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ZIL
Ieri, în prima duminică de au

gust, potrivit tradiției, în toate 
porturile maritime și fluviale ale 
țării s-a sărbătorit Ziua Marinei 
Republicii Socialiste România. 
La Mangalia, unde au avut loc 
festivitățile centrale, mii de lo
calnici, oameni ai muncii aflați 
la odihnă pe litoralul Mării Ne
gre, excursioniști din toate colțu
rile țării, precum și numeroase 
grupuri de turiști străini au fost 
prezenți Ia tradiționala sărbă
toare a marinarilor.

Străvechea localitate din sudul 
litoralului românesc a cunoscut, 
în această memorabilă zi, încă 
din primele ore ale dimineții, o 
deosebită animație. întregul oraș, 
împodobit sărbătorește, întreaga 
imagine a marelui pavoaz, arbo
rat pe toate navele prezente în 
marea scenă a avanportuluL Pe 
nava comandant garda se ali
niază la pavilion. în acordurile 
fanfarei și ale sunetelor sifleelor 
se ridică pavilionul marinei noas- 

. tre, simbol purtat cu vrednicie, 
în zile senine ca și în clipe grele, 
de către fiii devotați ai patriei — 
marinarii — apărători de nădejde

De cîteva zile, în Sinaia se 
revarsă torente de tinerețe care 
au o destinație comună : cele 
două tabere de odihnă organi
zate de Ministerul învățămîntu- 
lui și C.C. al U.T.C. pentru elevi 
din licee, licee de specialitate, 
școli profesionale și tehnice. în 
drum spre una din tabere fac 
cunoștință cu Ion Pînzaru, elev 
al Liceului „Unirea" din Foc
șani, premiant de trei ani conse
cutiv al concursului de litera
tură română. Avem același 
drum, se oferă să mă conducă 
și conversația se leagă ușor. îmi 
mărturisește impresiile despre 
oraș, preocupările și aspirațiile 
sale. Tot el îmi furnizează și 
primele informații cu privire la 
organizarea taberei, fiind unul 
din cei 190 de invitați.

Programul taberei e conceput 
ca un mijloc de destindere și 
o modalitate de cunoaștere și 
apropiere între acești tineri cu 
pasiuni comune. Se va edita un 
jurnal literar de tabără în_ pa
ginile căruia vor apare, alături 
de creațiile proprii, ample dis
cuții pe teme literare. De a- 
semenea, e prevăzută organiza
rea unor dezbateri pe teme lite
rare la care vor fi invitați 
scriitorii : Nichita Stănescu, Ma
rin Sorescu. Sînziana Pop, Ion 
Hagiu Și alții. Vor fi prezentate

Duminică placidă i Să fie oare primele semne ale toamnei ?

El MARINEI
ai fruntariilor de apă ale țării și 
pânuntului strămoșesc.

Ora 10. în uralele puternice 
ale marinarilor și aplauzele însu
flețite ale mulțimii prezente pe 
dig și pe faleză, la bordul navei- 
comandant urcă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu soția, Emil Bodna- 
raș. Maxim Berghianu cu soția, 
Leonte Răutu cu soția, Iorif 
Banc cu soția. Manea Mânescu 
cu soția, Vasile Patilineț cu so
ția, Gh. Caston Marin cu soția, 
general-colonel Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate, miniștri, 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, generali.

La bordul altei nave se află 
atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice in țara noastră.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primește raportul vi
ceamiralului Grigore Marteș, co
mandantul Marinei Militare.

La bordul unei șalupe, coman
dantul Marinei Militare trece in

VIOREL. RABA

(Continuare în pag. a IIl-ai•••*•••
și explicate unele aspecte și ten- 
dințe ale literaturii noastre con
temporane, oaspeții vor răspunde 
la întrebările elevilor. Printre

PRIMA

înlăturînd de Ia început în 
intenții și realizare caracterul I festiv adunarea generală a sa- 
lariaților de la Șantierul naval 
Galați s-a dovedit pe tot par
cursul desfășurării ei o adevă- 

Irată tribună de dezbatere și a- 
naliză a activității întreprinde
rii, seriozitatea și competența 
în tratarea problemelor puse în 

B discuție. Fără îndoială, la crea- 
B rea acestui climat de lucru, a 

contribuit în măsură însemnată 
modul de întocmire realist, la 
obiect, a informării prezentate 
de comitetul de direcție privind 
realizarea planului economico- 
financiar în semestrul I și sar- 

Icinile ce revin comitetului de 
direcție în semestrul al II-lea 
pentru realizarea planului anual 

Ila toți indicatorii.
Reținem din cuprinsul ei fap

tul că în primul semestru _colec- 

I

I

tivul Șantierului naval Galați, 
consecvent în mărirea de la an 
la an a realizărilor sale în do
meniul creșterii continuie a efi
cienței economice, a reușit, față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, să obțină o pro
ducție globală superioară cu 44 
milioane lei, rezultat datorat în 

■ primul rînd creșterii cu peste
5 600 lei a productivității muncii 
pe salariat ; în același interval 

V de timp livrîndu-se trei cargouri

i

ÎN CENTRUL
ATENȚIEI

COMPETITIVITATEA
PRODUSELOR
de transportat cherestea și un 
cargou mineralier de 12 500 t. 
dw. față de numai trei cargouri 
de 4 500 t. dw. livrate în semes 
trul I 1967. Bilanțul pozitiv — se 
menționa în informare — a fost 
influențat în sens pozitiv și de 
realizarea în primele șase luni 
a unei însemnate părți din anga-

$

(Continuare în pag. a H-a>

jamentul anual. Astfel, la pro
ducția globală față de 4 milioa
ne lei cît reprezintă cifra pro
pusă pentru întregul an s-au 
realizat 3,7 milioane lei., la pro
ducția marfă 4 milioane lei. De 
asemenea, față de obligația de a 
asigura livrarea a șase nave cu 
avans de 20—30 zile, trei vase 
s-au livrat înainte de termen cu 
25—40 zile.

