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jurată in Iugoslavia

Elevii noștri, flnaliști 
al concursului de mate
matică, 8 la număr, au 
participat la tradiționala 
Olimpiadă internațională, 
care reunește, în fiecare 
an. elevi matematicieni 
din tarile socialiste.

Făcînd dovada unei 
bune pregătiri, reprezen
tanții țării noastre au 
apărat și de data_ aceasta, 
în pasionanta întrecere 
științifică, culorile patri
ei. Șase dintre partici
pants la olimpiadă au 

; fost distinși cu nrem’i. DAN VOICULESCU, din 
București, reeditind suc
cesul de anul trecut de 
Ia Sofia, a cîștigat pre
miul I ; EUGEN POPA, 
din Iași, a obținut pre
miul II. iar Horîa Pop, 
din Tg. Mureș, Bogdan 
Lungulșscii, din Pitești, 
Dan Ralescu, din Bucu
rești, Vlad Sergiescu, din 
București, au obținut 
premiul al III-lea.
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Din partea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Roman, a 
si a Consiliului de 

Socialiste
al Partidului Comunist 
Stat și Consiliul de Mi- 
Sociaiiste România ex

is darere cu prilejul încetării 
lai reprezentant al cui' 
•c Argbezt 
noastre, marele poet și 
at eu dăruire întreaga

fâarizil unei opere monu- 
de • incandescentă dra- 
■ popor, de înaltele idea- 
șă procresnlni social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

Consiliului de Stat 
Miniștri al Republicii 

Romania
Scrisul lui Tudor Arghezi, înnobilat de un 

fierbinte patriotism, reprezintă o vibrantă 
imagine poetică a marilor transformări din 
anii luminoși ai făuririi României socialiste. 
Neîntrecut maestru al cuvîntului, ale cărui 
lucrări reprezintă o remarcabilă expresie a 
înaltelor virtuți creatoare ale poporului ro
mân, Tudor Arghezi a adus o contribuție 
nepieritoare la îmbogățirea tezaurului culturii 
naționale și universale.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA'

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCLALISTE ROMÂNIA

mSTITUIREl

COMISII! PITO

Per.'.ru organizarea funera- 
aor academicianului Tudor 

Arghezi. a fost constituită o 
comisie formată din tovarășii: 
Miron Nicolescu, președinte, 
Pompiliu Macovei, Zaharia 
Stancu, Geo Bogza, Alexan
dru Philippide, Gheorghe Ml-

cu prefii-.-U durere încetarea 
din riatâ. după o grea sufe
rință, în ziua de 14 iulie 1967, 
era 22.30 a marelui poet

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMANIA

prozator al țării noastre, cla
sic al literaturii române, aca
demicianul Tudor Arghezi, 
președintele de onoare al U- 
niunii Scriitorilor.
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Viața pe litoral începe 
în fiecare zi la ora 5 di
mineața, odată cu cele 
dinții ultraviolete trimi
se de soare, cunoaște 
o retragere generată pen
tru orele de masă și somn 
ale amiezii fi reîncepe 
seara în ritmurile trepi
dante ale invitației la 
muzică fi dans pe care o 
fac 
rile 
tea 
tat
găzdui aproape 
populație a litoralului. A- 
celeași statistici arată că 
ele rezervă fiecărui turist 
3,4 m.p. pe sezon. Orele 
de noapte ale litoralului 
sînt bogate în distracții. 
Dar să pătrundem în inti
mitatea lor, odată cu mii
le de litoranzi.

O**» F*

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor academicianului 
Tudor Arghezi comunică:

Sicriul cu corpul defunctu
lui se află depus la Ateneul 
Român.

Pentru a-și putea lua rămas 
bun de Ia academicianul Tu
dor Arghezi, publicul va avea 
acces duminică, 18 iulie, intre

orele 10—14 și 16,30—20; luni, 
17 iulie, începind de la ora 9.

Adunarea de doliu va avea 
loc luni, 17 iulie, ora 10, la 
Ateneul Român.

Cortegiul funerar va porni 
in jurul orei 11, îndreptîndu-se 
spre Mărțișor (Șoseaua Olte
niței). unde va avea loc în
humarea.

Academicianul Tudor Ar
ghezi, în vîrstă de 87 de ani, 
s-a îmbolnăvit de pneumonie 
în ziua de 4 iulie 1967. în ziua 
de 13 iulie au apărut tulbu
rări importante cardio-vascu- 
lare, renale și hepatice. Cu 
toate îngrijirile ce i-au fost 
date, starea generală s-a agra
vat, și, în seara zilei de 14 
iulie, orele 22,30, a încetat din 
viață prin stop cardiac și res
pirator.

In orașele 
regiunii Galați

APARTAMENTE 
PROPRIETATE

I

ÎN PREGĂTIRE CURSURI $1 MANUALE UNIVERSITARE

tru instituție politehnice, 
care au fost redactate de aca- 
demioetiii Miron Nicolescu, 
Raluca Ripan și. resoectiv. 
Ștefan Nâdâșan.

O serie de manuale au fost 
elaborate și pentru viitorii me
dici umani, veterinari, agro
nomi și ingineri petroliști.

La Galați a fost 
terminată construcția 
primului bloc cu 60 
de apartamente pro
prietate 
Situat 
central 
zepa“ blocul are a- 
partamente cu 2 și 3 
camere și dependin
țele necesare.
Un alt bloc, cu 100 

apartamente, a fost 
terminat în cartierul 
„Hipodrom" din Bră
ila. în orașele re
giunii se află în di
ferite stadii de exe
cuție circa 450 de a- 
partamente proprie
tate personală.

personală, 
în cartierul 
nou „Ma-
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UN MILITANT

REVOLUȚIONAR

Luptei duse de clasa mun
citoare din țara noastră 
împotriva orînduirii ca

pitaliste i s-au alăturat în di
ferite etape numeroși intelec
tuali legați cu trup și suflet de 
cauza maselor de oameni ai 
nuncii. Un astfel de intelectual 
militant revoluționar a fost și 
Ilie Cristea.

S-a născut la 16 iulie 1892, 
în comuna Leheceni din fostul 
județ Bihor. Cunoscînd mari 
greutăți materiale — era al 
msprezecelea copil în familie 
— dar mai ales vicisitudinile 
societății nedrepte în care tră
ia, tânărul Cristea a înfruntat 
multe piedici pentru a-și po
toli setea de învățătură. Ur
mează liceul la Beiuș și Bra
șov, iar facultatea de litere la 
Budapesta. Pe măsură ce acu
mulează noi și noi cunoștințe, 
in sufletul său sporește revolta 
împotriva asupritorilor, dar și 
dragostea pentru cei mulți și 
•îevoiași. în 1918, cu înflăcă- 
*are ia parte activă la lupta 
oentru unirea Transilvaniei cu 
România.

Anii 1918—1932 — cînd a 
funcționat ca profesor de.lim- 
□ile română și latină la liceul 
,Andrei Șaguna- din Brașov, 
reprezintă o perioadă hotărî- 
;oare pentru Ilie Cristea. Stu
diind, conferențiind sau scri
ind articole critice despre di
verse aspecte ale societății în 
zare trăia, el își dă seama de 
rolul istoric al clasei munci
toare, al luptei acesteia, con- 
lusă de Partidul Comunist 
Român. El parcurge drumul de 
la intelectualul protestatar la 
cel de simpatizant și apoi de 
militant comunist

Activitatea sa revoluționară, 
n deceniul al patrulea, mai 
lies. îmbracă forme variate, 
ișa după cum situația o cerea.

In primul rind se remarcă 
ictivitatea sa de publicist Este 
mereu prezent în coloanele 
mor ziare muncitorești sau 
lemocrate ca : „Gazeta Tran
silvaniei-, , Cuvântul liber”. 
.Bluze albastre", „Adevărul-, 
.Brasoi Lappok", „Dimineața". 
.Societatea de mîine" ș.a. unde, 
m semnătură proprie, sau cu 
pseudonimele M. Caligula. Ion 
Proletarul, P. Volbură. Petru 
□orvin, abordează de pe pozi-

țiile clasei muncitoare o arie 
largă de probleme economice, 
sociale și politice.

Din însărcinarea P.C.R., Ilie 
Cri stea ia parte activă la edi
tarea unor organe legale de 
presă ale partidului, între care 
și revista „Spre stînga", apă
rută în 1931. Ani la rind, pana 
lui militează în direcția luptei 
hotărite pentru apărarea liber-

cu oameni de seamă de știin
ță și cultură, democrați, anti
fasciști, simpatizanți sau mem
bri ai partidului comunist, el 
a făcut parte, îndeplinind di
ferite funcții de conducere, 
din : „Comitetul antirăzboinic" 
(1932), „Comitetul antifascist" 
(1934), „Amicii U.R.SS." (1934), 
„Societatea pentru întreținerea 
raporturilor culturale dintre

tăților democratice, a integri
tății statului român, pentru 
pace și prietenie cu toate po
poarele, împotriva primejdiei 
hitleriste.

