partidul so- 
cialist-țărămesc, condus de Mi
hai Ralea, s-a alăturat Fron
tului patriotic antihitlerist, 
făurit din inițiativa P.C.R. în 
iunie 1943. Mihai Ralea a fost 
unul din inițiatorii memoriu
lui semnat de intelectualii pro
gresiști prin care se cerea ie
șirea Romîniei din războiul 
antisovietic.

Ministru al artelor în pri
mul guvern democratic, prezi
dat de dr. Petru Groza, mi
nistru al Romîniei în Statele 
Unite, deputat în Marea Adu
nare Națională, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și din anul 1961 
membru al Consiliului de Stat, 
Mihai Ralea a desfășurat o 
vastă activitate închinată pa
triei socialiste, pe care a slu
jit-o cu un nesfîrșit devota
ment.

la Uni- Ca președinte al Comitetului 
național pentru apărarea păcii, 
Ca membru.Iii. Biroul’Consiliu
lui Mondial al Păcii, în calita
tea sa de președinte al Comi
siei naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O. și ca pre
ședinte al Grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare și membru al Consi
liului acestei Uniuni. Mihai 
Ralea a militat cu înflăcărare 
pentru cauza păcii și a coexis
tenței pașnice între popoare. 
Cuvîntul său talentat a răsu
nat la numeroase reuniuni in
ternaționale.

Om de știință de prestigiu 
internațional, el și-a adus în 
calitate de președinte al Insti
tutului romîn pentru relații 
culturale cu străinătatea, va
loroasa sa contribuție la apro
pierea și colaborarea dintre oa
menii de știință și cultură

Academia R. P. Romîne 
Institutul romîn pentru 

relații culturale 
cu străinătatea

Grupul național romîn al 
Uniunii interparlamentare

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII ELIBERĂRII
I

lărgită a unei secții
a C. S. A

Sesiune științifică festivă a Filialei din Iași La Galati în Capitală 
lărgite a 
și plante

a Academiei R. P. R
în sala de festivități a Fi

lialei din Iași a Academiei 
R. P. Romîne a avut loc luni 
o sesiune științifică festivă 
consacrată celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

La lucrările sesiunii au par
ticipat membri și membri co
respondenți ai Academiei 
R. P. Romîne, cercetători ști
ințifici, cadre didactice din in-

stitutele de învățămînt supe
rior din Iași. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de acad. 
Cristofor Simionescu, pre
ședintele filialei din Iași a 
Academiei R. P. Romîne.

Au fost prezentate comuni
cările „23 August — cea mai 
mare sărbătoare a poporului 
romîn", „Lupta maselor popu
lare conduse de P.C.R. pentru 
instaurarea și consolidarea re

gimului democrat-popular", 
„Politica P.M.R. de industria
lizare socialistă a țării", „For
marea intelectualității de tip 
nou și rolul ei în construcția 
socialistă", „Dezvoltarea tra
dițiilor progresiste ale centru
lui cultural-științific din Iași 
în anii regimului democrat- 
popular" și „Dezvoltarea lite
raturii socialiste în anii pu
terii populare".

La Șantierul naval din Ga
lați a avut loc o sesiune teh- 
nico-științifică pe tema „20 de 
ani de succese și realizări în 
construcțiile de nave la Șan
tierul naval din Galați".

Au participat ingineri, teh
nicieni și muncitori de la șan
tierele ‘ navale din Galați, 
Brăila, Oltenița, Constanța și 
Turnu Severin și din alte uni
tăți industriale din regiune, 
specialiști și cadre didactice 
din învățămîntul tehnic supe
rior.

Luni au început 
lucrările ședinței 
Secției de cereale 
tehnice a Consiliului Superior 
al Agriculturii, consacrate cul
turii griului. Iau parte mem
bri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, ai Secției de cereale 
și plante tehnice, directori și 
ingineri șefi din trusturile 
Gostat, șefii serviciilor regio
nale S.M.T., specialiști din in
stitutele de cercetări, stațiuni 
experimentale și din institu
tele de învățămînt agricol su
perior, specialiști și lucrători 
din gospodăriile de stat, sta
țiuni de mașini și tractoare și 
gospodării colective, conducă-

tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești.

La ședință participă tovară
șii Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii.

La ședință se analizează re
zultatele obținute în anul agri
col 1963—1964 în cultura griu
lui și, pe baza noilor rezultate 
ale cercetărilor științifice și a 
experienței unităților fruntașe, 
se stabilesc măsurile ce tre
buie aplicate în vederea în
deplinirii sarcinilor de pro
ducție în noul an agricol.

din țara noastră și 
colegii lor de peste 
hotare.

A îmbinat întot
deauna munca po
litică și obștească 
cu cea științifică, 
cercetările sale 
publicate în ulti
mele două decenii 
din domeniul psi
hologiei sociale, a 
istoriei psihologiei 
sau a psihologiei 
artei făcînd auto
ritate în materie.

Director al Insti
tutului de psiholo
gie al Academiei 
R.P.R. si al re
vistei „Viața Ro- 
mînească", Mihai 
Ralea a adus o 
contribuție va
loroasă la răspân
direa învățăturii 
•marxist-lenîniste.

încununare a uneiCa o 
munci neobosite în slujba so
cialismului, în anul 1957, Mihai 
Ralea a fost priirit în rîndu- 
rile Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pentru activitatea sa socială, 
politică, științifică și didactică, 
Mihai Ralea a fost distins cu 
înalte ordine și medalii ale 
Republicii Populare Romîne și 
cu titlul de „Laureat al Pre
miului de Stat".

Prin dispariția academicia
nului Mihai Ralea, poporul 
nostru pierde pe unul dintre 
cei mai valoroși cărturari ai 
săi, militant activ și neobosit 
pentru progresul social și cul
tural al țării, patriot devotat 
socialismului și păcii.

Ministerul Invățămîntului 
Comitetul național pentru 

apărarea păcii
Comsia națională pentru 

UN.E.S.C.O.

comisieiConstituirea 
pentru organizarea funeraliilor

Pentru organizarea funera
liilor 
Ralea 
misie

academicianului Mihai 
a fost constituită o co- 
formată din tovarășii:

Grigore Geamănu — președin
te. Ilie Murgulescu, Ștefan 
Bălan, Athanase Joja și Ion 
Pas.

De la comisia pentru organizarea 
funeraliilor

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor academicianului 
Mihai Ralea comunică :

Pentru ca cetățenii să-și ia 
rămas bun de la academicia
nul Mihai Ralea, sicriul cu 
corpul neînsuflețit al defunc
tului va fi depus în holul Ma
rii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Publicul va avea acces 
miercuri 19 august a.c. între 
orele 8,00—13,00.

Mitingul de doliu va avea 
loc miercuri, 19 august, la 
orele 13,00.

înhumarea se va face la ci
mitirul Bellu.

Noi locuințe In cartierul Balta Albă din Capitală
Foio; AGERPRES



SUB SEMNUL MARII SĂRBĂTORI
PE SCENA

CONCURSULUI
Concursul pare o minunată Niagară, o cascadă 

șuvoaie care vin din toate zările susținute la ină.::—.. 
de umărul de piatră al acestui pămînt binefâcât:- 
și se adună peste acest umăr puternic, care este a. 
patriei, și se scurg intr-un tablou înalt tit cerul 
larg dt orizontul. Rămîi vrăjit, îmbătat de mires
mele pe care le aduc fiecare dintre aceste țipete 
de mărgean și ceea ce-ți rămîne este doar să spui : 
am văzut călușarii din Pădureji-Vitănești, am as- 
cultat corul din Călinești, am avut bucuria să-t vzz 
pe dansatorii din Stoicănești-Drăgănești (toate £: . 
regiunea Argeș) sau, de asemenea, să te lauzi ci r._ 
ți-a scăpat marea formație a colectiviștilor din r - 
strița-Năsăud, că i-ai văzut pe dansatorii din Cc-- 
nul Mare-Turda, că le-ai ascultat pe tulnicăr-s: 
din comuna Avram lancu (toate, regiunea G. - 
Fiindcă e greu să descrii cascadele.

Iți sporește această concluzie și masiv-.:::-: : 
samblurilor și numărul mare de participant! (Clari., 
numai, a avut 42 de puncte în program ca fo-:c- 
ții care numărau — fie și una singuri — t>o-2oc 
de persoane și chiar mai multe). îmi cmtniwc, ir 
pildă, acea impresionantă desfășurare de 
care a fost formația de dansuri a Casei ie cu::u-- 
din Bistrița-Năsăud, Ia care sala — plini pini 
refuz — a aplaudat douăzeci și tind de mirat r 
șir — fiindcă la mai puțin de tind minute 
altă echipă de dansuri, cu alt specific, a tlU

„Argeșul toarce

lumină...

„Făt Bănatu-i

fruncna

&CA O -i

INTILNIRE

de utiiaj greu „Progresul' Brăila 
Foto : O. PLEC AN

în regiunea București

Proiilul anilor tinereții e același cu 
profilul anilor țării, deopotrivă de fru
moși și profunzi, plini de lumină ca in
tr-un tablou, strălucind nesfîrșite — cu
lorile. Și aceste culori sînt și cîntecul și 
poezia și jocul. Le-au ascultat și le-au 
privit duminică, de dimineață și pînă 
seara, pe scenele cluburilor și ale cămi
nelor culturale, dar mai ales pe scenele 
largi, estivale în centrele de raion ale 
regiunii București, aproape 30 000 de 
spectatori. Le-au purtat cu ei, în inimă, 
și le-au transmis cu emoție peste 6000 
de artiști amatori. Inițiativă a Comitetu
lui regional U.T.M.-Bucuiești, „Ziua 
cîntecului, poeziei, și jocului", organi
zată în cinstea celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei, se încadrează 
intr-un context multiplu de manifestări 
culturale și constituie o finalizare a ac
țiunii pe care, cu cîteva luni în urmă, 
organizațiile U.T.M. din țară au în
treprins-o în scopul învățării a cit mai 
multe cîntece și poezii. Acțiunea ca 
atare a pasionat și, în dialog cu înseși 
realitățile noi ale țării, transfigurate ar
tistic, ea comunică azi un bilanț ale că
rui proporții de entuziasm și frumuseți 
se măsoară în zeci și sute de specta
cole. Aici, în regiunea București, încă, 
de dimineață, se auzeau parcă, plutind
peste ogoare, cîntecele; Steaguri flutu
rau și ghirlande de flori, în văzduh. Pe 
pancarte scria : „Bine ați venit la ziua 
cîntecului, poeziei și jocului 1"

Bine ați venit toți 1 — cei peste 
6 000 de artiști amatori

Toți cei aproape 30 000 de tineri spec 
tatori.