Trebuie menționat că valoarea 
acestor succese este cu atît mai 
evidentă, dacă avem în vedere 
că cea mai mare parte a pro
ducției întreprinderii este des
tinată exportului, că navele ro
mânești confecționate aici tre
buie să fie competitive cu cele 
fabricate pe cele mai mari șan
tiere ale lumii. Tocmai de aceea 
— și vorbitorii au subliniat-o — 
este necesar ca pe baza analizei 
atente a fenomenelor negative 
ce au făcut ca însemnate rezer
ve să rămînă în stare latentă, 
să se ia operativ măsuri eficien
te pentru ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a muncii în 
toate sectoarele de activitate.

Este foarte adevărat — arăta 
președintele comitetului de di
recție — tov. inginer Pânait 
Melisaratos — că aplicarea în 
practică a studiilor de organiza
re științifică a producției și a 
muncii au facilitat obținerea u- 
nei sume de 7,5 milioane lei be
neficiu peste plan. Dar, se ob
servă că unele din studiile în
tocmite se opresc la aspectul 
teoretic al problemelor, că în se-

GH. GHIDR1GAN

țura Arghezi, care în cadrul 
simpozionului „Clasici ai litera
turii Ta masa de lucru la vîrsta 
adolescenței" vor prezenta amă-

FILĂ A
UNUI POSIBIL
JURNAL
DE TABARA

invitații elevilor se vor număra 
și colonelul Gheorghe Eminescu, 
(ultimul nepot de trate al poe
tului Eminescu), precum și Mi-

nunte inedite despre viata inti
mă și personalitatea artistică a 
celor două mari culmi ale poe
ziei românești. Portretul arghe-

iPLEDOARIE PENTRU 
^„CERCETAREA —

zian va fi întregit de medalio
nul pe care îl va prezenta conf. 
uhiv. Augustin Pop.

Programul taberei e < 
și de alte manifestări _ 
literare, de folclor, la care vor 
participa specialiști străini pre
zenți la colocviul internațional 
de la Sinaia, cercetători ai Insti
tutului de folclor. Firește că 
elevii vor face sport, vor pleca ■ 
în excursii pentru cunoașterea B 
Văii Prahovei, se vor distra și 
vor dansa la reuniuni, își vor k 
lua bun rămas în jurul tradițio- B 
naiului foc de tabără. “

La cîteva sute de metri mai — 
sus. intr-un pitoresc cadra na
tural și-a început activitatea și — 
tabăra Sinaia-Schiori.

In acest loc și-au dat întîlnire B 
500 de elevi din licee, școli pro- B 
fesionale și tehnice, membri ai 
formațiilor artistice. Ingeniozi- ■ grăbindu- 
tatea organizatorilor oferă plă- ■ gur, exjSț 
cute surprize oaspeților : „șura" ™ 
și estrada special amenajată — 
constituie cadrul „disputelor" ■ 
artistice ale formațiilor de mu
zică populară, de teatru, de M tori sîntem, convine de minune 

B tineretului și — prin anchetele

CONCRETA"
3 1° societatea noastră socialistă,

treburile țării, ale orașului sau 
satului, au un caracter public, 
ceea ce grăbește procesul de in
tegrare socială a adolescentului, 

’ i-i și maturizarea. Desi- 
o_ există și o parte — restrînsă
— a tineretului care, contrazicîn- 
du-și parcă vârsta, dă dovadă de 
pasivitate, de indiferență.

Explozia tehnică ai căror mar-

le celor mai vîrstnici (în mod o- 
biectiv dobîndesc această nouă 
putere, această superioritate, prin 
forța lucrurilor, prin evoluția glo
bală — ar fi de precizat, pentru 
ei, că în efortul general care duce 
la saltul societății umane cu o 
treaptă mai sus, se varsă, mai ales 
efortul acelora care, paradoxal, se 
întîmplă să rămînă

MIRCEA NICOLAE

(Continuare în pag. a Il-a)

O ANCHETA, TREI, 
ANCHETATORI',

întreprinse — se dovedește că el 
vrea să fie, pe acest plan, printre 
promotorii noului, ceea ce cores
punde întru totul structurii sale 

■ interne și necesității ca și lumea 
în care trăiește să crească o dată 
cu el, similitudine de situație 

■ care creează o stare de liniște
pentru adolescenții (oricum neli
niștiți), spre deosebire de adulți, 
cărora schimbarea din mers a ca
drului social-economic le produce 
o senzație de nesiguranță, de în
doiala (legată, evident, de profi
lul schimbător al propriei lor ca

si un caz
Ultimul rond, paznicul de 

noapte și-l făcu la ora 4 dimi
neața. Era pe jumătate lumină și 
pe jumătate întuneric și el pășea 
somnoros gîndindu-se la bine
meritata odihnă a ceasurilor ur
mătoare. Nu era prea tînăr, pica 
de osteneală și atenția lui înre
gistra mecanic decorul, așa cum 
începea să se deslușească el, în 
semiobscuritatea zorilor. își cu
noștea bine meseria, nu trebuia 
să zăbovească, își dădea repede 
seama dacă între rondul anterior 
și acesta se schimbase ceva. Nu 
se schimbase nimic, slavă dom
nului. Cînd trecu pe sub feres
trele depozitului de vopsele sesiză 
din mers sclipirea rumenă a sti
clei dar își văzu de drum gîndin
du-se melancolic la soarele care 
începuse să răsară. Apoi, brusc, 
se opri pentru că existau cel 
puțin două motive pentru care 
soarele n-ar fi putut lumina fe
restrele acelea. Era prea devreme 
și chiar dacă n-ar fi fost asta, de
pozitul de vopsele avea, oricum, 
ferestrele orientate spre vest. 
Răsucindu-se pe călcîie, paznicul 
de noapte se întoarse și își lipi 
fruntea de sticlă. Umbrele butoa
ielor cu nitrolac, motorină și ulei 
de in se legănau proiectate pe 
pereți de o vîlvătaie care începuse 
să crească. La gîndul catastrofei 
paznicul simți osteneala risipin- 
du-i-se. Tot ceea ce urmă dură

— ție, adolescent — o stare de 
neliniște care se poate revărsa în- 
tr-o manifestare sau alta de ina- 
daptare socială, de falsă împo
trivire.