Un alt aspect al activității 
neobosite a lui Ilie Cristea 
pusă in slujba idealurilor cla
sei muncitoare, ale poporului 
muncitor, a fost participarea 
sa directă la crearea a o serie 
de organizații legale de masă 
îndrumate de P.C.R. împreună

România și Uniunea Sovieti
că" (1935), „Comitetele cetățe
nești “ (1935) etc. Cu ajutorul 
acestor organizații legale, ca 
și al altora de acest fel, parti
dul comunist a putut să-și ex
prime deschis, în fața maselor 
de oameni ai muncii, poziția 
sa în cele mai diferite proble
me ale epocii.

Datorită activității sale re
voluționare, în acești ani a fost 
mai tot timpul urmărit, perse-

EXPOZIȚIE

BIENALA
DE APTĂ

POPULARĂ
SUCEAVA (de la cores

pondentul nostru)
La Hanul domnesc din Su

ceava s-a deschis zilele tre
cute expoziția bienală de artă 
populară organizată de Casa 
regională a creației populare. 
Vizitatorii pot înti/ni aici ex
ponate reprezentând toate ge
nurile creației artistice: țesă
turi, portul popular, unelte ți 
obiecte decorative din lemn. 
Un loc deosebit in cadrul ex
poziției a fost rezervat vesti
tei ceramice de Marginea, 
precum și ceramica smălțuită 
de Rădăuți.

Pentru viitorii vizitatori

ai Focșanilor

Pentrn turiștii care 
vor vizita Focșanii, 
se amenajează în 
central orașului un 
local cu specific 
vrincenesc, cu trei 
nivele. Aici 
funcționa o

SEARA
(Urmare din pag. I)

expunere solară. Cărțile 
de vizită ale localurilor se 
prezintă azi variat. Alături 
de restaurantele de timp 
clasic, profilate pe bucă
tărie internațională, căreia 
i se adaugă drept punct 
de atracție orchestrele care 
invită la dans prin ritmu
rile lor vioaie, au apărut 
individualitățile. Restau
rantul „Orient" este profi
lat pe preparatele de bu
cătărie orientală, în care 
domină specialitățile do
brogene. O notă în plus 
ar fi adus la personalita
tea acestui restaurant cos
tumarea ospătarilor în 
veștminte specific orientale, 
ca și introducerea unor e- 
lemente decorative speci
fice. O reușită cramă este

C. B.C.
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cutat, arestat, judecat sau eon- 
damnat. Astfel. în 1931 e ju
decat și mutat disciplinar la 
Aiud ; în 1937 e din nou jude
cat și mutat disciplinar la 
Dumbrăveni ; în 1939 e jude
cat la Cluj și întemnițat; iar 
în 1940 este internat in lagă
rul din Caracal și apoi în ce’, 
din Tg. Jiu, unde va sta pînă 
în 1944. Nici o măsură repre
sivă nu i-a putut insă zdrun
cina încrederea în convingerile 
sale comuniste, în victoria 
cauzei pentru care lupta par
tidul comunist

După victoria insurecției na
ționale antifasciste din august 
1944, eliberat din lagăr, des: 
grav bolnav, Ilie Cristea îș: 
reia pentru un timp munca de 
profesor, la Liceul „Gh. Șin- 
cai" din București; concomi
tent, desfășoară activitate de 
publicist comunist și indep - 
nește diferite funcții pe Urne 
de stat

El încetează din viață la 10 
august 1958.

Educat de partid în spirt 
dragostei nețărmurite per. 
patrie și poporal româm in 
lectualul comunist Ilie Cristea 
și-a închinat întreaga sa viată 
cauzei prosperității Romă: 
libertății poporului nostru.

Premiile Uniunii artiștilor plas
tici din acest an reunește în ge
neral nume de tineri artiști, unii 
chiar foarte tineri, afirmați vi
guros în expoziții personale sau 
colective, prin lucrări de am
ploare în domeniul artei monu
mentale, a căror personalitate ar
tistică tinde să prindă un contur 
definitoriu, pregnant în peisajul 
plasticii contemporane. Deși di
feriți ca viziune, ca modalități de 
expresie artistică (în granițele 
fiecărui gen) îi unește preocu
parea lor permanentă de înnoire, 
de abordare a unui limbaj sin
tetic și esențializat, de exprimare, 
cel mai adesea în tonalități poe
tice, lirice, a valorilor umane. 
Acum, la un scurt timp după a- 
cerdarea distincțiilor am vizitat 
(și felicitat) pe cîțiva dintre ar
tiștii premiați care ne-au împăr
tășit impresiile de moment.

VASILE CEL MARE (pre
miul al 11-lea, pictură): „Perso
nal încerc o mare satisfacție. 
Cred că orice artist, în această 
situație ar încerca același senti
ment. E firesc. La aceasta se a- 
daugă acela, că premiile, sînt 
foarte echilibrate, reflecind în 
general valorile plastice indubi
tabile ale ultimei perioade de 
timp, cd acestea reprezintă în li
nă mari o generație, o generație 
tinări, de făgăduieli conținute, în 
cea mai bună parte acoperite. Aș 
erau să mai adaug că Premiile a- 
cestui an. au răsplătit și eforturi
le unor tc'entați artiști din pro- 
cmâe (dl căror rol de ferment ar-

tistic în filialele respective ar tre
bui să se accentueze, să includă 
cu timpul și nume noi). Aș cita 
cîteva: Victor Goga (Timișoara) 
premiul al Il-lea pentru sculp
tură, Emilia Apostolescu, (Bra
șov) și Silviu Liviu Florian 
(Cluj) premiul al III-lea pentru 
pictură, Nicolae Apostol (Baia 
Mare) și Dumitru Cionca (Ga
lați) premiul al Il-lea pentru 
grafică".

GH. ILIESCU-CĂLIN EȘTI
(premiul b, sculptură): „Acest 
premiu a coincis cu împlinirea 
vîrstei de 35 de ani. O întâm
plare care m-a obligat însă să 
privesc în urma acestui moment, 
în fața acestui moment. Cu im
purități, cu întoarceri (ce greu 
de suportat sînt drumurile înfun
date I), simt că mi-am realizat 
totuși, în mare, intenția plastică, 
tiparul de forme, de materie al 
gîndului, și poate... al acelui im
perativ inefabil, dar tiranic, care 
caută izvoare în afară și pe care 
limba l-a numit sentiment. Cred 
că aci literele contează foarte 
puțin. înainte văd cîteva lucrări. 
Asta interesează mai puțin, poate.

Văd însă „lumea" de volume în 
care voi evolua. O lume de vo
lume mari, tari și pline ca ener
giile, ca frunctele. E greu să le 
apreciezi în viitor valoarea, cu 
toate că le-aș dori și lor un pre
miu. Premiul pe care l-ar acorda 
fiecare privitor și pe care nu mi 
l-ar anunța litera sau cuvîntul“.

GEORGETA NĂPĂRUȘ (pre
miul al Il-lea, pictură): „Mă 
bucură premiul. Și mă neliniș
tește puțin în același timp. Mă 
silește într-un anume sens să 
simt răspunderi în fiecare linie, 
în fiecare valoare cromatică. Nu 
știu cum voi evolua, care va fi 
valoarea viitoarelor lucrări, cum 
le va primi publicul, și asta mă 
neliniștește puțin, așa cum vă 
spuneam. N-aș vrea în același 
timp să-l înțelegeți ca pe un sen
timent paralizant, care mi-ar răpi, 
mi-ar anihila ceva din forța, din 
dorința de creație. Procesul a- 
cesta se situează dincolo de epi
sodic și se desfășoară uneori, 
dincolo de viața artistului. Să 
așteptăm întâlnirile viitoare".
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„Dobrogea" din Constan, 
ta, în care elementele de 
construcție tipic românești, 
grinzile, împletiturile de 
nuiele sau papură dau o 
notă cu totul aparte in
tr-un local în care — spre 
satisfacția consumatorilor, 
fi, de ce n-am recunoaște, 
și a reporterilor — vinu
rile casei au fi ele o per
sonalitate la fel de marca
tă. Mai vechi în geografia 
litoralului, restaurantul fol
cloric „Miorița" din Ma
maia s-a specializat in 
reușite „seri românești", 
foarte mult gustate 
oaspeții străini. Un 
favorabil bate fi în
țeaua barurilor de noapte. 
După prima explozie de 
fantezie și originalitate a 
anilor trecuți, materializa
tă prin barul roman de la 
Eforie, anul acesta au a-

de
vînt

re-
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Dar reahzatcră i 
Les cal».* analize? 
fcesurii. F aedul 

a de% esut 
spectacular, a 
tramă, caractere, 
uauke mumere*. 
zra a devenit premrză, de- 
menstrație anulati-