Precedate de înlîlniri ale tineretului 
cu activiști de partid și de stat, aceste 
iestivaluri au mărturisit încă o dată 
multitudinea de valori a creației noastre 
populare, artiștii amatori au impresio
nat prin arta lor interpretativă. De-a 
lungul Dunării, pe țărmul prelung al 
Cimpiei Bărăganului, iată-le — scenele, 
și pe ele, mereu, pînă seara, artiștii 
amatori; Ia Turnu Măgurele, la Olte
nița, la Călărași, mai sus pe apa Ialomi- 
ței, la Slobozia, la Urziceni apoi și la 
Alexandria, peste tot în cîmpie — ea 
însăși ca o scenă a țării, imensă.

La OLTENIȚA: 900 de artiști ama
tori, 3 500 de spectatori, într-un parc, la 
cițiva metri de Dunăre, între sălcii

Clujul e mindră

grădină"...
tume (și ce costume I), îndt spectatorul n-apuca si 
răsplătească pe unii și alt șuvoi al cascadei — um
plea scena sprințar și surizător. (Și nu au fost toți, 
fiindcă, ni s-a spus, scena nu i-ar fi încăput, și au 
adus doar 6 din cele 9 echipe cite alcătuiesc adevă
rata lor echipă de dansuri). Sau acea formație din 
Stoicănești-Drăgănești, Olt, pe care — văzind-o, 
mulți se întrebau : oare a mai rămas cineva în sat? 
Fiindcă satul părea să fie tot, aci, pe scena din 
București... (Răspunsul e și el la fel de surprinzător: 
„aceasta, dragi tovarăși, este doar una din cele șo 
— treizeci! — de formații artistice cite activează 
în Stoicănești").

Și ne gindeam, privindu-le, ce scenă mare, ce 
scenă uriașă a bucuriei de a trăi, de a dnta și 
dansa a devenit țara, cu satele și orașele ei.

Ceea ce trebuie remarcat este și munca migi- 
, loasă, de descoperire și îndrumare a acestor aalăn. 

Un moment din programul de duminică m-a im
presionat profund. Abia intra în scenă formația de 
dansuri din Stoicănești, tind, din locul unde n;.; 
flam în sală, am văzut după cortină două mîir.i. 
Două miini care vibrau de emoție, dar care — .-. 
gestica lor — au spus totul despre aceia ca-e 
îngrijesc de arta noastră amatoare: „hai băieți 
„așa „ușor"... „aici repede, repede !~... ind-i- 
cit Și miinile se bucurau, se supărau, se entu
ziasmau... Ale cui erau? Ale instructorului ' A.e 
președintelui gospodăriei ? Nu știu. Seu. ir ■ 
spectacolului Celor din Bistrița. am lest lingă 
structorul de dans. Stătea pe scaun, dt ti-:? cri::-? a 
lui dansa sub aplauze. X'-avea r-.:::v «i «e 
iască de succes. Și totuși, emoția puternică : >■: z .- 
dea pe față, în intensitatea atentiei :-. gestz.........
brile dar și oarecum ferite de oti::: :ri.

Asemenea oameni inimoși nx s-cr fi r-t -* m 
obțină alt rezultat.

Dar cel mai mult ar fi treburi sub'.tniat 
tu! general, al bucuriei generale a p:r:-:d:a 
al succeselor cu care întîmpi-.i aniva s :: i: 
ani de libertate, dragostea lui pentru patrie. peni-. 
tot ceea ce se construiește sub conducerea intelesrti 
a partidului. „Argeșul toarce lumină — . .
din Vaideeni-Horezu, „Clujul e mindră grtdinS" — 
scandau cei de la NăsSud sau Turda. '
momentul cind echipa celor mai mici dansatori • 
și de... 4 ani I) ai căminului cultural din 
intrtnd pe scenă cu găitanele împodobite d-.-râ ? 
veche tradiție ardelenească — cu par.gliri 
tînd drapelul țării au tintat ur. tir.tec de -r
partidului și și-att exprimat dragostea 1:- r :~- ■ 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dei. pentru :a :r- 
leași sentimente să fie exprimate ie rrr-r--; 
mijlocie, vîrstnică, de toate ec'ripe'.e. de 
cipanții.

O cascadă a bucuriei, a dragcs.c: ie -
concursul. Și e greu să descrii c&sccii e

EUGEN FLORESCU

Preludiu
de frumusețe

la șarjele 
gălățene

PRIETENEASCA

A •

r_a I. Spre seară, au fost 
invitați la programul de 
estradă prezentat de ti
nerii de la Uzina .,Elec- 
tronka“. Au fost aplau
date îndelung momen
tele vesele prezentate 
de tinerii Goluțchi. 
Gheorghe și Ghersan 
Gheorghe. orchestra în 
care am remarcat pe tî
nărul Cristescu Nicolae, 
mauițer Ionescu Ștefan 
de la secția prototipuri. 
Boțoroagă Marian de la 
laboratorul de metrolo
gie și alții.

DORIN NISTOR 
fîndenî

BĂRĂGANULUI
mari și plopi ce tremură în aer. Nu 
bate vînt, nu adie decît apele Dunării 
și mai alături, golful rotund al Argeșu
lui. Dar aerul vibrează, plopii tremură. 
Pe scenă cîntă corul Căminului cultural 
din comuna Budești, recită Mihai Co- 
cieru din comuna Fundeni, recită fru
mos, cu emoție. Dansează formația Că
minului cultural din comuna Radovanu 
— și pădurea se leagănă parcă în ritm 
precum pașii pe scenă. Cîntă apoi 
Constantin Nițică, de la G.A.C. din co
muna Chiselet. Publicul îl cheamă la 
rampă.

Un moment de mare semnificație și 
unic în felul lui. Pe scenă, se apropie 
de microfon un băiat pe chipul căruia 
se vede emoție adîncă. Este Ion Sima, 
lăcătuș la Șantierele navale-Oltenița. 
Recită. E prima sa poezie, „Am douăzeci 
de ani", scrisă în urmă cu cîteva zile. 
Acum o recită în fața miilor de specta
tori. A surprins în ea un sentiment al 
său de mare bucurie și mîndrie: a 
crescut o dată cu țara, drumul său îri 
școală, în muncă apoi, confirmă, spune 
el „drumul ce i-a fost menit atunci, să-l 
fie Drum de August și de hărnicie".

Drumul ce i-a fost menit atunci, într-a 
zi, la 23 August 1944 I Drumul de a- 
tunci, pe care o țară întreagă a pornit 
înainte mereu și, alături de generația 
sa, și Ion Sima. Căci el s-a născut în 
noaptea de 23 August 1944 o dată cu 
zorii intenși ai Eliberării.

La CĂLĂRAȘI, brigada artistică de 
agitație a combinatului de celuloză ș! 
hîrtie a serbat primele probe ale „șar
jelor albe". Pe astfel de coli lu
minoase muncitorii combinatului își 
aștern, viața lor, izbînzile care le în
cunună efortul de fiecare zi.

Dacă pe o hartă a regiunii s-ar fi 
aprins, în această zi, însemne lumi
noase indicînd centrele de intîlnire ale 
a tiștiloi amatori, le-ar Ii răspuns intens 
încă altele, pe aceleași unde superbe, 
din satele și orașele Cimpiei Bărăganu
lui. Căci peste tot. Ziua cîntecului, 
poeziei și jocului a fost cuceritoare, un 
festival asemeni 
talentului ei.

tinereții, energiei și

A. I. ZălNESCU

Duminică la Palatul 
pionierilor

Peste 700 de pionieri di.-, 
orașul București s-au intîlniî 
duminică dimineața in sala de 
teatru a Palatului pionierilor, 
cu lt. colonelul Tuțu Dumitru, 
care le-a vorbit despre insu
recția armată din August 1S44. 
le-a povestit episoade din răz
boiul antihitlerist, despre £ap-

O fază din meciul dintre echi pele regiunilor Cluj și lași

ecer e

SPARTACHIADA

oe az:

Aspect de Ia deschiderea festivă a întrecerilor de motociclismaie actofucr

In preliminarii la fotbal

Regiunea Cluj—Regiunea lași 2-1
M ION

de

a penna 
autodepă

Primele întreceri din finalele 
lupte clasice, ce se desfășoară 
sala de sporturi ,,Dinamo“,

nici să fUraăce 
astfel nu 
An gust

Debutul 
loc în zilele 
țișoruiui — i 
prima etapă, 
firul ierbii da să 
înțepe lumina iar 
în văzduh mai dan
sau, grațioși și 
tîrzii. fulgii de ză
padă. și pînă acum, 
duminică de dumi
nică recordurile 
au fost asaltate

Primele întreceri 
ale luptătorilor

ceriri — talente an- 
teatfee care. in 
coni run tarile din fa
za iiaală. se vor in 
trece cu olimpicii 
noștri — aflați in 
plina pregătire pen 
tru Tokio — cu re
cordmana mondială 
I ol an da Balaș și cu 
toți campionii țârii 
de la care vor Invi
ta — și vor învăța 
— știința disciplină 
rii voinței, a gîndi 
rii și 
nentei
șiri Și multi dintre 
cei 3.000 sportivi, 
reprezentanți ai tu
turor regiunilor, vor 
ft peste ani, solii 
noștri la olimpiade. 
Martori, de multe 
ori, la lupta lor cu 
secundele sau cu 
centimetri, am des

to* cts Înscriși 
coacnrs porneau 
și apere șansele 
să inxinga.