Oricum, adolescentul care a 
urmat o formă de învățămînt este 
mai ușor integrabil social, deși 
nici situația Iui — individuală — 
nu se rezolvă de la sine, căci e 
foarte posibii ca pregătirea lui 
profesională — necoordonată 
strict cu aptitudinile sale — să-1 
nemulțumească, și dorind s-o în
locuiască cu altă muncă decît cea 
pentru care s-a calificat, să nu 
găsească întotdeauna ceea ce 
dorește.

Creșterea numărului de tineri, 
prin sporirea nașterilor, precum 
și prelungirea — pe de altă parte
— a vîrstei medii de trai, ridică 
în fața adolescentului probleme 
de viață care se cer interpretate 
cu discernământ și finețe, deoa
rece și aici soluția cea mai la în- 
demînă, dar nu întotdeauna și 
cea mai fericită, ar fi tot aștepta
rea (așteptarea — la vîrsta tipică 
a dinamismului, a setei de afir
mare !).

Și cum nu există un mod egal 
de comportare, al tinerilor, pe 
întreg globul pămîntesc, cum to
tul se raportează la gradul de 
dezvoltare socială și economică, 
la mediu (reacțiile multiple pu- 
tîndu-se înscrie între extremele : 
conformism — neascultare), se 
impune același și același lucru 
mereu invocat: cercetare concre
tă.

punctul de vedere al pregătirii, 
ceva mai în urmă).

Prin democratizarea structurilor 
sociale și accesul tuturor la pro
blemele generale, de stat, tinerii 
sînt cei dinții care au de cîștigat, 
dobîndind dreptul de-a avea, încă 
de timpuriu, un cuvînt de spus 
în treburile obștești, păstrîndu-și 
prioritatea spiritului inventiv. Ti
nerețea este, din ce în ce mai 
puțin, o etapă a așteptării. Căci 
tocmai această așteptare e atît de 
greu de suportat, în epoca noas
tră, de către tineri. Fără a fi ega
lă cu pasivitatea, ea te obligă să 
rămîi mai în urmă și-ți produce

Educația și instrucția se stră
duiesc să țină pasul cu conside
rabilele salturi pe plan științific, 
tehnic și implicit, economic. Poa- 

i ritm între pro
pria evoluție și cea generală as
cute spiritul critic al tinănilui, îl 
face să pară, în destule situații 
„colțos", „neîndurător". Realitatea 

MIRCEA TACCIU B este însă însușește cu-
B noștințe — în multe situații — 

(Continuare în pag. a Il-a) care depășesc, inițial, cunoștmțe-

cu implicații didactico
" Dria evoluție si ct

foarte puțin: prezumția sinistră 
a exploziei și a consecințelor ei, 
adică hala mare distrusă și mași
nile scoase din funcțiune, înțe
legerea necesității de a acționa 
indiferent de riscurile asumate, 
spargerea ferestrei și escaladarea 
ei și lupta cu flăcările provocate 
de mecanismul acela infernal 
dosit cu criminală abilitate între 
butoaie.

în lipsa lui, nici un butoi nu 
fusese mișcat din loc. Fu desco
perită în schimb o a doua fereas- I

★
Echipa de cercetare își începu 

investigațiile la „1IS Stăruința? 
două sau trei ore mai tîrziu. Erau 
trei oameni destul de tineri și, 
după ce se încredințară că focul 
fusese stins, Virgil Popescu, șeful 
echipei, delimită obligațiile fiecă
ruia : Dumitru Negoiță acea să 
facă fotografiile pentru dosar, 
Nicolae Ardeleana urmînd să se 
ocupe mai ales de faza statică a 
cercetării.

Tentativa de diversiune 
provocarea unui incendiu 
limpede. Necunoscutul își 
fecționase un mecanism 
te util scopului său. Un 
daj de bumbac îmbibat 
motorină l 
chea, pe 
zină, de 
In cutie 
parafină, 
încuiată, 
fuseseră scoase materiale din de
pozit și gestionarul mărturisi că,

lega o cutie de tini- 
jumătate plină cu ben- 
un butoi cu nitrolac. 
ardea o luminare de 
Asta era tot. Ușa era 
în ziua precedentă nu

Combinatul petrochimic din Pttețtl. Aspect general al Instalației de pirolizâ a benzinei
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Filmele de-a „hoții fi gar
diștii'* au cam . 'plictisit publicul. 
Trebuia ceva nou în schema lor. 
Și ce putea fi nou într-un film 
despre spărgători dacă nu dis
pariția clasicului duel între omul 
legii și infractor H Dar, mai de
parte, cum să faci din așii unei 
profesiuni încriminate niște eroi 
d'e film ?

Se știa, din frumoasa epocă 
a filmelor cu gangsteri (1931— 
1939) de o condiționare obliga
torie : cu cit era hoțul mai abil, 
mai puternic ș.a.m.d., polițistul 
trebuia să-l întreacă, dacă nu la 
fiecare „proba în parte, cel pu
țin în cea mai importantă • să 
dovedească „imperfecțiunea" 
crimei sau furtului. Adică să 
pună mina, in finalul filmului 
pe cel din afara legii.

Părăsind schema aceasta fil
mul contemporan a găsit o si
tuație nouă: neprevăzutul. Un 
arbitrar care ține locul unei 
lecții de morală încadnnd într-o 
ordine firească lucrurile, pedep
sind aspru fărădelegea.