Xu convinge deloc re
cuzita de tragedie antică 
cu care s-a travestit tra
ma. Femeile satului sînt 
dispvse in coruri și sce
nariul le rezervă momente 
de comentariu. X'umai că 
sensul acestui comentariu 
este străin adesea de 
vitate, de latență, 
reflexivitate. „Gura 
tului", neprelucrată 
direcția meditației și 
plificării lirice nu se în
corporează în specia este
tică vizată. Gruparea fe
meilor, generînd un col
portaj pitoresc rămîne în 
film un artificiu, vizînd 
sensuri estetice la care, 
din păcate, nu ajunge. Ae-

invecur 
furniza: 
stil ri 
Ccochi-

p»-
d.

bl
am-

Dar erocje hhmlrz se 
tacxo-tesc, proporțional cu 
amphncarea pretențiilor. 
„Zodia fecioarei’ e un 
spectacol c-emato grafic, 
in cadrul «căruia „story"-ul 
e o osatură pe care se 
construiește un întreg e- 
șafodaj multicolor, bizar, 
zgomotos, de numere a- 
tracuve. In ..Zodia fecioa
rei- găsești texte folclo
rice, alai carnavalesc, dans 
tătăresc, călușari, vestigii 
antice, automobile, străini 
bronzați, cu utilare și ves
timentație „â la 
Rezultă un fel de 
civilizațiilor și al 
lor, pitoresc, dar 
dezordine inacceptabilă 
în ordine culturală, 
tenția lui e de a 
monstra fecunditatea, dar 
expune cu o lipsă de dis- 
cemămînt valoric, ignoră 
cu atîta jovialitate semni
ficația reală a „mostre
lor", îneît ai impresia că 
organizatorii sînt din tri
burile acelea care eva
luează obiectele după vio
lența culorilor. Mitologia, 
folclorul-muzical, coregra
fic, istoria, devin un fel 
de condimente spectacu
lare care consumate ma
siv, abuziv, maschează 
complet seriozitatea și 
temeritatea intenției pri
me. Un film care plecase 
de la cultură și viza cul
tura, tolerează, paradoxal, 
o propagandă strident a- 
culturală.

page", 
tîrg al 
stiluri- 
de o
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ORAL 1967

EXAMEN IN MARILE
AMFITEATRE

Trei săptămîni sute de studenți 
brașoveni au susținut un examen 
deosebit în cele mai mari amfitea
tre — ogoarele regiunii. La Ag
nita și Brădeni, la Șura Mică 
și Hoghiz, în toate G.A.S. unde 
au fost constituite tabere de 
muncă patriotică ale studenților, 
aceștia s-au făcut repede pre- 
țuiți.

G.A.S. Codlea. Cei 31 studenți 
ai Institutului pedagogic se o- 
dihnesc. Profităm de aceasta și 
discutăm cu Gheorghe Amorări- 
ței, preparator.

— Ne-am simțit bine. Acest 
„examen" fiecare l-a trecut cu 
note dintre cele mai bune.

— Ce lucrări ați executat ?
— în prima zi, am cules căp

șuni, 930 kg, am executat săpă
turi la seră. Teodor Cîrlănescu, 
de Ia Facultatea fizico-chimice, 
a realizat într-o zi două norme. 
Ei, da, bătăturile nu se mai văd 
în podul palmei, dar rezultatul 
muncii e înscris alături de cele
lalte : norme la cosit, la prășit 
castraveți, la plivit sfeclă... Seara 
locuitorii orașului ascultă cîntecul

ce străbate pînă departe. Ii recu
nosc, sînt studenții! Vin de la 
muncă .’

G.A.S. Rîșnov. La sediul 
G.A.S. doar portarul. „Pe stu
denți îi găsiți la „Farmacistul"... 
unde sînt șirele de fîn. N-o să-i 
recunoașteți, așa că vedeți întîi 
de brigadier..." Intr-adevăr, ma
tematicienii sînt greu de recu
noscut. Pe platformă Anghel 
Constantin și Dogărașcu Petre 
prind un braț bun de fîn și-l a- 
runcă cu precizie înălțînd stogul.

— A mers ceva mai greu la 
început, precizează maistrul 
Sbîrcea Marius dar ne-au fost 
de mare ajutor. Comparați : •*» 
4 zile au dat gata 5 ha ; azi (13 
iulie)... 4 ha. Băieții s-au între
cut pe ei.

Peste 500 de studenți trăiesc 
febra ultimelor „examene". In cu- 
rînd cei mai buni vor pleca în 
excursie, în Deltă. Printre chipu
rile bronzate : Dogărașcu, Stoi- 
chiță Ion, Comșa Dumitru, 
Stoicănescu Nicolae.

părui Jbarul iastm“ fi 
„barul african" — unități 
oarecum experimentale 
dar al drot succes ii obli
gă pe organizatorii vieții 
de noapte de pe litoral să 
apeleze mai des la fante

le 
Se 
câ 

fă
ina-

zia care, după cum 
vede, nu le lipsește, 
poate afirma, așadar, 
alimentația publică a 
cut un categoric pas 
inte. Și, cum spun france
zii (aflați în mare număr 
pe litoral) „noblesse obli
ge", pentru a merge, un 
pas obligă la altul. Sau, 
tradus mai direct, ambian
ței de gust a interioarelor 
unităților restaurantiere 
nu-i stă bine decît în pre
zența unei muzici de cali
tate, a unor spectacole de 
varietăți realizate cu ver
vă, fantezie și gust.

DE LA NEPTEN Ș! APOLLO ADIINAIE...
RECOLTE Șl RECOLTE

La cele 192 000 hectare cu grîu recoltate pînă 
ieri pe ogoarele regiunii Dobrogea ne vedem 
obligați să aducem și noi o adăugire. De pe cele 
100 hectare de nisip, cât măsoară plaja litoralu
lui, 189 350 de turiști recoltează zilnic cantitatea 
nelimitată de ultraviolete, sănătate și bună dis
poziție.

tice, interviuri cu oaspeții străini, o oră de pro
gram muzical în fiecare din cele 5 limbi, anec
dote și umor, și un buletin meteo-rutier pentru 
posesorii de turisme. Radio-vacanța este cel de al 
treilea ziar al litoralului. Aici mai apar editate 
de O.N.T. pentru oaspeții străini ziarul Vacanța 
însorită și ediția noastră estivală.

RECORD
RADIO-VACANȚA TRANSMITE
Litoranzii au trăit ieri un eveniment deosebit. 

Radio-vacanța — postul de emisiune al litoralu
lui — a transmis prima emisiune. Radio-vacanța 
emite zilnic între orele 9-14 și 17-18 în 5 limbi : 
română, franceză, engleză, rusă și germană pe 
lungimea de undă de 228 M.H. Emisiunea radio- 
vacanței cuprinde scurte buletine de știri, repor
taje de prezentare a stațiunii și a traseelor turis-

Temperatura nisipului a fost ieri pe litoral în
tre orele 11-13,30 de circa 40 grade C. Ea repre
zintă recordul acestui sezon dar pînă la atinge
rea recordului maxim mai sînt necesare 10 grade. 
Centrul meteorologic din Constanța anunță lito- 
ranzii să sporească investițiile pentru cumpăra
rea tămăduitorilor solari. Cine se scumpește la 
iaurt, vai de pielea lui !
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IN LIBRĂRIINou în această vacantă
Vizita delegației

TABERE
PE SPECIALITĂȚI A ROMÂNIEIIugoslav

HARTA TURISTICĂ

Delegația Uniunii Tineretu
lui Iugoslav, condusă de Sra- 
bovic Meho, membru al Pre
zidiului C.C. al U.T.I., care, la 
invitația C.C. al U.T.C. se află 
în țara noastră, a fost primi
tă joi, după masă, la Comite
tul regional U.T.C. Dobrogea.

în cursul zilei de vineri, 
oaspeții au vizitat litoralul ro
mânesc, tabăra studențească de 
la Costinești, Muzeul regional 
de arheologie și Acvariul din 
Constanța.

Delegația își continuă vizi
ta în țară.

• A sosit în Capitala tovară
șul Drahomir Kolder, membru al 
Prezidiului și secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., îyi va 
petrece concediul de odihnă în 
țara noastră.