Saxprizele — 
altminteri iirefti
an tost prezente 
chiar din prima zi 
a tazei finale. Ast
fel. la concursul 
de motociclism. cel 
mai important care 
s-a desfășurat vreo
dată pe un traseu 
din — * — -
rul 
chi 
pat 
70 
campion al Sparta
chiadei republicane 
și campion al R.P.R. 
pe anul 1964.

Din adtncul inimii 
a*- șucce» tuturor.

Romînia iînă- 
Vasile Barbins- 
din Cluj a ocu 

locul 1 la clasa 
ane. devenind

Pe staâicnal bucu-
rtștemi, rimași aceiași pa- 
sionați amatori de fotbal, 

aa sr-rririt d^rr.znicâ medul pen- 
tra ratificata ia fiaolele Sparta- 
duaâti rtfaMant dintre selec- 
țuntaîele reg-.-jr.:i Claj și Iași. 
Tatjnd rEcoros, dt toamnă pre
timpurie, La care adăugăm va
loare» reamoscatâ a multora din
tre jucători ne dâdea speranța că 
vom asista h «w spectacol de 
mare clasă. Așteptările ne-au fost 
Tăsplătite insă mm&i :n oarecare 
măsura și mai mult către finalul 
partidei. Miza jocului — onoarea 
de a se număra intre primele pa
tru clasate intr-o competiție care, 
prin amploare, depășește toate 
întrecerile organizate în utlimii 
ani — a impus ambelor formații, 
și în consecință, am asistat la un 
meci de mare luptă (mai scăzut 
ca nivel tehnic tn prima repriză 
cind partenerii s-au studiat prea 
îndelung, căutînd fiecare punctele 
vulnerabile ale celuilalt) pe care 
clujenii l-au cîștigat, in prelun
giri, la diferență minimă : a—1.

Învingătorii, aliniind un un
sprezece cu nume sonora, au

crezut — cel puțin așa mi-au făcut 
impresia — că vor încheia partida 
în timpul regulamentar și cu un 
scor copios. Au atacat pe un front 
larg, uzînd de multe dantelării și 
de deschideri lungi pe extreme 
— dar s-au izbit permanent de 
zidul forte ale apărării ieșene din 
rîndul căreia s-a remarcat deta
șat portarul Constantinescu (un 
fel de mic vrăjitor, dublat de un 
acrobat inspirat și sigur în miș
cări).

Dorința aprigă de victorie i-a 
făcut pe clujeni să se avînte spre 
poarta adversă și cu halfii și cu 
fundașii și datorită acestui fapt, 
contraatacurile ieșenilor i-au sur
prins uneori descoperiți. Tocmai 
intr-o asemenea situație s-a mar
cat și primul gol (Danileț, minu
tul p8). Dar clujenii au răspuns 
prompt și în minutul următor, 
Adam, care in prima repriză rata
se o lovituri de la 11 m (acordată 
cu ușurință, după părerea noastră) 
a trecut in dribling de jjatru ad
versari și a înscris fără drept de 
aptL

Jumătatea de oră din prelungiri 
a aparținut pe de-a-ntregul cluje
nilor. Solizi și rezistenți și mai 
bine pregătiți moral ei sau instalat 
în jumătatea de teren a ieșenilor 
și în minutul 104, inevitabilul 
s-a produs. Vasilc Alexandru (cel 
mai bun de pe teren), servit 
ideal de către lvansuc, a pătruns 
în careu (cel puțin 4—5 adversari 
au încercat zadarnic să-l oprească 
sau să-l împiedice) și a înscris go
lul victoriei, printr-un șut care e 
de mirare că n-a rupt plasa.

Clujenii au meritat victoria — 
și-n zilele următoare vor face, cu 
siguranță, clipe gerele și celorlalte 
formații calificate în finală. Dis
pun de foarte multă ambiție, elan, 
rezistența și tehnică individuală 
bine pusă la punct. Trebuie însă 
ca înaintașii centrali să renunțe 
la doza de egoism arătată pe 
alocuri. Vreau să spun că în ceea 
ce privește înțelegerea între ei, 
înaintașii clujeni (și în special 
Adam) sint deficitari. E însă un 
lucru lesne de retușat.

FANUȘ NEAGU

da 
în 
au 

atras un număr mare de spectatori. 
Ei au avut prilejul să urmărească 
un bogat și atractiv program com- 
petițional, Ia care și-au dat întîlnire 
cei mai buni sportivi din țară. Prin
tre aceștia se aflau luptători cu- 
noscuți, sportivi care au urcat po
diumul învingătorilor la mai multe 
competiții internaționale importan
te : campionul mondial Valeriu 
Bularca, campionul olimpic Dumi
tru Pîrvulescu, vicecampionul o- 
limpic și mondial llie Cernea, pre
cum și alți sportivi fruntași ca ; 
N. Martinescu, Gh. Popovici, I. 
Țăranu, Gh. Szabad, M. Cristea.

în prima zi s-au remarcat și frații 
Mihai și Ion Baciu, de la Rapid- 
București, tînărul Gheorghe Co
lan, lăcătuș la Uzinele „1 Mai“ 
din Ploiești, și tînărul colectivist 
Ion Dumitrașcu, din raionul Roșiori, 
caro au terminat învingători în 
primul tur, urmînd, acum, să-și 
dispute întîietatea cu alți luptători 
care candidează la titlul de campi
oni ai Spartachiadei republicane.

Atractive au fost si întîlnirile 
dintre Gh. Cojan (Ploiești) — I. 
Cucinski (Roșiori), I. Toma (Satu 
Mare) — Ad. Filip (Hunedoara, 
C. Bordeianu (Timișoara) — N. 
Zido (Rm. Vîlcea), încheiate cu 
victoriile primilor concurenți.

S. IONESCU



„STRĂINUL"
u ecranizarea va
lorosului roman al 
Iui Titus Popovici, 
„Străinul", cine
matografia națio
nală ia parte la 
marea sărbătoare

d poporului nostru, aducînd 
totodată un cald omagiu litera
turii inspirate de grandiosul act 
istoric. Glorioasa pagină des
chisă în August *44 de lupta 
maselor sub conducerea parti
dului, cunoaște în film o evo
cai emoționantă, animată de 
măreția și suflul eroic al ace
lor zile.

In centrul filmului, ca și al 
romanului, sta figura lui Andrei 
Sabin, liceanul care parcurge 
odiseea adolescenței impetuoa
se, maturizate în clocotul eve
nimentelor sociale și politice 
ale anilor premergători Elibe
rării. Eroul dobîndește de-a 
lungul unor dramatice întîm- 
plări, conștiința valorii și soli
darității sale de clasă.

Scenariul lui Titus Popovici 
sintetizează, potrivit legilor fil
mului, ampla narațiune într-o 
imagine limpede, concentrată, 
a drumului dificil pe care l-a 
parcurs tînărul intelectual de la 
etapa frondei naive, singulare. 
Ia actul eroic, colectiv, con
știent, călăuzit de un înalt scop 
patriotic: doborîrea guvernului 
fascist și instaurarea puterii 
populare.

Filmul „Străinul" debutează 
cu acel discurs fierbinte, juvenil, 
pe care-1 rostește elevul Sabin 
în fata notabilităților orașului 
(„rostul generației noastre ? Să 
crăpăm în războiul vostru 
„sfînt”) și sfîrșește major, cu 
scena amplei demonstrații 
populare și a alungării prefec
tului fascist. Cu o fină înțele
gere a psihologiei adolescenței 
— în prima parte a filmului — 
cu o siguranță a compunerii ca
drelor ample, de frescă socială, 
în a doua serie a ecranizării, 
„Străinul" reeditează dialogul 
filozofic important al cărții, dia
logul dintre individ și conști
ința răspunderii sale sociale, 
dintre erou și ambianța istorică 
ce plămădește această conști
ință.

Chiar dacă există momente de 
pauze sau lungimi, ori, dimpo-

Irivă prescurtări dictate de 
timpul cinematografic, dialogul 
filozofic ce furnizează esența 
dramatică, dinar fl a literaturii 
lui Titus Popov ici, emoționează 
și convinge prin sinceritatea, 
căldura, însuilețirea cu care e 
condus regizoral.

Mihai Iacob (care a evoluat 
frumos de-a lungul cîtorva fil
me) s-a aflat in fața unei sar
cini artistice dificile, sporită de 
amploarea și notorietatea căr
ții lui Titus Popovici. Fără a 
se pierde in amănunte nesemni
ficative, ori In ilustrarea con-

CINEMATOGRAFIC/
vențională a tuturor episoade
lor romanului, regizorul și-a 
axat filmul pe istoria unui ca
racter și pe ciocnirea lui cu 
cîteva tipuri individuale și so
ciale reprezentative ale vremii, 

lncredințîndu-i dificilul rol 
„Andrei Sabin’' unui tînăr ab
solvent al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică, Ște
fan Iordache, regizorul a dat 
dovadă de îndrăzneală crea
toare. In ciuda unor stingâcii 
inerente debutului, evoluția lui 
Iordache convinge, personalita
tea sa se iace simțită conduci nd 
eroul pe drumul contursionat al 
ezitărilor și treptatelor sale lim
peziri. Iordache-Sabin are în 
prima parte a filmului agerimea 
și curajul juvenil — uneori gra
tuit — al eroului Iui Titus Po
povici, oscilațiile și nedumeri
rile specifice virilei.

în persoana Irinei Petrescu, 
regizorul a găsit o Sonie entu
ziastă dar lipsită de continuitate 
în acțiunile sale, de proiunzime 
în dragostea față de Andrei. 
Modificat față de carte, finalul 
filmului impune ideea că în 
ciuda iubirii sale, o iată ca So- 
nia rămîne prizoniera clasei pe 
care o reprezintă, a comodității 
și vieții meschine la care a- 
ceasla aspiră. Alături de fiul a- 
vocatului Varga (cu multă sub

tilitate interpretat de Șerban 
Cantacuzino), Sonia se va dove
di incapabilă sa înțeleagă sen
sul istoriei.