Soluția a părut și pare — 
pînă cînd suprasolicitarea ei nu 
va deveni supărătoare, salva
toare. Cu această ocazie se în
cearcă și o trimitere la un mis
ter al existenței, la un absurd 
al ei tradus, cei drept, cam sim
plist.

Cei „Șapte oameni de aur”, 
ai regizorului Marco Vicario se 
înscriu în această nouă și gene
roasă, pentru filmul de largă 
circulație, rețetă.

Trei sferturi din film e pur 
și simplu un documentar despre 
cum se poate sparge o bancă. 
Un plan calculat cu minuțiozi
tate, în spațiu și timp, și apli
cat cu mijloace din cele mai re
cente ale electrotehnicii: radio, 
televiziune, radar, plus o „regie"

bine pusă la punct de către făp
tași, Cel care e autorul planu
lui și conduce desfășurarea cu 
siguranța unui șef de stat ma
jor e un specialist recunoscut, 
stimai și onorific numit în me
diul său, „profesorul". Planul 
include și imprevizibilul, adică 
ceva care, după cum afirmă cu 
un calm de om trecut prin mul

te și cu o inteligență și feroce 
și perversă „profesorul" : să in
tervină ceva aiurea care să tri
mită totul la dracu.

In fond, foarte statice aceste 
trei sferturi de film, (mai mult 
de o oră de proiecție) sînt sal
vate printr-un montaj în para
lel și cîteva sigure cirlige regi
zorale care dau un plus de in
teres acțiunii. E vorba de un 
mic denunț făcut poliției de

moravuri pentru indecența vesti
mentară a eroinei și alte cîteva 
„suspansuri" de efect, un agent 
de circulație naiv,' un radio-a- 
mator fricos, niște zeloși lucră
tori din serviciile edilitare ale 
Genevei. Și alte și alte acceso
rii care să țină trează atenția 
spectatorilor. Desigur și acel 
arbitrar dc efect care, cum spu
neam, să coincidă ^moralizator: 
„nu-i frumos să furi".

Și un final, asemănător cu 
„Topkapi, ca o trimitere la un 
serial cinematografic pentru 
care această peliculă n-ar în
fățișa decîi una din aventurile 
celor șapte îndrăgostiți de aur.

Morala nu are sens în acest 
film care vrea să ne implore 
„mila" pentru efortul unor bă
ieți frumoși, îndeminatici însă 
dedați la furturi și cam ghinio
niști.

Nu știu dacă acesta-i unul 
din filmele care nu trebuia să 
absenteze de pe ecranele noas
tre devenite de o ospitalitate sus
pectă. Se va aduce argumentul 
unor buni și simpatici inter
pret : Rosana Podesta, Philippe 
Leroy (fostul erou principal ain- 
tr-un f ilm asemănător* „Ce 
noapte, băieți !”), Jose Saurez (de 
neuitat dintr-un film mai vechi 
și foarte bun: „Strada Mare''); 
se va lăuda banda sonoră plină 
de o muzică plăcută compusă 
de Armando Trovajali etc.

In cazul de față aceste argu
mente sînt pur formale și con
stituie o portiță deschisă prin 
care a intrat și mai intră în să
lile noastre de film foarte multe 
„personaje" dubioase.

Să nu avem oare nimic de 
ales din producția mondială de
cît asemenea filme ?

TUDOR STANESCU

TELEVIZIUNE
PROGRAMUL EMISIUNII DIN ZIUA DE LUNI 5 AUGUST IMS

• 17,30 — Pentru noi, femeile !
• 18,00 — Actualitatea industrială.

Itinerar brașovean.
18.30 — Curs de limba franceză.
19,00 — Lyceum — emisiune pentru tineret. „Et in Arcadia 
ego**.
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Trepte spre -viitor. „Drumul** — film realizat de Ni» 
colae Holban.

20.20 — Ce-ați dori să revedoți ? Reîntâlnire cu Brigitte Bar
dot.
20.45 — Tele-universitatea.
Istoria civilizațiilor : Civilizația hitită.

21.20 — Varietăți pe peliculă.
21.45 — Festivalul Mondial al Tineretului șî Studenților de Ia 
Sofia — Concertul internațional a! laureaților concursurilor 
internaționale ; — Rezumatul filmat al principalelor mani
festări.
22,50 — Telejurnalul de noapte.

I
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MATERIALELOR
PUBLICATE

Tovarășul director 
ne răspunde:

TELEȘCOA
Cînd cei mai mulți dintre ti

neri se află în vacanță, pe în
sorite drumuri ale patriei, în 
taberele de odihnă în compa
nia brizelor și a brazilor, unii 
rămîn îndelung în fața tele
vizorului Juînd notițe. Cine sînt 
acești tineri ?

Ei sînt elevii care se pregă
tesc pentru admitere 1?T licee, la 
scoli profesionale și tehnice, la 
facultăți, — sesiunea de toamnă 
urmărind consultațiile organi
zate de Redacția emisiunilor 
pentru copii și tineret a Tele
viziunii. Există, dealtfel, o tra
diție a televiziunii noastre pri
vind realizarea unor emisiuni 
cu caracter instructiv-educa- 
tiv, dintre care multe pe teme 
școlare, contribuind în mare 
măsură la înțelegerea lecțiilor

din clasă, la dezvoltarea intere
sului tinerilor pentru cultură, 
pentru cunoașterea frumuseților 
patriei. Amintim. în această di
recție emisiunile : „Antologia 
școlară", ..România pitorească", 
„Școli și tradiții", „1001 de în
trebări" : „Vă place muzica ?" 
etc.

Noile emisiuni, a căror tema
tică a fost elaborată minuțios, 
vizează probleme de sinteză me
nite să sistematizeze cunoștin
țele candidaților. orientîndu-i 
spre o pregătire tematică și 
aprofundată.

„Tele-consultațlile" cuprind 
lecții de limba și literatura ro
mână. matematică și fizică.