La aeroport, oaspetele a fost 
întîmpinat de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Erau de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București și membri ai ambasa
dei.

© Sîmbătă dimineața, într-un 
pavilion al Complexului central 
de expoziții din Piața Scînteii s-a 
deschis o expoziție tehnică de 
sudură organizată de întreprin
derea „Sctweiss 
din Viena.

Technik-Gmbt

(Agerpres)

Festivalul filmului de la Moscova
Subiecte mai mult sau mai pufin

serioase și o comedie

/

Cu rare excepții, majorita
tea filmelor acestei săptămîni 
au tratat subiecte contempo
rane, avînd în centrul aten
ției lor noile probleme mora
le pe care le pune omului 
societatea. Belgia și Finlanda 
au brevetat două filme destul 
de asemănătoare atit ca pro
blematică cit și ca mediu so
cial in cadrul căruia evoluea
ză eroii. „Noi vom cînta ca și 
duminica", — Belgia, regia : 
Luc De Heuch; „Jurnalul 
unui muncitor" — Finlanda, 
regia: Rista Jorva.

„Cotitura" (Bulgaria) 
„Protejatul" (Iugoslavia) se o- 
cupă ambele de cazuri de 
conștiință. în primul, un bir- 
bat și o femeie care s-au iu
bit, reintilnindu-se intirrplă- 
tor, înțeleg că dragostea lor 
nu a murit ci a fost și este 
singurul și cel mai adevărat 
lucru din viața lor. Nici unul 
nu va acea curajul să o ia de 
la capăt pentru că fiecare

LA CEREREA SPECTATORILOR,

INCEPÎND DE LUNI, 17 IULIE

SE REIA LA CINEMATOGRAFUL

PATRIA DIN CAPITALĂ FILMUL

IN CULORI,

PANORAMIC SPART ACUȘ

De mai multi ani se propune ca elevii cei 
mai dotați la anumite discipline — partici
pant! și premianți la concursurile tradiționale 
de matematică, fizică, chimie, literatura ro
mână să fie reuniți, vara, în vacantă. în 
tabere de specialitate. Ca un stimulent. Si 
ca un prilej de a se cunoaște între ei, de 
a-și cunoaște preocupările, de a desfășura 
o viață de vacanță într-un dimat soiri tua] 
stimulativ. Și iată că. acum. în această va
canță. din inițiativa C.C. al U.T.C.. în colabo
rare cu Ministerul învățămîntului si cu so
cietățile de specialitate, li s-a adresat fina- 
Ibtilor concursurilor de literatură română, 
matematică si fizică invitația de a se întâlni 
în tabere destinate anume lor. Timp de 12 
zile, finalistii concursului de matematică — 
290 la număr — se întîlnesc la Bucșoaia. Cei 
200 de finalistă ai concursului de literatură 
română își vor stabili tabăra. între 2 și 15 
august, la Năsăud. 300 de fizicieni $i chimiști. 
începînd cu 19 iulie vor fi găsiți la Pâuleasa. 
regiunea Argeș, iar membrii cenaclurilor lite
rare se află. încă de sîmbătă. în tabăra de la 
Bușteni.

Programele alcătuite anticipează o viată de 
tabără interesantă, prin cadrul de odihnă 
pe care-1 oferă și prin activitățile științifice 
și distractive care îi vor reuni pe elevi. Fi
rește. sîntem la începutul unei experiențe și 
programul acestor tabere nu este invulnera-

bil. el se va perfecta în mers, pe măsura 
preferințelor membrilor taberei. Oricum, 
semnalăm debutul unei ințiative foarte 
interesante, care va stimula un spirit de 
emulație științifică între elevi.

In tabere s-au pregătit și sînt în curs de 
pregătire amenajări specifice. Vor fi puse 
la dispoziția elevilor biblioteci de speciali
tate. cu reviste și publicații în limbi străine, 
aparate de filmat. diafilme. un laborator 
foto în tabăra fizicienilor etc. Simpozioanele 
și întâlnirile vor reuni oameni de specialitate, 
cadre universitare, îi vor stimula pe elevi 
să discute despre noutățile din domeniul de 
activitate preferat. Serile distractive vor fi 
și ele profilate pe disciplinele taberei. Seară 
de matematică distractivă seară de rezol
vări de probleme distractive din domeniile 
fizicii și chimiei, concursuri „cine știe, răs
punde-. schimburi de experiență în legătură 
cu activitatea cercurilor, ședințe si con
cursuri de rezolvări de probleme matematice, 
concursuri de creație literară, șezători cu 
lecturi din creația elevilor, vor fi editate re
viste ale taberelor etc., etc...

Ne rezervăm dreptul de a reveni. în spa
țiul unei viitoare pagini, cu informații 
detailate despre viata primelor tabere pe 
specialități.

la u

Zilele acestea a apărut în librării „Harta 
turistică a României", care oferă tineretu
lui, miilor de iubitori de drumeție din 
țara noastră precum și numeroșilor turiști 
din străinătate elemente deosebit de utile 
pentru vizitarea frumuseților țării noastre. 
Această hartă, obiect indispensabil oricărui 
turist, cuprinde : relieful României; orașe, 
(de subordonare republicană, orașe reșe
dință de regiune, de raion), centre turistice 
importante precum și alte așezări. Cuprinde, 
de asemenea, zonele turistice de importanță 
deosebită, evidențiate prin circumscrierea 
lor, locuri de vînătoare și de pescuit, mar
cate prin semne convenționale, căile ferate; 
căile de comunicații rutiere

Harta mai conține traseele rutiere conti
nentale care trec pe teritoriul României, 
aeroporturile și legăturile aeriene interne 
și internaționale căile maritime, stațiunile 
climaterice și balno-climaterice, stațiile de 
benzină și atelirele de întreținere auto, 
monumente ale naturii, de artă, istorice, 
mînăstiri, muzee etc. agențiile O.N.T., ho
teluri, cabane, campinguri planuri-scheme 
ale principalelor orașe din România câ și 
punctele de vamă.

Zmeura la
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru) :
Terenurile agricole de sub 

munte aflate în raza de acti
vitate a raionului Teleajen nu 
sînt peste tot prielnice culturi
lor cerealiere. Oamenii s-au 
gîndit însă că le-ar putea va
lorifica mai bine folosind pe ele 
alte culturi. Si astfel le-au 
plantat cu zmeură de grădină.

este conștient de responsabi
litatea ce-i revine în noul 
destin pe care și l-au creat. 
Cu Nevena Kokanova in ro
lul principal filmul realizat de 
doi regizori debutanți, Todor 
Stoianov yt G. Ostrovski s-a 
impus atenției generale prin- 
tr-o formă artistică cursivă 
și elegantă.

In „Protejatul" regizorul 
Vlada Slijepcevic realizează 
lucid și necruțător cariera u- 
nui poet ajuns la succes nu
mai în urma unui lung șir de 
compromisuri, care compro
misuri îl vor costa insJ toc
mai stabilitatea succesului 
său.

Subiectele filmelor prezen
tate de S.L'.A. Sus pe scara 
de servidu) ți Anglia (Dom
nului profesor, cu dragoste — 
Sidney Poitier) sini aproape 
identice. Ambele povestesc 
dificila expener.ță a urna pro
fesor intr-un liceu specializat 
în educarea eatunior rebele.

PE ECRAN

Polul Nord
Astăzi, de aci, sînt exportate 

sute de tone de zmeură în țări 
ca : Austria, R. F. a Germaniei, 
Elveția, Suedia și altele. Zilnic, 
în această perioadă pleacă spre 
țările amintite din cooperativele 
agricole Măgurele, Drajna de 
Sus, Podenii-Vechi și altele, cite 
20—25 tone de astfel de fructe, 
care aduc unităților respective 
venituri deosebit de... fructuoase.

a copiilor crescuți în condiții 
materiale deosebit de grele 
care le-au marcat puternic 
caracterul.

După această serie de su
biecte serioase, cu probleme 
mai mult sau mai puțin gra
ve, am ris din toată inima la 
comedia italiană „Operația 
sfintului Ianuarie" explozie 
de comic și vervă napolitană 
în care alături de Nino Man
fredi, apare sub bagheta rea
lizatorului Dino Risi și regre
tatul actor Toto.