O scenă frumos conceputa 
cinematografic și interpretată 
de cei doi talentați actori este 
această cortină iinală pe care 
Sonia și Lucian o trag peste 
drama măruntei lor existențe 
ratate, în timp ce Andrei, care 
și-a găsit în siîrșit drumul, pă
șește cu încredere, cu mîndiie, 
în rindurile constructorilor vie
ții noi.

Energic conturați în film sînt 
membrii iamiliei Varga, fostul 
senator cu pretenții liberale, ce 
încearcă doar să-și asigure ali
biuri In cazul cînd va fi tras 
la răspundere pentru trădarea 
sa (reliefat de puternica perso
nalitate a artistului poporului 
George Calboreanu); avocatul 
Salvator Varga, apărătorul in
tereselor burgheziei (George 
Măruță) și cel mai tînăr repre
zentat al mentalității clasei 
sale. Lucian (Șerban Cantacu
zino).

Rolul ceferistului Octavian 
Sabin, tatăl lui Andrei, prile
juiește lui Ștefan Ciubotărașu 
o valoroasă creație, adăugind 
o noua izbîndă succeselor sale 
cinematografice.

Corina Constantinescu rea
pare pe ecran după o lungă ab
sentă reaiirmîndu-si marea sen
sibilitate și discreție, însușiri a- 
tit de necesare actorului de Ulm. 
Mai puțină amploare au găsit 
în film, unchiul iui Andrei ( ca
re-] călăuzește pe tînăr pe calea 
luptei organizate, și căruia auto
rul cărții îi acordase în roman 
spafiu mai larg, spre deosebire 
de scenariu, unde este sugerată 
doar contribuția pe care a a- 
vut-o activistul comunist în for
marea conștiinței revoluționare 
a Iui Andrei Sabin), ca și tlnă- 
rul muncitor de la Fabrica de 
armament, cu care se împriete
nește eroul principal al cărții.

Mobilizatoare, străbătute de 
un patos autentic, sînt scenele 
de masă din ultima parte a fil
mului sugerînd uriașul șuvoi 
revoluționar al energiilor popu
lare care au înfăptuit actul re
voluționar de la 23 August.

„Apreciez

Cu prilejul

naționale a
Luni după-amiază, ambasa

dorul Republicii Indonezia în 
R. P. Romînă, Sukrisno, a o- 
ferit o recepție la restaurantul 
Pescăruș cu prilejul sărbăto
rii naționale a Indoneziei — 
ziua proclamării independen
ței.

Au luat parte Alexandru 
Gogu Rădulescu. 

Consiliului 
Simu-

Moghioroș, 
vicepreședinte al 
de Miniștri, Dumitru 
lescu, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Ion 
Marinescu, ministrul indus
triei metalurgice, George Ma- 
covescu și Pompiliu Macovei, 
adjuncți ai ministrului aface
rilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, general
colonel Ion Tutoveanu, adjunct

Combinatul chimic din Fă
găraș. Vedere exterioară a 
turnurilor de la instalația 
de granulare a azotatului 

de amoniu.

Foto : AGERPRES

sărbătorii

Indoneziei
al ministrului forțelor armate, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînâ și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Indoneziei — Ziua pro
clamării independenței, amba
sadorul Indoneziei în R. P. Ro- 
mînă, Sukrisno a ținut luni 
seara o cuvîntare la posturile 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

Informații
Luni s-a înapoiat în Capi

tală Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere, care, îm
preună cu un grup de specia
liști, a făcut o vizită în Aus
tria, la invitația ministrului a- 
griculturii și silviculturii al 
Austriei, dr. Karl Schleinzer.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față membri ai con
ducerii Ministerului Economiei 
Forestiere.

A fost prezent dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București.

(Agerpres)

Concureriții romîni

la Concursul

7^ n sălile Conservatorului
bucureștean și la Brașov, 
cîțiva dintre cei mai talen

tați tineri muzicieni romîni, se 
pregătesc în aceste zile cu febrili
tate pentru una din cele mai mari 
competiții artistice ale anului —

„Enescu"

ALICE MĂNOIU

Cadrul din filmul „Străinul"

o -MU> 4 2^

In cadrul întîlnirii pe care a a- 
vut-o cu reprezentanți ai presei 
înainte de a părăsi Bucureștiul, 
ministrul petrolului și chimiei al 
Indiei, Humayun Kabir, și-a îm
părtășit impresiile despre vizita 
făcută în Romînia.

Intre Romînia și India există 
acum o strînsă colaborare. In 
timpul șederii în țara dv. am în- 
tîlnit aproape la fiecare pas noi 
mărturii ale acestei prietenii. A- 
preciez foarte mult ajutorul pe care 
Romînia, devenită liberă cu 3 ani 
înaintea Indiei, l-a acordat țării 
mele. Mă refer în primul rînd la 
ajutorul mare primit in domeniul 
industriei petroliere. Prima sondă 
din India în sectorul de stat a fost 
săpată cu o instalație de foraj romi- 
nească. Și prima rafinărie de stat 
din India, cea de la Gauhati, a fost 
proiectată de specialiștii dv. și este 
înzestrată cu utilaje romînești. 
Sînt fericit să vă informez că ra
finăria lucrează bine. De aseme
nea, tehnicienii indieni și studen
ții care au învățat în țara dv. aduc 
în prezent o contribuție serioasă la 
dezvoltarea industriei noastre pe
troliere. Mulți dintre ei lucrează a- 
cum, ca urmare a calificării pri
mite, la construirea rafinăriei de la 
Baratini și a unei a treia rafinării 
din sectorul de stat.

Există mari posibilități de dez
voltare în continuare a colaborării 
dintre țările noastre. India dis
pune de importante cantități de 
produse de care dv. aveți nevoie.

Sper că vom face schimburi fruc
tuoase în acest domeniu. Noi vă 
putem oferi, de asemenea, diferite 
bunuri de larg consum la prețuri 
care sînt competitive. în prezent 
studiem posibilitatea lărgirii cola
borării în domeniul petrolului și 
cel al petrochimiei.

Referindu-se la vizita făcută la 
cîteva din rafinăriile și instalațiile 
petrochimice, oaspetele a spus 
printre altele : Rafinăriile și unită
țile dv. petrochimice sînt foarte

— Declarațiile ministru
lui petrolului și chimiei 

ai Indiei —

Mi-a plăcut modul cum s-a dez
voltat agricultura dv. Impresia pe 
care mi-am format-o este că ați 
realizat un bun echilibru între in
dustrie și agricultură. Peste tot 
am găsit oameni bine îmbrăcați. 
bine hrăniți. Capitala du. este 
foarte curată și bine întreținută.

Ministrul petrolului și chimici 
al Indiei a arătat în continuare că 
apreciază eforturile pe care le de
pune țara noastră pentru dezvol
tarea relațiilor cu alte țări. „Con
sider că legăturile între popoare — 
a spus el în încheiere — este unul 
din cele mai bune mijloace de asi
gurare a păcii. Pacea devine mai 
puternică".

★

CINEMATOGRAFE Premiera festivă a filmului

înscriși la prima probă a con» 
cursului: sopranele Agatha Dru
se seu, Ileana Cotrubaș, Carmen 
Hanganu, Marina Krilovici, mez
zo sopranele Viorica Cortez Gu- 
guianu, Milka Nistor, tenorii Ion 
Buzea, Cornel Fănățeanu, Ludovic 
Spiess, baritonii Vasile Martinoiu, 
Dan Serbac, Mugur Bogdan, bașii 
Marius Rintzler și Pompei Hărăș- 
tășanu, violoniștii Varujan Cozi- 
ghian, Ladislau Kiss, Gheorghe 
Jalobeanu, Valentin Ilie, Ion Rein» 
feld, Alexandru Todicescu și pia
niștii Theodor Paraschivescu, Ga» 
briei Amiraș, Nimica Oșanu, Mă
ria Cristian, Toma Wesmaș, Octa» 
vian Rădoi, Romeo Voisza.

Lista concurenților romîni —' 
cuprinzînd multe nume cunoscute 
din viața muzicală a țării, de pe 
afișele audițiilor organizate de 
conservatoarele din București și 
Cluj — ne dă speranța unor vic
torii de prestigiu 
artistică la care 
participarea 156 
din jo de țări ale

REBELUL MAGNIFIC rulează la 
.’’atria (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), București (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 17; 19; 21). PAGINI 
DE ISTORIE ȘI ROMÎNIA, ORI
ZONT 64 rulează la Patria (de la 
20 august). SECHESTRATUL DIN 
ALTONA rulează la Republica (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21,15). PRIMUL TROLEIBUZ rulea
ză Ia Carpați (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Festival (orele 10; 12: 
14,15; 16 30; 18,45; 21). înfrățirea 
între popoare (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). CEI ȘAPTE MAGNI
FICI — cinemascop — rulează la 
Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 21). 

• Grivița (orelo 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Bucegi (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Tomis (orele 8,30; 11,30; 
13,30; 16,15; 19), Modem (orele 10; 
12,15; 14,30; 16 45; 19; 21,15), BĂR
BAȚII rulează Ia Capitol (orele 10; 
12; 14- 16,45; 19; 21), Excelsior (o- 

10; 12,15; 15.30-, 18 : 20,30),

CEAȚĂ rulează la Melodia (orele 
10; 12; 14; 16; 18,29), Progresul 
(orele 15; 17; 19; 21). CAUZE 
DREPTE — cinemascop — rulează 
la Rahova (orele 16: 18.30). UN 
SURÎS ÎN PUNĂ VARĂ rulează la 
Victoria (orele 10: 12; 14; 16; 
18.15; 20,30). LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinemascop 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 201. 
CICLU DE FILME DOCUMENTARE 
ROMÎNEȘTI rulează Ia Dacia (orele 
10; 11,45 13.30; 15.30; 17,15; 19;
21). DUPĂ ZECE ANI — COMBI
NATUL CHIMIC BORZEȘTI — 
ROMÎNIA PF MERIDIANELE 
LUMII. — DOUĂZECI DE ANI DE 
PICTURA ROMÎNEASCĂ — MA
RILE EMOȚII MICI - MEȘTEȘUG 
MILENAR rulează la Timpuri Noi 
(orele 10—21 în continuare). VA
CANȚĂ LA MARE rulează la Co- 
troceni (orele 16; 18; 20).