Din momentul cînd au fost 
inaugurate, emisiunile-consul- 
tații, conduse de profesori cu o

PRIMA

VIVA MARIA
rulează la Patria (orele 11,30;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele 
8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17;
19.15 • 21,30) ; Festival (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
16.30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Luceafărul (orele
9.15 . 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,45) ; Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

ÎNTÎLNIRE ÎN MUNȚI
rulează la Capitol (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 • 18,30 ; 21). Gloria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

FREDDY. LOVEȘTE TU — 
TU !

rulează la Lumina (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

HISTRIA HERICLEIA ȘI LE
BEDELE — LUMEA LOR — O- 
RIZONT ȘTIINȚIFIC 6/968 —
PE FIR — MOARA VISELOR 
— CASA LUI CALINESCU — 
HOCUS-POCUS

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21' în continuare).

ESCROC FARA VOIE
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

LAND YARD
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 16 ; 18 ; 20.

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18) ; Munca (orele 15; 17,30 ; 
20) ; Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15).

CINEMATOGRAFE

ÎN-

9.15;

PO-

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Feroviar (orele
8,45 ; 11,30; 14,15 ; 17,15 ; 20) ; 
Excelsior (orele 9,45 ; 12.30 ;
15,15 ; 18,15 ; 21).

DUELUL LUNG
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 . 18 ; 20,30) ; Grivița (ore
le 9 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20,45).

CAUT O NEVASTA
rulează la Dacia (orele 8,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21).

FANTOMAS CONTRA SCOT-

AVENTURIERII
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45). 
Aurora (orele ? ? ? ?
Arata (orele 9 ; 15,45 ; 18 ;
20,30) ; Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

JUDECATA
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

TAFFY ȘI VÎNĂTORUL
rulează la Tomis (orele 9;
15,45 • 18,15) ; Flamura (orele 
9—16).

ÎNTRE NOI
rulează la Flacăra
15.30 ; 18 ; 20,30).

EL DORADO 
rulează la 
18 ; 20,30).

UN DOLAR 
rulează la 
11,15 ; 13,30 ; 16 ;’ 18,15 ; 20,30).

MESTEACĂNUL
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Moșilor (orele 15 ;
17.30 ; 20).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Volga (orele 9,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18). Cotroceni (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

(orele I
Vitan (orale 15,30 ;

GĂURIT
Miorița (orele 9 ;

I
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Cititorii iși mai amintesc că, 
tntr-unul din numerele ziarului 
nostru, a apărut un articol inti
tulat „Tovarășul director împarte 
cadouri”, In care era criticat fap
tul că la Combinatul siderurgic 
Hunedoara s-au repartizat unele 
locuințe, nerespectîndju-se prin
cipiile echității. La critica făcută 
in ziarul nostru, am primit un 
răspuns pe care-l reproducem in
tegral :

„Articolul publicat în ziarul 
dv. dezvăluie realități incontes
tabile, în ceea ce privește fon
dul problemei; faptul că unele 
femei necăsătorite beneficiază 
singure de cîte o garsonieră sau 
apartament, provoacă nemulțu
miri. Articolul a abordat astfel, 
o problemă existentă, apariția lui 
contribuind în bună măsură la 
frînarea unor tendințe nesănă
toase în repartizarea spațiilor, iar 
cei de care depind propunerile, 
și definitivarea acestora, au tras 
învățămintele necesare.

la : (Urmare din pag. I)
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dans, sau ale orchestrelor.
Amenajat într-un loc mal în- 

cîntător „barul temerarilor* va 
constitui locul de întîlnire al 
elevilor, amatori de discuții și 
confidențe iar al iubitorilor 
sportului terenul de curînd 
amenajat.

Paralel cu programul ce se 
va desfășura în interiorul tabe
rei, e prevăzută susținerea unor 
spectacole în colaborare cu 
colegii iubitori ai literaturii pen
tru oamenii muncii venit! la 
odihnă în localitățile de pe Va
lea Prahovei. Fanfara taberei 
se va produce singură susținînd 
cîteva concerte cu muzică da 
promenadă, în parcul orașului 
Sinaia.

Elevii artiști amatori vor vi
zita Casa memorială Cezar 
Petrescu de la Bușteni, vor 
pleca în excursii în cele mal 
frumoase locuri din împrejuri
mile orașului. Șl un amănunt : 
vizitatorul va putea ușor deo
sebi elevii cu aptitudini artistice 
sosiți în tabără, după ecusonul 
pe care îl vor purta cu justifica
tă mîndrie.

în aceeași zi la Cozia s-au în-

tîlnit elevii membri ai cercu
rilor foto din școli. Ei vor imor
taliza frumusețile defileului Ol
tului $i ale ctitoriei lui Mircea 
Voievod, vor deschide o expo
ziție cu cele mai reușite foto
grafii, vor face — paralel cu 
programul de odihnă $i distrac
ție prevăzut — un util schimb 
de experiență. Fosta Cetate me
dievală Bran, a devenit pentru 
două săptămîni reședința ma
tematicienilor. Aici s-au întîlnit 
elevii care au participat la etapa 
finală a concursului național de 
matematică. Firește, tabăra le 
va rezerva surprize legate de 
preocuparea lor cea mai îndră
gită — matematica. întîlnirj cu 
oameni de știință, serate și 
simpozioane, concursuri pentru 
crearea și rezolvarea probleme
lor vor alterna cu excursii, în
treceri sportive, seri de poezie 
și de dans.

Organizate de Ministerul învă- 
țămîntului și C.C. al U.T.C. 
taberele de la Sinaia, Bran și 
Cozia se alătură celorlalte ta
bere pe aptitudini care au func
ționat în vacanța aceasta și care 
răspund preocupărilor atît de 
diverse ale tineretului nostru 
școlar.

bogată experiență didactică șl 
pedagogică, au dobîndit un viu 
răsunet în rîndurile elevilor. 
Elevii înșiși participă direct Ia 
aceste emisiuni, rezolvînd pro
bleme de matematică și fizică, 
potrivit unor soluții originale, 
găsite de ei, dezvoltă la litera
tura română idei generoase pri
vind marile valori naționale.