Pină acum mai toate filme
le s-au menținut la im nivel 
mediu, excepție iiând cîteva 
pelicule tntr-adevăr slabe ca 
Jdacerea fraților Nacas" 

Brazihc, ml sol
dat al ha Pancho V£a" — 
Mexic. Trthgrde filmelor dsn 
a doua săptămâni shst mas 
promițătoare. Să le așteptăm 
deci.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10;
12.15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19 ; 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele
9 ; 11; 13; 15; 17; 19.15; 21,30) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18 ; 21) ; Feroviar (orele

11,15; 13,45; 16,15;
; 21,15) ; Excelsior (orele

10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20,15) ;
Modern (orele 9 ; 11.30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GĂRIȚĂ — cinemascop 

rulează la Luceafărul (orele 
10 ; 12,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ;
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Glo
ria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,00 ; 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11.30 ;15,30 ; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20) ; Gri vița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 : 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45;

în Carpații Râsâriteni

renumite 
balneo-cli- 
ale tării :

Farmecul munților 
Gurghiului, Harghi
tei, Ciucului și Căli- 
manului atrag în ori
care anotimp din an 
numeroși tnriști din 
țară și de peste ho
tare.

Aici, patru dintre 
cele mai 
stațiuni 
materice 
Tușnad, Borsec, So- 
vata, Lacul Roșn și 
alte numeroase sta
țiuni cu caracter lo
cal, nu mai puțin 
importante din punct 
de vedere curativ, 
cabane turistice și 
vînătorești vor găz
dui în acest an la 
odihnă și tratament 
peste 100 000 de oa
meni ai muncii și 
alte cîteva zeci de 
mii de excursioniști.

Ce pregătiri au 
făcut edilii stațiuni
lor, lucrătorii din 
comerț și transpor
turi pentru primirea 
viitorilor vizitatori ? 
Iată cîteva noutăți. 

Mai intii, unitățile 
de alimentație publi
că cu specific local 
s-au reamenajat. Ce-

le mai importante, a 
căror recepție va a- 
vea loc în zilele ur
mătoare, sfrtft: „Stâna 
din Călimani1* de pe 
traseul Toplița-Bor- 
sec, hanul „La moa
ră la Făgădău" din 
apropierea Tușnadu- 
lui și „Cabana Bră- 
det“ de la Miercurea 
Ciuc își vor etala 
specificul local atît 
prin construcția ori
ginală din lemn ars 
și piatră cioplită, cît 
și prin originala lis
tă a meniurilor. O 
construcție nouă și 
două reamenajări îi 
vor întâmpina pe tu
riști la Sovata : un 
bufet din blocuri de 
sare pe malul lacu
lui Ursu și cabanele 
restaurant „Tivoli" 
și „Stâna de Vale".

In stațiunile de in
teres local, Jigodin- 
Miereurea Ciuc, Sze- 
kely-Odorhei, Bra- 
du-Toplița, Praid- 
Tîrgu Mureș, Ideciu- 
Reghin și altele s-au 
făcut de asemenea 
diferite amenajări de 
ordin edilitar,

Noi descoperiri arheologice

11,15; 13,45; 16,15); Bucegi
(orele 9 ; 11 ; 13.30; 10 ; 18,30 : 
21).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

Victoria (orele 18,45 ; 21).
FIUL SOLDATULUI

Lumina (orele 9,45; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.45)

ESCAPADA; FUGA; DUȘCA; 
DIALOG CU STELELE ; PEC- 
TINA; GUSTAV PESIMIS
TUL ; GUSTAV ȘAHISTUL

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare)

UN SURÎS IN PLINA VARA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 ; 13,45 ; 16 ;
18,30 ; 20,45) Miorița (orele 16;
18,15 ; 20,30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
— cinemascop

înfrățirea (orele 16; 18,15;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15; 17,45;
20.30) ; Volga (orele 8,30; 11 ; 
13,30; 16; 18; 21)

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7.45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30)
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15. 17,30 ; 20);
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15.45 18,15 ; 20,45)

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop 

mercial, și medical. 
Călătorii, vor găsi 
zilnic 8 autobuze în
tre Tg. Mureș și So- 
vata care fac legă
tura cu trenurile din 
Ciceu, Deda, și Răz- 
boieni. Din gările și 
autogările stațiuni
lor bagajele călători
lor sînt trasportate 
în autofurgonete pî- 
nă la serviciile de 
cazare. în general 
drumurile din incin
ta stațiunilor sînt în 
bună stare. Se sim
te, însă, nevoia mo
dernizării șoselei To- 
plița-Bors-ec.

La Tușnad, Sovata 
și Lacul Roșu sînt 
amenajate sau în 
curs de amenajare, 
campinguri cu o pa- 
pacitate de 150 de 
corturi fiecare. Au 
fost extinse și mo
dernizate cabanele 
turistice Lacul Ana, 
Piatra Unică, Mădă- 
raș și Bucin și nu
meroase vile din sta
țiuni.

Ion RlUREANU 
corespondent 

voluntar

Unirea (orele 18; 18,15 0 Pro
gresul (orele 1530 ; 19 ; 20,15)

DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop

Lira (orele 15,30 ; 1© 
JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop

Drumul Sării (orele 15,30;
17,45 ; 20).

DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop

Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

DENUNȚĂTORUL
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),
Colentina (orele 15,30 ; 17.45)

GR A
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop Stadionul 

Dinamo (orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20.30); Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20.30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN - Expoziție (orele 20.30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCH-CANCAN - Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL - Colentina (orele 20,30} 
TIMIDUL — Moșilor (orele 20,30)
FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL SI MOARTEA — cinemascop. Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

ÎNSEMNĂRI

Unde-i
centru-n

București ?
de OCTAV PANCU-IAȘI

Ghidîndu-se după aspecte 
edilitare exterioare sau mai 
aproape de adevăr, mimînd 
o frenezie fără motiv temei
nic, cel puțin deocamdată — 
autorii unui cunoscut (și va
loros, cred, prin melodia sa) 
cîntec de muzică ușoară își 
pun cu candoare întrebare : 
„unde-i centru-n Bucu
rești ?“ și își răspund tot ei 
că așa ceva e greu de preci
zat, șterse fiind deosebirile 
dintre cartierele centrale și 
periferii. Repet, sub aspect 
strict arhitectural (oare ar 
putea cineva nega sau nu
mai subaprecia poezia mo
dernă a amplasării, dinamica 
construcției, paleta coloristi- 
că oferită de unele blocuri 
și chiar cartiere bucurește- 
ne întregi ?) cântecul pome
nit nu sună fals, diferența 
dintre centru și zonele măr
ginașe ale orașului fiind eli
minată cu desăvîrșire, terme
nii de antiteză dispărînd sub 
proiecte și realizări ce ono
rează pe edili și ne lasă pe 
toți ușor cuceriți de un sen
timent de perpetuă satisfac
ție.

Dar dacă, deși mulțumiți 
sub aspect arhitectural, nu 
ne limităm la această mulțu
mire și ne mai gîndim la alte 
101 sau 1001 de aspecte ?

Dacă ne gîndim la frec
vența cu care’ sînt stropite, 
să zicem, bulevardele ultra
centrale, Bălcescu sau Ma- 
gheru și, să mai zicem, peri
fericele bulevarde ale Mun
cii sau Mărășești.

Dacă ne mai gîndim la o- 
perativitatea cu care între
prinderea de electricitate în
locuiește becurile defecte pe 
Calea Victoriei, de pildă, și 
tot de pildă, pe strada Cor
nișei, arteră principală în 
noul cartier Titan.

Dacă ne referim la apro
vizionarea magazinului „U- 
nic" de pe bulevardul Ma- 
gheru — ca să alegem unul 
central Ia întîmplare — și 
vrem să facem o comparație 
cu oricare magazin cu auto
servire din... de asemenea, 
oricare cartier periferic al 
Capitalei.

Dacă ne duce mintea la 
calificarea, competența, gra
dul de însușire a normelor 
de comportare civilizată, de
centă, ale unui vînzător de 
la magazinul universal „Vic-

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

Vitan (orele 15,30; 18)
APE LIMPEZI — cinemascop 

Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ; 21) 
MOARTEA VINE PE PLOAIE

Popular (orele 15,30; 18;
20,30) Cotroceni (orele 15.30; 
18 : 20.30).

MAIORUL $1 MOARTEA 
cinemascop

Aurora (orele 9
15,45 ; 18)

TIMIDUL
Moșilor (orele 15,30; 18) 

RELAXEAZĂ-TE DRAGA!
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)

DINI 

toria", de exemplu, și lipsa 
de calificare, incompetența, 
gradul coborît aproape de 
zero în materie de compor
tare civilizată, decentă, ale 
vînzătorilor din... doamne, 
cîte exemple se înghesuie să 
mi se agațe de peniță, cule
se din magazine situate în 
Drumul Taberei, Berceni, 
Jiului, Floreasca...