Luni seara la Cinematogra
ful Patria din Capitală a avut 
loc premiera festivă organiza
tă in cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei 
cu filmul ..Străinul*, o nouă 
realizare a Studioului cinema
tografic „București*.

Filmul este realizat de re
gizorul Mihai Iacob. după cu
noscutul roman cu același tit
lu al hti Titus Popovici care 
semnează și scenariul.

Cu acest prilej au fost pre
zentați publicului actorii Ște
fan Ciubotărașu, Fory Etterle, 
Nae Roman, Irina Petrescu, 
Ștefan Iordache, Șerban Can- 
tacuzino, Gheorghe Dinică. 
Corina Constantinescu. George 
Măruță și regizorul filmului. 
Mihai Iacob.

Au participat Constanța 
Crăciun, președinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. George Macovei, ad-

GRĂDINI — CINEMATOGRAFE

complete, amplasate după criterii 
științifice și organizate în așa fel 
îneît rezidurile de la o industrie 
devin materie primă de bază pen
tru alta. Aceasta constituie una 
din problemele importante ale chi
miei, pe care dv. ați rezolvat-o în 
mare măsură. Pentru aceste lucruri 
țin să felicit pe inginerii și tehni
cienii romînL din industria petro- - 
lului și chimiei.

Răspunzînd Ia o întrebare refe
ritoare Ia impresia pc care i-a fă
cut-o țara noastră, Humayun Ka
bir a spus : Aveți o țară foarte 
frumoasă și oameni deosebit de 
prietenoși. Am fost impresionat de 
felul în care sînt construite satele 
și de instituțiile sociale pe care 
am avut prilejul să le vizitez.

Luni dimineața a părăsit 
Capitala ministrul petrolului 
și chimiei al Indiei, Humayun 
Kabir, care, la invitația Mini
sterului Industriei Petrolului 
și Chimiei, a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost con
dus de Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și 
chimiei, Nicolae lonescu, ad
junct al ministrului, și de am
basadorul Indiei în R. P. Ro- 
mînă, K. R. F. Khilnani.

(Agerpres)

cel de-al III-lea Concurs Interna
țional „George Enescu".

Ore în șir, aplecați asupra parti
turilor, îndrumați de pedagogi de 
prestigiu, 27 tineri cîntăreți, vio
loniști și pianiști, se străduiesc 
să tălmăcească marile capodopere 
artistice înserate în programul 
obligatoriu al fiecăreia dintre cele 
3 etape ale Concursului.

După cum prevede programul, 
cele trei etape (primele 2 elimina
torii) cuprind piese de valoare din 
literatura muzicală romînească și 
străină. (Un loc aparte în pro
gramul concursului îl ocupă creația 
enesciană; numai etapa I cuprin
de — la vioară — primele trei 
părți din „Impresii din copilărie", 
jartea I din Sonata a Il-a, și 
partea a Il-a din Sonata a W-a, 
la pian, — Bourree-ul. din. Suita a 
îl-a, iar la canto — ,jDorul tran
dafirilor" din ciclul de „Șapte cîn- 
tece pe versuri de Cl. Marot").

în cursul zilei de ieri, am aflat 
la secretariatul Concursului și 
Festivalului „George Enescu" nu
mele tuturor interpreților romîfii

la o competiție 
și-au anunțat 

tineri interprețî 
lumii.

I. SAVA

A

0 ÎNTÎLNIRE
EMOȚIONANTA

„Străinul"
junct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au participat de asemenea 
atașați culturali și de presă 
acreditați la București.

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

Plecarea în turreu a Ansamblului
artistic al LI. T. M

Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Miorița (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). TUDOR — cine
mascop (ambele serii) rulează la 
Lumina (orele 9,45; 13; 16,15; 19,30), 
DOUĂ DUMINICI rulează la Cen
tral (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). DOI COLONEI rulea
ză la Union (orele 15; 17; 19; 21). 
PROGRAM PENTRU COPII (dimi
neața). POST-RESTANT (după-a
miază) rulează ’ — •
11,30; '
COMOARA
GINT 
Giulești ____ ________________
16; 18,15; 20,30), Arta (orele 14.30» 
16.45; 19; 21,15). M-AM ÎNDRĂ
GOSTIT LA COPENHAGA rulează 
Ia Cultural (orele 15; 17; 19; 21), 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20.30), 
Volga (orele 10: 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI
rulează la Feroviar (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21), Floreasca 
(orele 16; 18.15; 20,30), Flamura 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20). 
VARA ÎN NORDUL SĂLBATIC ru
lează la Buzești (orele 15; 17; 19). 
CĂLIȚI ÎN FOC — cinemascop ru
lează Ia Unirea (orele 16; 18; 20). 
DRAGOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ 
rulează la Vitan (orele 16; 18; 20). 
OCOLUL PÂM1NTULUI ÎN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele serii) 
rulează la Munca (orele 13,30:^17; 
20,30). Ferentari (orele 10: 16,30; 
20). CUBA '58 rulează la Ponular 
(orele 15; 17; 19; 21). CODIN ru
lează la Moșilor (orele 15: 17; 19). 
INSPECTORUL ȘI NOAPTEA ru
lează Ia Aurora (orele 10; 12; 
14; 16: 18.15). TAXIUL MORTII 
rulează Ia Cosmos (orele 16; 18,20; 
pînă la 19 august). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează ’a 
Viitorul (orele 15; 17; 19; 21). 
KOZARA rulează la Colentina (0- 
rele 15,30: 18; 20.30), Lira (orele 
15,30; 18). ÎMPUȘCĂTURI IN

Ia Doina (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 

DIN LACUL DE AR- 
cinemascop rulează la 

(orele 9,15; 11,30; 13,45;

BĂRBAȚII rulează la Capitol 
(ora 20). CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
— cinemascop rulează la Vitan 
(ora 20,45), Arenele Libertății (ora 
20), Bucegi (ora 20), Tomis (ora 20), 
Grădina Progresul (ora 20). OMUL 
DIN FOTOGRAFIE rulează la Mo
dem (ora 20,30). ÎMPUȘCĂTURI ÎN 
CEAȚĂ rulează la Patinoarul „23 
August" (ora 20,45). REBELUL 
MAGNIFIC rulează la Doina (ora 
20). KOZARA rulează la Lira (ora
20.30) , pînă la 20 august, Colentina 
(ora 20). SECHESTRATUL DIN 
ALTONA rulează la Stadionul Di
namo (ora 20). CĂLIȚI ÎN FOC 
rulează la Unirea (ora 20). CODIN 
rulează la Moșilor (ora 20,15). 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA CO
PENHAGA rulează la Buzești (ora
20.30) . CAUZE DREPTE — cinema
scop rulează la Rahova (ora 20,15). 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop rulează la 
Arta (ora 20). INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA rulează la Aurora (ora 
20,30).

Luni la amiază a pl«ca: spre 
Turcia un grup folcloric de 
cîntece și dansuri din ansam- 
blul artistic al Uniunii Tine
retului Muncitor.

Timp de două săptămir:. 
formația de dansuri, soliștii și 
orchestra de instrumen te 
populare vor da spectacole la 
Istanbul, Ankara, Izmir și în

Cultură și Artă și ai C.C. al 
U.TJd. Au fost, de asemenea, 
prezenți reprezentanți ai am
basadei Turciei la București.

(Agerpres)

'Aspect din secția ring a bumbăcăriei Jilava

Foto: AGERPRES

Programe speciale cu

Televiziune
Marți 18 august 1964

Orele 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,15 — Emisiune pentru copii — 
Cu grupa în vacanță. 19,30 — A- 
genda finalei celui de-al VH-loa 
concurs al artiștilor amatori. 19,40 
Cea mai tînără ramură științifică : 
Fizica atomică dezvoltată în țara 
noastră în ultimii 20 de ani, de 
prof. Florin Ciorăscu, director ad
junct științific al Institutului de 
fizică atomică. 20,00 — Teatru în 
studio : „Pe 40 de metri lungime 
de undă', de Simion Macovei. în 
încheiere : buletin de știri.

JJ

de operetă
Săptămîna 

romînească"
Scena teatrului de vară din 

Parcul Herăstrău a găzduit, 
luni seara, primul spectacol 
din cadrul „Săptămânii de o- 
peretă românească" organizată 
de Teatrul de stat de operetă 
din București. A fost prezen
tată opereta „Lăsați-mă să cînt" 
de Gherase Dendrino. în ^-ro
lurile principale au apărut 
Ion Dacian, Silly Popescu. 
Virginica Romanovski, Maria

Wauwrina și Bimbo Mârcu- 
lescu, artiști emeriți, Lilli Du
sese», Viorel Chicideanu și 
George Groner.

Programul „Săptămânii de 
operetă românească" mai cu
prinde premiera noii operete 
a lui Filaret Barbu — „Tir- 
gul de fete", „Lysistrata", 
„Plutașul de pe Bistrița", și 
„Anton Pann sau povestea 
vorbei".

Premiera
în cinstea celei de-a 20-a 

aniversări a Eliberării patriei 
colectivul Teatrului de stat 
,,Mihail Eminescu" din Boto
șani a prezentat sîmbătă seara 
în premieră piesa „Arcul de 
triumf” de Aurel Baranga, a- 
ducînd astfel pe scenă episoa
de din eroica luptă desfășurată 
de masele populare sub con
ducerea P.C.R. pentru elibera
rea patriei.

Aceasta este cea de-a 7-a 
premieră a actualei stagiuni a 
actorilor botoșâneni. Rolurile 
principale au fost interpre
tate de Ana Vlădescu-Aron, 
Cezar Teodora, Aurel lonescu, 
Elena Sterienescu, Igor George 
Haucă, Stelian Preda etc. Ele
gia spectacolului este semnată 
de Eugen Aron, scenografia de 
Mircea Nicolau, iar ilustrația 
muzicală de inginerul Lucian 
lonescu.