Consultațiile la limba și lite
ratura română pentru admitere 
în licee și școli profesionale cu
prind analize sintactico-morfo- 
logice și probleme literare de 
sinteză Cele de matematică și 
fizică abordează metode de re
zolvare a unor exerciții și pro
bleme cu fracții, ecuații. sis
teme de ecuații ș.a. Emisiunile- 
consultații destinate promo
vării examenului de oacalaureat 
și admiterii în învățămîntul su
perior dezvoltă probleme și 
teme majore, de interes contem
poran, urmăresc stimularea con
tribuției creatoare a tinerilor.

Căldura cu care au fost de la 
început primite emisiunile-con- 
sultații de către foarte mulți 
elevi, profesori, părinți confir
mă necesitatea continuării lor, 
a unei permanente îmbunătățirii. 
Numeroasele scrisori sosite la 
redacția pentru copii și tineret 
a Televiziunii conțin sugestii, 
opinii, propuneri interesante, 
observații critice de care reali
zatorii acestor emisiuni țin 
seama, în dorința de a răspunde 
tuturor exigențelor: „Regret 
nespus de mult, scrie eleva 
Ruck Erica din Timișoara, pier
derea începutului transmiterii 
unei lecții pe care o apreciez 
ca fiind deosebit de intere
santă"...... Dorința mea cea mai
fierbinte este de a reuși în mod 
onorabil la examenul de admi
tere... Și dumneavoastră mă 
puteți ajuta" scrie elevul Dan 
Petrescu din orașul textilistilor 
din Buhuși.

„As ruga televiziunea să

TÎRGUL DE VARĂ
Preturi

’ REDUSE

ARTICOLE DE PLAJ&

I.
I Faptul că în propunerii© seo- ,

țiilor (cu semnătura președinților 
de secții sindicale) au fost pre-

Izentate cazurile ca întreținătoare 
de familie, a dus la înlesnirea e- 
miterii repartițiilor. In ce mă pri
vește, recunosc că dacă aș fi su- 

aceste propuneri, persoanele a- 
mintite în articol ar fi beneficiat 
de spațiu în comun, așa cum lo
cuiesc și alte salariate din com
binat

în urma apariției articolului. A 
comitetul sindicatului a prelucrat T 
cazul cu toți președinții de secții 
sindicale, pentru a preveni pen
tru viitor, orice abateri în acest 
sens, iar comitetul de direcție a 
indicat direcției administrativo 
regruparea celor în cauză în con
dițiile celorlalte salariate.

în ceea ce privește cazarea in
ginerilor, n-avem nici un caz în 
care doi ingineri să stea împreu
nă într-o cameră. Ei, de obicei, 
primesc cîte o cameră sau garso
nieră (singuri). Este adevărat 
însă, că o perioadă de 10—12 
zile după sosirea lor, pînă la re
partizarea definitivă, stau în ca
sele noastre de oaspeți cîte doi 
în cameră.

Vă mai informăm, pentru cu
noașterea obiectivă a cazului, că 
tov. ing. Rădulescu, pe timpul 
cînd secretara dumnealui a pri
mit locuință, nu a fost director, 
ci lucra într-un alt sector al Corn- , 
binatului. F

de secții sindicale) au fost pre-

Ivește, recunosc că dacă aș ti 
pus unei verificări mai exigi 
aceste propuneri, persoanele

I

t

Idesfășurarea ritmică a planului 
de sudură condiționează activi
tatea celorlalte secții. Așa, se 
va evita situația cînd lucrînd la 
două vase, deși ar trebui să o 
facem în paralel, execuția lor se 
face eșalonat, în asalt, fapt 
care duce la apariția defectelor 
de calitate.

Participant!! la dezbatere au 
ridicat în fața adunării generale 
a salariâților multiple aspecte 
legate de necesitatea îmbunătă* 
țirii aprovizionării tehnico-ma- 
teiiale, folosirea integrală a ca
pacităților de producție, a tim
pului de lucru, pregătirea din 
vreme a fabricației pentru anul

Imestrul I s-au realizat doar 25 
la sută din termenele propuse 
în cadrul întregului an, iar ca
drele tehnice și inginerești nu-și 

■ aduc contribuția pe măsura ca
pacității lor.

Este necesar, s-a subliniat, ca 
în cel mai scurt timp grupa de 

“ia produc- 
__ _______-și îndrepte 

atenția mai mult spre caracte
rul practic-aplicativ al temelor 
date spre rezolvare, să foloseas
că în mai mare măsură spriji
nul fiecărui sector sau secție 
din cadrul întreprinderii.

Referitor la aceeași problemă 
a bunei funcționalități a grupei 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, inginerul 

Iiie Faliboga propune comitetu- 
Ilui de direcție urgentarea sepa

rării serviciului de organizare 
al producției de cel al salariză- 
2ii „ambele avînd o serie de a- 

B tribuții deosebite pentru perioa- 
B da care urmează. Ia fel de im- 
™ portante — problemele de sala- 

— rizare, normare, organizare ști- 
...........  să 

sine 
mai

posibilitatea repetării
emisiuni4*, scrie eleva m m cei mai scurt ximj 

Munteanu din Beiuș, B organizare științifică 
învățat foarte mult din B ției și a muncii să-și 
de matematică și fizică

8

creeze 
acestor 
Adina 
care a 
lecțiile ________________ _
transmise.