Se înșeală cine crede că se 
poate stabili un raport de 
egalitate între punctualitatea 
cu care încep spectacolele la 
cinematografele „Patria“, 
„Republica", „București", pe 
de o parte — și pe de altă 
parte lipsa de punctualitate 
cu care se stinge lumina în 
săli ca ,,Rahova", „Vitan". 
(La capitolul săli de cinema 
nu mai pomenim despre cu
rățenia celor periferice, des
pre izurile ce sălășluiesc în 
ele, ocrotite și binecuvîntate 
de responsabili tăietori de 
frunze la clini).

Persistă în greșeală cel 
care poate crede că, așa 
cum găsește frapiere, olivie- 
re, șervețele, talgere pentru 
bere pe masa unui restau
rant sau chiar a unui bufet 
de mîna a doua central, tot 
așa le va găsi pe acestea la 
noua și eleganta bodegă 
„Rucăr" din cartierul Baba 
Novac or la alte restaurante 
și bufete din noile cartiere.

„Unde-i centru-n Bucu
rești ?“ se întreabă cunoscu
tul cîntec.

Unde să fie ?
Din multe, multe prea 

multe motive el se află un
de a fost și pînă acum, 
unde a fost adică și înainte 
de noile construcții care 
ne-au înzestrat Capitala cu 
cîteva admirabile din punct 
de vedere arhitectural (și, 
desigur, nu numai arhitectu
ral) cartiere periferice.

Și e păcat că există aceste 
multe, mult prea multe mo
tive.

Și nimic nu le îndreptățeș
te existența.

Și textul cîntecului ar tre
bui să ne placă cel puțin în 
egală măsură cu melodia, să 
nu ne zgîndăre un of pe care 
chiar dacă n-a avut intenția 
să-1 escamoteze, a izbutit 
să-1 îndulcească peste ceea 
ce îi este îngăduit artei (dacă 
nu vrea s-o etichetăm drept... 
periferică !)

BANDA DE LAȘI
Viitorul (orele
20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15.30 ; 18)

SPIONUL — cinemascop
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

15,30; 18;

DUMINICĂ 16 IULIE
PROGRAMUL I

8.00 — Teatru radiofonic pen
tru copii : Subterana secretă, 
Scenariu de Victor Popa ; 12.00
— De toate pentru toți ; 13.10
— Estrada duminicală ; 17.30
— Concert simfonic popular ;
18.15 — „Zig-zag muzical" — 
muzică ușoară ; 20.30 — Teatru 
scurt : Bunicul nostru drag de 
Stanley Houghton ; 22.30 Mo
ment poetic. De dragoste. Ver
suri de Dimitrie Anghel ; 22.40
— Un disc nou de canțonete : 
Mario del Monaco ; 23.00 — Mu
zică de dans.

PROGRAMUL II

10.45 — Actualitatea cinema
tografică ; 11.00 — Concertul in

mă
Campionatul mondial de scri

bronzMedalii de 
floretistelor române

(Agerpres).

cite 2 victorii. Ileana 
a cîștigat un singur

de camioană mondia

MONTREAL 15
— Selecționata feminină de 
floretă a României a cîștigat 
medaliile de bronz, clasîndu-se 
pe locul 3 în turneul final al 
campionatului mondial de la 
Montreal. In meciul pentru 
locurile 3—4, echipa României 
a terminat la egalitate: 8—8 
cu echipa Italiei, obținînd vic
toria datorită unui tuș-averaj 
mai bun (41—47). Cele mai 
multe victorii au fost realizate 
de Ecaterina Iencic — 3. Olga 
Orban-Szabo și Ana Ene au 
obținut 
Drîmbă 
meci.

Titlul
lă, a revenit echipei Unga
riei. Floretistele maghiare au 
făcut 8—8 cu echipa U.R.S.S., 
însă au fost declarate învin
gătoare tot în baza unui tuș- 
averaj mai bun (46—47). Cla
samentul final: 1. Ungaria ; 2. 
U.R.S.S.; 3. România ; 4. Ita
lia ; 5. Polonia; 6. Franța.

In ansamblu, sportivii din 
România, care au participat 
numai la proba de floretă (in
dividual și pe echipe), au a- 
vut o comportare bună. Echi
pa masculină a cucerit meda
liile de aur și titlul de cam
pioană a lumii, iar echipa fe
minină a obținut medaliile de 
bronz. Olga Orban-Szabo 
clasat pe locul 4 
dividuală. Fără 
bilanț pozitiv.

s-a 
in- 
un

în proba 
îndoială,

de finală ale 
din

• în sferturile 
probei de simplu bărbați ... 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la DUsseldorf, 
campionul român Ion Țiriac 
l-a întâlnit pe francezul Jean 
Claude Barclay. Victoria a re
venit lui Barclay cu scorul de 
6—1, 6—2.

în sferturile de finală ale 
probei de dublu masculin, cu
plul australian Allen Stone— 
John Caramichael a învins cu 
6—8, 6—4, 7—5 pe Țiriac—
Năstase (România).

• Cu prilejul unul concurs 
de atletism desfășurat la Le
ningrad, atletul sovietic Ro
muald Klim a aruncat cioca
nul la 70,90 m. Recordul lu
mii este de 73,74 m și apar
ține maghiarului Szivotski.

registrat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George 
Enescu" ; 15.10 — Concurs cu 
public ; 18.00 — Opereta „Ca
melot" de Loewe (montaj mu- 
zical-literar). 19.20 Revista lite
rară radio (reluarea emisiunii 
din 15 iulie) ; 20.00 — Din în
registrările pianistului Vladimir 
Horowitz ; 23.20 — Ciclul „Sim
foniilor de Beethoven" : „Sim- 
nia a IV-a în Si bemol major ; 
0.01 — Muzică de dans.

DUMINICA 16 IULIE
9.00 — Cum va fi vremea, as

tăzi ? ; 9.02 — Gimnastica de 
înviorare ; 9.10 — Emisiune pen
tru copii și tineretul școlar;
10.45 — Emisiunea pentru sate ;
12.15 — Concert simfonic ; 17.00 
— Campionatele internaționale 
ale României la sărituri în apă ;
18.30 — Magazin 111 ; 19.30 —
Telejurnalul de seară ; 19.50 — 
Seară de dans — ritmuri vechi 
și moderne ; 20,20 — Film ar
tistic : Cavalerul Pardaillan ;
21.45 — Instantanee de vacanță
(Emisiune mizicală) ; 22.10 —
Invitata 
suedeză 
Lizell ;;
noapte ;

noastră : Cîntăreața 
de muzică ușoară Nina 
22.35 — Telejurnalul de 
22.45 — Telesport.
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Atacul de la Da Nang
® Baza aeriana americana o mare imensa
de flăcări • 20 de avioane distruse de forfele 

patriotice
Marea bază militară aeriană americană de la Da Nang, care 

concentrează o mare parte a potențialului de luptă al S.U..A. din 
Vietnamul de sud, a fost în noaptea de vineri spre sîmbătă ținta 
unui puternic atac al unităților patriotice.

Acțiunea, relatează corespon
dentul agenției UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, a fost de
clanșată imediat după miezul 
nopții, cînd pe neașteptate, 
obuze, mortiere și rachete au fost 
lansate asupra bazei. Au fost a- 
tinse depozitele de bombe și mu
niții, astfel că, în mai puțin de 
10 minute, uriașa bază a deve
nit o mare imensă de flăcări. 
Atacul a durat patruzeci de mi
nute, dar, după cum apreciază 
agenția FRANCE PRESSE, el a 
reprezentat „cea mai distrugă
toare acțiune lansată asupra ba
zei de la Da Nang" (atacată în 
alte două rînduri în cursul aces
tui an), fiind totodată una din 
cele mai puternice operații ini
țiate de patrioți de la începutul 
războiului. Pagubele materiale 
provocate de atacul patrioților 
sînt evaluate Ia aproximativ 48 
de milioane dolari. întreaga bază 
— citează în legătură cu aceasta 
agenția U.P.I. declarațiile colone
lului Robert Maloy — „este aco
perită cu schije, și aproape fie
care avion are cîte o avarie". în 
total, au fost distruse 20 de avi
oane : 8 bombardiere supersonice 
de vînătoare de tipul „F-4C

Phantom", 3 avioane „C-130 Her
cules", uriașe cvadrimotoare de 
transport și alte 10 aparate de 
tipul „Phantom". Totodată se 
menționează că flăcările au dis
trus sau avariat cel puțin 15 eli
coptere. Au fost, de asemenea, 
atinse de tirul patrioților pistele 
de decolare, precum și patru clă
diri unde erau cazați militarii 
americani. Avarii de mai mică 
importanță, precizează agențiile 
de presă, au fost provocate a-

proape tuturor Hădinky și depo
zitelor din perimetrul bazei.