In cadrul manifestărilor cultural-artistice organizate in 
einstea celei de a XX a aniversări a Eliberării patriei noas
tre, întreprinderea Cinematografică de Stat a Orașului 
București prezintă programe speciale cu filme artistice și 
documentare romînești la următoarele cinematografe:

Cinematograful TIMPURI NOI

In săptămîna 17—23 august prezintă zilnic filmele docu
mentare romînești:

— După zece ani
— Combinatul chimic Borzești
— Romînia pe meridianele lumii
— Douăzeci de ani de pictură rominească
— Marile emoții mici
— Meșteșug milenar

Cinematograful DACIA

In săptămîna 17—23 august prezintă zilnic filmele docu
mentare romînești:

— Temelii de oțel
—• Romînia pe meridianele lumii
— Instalații de foraj
— Tonitza
— C-așa-î jocul în Făgăraș
— Sîmbra oilor

Acest program va fi reluat în săptămîna 24—30 august la 
cinematograful TIMPURI NOI.

Cinematograful EXCELSIOR

— Cerul n-are gratii 21 august

In sala Teatrului de Stat din 
Satu Mare, peste 600 de tineri au 
luat parte la întîlnirea organizata 
de comitetul orășenesc U.T.M. Ma
joritatea tinerilor prezenți în sală 
au împlinit sau împlinesc în acest 
an 20 de ani. 13 dintre ei au fost 
născuți chiar în ziua de 23 August 
1944., vîrsta lor fiind vîrsta patriei 
eliberate. Preocupările lor sînt di
ferite. Mulți sînt absolvenți ai 
școlilor profesionale, și de meserii 
și lucrează la întreprinderile din 
oraș. Acum urmează cursurile șco
lilor medii serale sau fără frec
vență. Alții sînt studenți. Cu to
ții și-au exprimat dorința de a se 
întîlni — iar cu această ocazie sa 
li se vorbească despre ce era în 
anul acela în țară în orașul Satu 
Mare, despre realizările obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
P.M.R. în cei 20 de ani, care în
seamnă totodată și vîrsta lor. Cu 
acest prilej li s-a vorbit tinerilor 
despre condițiile create de partid 
tineretului, de a învăța și dc a 
munci într-o țară liberă, în con
tinuă înflorire și progres.

Tovarășul Adalbert Paku, mai
stru la Uzina „Unio“ care a în
vățat meseria în vechiul regim, a 
povestit tinerilor despre condițiile 
grele în care ucenicii trebuiau să 
învețe meseria.

Dintre tinerii invitați la această 
întîlnire, au luat cuvîntul Maria 
Erli, absolventă a școlii sanitare 
din oraș și strungarul Nicolae 
Cîmpeanu de la Uzina „Unio". 
Printre altele el a arătat: „Am 20 
de ani și sînt fericit că trăiesc 
în această epocă de înflorire a pa
triei noastre. Am aflat de la vîrst- 
nici, din cele citite in cărți, des
pre cum arăta anul cînd m-âm 
născut, despre progresele uriașe 
înfăptuite în țara noastră în pei 
20 de ani și mă angajez să răs
pund prin fapte grijii ce ne-o poar
tă partidul, de a învăța, de a ur
ca pe cele mai înalte culmi ale 
științei, de a ne bucura de o via
ță Mată".

Exprima astfel angajamentul tu
turor celor prezenți.

V. MOINEAGU

filme romînești
— Străzile au amintiri
— Valurile Dunării

Cinematograful LIRA

— Setea
— Valurile Dunării
— Străzile au amintiri

Cinematograful LUMINA

— Tudor — cinemascop (ambele serii)

Cinematograful DOINA

— Post-restant

22
23

21
22
23

august 
august

august 
august 
august

17—23 august

17—23 august

Cinematograful COTROCENl
— Un surîs în plină vară
— Dragoste lungă de-o seară

Cinematograful MOȘILOR
Codin

Cinematograiul VITAN
— Dragoste lungă de-o seară

17—23 august
24—30 august

17—23

17—23

Cinematograiul FERENTARI
— La vîrsta dragostei 24—30

august

august

august

Tn zilele de 23 și 241 august în pîefeie Unirii, 
Obor, Ferentari și Rahova vor rula programe de iii- 
me documnetare și jurnale de actualități.



Manifestări cu prilejul

celei de a XX-a aniversări

a eliberării Romîniei
MOSCOVA 17.— Coresponden

tul Agerpres la Moscova trans
mite : La Uzina siderurgică „Se
cera $i ciocanul" 
avut loc o reuniune a muncitorilor 
uzinei consacrată celei de-a XX-2 
aniversări a Eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La reuniune au participat mem
bri ai ambasadei Republicii Popu
lare Romine la Moscova, precum 
și un grup de turiști din Romi- 
nia.

A luat cuvîntul Ana Țukanova, 
vicepreședintă a Asociației de 
pritenie sovieto-romină, care a 
vorbit despre succesele obținute 
de poporul romîn. Au mai luat 
cuvîntul muncitorul Vasili Hzr- 
cenko și inginerul Ghiorghi Bab
kov.

In încheiere a luat euv'.r.tul 
George Marin, secretar al Ambasa
dei R. P. Romine la Moscova.

din Moscova a

Romîniei, radio Sofia organizează 
între 17 și 23 august săptămîna 
creației muzicale și artei interpre
tative romînești.

★
Cu același prilej la patru cine

matografe din Soba Și in provin
cie rulează în această săptămînă 
filmul romînesc „Pisica de mare*4.

meroși ziariști și corespon
denți americani de presă, radio 
și televiziune, reprezentanți ai 
unor agenții de presă străine 
acreditați la Washington, con
silieri și atașați de presă ai 
unor ambasade.

După gala de filme a avut 
loc un cocteil.

SOFIA 17. — Corespondentul 
Agerpres, C. Linte transmite : In 
seara zilei de 17 august, la cine
matograful „Dimităr Blagoev* din 
Sofia a avut loc premiera festiva 
a filmului romînesc „Tudor’, or
ganizată de Comitetul pentru cul
tură și artă, Comitetul de priete
nie și relații culturale cu străină
tatea, direcția cinematografiei și 
Uniunea cineaștilor bulgari.

Au participat Anghel Bcdev, 
vicepreședinte al Comitetului pen
tru cultură și artă, Gudomir Pe
trov, vicepreședinte al Comitetului 
de prietenie și relații culm rale cu 
străinătatea, Alexander Dur.cev, di
rector general al cinema tegr ah ei 
bulgare, oameni de cultură.

La premieră a luat parte loan 
Beldean, ambasadorul R.P. Romine 
la Sofia. Despre succesele cine
matografiei romîne în ani: puterii 
populare a vorbit Ianko Iankov, 
regizor și secretar general al Uni
unii cineaștilor bulgari.

Din partea cineaștilor icmîni re
gizorul Gheorghe Turcu a adresat 
un cuvînt de salut. La premieră a 
asistat și actrița Olga Tudorache.

Filmul s-a bucurat de o buna 
apreciere din partea publicului.

*
Cu ocazia sărbătorii naționale a

HAGA 17 (Agerpres). — La 
17 august 1964, la Legația 
R. P. Romîne din Olanda a 
avut loc o conferință de presă 
cu prilejul apropiatei aniver
sări a 20 de ani de la Elibe
rarea Romîniei. Au participat 
reprezentanți ai organelor 
centrale și locale de presă, ai 
radiodifuziunii și televiziunii 
olandeze, precum și corespon
denți ai presei străine.

Aurel Gheorghe, însărcinattll 
cu afaceri ad-interim al R. P 
Romine la Haga, a vorbit des
pre însemnătatea insurecției 
de la 23 August 1944 și despre 
eforturile și realizările poporu
lui romin. El a răspuns apoi la 
întrebările reprezentanților 
presei olandeze privind reali
zările poporului romin și în 
legătură cu dezvoltarea relații
lor dintre Olanda și R.P.R.

Conferința de presă a fost 
urmată de un cocteil.

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Ambasada Republicii 
Populare Romine din Was
hington a organizat o gală de 
filme documentare romînești. 
Au fost prezentate filmele 
„Aurul verde-. „Ochii orașului 
meu* și „Poiana Brașov". Au 
participat reprezentanți ai De
partamentului de Stat, nu-

Cu prilejul
aniversării

independenței
Indoneziei

DJAKARTA 17 (Agerpres). 
— Poporul indonezian a săr
bătorit luni cea de-a 19-a ani
versare a proclamării Repu
blicii Indonezia.

Cu acest prilej la Djakarta 
a avut loc un miting. Luind 
cuvîntul președintele Sukarno 
a arătat că drumul parcurs de 
Indonezia în anii de indepen
dență nu a fost ușor. Tinăra 
republică a trebuit să respin
gă în repetate rinduri unelti
rile reacțiunii interne și in
ternaționale, intervenția și ac
tivitatea subversivă a impe
rialiștilor și colonialiștilor 
care atentau la cuceririle re
voluției indoneziene. Președin
tele Sukarno a exprimat hotă- 
rirea poporului indonezian de 
a pune capăt moștenirii grele 
a trecutului colonial, de a 
lupta pentru progresul națio
nal.

„Poporul nostru, a subliniat 
președintele Sukarno, este un 
popor pașnic, el dorește să în
trețină relații bune comercia
le, economice și de alt gen cu 
toate popoarele, pe bază de e- 
galitate. Că acest lucru este 
posibil, o dovedește reluarea 
relațiilor diplomatice și eco
nomice cu Olanda, cu care în 
trecut am avut conflicte".

TOKIO 17 (Agerpres). — în 
sala de spectacole a Centrului 
Metropolitan din Tokio, Ion 
Obradovici, ambasadorul Re
publicii Populare Romine in 
Japonia, a oferit o gală de fil
me romînești, în cadrul căreia 
au fost prezentate filmele do
cumentare : „Ochii orașului 
meu", „Printre pelicani", „Mu
zeul de artă națională", pre
cum și „Geza Vida".