Dincolo de valoare și de re
zultatele practice emisiunile 
prezintă un deosebit interes ex
perimental, în pregătirea unor B 
cicluri de lecții televizate, ela- B 
borate pe baza programelor 
analitice pentru diferite disci- — 
pline și clase. g:

Astfel, se intenționează pro- 
movarea în anul școlar 1963-69, 
a unor emisiuni consultații-lecții 
la numeroasele obiecte: limba 
șl literatura română, matema
tică, fizică, chimie, biologie, is
torie și geografie, totalizînd 
circa 5 emisiuni săptămînal. La 
unele municipii există dorința 
de a se organiza „școli pilot**, 
dotate cu utilaj modern și ale 
căror colective de pr-fesori vor 
putea urmări din punct de ve
dere psihopedagogie alături de B 
celelalte școli eficiența acestor B 
emisiuni consultații-lecții. for- 
mulînd propuneri teoretice și 
metodologice pentru alegerea B 
sistemului de televiziune școlar B 
și pentru maxima valorificare 
de către cadrele didactice a emi- H 
siunilor realizate în acest scop. B

Astfel. în curînd, „micul B 
ecran** va pătrunde adînc în 
viața școlii va ajuta în mod <3i- —* 
rect profesorul, contribuind 1 
întărirea eficienței procesului — 
instruetiv-educativ. Acest înce- _ 
put de televiziune-școală, va de- $1 
veni în anii următori o coordo- tag 
nată principală cu ajutorul că
reia vor fi promovate metodele iviouvui f 
moderne de predare, satisfăcîn- B categorii 
du-se în mod științific cerințele B <
actuale ale dezvoltării și moder
nizării învățămîntului.

Irizare, ______ , ____
ințifică este mai nimerit 
funcționeze ca servicii de 
stătătoare, astfel servind 
bine scopului pentru, care sînt 
formate1*.

In semestrul acesta Șantieru
lui nava! din Galați îi revine o 
serie de sarcini sporite față de 
perioada precedentă, volumul 
livrărilor atît interne cît și ex
terne trebuie să crească. Se a- 
preciază în general că sînt crea
te condițiile materiale pentru 

li> — ca ele să fie în timp optim rea
la B lizate.

[ui B — în lunile iunie, iulie — pre
ciza tov. Marin Ghica, maistru 
sudor — în cala bazin a secției 
1 la anumite comenzi au existat 
zile întregi goluri de producție. 
Motivul ? Lipsa unei anumite 

T de muncitori — ciopli- 
care trebuie să creeze 

cîmp de lucru sudorilor. Consi
der că pentru a nu se repeta si
tuația trebuie studiată posibili- 
tea calificării lor la locurile 

DAN HULIERA M de muncă. Și acest lucru trebuie 
GEORGE CHIRII.A M făcut cit mai urgent, întrucît
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tră spartă și, acolo, cîteva cioburi 
cu pete de sînge, fire de păr, o 
batistă și două sau trei mucuri 
de țigări uitate sau aruncate pur 
și simplu cu un anumit scop. 
Dar care P Fură descoperite, de 
asemenea, urme de pantofi, altele 
decît ale gestionarului și ale paz
nicului, amprente pe cutia de 
tablă și pe luminare și cîinele 
adus lărgi aria de investigație 
pînă la cea mai apropiată stație 
de tramvai.

Împrejurările în care acționase 
infractorul începeau să se cla
rifice. El sărise peste gardul care 
delimita incinta întreprinderii și 
a depozitului, venise așadar, din
afară, spărsese un geam, se zgî- 
riase la mina dreaptă încerdnd 
să scoată cioburile rămase în 
ramă, escaladase fereastra, pla
sase mecanismul care urma să 
declanșeze incendiul și pe același 
drum făcuse calea întoarsă nu 
înainte de a arunca mucurile de 
țigară; desigur, pentru a crea 
o pistă falsă în legătură cu moti
vele care provocaseră incendiul. 
Echipa de cercetare ceru, rînd pe 
rînd, o expertiză a lubrifiantului 
din cutia cu luminare, a lumină
rii pentru stabilirea prin experi
ment judiciar a momentului în 
care aceasta fusese aprinsă, făcu 
fotografii pentru fixare și luă pro
be de urme pentru comparare. 
Se ceru, de asemenea, o verifi
care a gestiunii din depozit. Ipo
tezele se opriră asupra unui cerc 
de suspecți...

ir
Cîteva explicații asupra moti

velor pentru care cercetările nu 
depășiră punctul acesta. De fapt, 
nu fusese o diversiune de ultimă 
oră. De fapt, I. I. S. „Stăruința" 
nici nu există. De fapt, cei trei 
ofițeri de securitate, Virgil Po
pescu, Nicolae Ardeleanu și Du
mitru Negoiță sînt deocamdată 
elevii unei școli de securitate. E- 
xercițiul practic pe care l-am în
fățișat cititorului, pregătit de alt-

fel cu migală de una din catedre
le de specialitate, bine înzestrate, 
ale școlii n-a avut alt scop decît 
acela de a oferi unei clase posi
bilitatea verificării gradului de 
însușire a unor principii de lucru, 
a unei metodologii specifice ofi
țerului de securitate. Era o re
constituire a unui caz petrecut 
cu cîțiva ani în urmă. Urmărițt nu 
numai de colegi, ci și de cadrele 
școlii, cei trei „anchetatori" au 
ilustrat iuțeala raționamentelor 
logice de care sînt capabili, de
ducțiile în cuprinsul cărora pot

I
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COMPETITIVITATEAi
PRODUSELOR
Tov. inginer Tănase Constantin, 

secretar al comitetului U.T.C., 
arăta în cuvîntul său că se ob
servă din partea comitetului de 
conducere sprijinul tot mai atent 
acordat problemelor de muncă 
și de viată ale tinerilor. în a- 
cest sens, construirea unui că
min modern de 300 de locuri 
vine ca o rezolvare salutară a 
necesităților de locuințe ale ti
nerilor muncitori. Prin construi
rea lui contribuindu-se și în a- 
cest fel la reducerea pierderilor 
de timp datorate în special na
vetiștilor care consumă nepro
ductiv încă o parte a celor 480 
de minute.