Cu aproximativ o oră iraLzar 
de declanșarea a taro to; o 
soare situată la .- 30
de kilometri depărtare de Da 
Nang a fost pnnsă sub focal pa
trioților. Garniz- ---------------------gwxera»-
mentalâ care o apăra a fost da- 
trusă și, conform unui cooosxxat 
de la Saigon, aprorimativ 1300 
de patrioți și persoane criile ares
tate de autorități an fost elibe
rate. O acțiune simdară a 
loc în micul oraș Hoi An, unde 
patrioții au lansat obuze și moe- 
tiere asupra instalațiilor taberei 
prizonierilor de război.

\ rrtvseri Ia

„Laosul ar putea fi tîrît intr-un război la fel de greu ca cel din 
Vietnamul de sud". Afirmația aparține unui ziar britanic SCOTS
MAN și a fost încredințată tiparului cu multe luni în urmă. Pro

nosticul putea părea, unora, hazardat, o frază oarecare scrisă in 
fugă de un gazetar pesimist. Dar fraza cu rezonanța unui sem
nal de alarmă, exprima o realitate care, mai apoi, a fost pusă în 
relief de fenomenele neliniștitoare din această țărișoară asiatică cu 
numai două milioane de locuitori. In aceste zile, cînd bombardie
rele B-52 decolînd de pe bazele tailandeze aruncă încărcătura lor 
aducătoare de moarte asupra așezărilor pașnice din zonele con
trolate de forțele patriotice laoțiene, cînd casele devin ruine iar 
familiile sînt îndoliate, asocierea cu cele ce se întîmplă în Vietna
mul vecin se impune. La Washington circulă mai de mult ideea 
unui „al doilea front" în Laos. Planurile și-au schimbat mereu 
autorii și denumirile convenționale dar esența lor s-a păstrat: in
tervenția deschisă împotriva poporului laoțian. De altfel, militarii 
americani împodobiți cu titlul de „consilieri" (vă amintiți evoluția 
vietnameză?) sînt o veche prezență în statele majore ale trupelor 
dreptei laoțiene. In conflictul vietnamez, Laosul reprezintă un punct 
vital dat fiind așezarea sa geografică, între Tailanda și cîmpul de 
operațiuni din Vietnam. Laosul are o valoare strategică deosebită 
pe care subalternii lui Westmoreland nu încetează să o sublinieze 
și pe care au relevat-o chiar și experți din Washington. Comen-

„AL DOILEA
radkrxi FrpTtfîei seu 
aâsftă A» li Mmevts FRONT4

din Orientul
Mijlociu

astăzi cuvintul com-

Situația

A -

septembrie

AUSTRIA: Clădirea universității din Viena

WJ 15
c

In așteptarea lunii

In Congo (Kinshasa) viața 
revine la normal după ce 
unitățile armatei naționale 
congoleze au lichidat rebeli
unea pusă la cale de merce
nari în orașele Kisangani și 
Bukawu. Frontierele au fost 
redeschise iar traficul aerian 
a fost reluat și restricțiile de 
circulație impuse cetățenilor 
străini au fost anulate. La 
Kinshasa sosesc avioane cu 
cetățeni străini și soldați con
golezi venind de la Kisangani 
unde au avut loc ciocniri cu 
mercenarii.

Zguduitoare dezvăluiri prhsnd comerțul a copii

din Mozambic

„Cine mai cunoaște 
prachicos și cine știe ce înseamnă el? Com- 
prachicos sau Comprapequenjos erau un soi 
de bandiți foarte prosperi. Le mergea vestea 
și faima în secolul al șaptesprezecelea, au în
ceput a fi uitați în cel de-al optsprezecelea 
veac pentru ca astăzi să nu mai audă nimeni 
nimic de ei“«

Astfel scria în urmă cu 
un secol Victor Hugo, 
despre indivizii fără 
scrupule și fără inimă care 
cutreieraseră ani de-a rîn- 
dul Europa, cumpărînd 
copii, schilodindu-i și 
transformînda-i în adevă- 
rați monștri, purtați prin

bîlciuri spre a aduce cîș- 
tig gras.

Este, poate, de necre
zut dar ceea ce părea a fi, 
în anul 1S69 — cînd Hugo 
scria rîndurile amintite — 
un coșmar îngropat in ne
gurile unui trecut fără in

to nlek

Ambasadorul României la Bonn

BONN 15 (Agerpres) — La 
14 iulie 1967, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Heinrich Lubke, a primit pe am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România, Constantin Oancea, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Ambasadorul român a adresat 
președintelui Republicii Fede
rale a Germaniei, în numele pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, urări de sănătate, 
fericire personală, urări de pace 
si prosperitate populației Repu
blicii Federale a Germaniei.

El a arătat că „dezvoltarea 
rapidă a potențialului economic 
creează României posibilități de 
extindere a relațiilor de colabo
rare internațională cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
social-economică, pe baza res
pectării independenței și suvera
nității naționale, a egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile in
terne".

în încheiere, ambasadorul 
Constantin Oancea și-a exprimat 
speranța că în îndeplinirea mi
siunii sale se va bucura.de bună
voința președintelui și guvernului 
federal.

în răspunsul său, președintele 
Republicii Federale a Germaniei, 
Heinrich Lubke, l-a felicitat pe

ambasadorul român spunînd, în
tre altele, următoarele : „La în
deplinirea misiunii dv. veți pu
tea pomi de la stadiul cu ade
vărat îmbucurător care există 
încă de pe acum în relațiile din
tre cele două țări. Aceasta se 
refera, înainte de toate, la dome
niile economic, tehnic, științific 
și cultural care ocupă un loc atit 
de important în viața națiunilor 
noastre".

După ce a subliniat câ guver
nul federal va sprijini toate stră
duințele îndreptate spre îmbu
nătățirea raporturilor dintre Re
publica Federală a Germaniei și 
Republica Socialistă România, 
președintele federal Heinrich 
Lubke s-a declarat de acord cu 
ambasadorul român că .«stabili
rea relațiilor diplomatice trebuie 
și poate servi nu numai relațiilor 
dintre cele două țări, d și cau
zei destinderii și securității in 
Europa și în lume".

In încheiere, președintele Re
publicii Federale a Germaniei a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România urări de sănătate și un 
viitor de pace și

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Reprezentantă permanent al 
Republicii Arabe Unite la 
C.N.U, Mohamed el Kony, a 
adresa: vineri o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate în care protestează îm
potriva încălcărilor săvirșîte

14 iulie de către partea iz- 
eiiană a rezoluției Consiliu- 
i de Securitate cu privire la 

încetarea focului. Reprezentan
tul R-A.U. a cerut ca această 
scrisoare sâ fie difuzată ca do- 

ntient al Consiliului de Secu- 
tate.
La rîndul său. reprezentan

tul îzraelîan la O5.U. Gideon 
L a adresat în aceeași zi 
soare președintelui Con

de Securitate în care 
o serie de acte de

târh focului sâ- 
rulâe de fcr*e>

nevroză alfabetică

La congres au participat 
pes^e 500 de reprezentanți din 
30 de țări. Din țara noastră a 
luat parte o delegație de medici 
formată din dr. Gh. Tănăsescu 
si dr. Irina Chiriac, de la Insti
tutul de Igienă București.

• CUNOSCUTUL dramaturg 
american Edward Albee a dat 
publicității o scrisoare în care 
cheamă artiștii americani să nu 
participe la Festivalul de artă 
din Atena „pînă cînd în Grecia 
nu va fi restabilit un regim 
constituțional".

...Jideea referendu
mului este repudia
tă. Ziarul ABC după 
ce califică hotărîrea 
britanică drept „in
tolerabilă", cere gu
vernului să răspundă 
cu o serie de măsuri 
restrictive. Printre 
altele ziarul propune

gibralianeau.

eu care CremweU a 
pcpuiaz sriueu ia »e- 
rulul al Xvni-iea. 
ar urma să se pru- 
nențe dacă doresc ea 
teritariul Iar sa se 
alipească Spaniei san 
să-fi mențină și pe 
vii te r aetualul statut 
de colonie engleză.