La gala de filme au parti
cipat reprezentanți ai direcției 
culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe japonez, ai Mi
nisterului Educației, ai Comi
siei Naționale U.N.E.S.C.O., 
membri ai Corpului diploma
tic, oameni de artă și cultură, 
ziariști membri ai Asociației 
de prietenie Japonia-Romînia.

RABAT 17 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Romîniei, posturile de 
radio Rabat și Tanger au trans
mis timp de o oră în seara zilei 
ce 16 august o emisiune consa
crată marelui compozitor romîn 
George Enescu.

în cadrul emisiunii au fost 
transmise rapsodiile I și a H-a, 
Suita nr. 1 pentru orchestră — op. 
9. precum și alte lucrări simfo
nice ale marelui compozitor romîn.

U.R.S.S.: Aspect de pe sani.e- J centralei electrice de la
Konakovo

Discursul lui
FRUNZE 17 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, luînd cuvîntul la ședin
ța festivă care a avut loc la 
Frunze, capitala Kirghiziei. cu 
prilejul decernării Ordinului 
..Lenin“ acestei republici, N. S. 
Hrușciov și-a consacrat o par
te a cuvîntării situației inter
naționale actuale. El a subli
niat că situația internațională 
a Uniunii Sovietice și a între
gii comunități socialiste este 
bună. trainică. Economia 
U.R.S.S. se află intr-un mare 
avînt. celelalte țări socialiste 
rezolvă de asemenea cu succes

O imagine

lele pi de Ci
PROBLEMA CIPRIOTA

Foto : A.P.N.

N. S. Hrușciov
problemele construcției socia
liste, dezvoltării economiei și 
creșterii bunăstării popoarelor 
lor.

N. S. Hrușciov a spus că 
.Torțele imperialiste din S.U.A. 
duc un război nedeclarat îm
potriva poporului din Vietna
mul de sud, înăbușă acest 
popor. Imperialismul american 
se amestecă în treburile inter
ne ale Laosului, acționînd de 
partea cercurilor reacționare, 
împotriva forțelor democratice 
ale poporului laoțian".

Referindu-se la situația din 
Cipru, șeful guvernului sovie
tic a arătat că amestecul în 

1 treburile interne ale unui stat, 
I Încălcarea drepturilor suve- 
I rase nu fac decit să încingă 

să înrăutățească
iria internațională. „Uniu- 
Sovletecă nu poate și nu 
ămine indiferentă față de 

conflict armat 
« dezlănțuie in
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prosmerea lui S. Fumma

Evoluția 
situației 

din Congo
LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).

— Incepînd de sîmbătă, în perife
riile orașului Bukavu, capitala 
provinciei Kivu, se duc lupte în
verșunate între trupele guverna
mentale și forțele răsculate, care 
au lansat o neașteptată contra
ofensivă pentru a recuceri acest 
oraș. Colonelul Leonard Mulam- 
ba, comandantul trupelor guver
namentale, a transmis un mesaj 
urgent la Leopoldville, arătînd că 
„situația este critică" și cerînd în
tăriri.

Generalul Nicholas Olenga, co
mandantul garnizoanei Stanleyvil
le, a declarat că „au început re
crutările de tineri congolezi în 
rîndurile armatei populare națio
nale". Agenția Associated Press, 
relevă că „luptele ce se duc în 
prezent între armata centrală și 
forțele răsculate pe aproximativ a 
șasea parte a Congoului au că
pătat o amploare de-a dreptul în
grijorătoare" pentru guvernul 
Chombe.

La Leopoldville au continuat 
duminică convorbirile dintre sub
secretarul de stat al S.U.A. pen
tru problemele Africii, Mennen 
Williams, și primul ministru Moi
se Chombe, precum și ministrul 
de interne Munongo și generalul 
Mobutu. Potrivit agenției Asso
ciated Press, Chombe a cerut 
S.U.A. o suplimentare a ajutorului 
militar, constînd în avioane mi
litare de cursă lungă. O oficiali
tate a ambasadei americane din 
Leopoldville a declarat că „nu are 
nici un rost ca Departamentul de 
Stat să refuze această ‘cerere". Du
pă cum transmite agenția Reuter, 
guvernul de la Leopoldville rare 
în vedere obținerea unor avioane 
militare capabile să,parcurgă fă
ră escală distahțe de aproximativ 
2 500 kilometri.

-------•-------

Starea sănătății lui 
Palmiro Togliatti

MOSCOVA 17 (Agerpres). — în 
Stimele 24 de ore în starea sănâ- 
rârii bri Pahr_" TogUari se con- 
Kxzk o occesnare a sunpaxnelor 
peznrre. Togșu sarea generală 
coatnuM sâ rămînă gravă.

Tempera rara este de 37,6 grade, 
~lsul — 86, numărul respirațiilor
— 24, tensiunea arterială este 14 
cu 8.

In cursul dimineții de luni a so
sit la Moscova, pentru a participa 
alături de medicii specialiști so
vietici și de profesorul Mario 
Spallone, la îngrijirea lui Palmiro 
Togliatti, profesorul italian Cesare 
Frugoni cunoscut specialist în 
bolile sistemului nervos.

î Confruntări
1 Arabiei

n timpul deșfă-- 
șurării lucrărilor 
conferinței de la 
Londra privind vi
itorul constituțio
nal al Federației 
Arabiei de sud,

nimeni nu se aștepta ca aceas
ta să se încheie cu rezultate 
spectaculoase. Dimpotrivă, ma
joritatea observatorilor o con
siderau ca pe o simplă forma- 

- 1 că-
: Con

ferința a trecut, Federația a 
rămas. După publicarea dezba
terilor de la Londra, s-a pu-

1
1 siderali ca pe o simpla f< 

litate după îndeplinirea 
reia să se poată spune :

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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I
I
I

tut constata că, într-adevăr, 
nici una dintre hotărîrile a- 
doptate nu era imprevizibilă. 
Chiar și termenul de 4 ani, fi
xat ca dată limită pentru a- 
cordarea independenței Ara
biei de sud, era deseori intuit. 
Agenția Reuter, de exemplu, 
cu două săptămini înainte de 
publicarea hotărîrilor confe
rinței transmitea următoa
rele : „Se presupune că aceste 
propuneri (privitoare la modi
ficările constituționale — n.n.) 
prevăd crearea unei republici 
independente după un termen 
de 3—5 ani, cu un președinte, 
o cameră superioară, un con
siliu al șeicilor șt o adunare 
legislativă". După cum se 
vede, agenția prevăzuse cu 
destulă exactitate la ce se va 
ajunge. Se știe că la sfîrș.tul 
conferinței s-a anunțat că Ma
rea Britanie a hotărit să a- 
corde Federației Arabiei de 
sud independența in 1968. Tot 
atunci s-a anunțat că Federa
ția urmează să fie condusă de 
un președinte ale cărui împu
terniciri vor fi stabilite de 
constituție și că se va proceda 
la alegerea unei Adunări Na
ționale și a unui consiliu al 
statelor membre.

Refuzul autorităților brita
nice și al conducătorilor au
tohtoni ai Federației Arabiei 
de sud, de a admite la confe
rință pe reprezentanții tuturor 
tendințelor politice din terito
riile respective, a făcut ca în 
numeroase cercuri sud-arabe 
rezultatele acestea să fie con
testate, să fie considerate ca 
ilegale, dat fiind caracterul ei 
nereprezentativ. In acest sens 
apare deosebit de semnifica
tivă întilnirea de la Cairo a 
reprezentanților partidelor po
litice și organizațiilor din, teri
toriile incluse în Federație. 
Participanții la această intil- 
nire, desfășurată simultan cu 
conferința de la Londra, au 
cerut retragerea imediată a

I trupelor britanice din Aden, 
lichidarea bazei militare de pe

I acest teritoriu, recunoașterea 
dreptului la autodeterminare 
a populației din Arabia de

Isud.
In același sens s-a pronunțat

în Federația 
de sud

și subcomitetul pentru Aden 
al Comitetului O.N.U. pentru 
examinarea aplicării declara
ției cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoare
lor coloniale. Acest subcomi
tet a organizat, nu de mult, au
dierea unui mare număr de 
locuitori din Aden și din alte 
teritorii din Federație. In co
municatul care a fost apoi dat 
publicității de membrii sub
comitetului se spune printre 
altele : „Toți cei care au fost 
audiați au contestat validita
tea conferinței de la Londra 
în legătură cu Federația Ara
biei de sud și și-ați manifes
tat opoziția față de concluziile 
conferinței".

Imediat după conferință con
cluzia generală a fost că a- 
ceasta n-a reușit să clarifice 
și sa rezolve complicatele pro
bleme szid-arabe ; ea a izbutit 
doar să construiască o nouă 
frontieră, la 4 ani distanță, în 
interiorul căreia sint presărate 
multe semne de întrebare. Cum 
vor evolua evenimentele pină 
în 1968 ? Pe cine angajează și 
pe cine nu hotărîrile adopta
te ? Pot ele fi aplicate în con
dițiile existenței puternicei 
mișcări de partizani din A- 
den ? Cum vor acționa grupă
rile politice opoziționiste ? 
ș.a.m.d.

Astăzi, la numai șase săptă- 
mîni de la anunțarea hotări- 
rilor conferinței, încep să se 
contureze răspunsuri. Puterni
cul reviriment al luptelor din 
Aden, demisia unor înalte per
sonalități din posturi de con
ducere ale Federației, nume
roase luări de poziție ostile 
guvernului ale unor cunoscuți 
conducători politici, fac de pc 
acum foarte dificilă punerea 
în practică a hotărîrilor de la 
Londra. Agențiile de presa 
transmit că în ultimele două 
săptămini forțele patriotice 
din Federație, în special din 
Aden, au obținut însemnate 
succese împotriva trupelor 
britanice și ale guvernului fe
deral, care au suferit grele 
pierderi în oameni și mate
riale de război. Atacurile pa- 
trioților continuă în regiunile 
Dholei și Dathina. Ei contro
lează căile de comunicații care 
duc spre Radfan și Dhali și-și 
extind acțiunile și în alte re
giuni.