Hotărirea britanică 
a provoca: la Ma
drid o reacție pu
ternică. Intr-un me
morandum inminat 
de ambasadorul Spa
niei la Londra auto
rităților britanice, se 
arată că „guvernul 
rnglez va viola ho- 
tăririle Adunării Ge
nerale a O.N.U. și 
articolul 10 al trata
tului de la Utrecht 
dacă nu va renunța 
la hotărîrea sa uni
laterală de a organi-

varea procesului de 
decolonizare". O altă 
plingere au înaintat 
spaniolii Ia OJf.lL 
sub forma unei scri
sori adresate secre
tarului general U 
Thant. In aceasta 
scrisoare Madridul 
face cunoscut că res
pinge propunerea

Reprezentantul spe
cial al Madridului la 
O.N.U. a cerut lui 
U Thant să informe
ze Comitetul Spe
cial pentru decolo
nizare că țara sa va 
considera rezultatele 
plebiscitului drept 
nule și neavenite.

In capitala spâni o-

închiderea completă 
a postului de vamă 
de la La Linea, sus
pendarea legăturilor 
navale între Algesi- 
raș și Gibraltar, a- 
plicarea strictă a in
terdicției de zbor 
pentru toate avioane
le în zona din veci
nătatea coloniei, in-

tatorul miBtar al ziarului NEW YORK-TIMES afirmă că „Viet
namul. Laosul și Tailanda sînt de mult timp recunoscute de spe
cialiștii militari ca un tot strategic indivizibil". Firește, problema 
a depășit sfera discuțiilor din birourile comandamentului ameri
can. Ideile privind transformarea Laosului în scena unui război au 
căpătat • formă concretă. Din cele relatate de mai multe ziare 
de peste hotare reiese că se intenționează crearea unei centuri de 
fortificații militare la paralela 17 care să străbată atît teritoriul 
sud-vietnamez, cit și cel laoțian. Lungimea acestei zone fortificate 
ar arma să fie de 300 km, ceea ce sugerează amploarea acestui 
obiectiv militar pentru realizarea căruia se prevăd cheltuieli de 
aproape un miliard de dolari.

O variantă a acestui plan a ajuns pe masa „consiliului de 
război" din Guam și însoțită de observații a revenit în birourile 
americane din Saigon. Definitivarea planului ar fi în curs. Din
colo de amănunte, există ideia devenită de mult obsesivă pentru 
comandamentul american din Vietnamul de sud — intervenția 
nemijlocită a forțelor S.UA. în Laos. Preludiul la această inter
venție o reprezintă raidurile întreprinse de bombardierele B-52 
asupra acelei părți din Laos pe care o controlează forțele patrio
tice. Provinciile Kham Mouane, Saravane, Attopeu și altele sînt 
ținte ale aviației S.U.A.

Bombardamentele nu vizează în primul rînd obiectivele mili
tare, ci încearcă sa intimideze populația, să o determine să re
nunțe la luptă. Reacția populației se exprimă concludent în 
in primele cinci luni ale acestui an au fost doborîte 142 avioane și 
elicoptere americane de către patrioți sprijiniți activ de locuitorii 
regiunilor eliberate. Raidurile aeriene sînt o flagrantă încălcare 
a acordurilor de Ia Geneva prin care se recunoaște suveranitatea, 
independența și neutralitatea Laosului. Dar, se știe, abia se în
cheiase conferința ce părea să readucă Laosului liniștea mult riv- 
nită și Washingtonul a manevrat pentru a împiedica normalizarea 
âtuației din frâminlatul stat asiatic. Dreapta a fost încurajată la 
•etn de natură fă «dârairosea reconcilierea forțelor politice. Ge
neralii cu deșarte ambiții hrănite de agenții C.I.A. s-au dedat la 
• campanie de terorism. Loviturile de stat care se repetau cu o 
frecvență îngrijorătoare vădeau o instabilitate cultivată de cei 
pentru care naosul politic oferea terenul cel mai prielnic pentru 
manevrare.

Partidul Neo Lao Haksat a avertizat asupra consecințelor poli
ticii dreptei și a Washingtonului. Patrioții laoțieni au apărai și 
apără cu curaj și fermitate drepturile vitale ale poporului lor. 
Partidul Neo Lao Haksat a denunțat „planul vizînd intensificarea 
și extinderea războiului de agresiune asupra Laosului". Patrioții 
au zădărnicit tentativele unităților armate ale dreptei de a acapara 
noi poziții, le-au respins acțiunile ofensive și le-au obligat să bată 
în retragere. După cum rezultă din relatări ale presei străine, for
țele patriotice controlează două treimi din teritoriul laoțian.

Acordurile de la Geneva au rămas literă moartă. Laosul nu a 
regăsit drumul spre stabilitate politică și o dezvoltare potrivit cir 
aspirațiile încercatului său popor. Amestecul străin a avut drept 
rezultat repetate vărsări de sînge iar, în prezent, țara se află într-o 
situație dificila ca urmare a planurilor americane ce tind să răs
pândească flăcările războiului și în Laos. Poporul laoțian nu vrea 
ca țara sa să devină „al doilea front" al agresiunii S.U.A. în pe
ninsula indochineză. Năzuințele pașnice ale laoțienilor, dorința lor 
da a fi stăpîni pe propria soartă, sînt, însă, ignorate la Washington.

M. RAMURA

De Gaulle
în Canada

Președintele Franței, de Gaulle, 
plecat sîmbătă la amiază laa

bordul navei „Colbert" într-o că
lătorie în insulele Saint Pierre și 
Miquelon, după care va sosi la 
Quebec, într-o vizită oficială în 
Canada, tylotivul oficial al aces
tei călătorii îl constituie partici
parea la „Ziua franceză" din ca
drul Expoziției Universale de 
la Montreal, fixată pentru 25 iu
lie, dar observatorii politici con
sideră că vizita lui de Gaulle în 
Canada are și o importanță po
litică.

terzicerea escalelor 
navelor britanice și 
ale altor țări în lar
gul portului și, în 
sfîrșit, oprirea mun
citorilor spanioli de 
a mai merge să lu
creze în Gibraltar.

La Londra împo
trivirile spaniole au

fost primite cu un 
calm... englezesc. In
tr-un comunicat ofi
cial al guvernului, 
dat publicității zile
le trecute, se preci
zează că referendu
mul va avea loc în 
septembrie în ciuda 
protestelor Madridu
lui și a refuzului său

de a trimite un ob
servator la fața lo
cului în timpul des
fășurării evenimen
tului. In acest scop, 
reprezentantul per
manent al Marii 
Britanii la O.N.U., 
lordul Caradon, a 
înmînat lui U Thant 
o scrisoare prin care 
îl invită să trimită 
un observator. Dacă 
acesta va fi trimis, 
Londra va considera 
că referendumul nu 
are, nici un cusur, 
deși e de presupus 

*că planul englez va 
fi pus în aplicare 
chiar dacă O.N.U. se 
abține. Că rezultate
le consultării vor fi 
net favorabile bri
tanicilor, nimeni nu 
se îndoiește. VEX- 
PRESS nici nu mai 
zice, că „în septem
brie gibraltarienii 
vor participa la un 
referendum** ci „în 
septembrie gibralta
rienii vor deveni bri
tanici**. Dar cu a- 
ceasta, firește, dis
puta cu Madridul nu 
va fi încheiată.

ION D. GOIA

„ACTUL
CONSTITU

TIONAL
NR. 8"

Guvernul grec a dat publici
tățiiactgl constituțional nr. 8 
prin cațe ministrului de interne, 
Pațdkfls, i s-a dat dreptul de a 
dispune „ridicarea cetățeniei și 
confiscarea averilor persoanelor 
ce desfășoară în străinătate activi
tate antinațională".

Prin „activitatea antinațională" 
guvernul grec înțelege orice ac
țiune antidictatorială, orice criti
că adusă politicii guvernului mi
litar, orice manifestare de deza
cord cu acțiunile sale politice in
terne și externe.

Astfel, ministrul de interne a 
hotărît ridicarea cetățeniei gre
cești renumitei actrițe Melina 
Merkouris, secretarului general al 
Uniunii de centru N. Nikolaidis, 
poetului Paul Nor, coresponden
tului ziarului „Avghi" la Mosco
va, G. Beikos, reprezentantului 
Greciei pe lingă Comisia interna
țională a drepturilor omului, 
Strotis Someritis, cunoscutului 
scriitor Kostas Kodzias, avocatu
lui G. Vurnas și deputatului U- 
niunii de centru, A. Papadopou
los. Tribunalul urmează a hotărî 
acum confiscarea averii lor.

Printr-o altă hotărîre, premierul 
și ministrul de externe au dispus 
epurarea aparatului diplomatic a'. 
Greciei din centrală și străinăta
te. Astfel, au fost concediați nu
meroși diplomați și ambasadori 
printre care A. Zgurdeos, fostul 
ambasador al Greciei la Mosco
va, scriitorul Kakakaris Rufos, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe, ambasadorul grec la Wa
shington, A. Matsos și alții.
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