Ceea ce se petrece în pre
zent în Federația Arabiei de 
sud, și mai ales din Aden — din 
punct de vedere economic și 
strategic unul din cele mai im
portante teritorii cuprinse în 
Federație — dovedește că ho
tărîrile de la Londra n-au o- 
glindit aspirațiile popoarelor 
sud-arabe care nu sînt de a- 
cord cu prelungirea artificiala 
cu încă 4 ani a actualului sta
tut de teritoriu dependent.

ION D. GOIA

Sondajul ziarului

„Daily Mail
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sută s-aa pronunțat pentru candi
datul republican Goldwater. 30 la 
sută din cei întrebați s-au abținut 
să răspundă.

Bai as
sa a

osi

dpriopi turci 
Galo Piaza.

Agerpres). 
oeg. pre- 
ri Central 
bo Haksat. 
I Kay, pe 
î in Laos, 

Pierre MSlet» p i-ă Scut cu
noscut că a acceptat propu-

*. anna Fucnma de a lua parte 
si''...-. iLlil- 

nirea cocxfiucătocilar celor trei 
grupâr. poC .r.ce dm Laos. El 
a menpcca: că întrevederile 
de ia Paris ale celor trei prinți 
laopem vor avea ca scop dis- 

delegației
guvemuhii laoțian, care va 
participa eventual la o confe
rință a celor 14 state pentru 
Laos.

Aceeași agenție subliniază 
că in răspcnsul său trimis du
minică prințuhă Sufanuvoag. 
șeful guvernului de coaliție al 

Laosului. Savanna Fumma. și-a 
exprimat acordul sau pentru 
a se discuta la Pams în pri
mul rind problema compo
nenței delegației naționale 
laoțiene la viitoarea confe
rință de la Genera cu privire 
la Laos.

/n perioada 18—24 august 
a.c. are loc la Budapesta 
un Festival internațio

nal al modei și o consfătuire 
a specialiștilor din domeniul 
croitoriei după măsură, la 
care participă delegați din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Romină, R. P. Ungară și 
UJLS.S.

Din partea țârii noastre par
ticipă o delegație de specia
liști și croitori de modele din 
Uniunea centrala a coopera
tivelor meșteșugărești din 
R. P. Romină, care va prezen
ta modele din colecția de rare, 
toamnă ri iamâ a sezonului

nord de Beersheba (Izrael). 
Acest templu prezintă asemă
nări cu renumitul templu înce
put de regele David și termi
nat de regele Solomon.

• Oxenocardiograful

7" a Wroclaw a fost construit 
/ j un aparat — oxenocardio- 

graf — care poate înregi
stra activitatea inimii cu ajutorul 
a patru curbe. Electrocardiograful 
folosit pină in prezent permitea o 
singură înregistrare a activității 
mușchiului cardiac. Acest aparat 
are o mare importanță pentru diag
nosticarea bolilor cardiaca.

• Virsta cașaloților

Buletinul medical 
asupra sănătății 

președintelui Segni

ROMA. — Buletinul medi
cal asupra sănătății președin
telui Antonio Segni de luni 
arată că starea sănătății sale 
rămîne gravă. In timpul nop
ții de duminică spre luni, pre
ședintele Segni a continuat să 
rămînă în comă. Buletinul 
precizează că Antonio Segni, 
în vîrstă de 73 de ani, se află 
în comă de două zile.

CARACAS. — Un grup de 
„persoane necunoscute" au a- 
tacat Federația centrelor uni
versitare din Venezuela, tră- 
gînd asupra clădirii federației 
cu automatele și aruneînd gre
nade. Ei au provocat strică
ciuni căminului studențesc si
tuat în apropiere de clădirea 
federației.

Rectorul universității cen
trale, Jesus Maria Bianco, per
sonalități democratice de sea
mă și diferite organizații din 
țară au făcut o declarație de 
protest împotriva acestui atac 
sălbatic al forțelor reacțiunii.

NAIROBI. — Ministrul justiției 
și al problemelor constituționale al 
Konyei, Tom Mboya, a declarat că 
înainte de sfirșitul acestui an tru
pele britanice vor părăsi Kenya, 
iar în locul actualului comandant 
britanic al forțelor armate, Henry 
Freeland, va fi numit un comandant 
african.

Populația Libiei

TRIPOLI. — Potrivit datelor 
preliminare ale recensământului 
populației, date publicității la 
Tripoli, populația Libiei a fost 
la I august 1964 de 1 559 399 
de locuitori. Această cifră re
prezintă față de 1954 o creștere 
de 470 000 locuitori.

BEIRUT. — Ministrul informații
lor al Libanului, George Naccache, 
a rostit duminică seara o cuvîntare 
radiodifuzată în care a cerut popu
lației țării să dea dovadă de reți
nere „în aceste momente impor
tante, cînd urmează să fie ales 
noul președinte al republicii*. El 
și-a exprimat speranța că deputății 
„se vor situa deasupra intereselor 
personale și vor ține seamă exclu
siv de interesele națiunii în alege
rea președintelui, care va avea loc 
marți". Referindu-se la activitatea 
președintelui Șehab, ministrul in
formațiilor a spus că „acesta este

un om eminent, care a știut să re
prezinte interesele poporului Lba- 
nez în momentele cele mai critice .

H. C. Lodge la Paris

PARIS. — Henry Cabot Lodge, 
fostul ambasador al S.U.A. în 'Viet
namul de'sud, care face la cererea 
președintelui S.U.A. un turneu de 
două săptămini în nouă țări euro
pene, a sosit la Paris. El urmează 
să aibă întrevederi cu reprezen
tanți ai guvernului francez și să 
facă în fața Consiliului perma
nent al N.A.T.O. o expunere asu
pra politicii americane în Asia de 
sud-est.

Simpozion al Uniunii 
internaționale 
de astronomie

ATENA. — La Salonic au în
ceput lucrările celui de-al 25-lea 
simpozion al Uniunii internaționale 
de astronomie care se va ocupa de 
problema teoriei traiectoriilor în 
sistemul solar și în sistemele ste
lare. La acest simpozion ce se des- 
lășoară pentru prima dată în Gre
cia participă peste 60 de astronomi 
cu renume internațional. Vor fi 
prezentate 45 de comunicări.

RIO DE JANEIRO — Președin
tele Brsz—*. Ceste.Io Bracco. I-a 
primit stabâtă la palatul Laroejet- 
ras pe geveroatoroi statului Gua- 
nabara. Car: as Lacerda.

Agenpa France Presse relevă că 
în urma discuțiilor avute Ca pre
ședintele Brezii.ei. Lacerda a făcut 
o declarție in care a afirmat că 
astfel a fost reînoit ..un dialog con
structiv". Guvernatorul statului 
Guanabara a desmintit afirmațiile 
câ dorește să intre in componența 
actualului guvern, dar a afirmat că 
vrea „să fie succesorul președin
telui".

Ziua de naștere 
a lui Cristoior Columb

WASHINGTON — Senatul 
S.U.A. a adoptat un proiect de 
lege prevăzînd ca data de 12 
octombrie —■ ziua nașterii lui 
Cristofor Columb — să devină 
sărbătoare națională în Statele 
Unite.

Proiectul de lege a fost tri
mis Camerei Reprezentanților 
spre anrobare.

RAWALPINDI. — In orașul 
Lyallpur din Pakistan au avut loc 
în cursul zilei de duminică, cu pri
lejul sărbătoririi independenței 
țării, mari manifestații în cursul 
cărora participanta au cerut ca

țara să iasă d..-. c.'ocwiîe 3x__xre 
S.E.A.T.O. și C-E.N.T.O. De=crj- 
tranții purtau pancarte cu nucripcu. 
ca : „Pactele militare aduc pre jude
cii independenței noastre" .Să 
părăsim S.E.A.T.O. și CEX.T.O. 
și să adoptăm politica ce icgli atc 
reu. Demonstrația a iost crjaursid 
de partidul de opoziție din Pakis
tan, „Avrami".

ALGER. — Delegația U.TXf 
la Tabăra internațională a ti
neretului de la Alger a orga
nizat în cadrul taberei o sea
ră a filmului rominesc in care 
s-au prezentat filmele „Dar- 
clee" și „Trotușul și oamenii".

Congresul european 
al cardiologilor

PRAG A — La Praga s-a deschis 
la 16 august cel de-al patrulea 
congres european al cardiologilor 
La lucrările congresului participă 
1 500 de specialiști din peste 40 
de țări. Din R.P. Romînă participă 
o delegație condusă de acad. Au
rel Moga,

Vor fi prezentate peste 500 de 
referate științifice.

• Te>ffa de 3000 de ani

O expediție de arheologi a 
dineoperit ruinele unui 
templu din secolul X 

L e. ts regîftxes Arad, la

n cursul expedițiilor efectua
te in nordul Pacificului 91 In 
Antarctica, oamenii de știin

ță sovietici cu stabilit virsta o 
peste 2 000 de cașaloți. A. Berzin 
ce la Institutul de piscicuiturâ și 
de oceanografie a Pacificului, a 
perfecționat metoda de determina
re a rîntei cetaceelor după stra
turile de destină. El a adunat date

interesante despre talia cașaloților. 
Noii născuți au în general o lun
gime de 400—430 cm. După un an, 
ei ating deja șase metri. In conti
nuare, ritmul de creștere înceti
nește, adăugîndu-se la lungimea 
corpului cam cite un metru pe an. 
La masculi, creșterea încetează 
cînd ajung la virsta de 23—25 de 
ani. Ei ating atunci aproape 16 
metri lungime.

• Filme premiate 

la Veneția

Duminica seara au fost de
cernate la Veneția pre
miile celui de al 15-lea 

Festival internațional al filmu
lui documentar și ale celui de 
al 16-lea Festival internațional 
al filmelor pentru copii și tine
ret. Marele premiu „Leul din San 
Marco" a fost atribuit filmului 
documentar iugoslav „Skoplje" 
în regia Iui Veliko Bulajic, iar 
marele premiu al Festivalului 
filmului pentru copii și tineret, 
filmului sovietic „A fost o data 
un tînăr" iegizat de Vasili 
Ciukin.
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