viitor și atîtea alte probleme 
legate direct de activitatea pro
ductivă a șantierului, vizind 
creșterea eficienței economice a 
activității întreprinderii. Atmos
fera de lucru, constructivă a 
permis ca alături de măsurile 
preconizate a se lua în perioada 
următoare de comitetul de di
recție în agenda de lucru a a- 
cestuia să se înscrie propuneri 
noi menite la rîndul lor a con
tribui la îndeplinirea și depăși
rea integrală a indicatorilor e- 
conomlco-flnanciari prevăzut» 
pentru perioada următoare,

I
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Cu respect tovărășesc,
BUDAY FRANCISC 
director administrativ*

R. Aproape în același 
cu răspunsul primit de 

la redacția

N. 
timp 
la Hunedoara, 
noastră a sosit una dintre per
soanele care au fost amintite 
în articol. Domnia sa ne-a pus 
mai întîi următoarele între
bări : Cum se documentează 
un redactor al ziarului dv. ? 
Dacă verifică și cum verifică 
cele constatate? Ce i se poate 
intîmpla. in cazul în care, cele 
scrise cuprind inexactități ?

După cîte ne-am dat seama, 
vizita pe care tovarășa res
pectivă ne-a făcut-o, n-a fost 
pornită din dorința de a elu
cida cazul descris în ziar, ve
ridicitatea celor scrise cît, mai 
ales, numele celui care a „di
vulgat** neregulile semnalate 
în articolul publicat. în cazul 
în care i se comunică acest 
nume, ni s-a spus, este dis
pusă să-I „ierte** pe reporter. 
Sperăm că prin publicarea răs
punsului primit de la tovară
șul director administrativ Bu- 
day Francisc, s-a confirmat 
încă o dată temeinica docu
mentare a redactorului nostru. 
Aceasta este, in ultimă instan
ță. realitatea.

| „Măsurile au fost luate. 

Cînd vor fi aplicate ?“

I

Fete din Tulcea

cială. Pregătiți să sesizeze criptica 
gamei largi de atentate la legile 
statului, elevii de astăzi ai școlii, 
viitori ofițeri ai securității statu
lui, tint, încă de pe acum, con- 
știdUți nu numai de rolul social 
pe care îl vor avea, ci și de ne
cesitatea autoperfecționării lor 
continue. O discuție cu cîțiva 
elevi ai școlii, ni se pare, din 
acest punct de vedere, edifica
toare.

— Simțul datoriei și al ordinii 
vieții contemporane, îmi spunea 
Aurel Rogojan, m-a făcut să aleg

uni firele adeseori atît de super
ficiale pe care infractorul le lasă.

Școala despre care vorbim for
mează elevilor ei, pe baza unui 
suport existent firește, cîteva ca
lități excepționale: inteligență, 
imaginație, gîndire ageră, pătrun
zătoare, curaj, personalitate, pre
gătire fizică generală, puritate 
morală, simțul proporțiilor, al jus
tiției, posibilitatea cunoașterii psi
hologiei oamenilor, a refacerii 
unei psihologii înmănunchind 
semne exterioare care scapă 
observației comune. Pregătiți să 
ducă o existență sobră, ei 
știu că fiecare aptitudine pe 
care și-o perfecționează cu aju
torul cadrelor școlii, oameni cu 
o vastă experiență atît în materie 
cît și pedagogică, candidați în 
științe juridice, cercetători ai 
unei cazuistici bogate le va face 
mai ușoară lupta cu cei care 
atentează la ordinea noastră so-

• ••

această școală. Infracțiunea de 
orice natură trebuie exclusă din 
viața socială. în acest scop parti
dul și statul nostru duc o luptă 
neobosită. Dar pentru aceasta sînt 
necesari și oameni anume califi
cați. Conștiința că mă voi afla 
în frontul activ al celor angajați 
in această luptă mă face să nu 
regret că, am venit aici deși fap
tul că am debutat în presa lite
rară cu poezie, i-a făcut pe mulți 
dintre prietenii mei să se îndo
iască de înțelepciunea alegerii 
făcute. Sînt convins, însă, că me
seria aceasta atît de apropiată 
de munca științifică, nu exclude 
fiorul creației, al imaginației, ci 
dimpotrivă îl presupune. Nu poți 
fi, după părerea mea, un bun 
lucrător de securitate dacă îți 
lipsește capacitatea de a pătrunde 
psihologia oamenilor.

— Un ofițer de securitate, 
mărturisea Ion Dascălu, trebuie

să fie, înainte de orice, un om 
sincer, perspicace, care pe baza 
cunoașterii vieții sociale, a tutu
ror domeniilor de activitate, in
clusiv a artei și a culturii, să-și 
poală înțelege semenii. întocmai 
cum paleontologul reface contu
rul real al animalului dispărut, 
avînd drept criteriu fragmentul 
unui os, ofițerul de securitate, 
trebuie să refacă uneori împre
jurările unei acțiuni vaste, mer- 
gind pe firul unui singur indiciu 
inițial.

— Austeritatea vieții militare, 
era de părere Ivan Mihail, des
pre care se vorbește otita, este, 
după părerea mea, o prejude
cată Ofițerul de securitate tre
buie să aibă, cred eu, toate ca
litățile omului sociabil, el 
trebuie să știe să rîdă și să glu
mească, pentru că altfel, nu se 
compromite numai pe sine, ci 
compromite chiar și ideile în nu
mele cărora luptă și pe care le 
apără.

— Cred că meseria noastră, 
afirma Mihai Stoican, nu exclu
de, oricît de bizară ar părea con
vingerea mea, romantismul. Ofi
țerul de securitate este în fond 
un explorator. El este explorato
rul unui teritoriu vast, 
adevărului, de care j .. ...
trebuie uneori să-l caute în necu
noscut. Lucrătorul de securitate 
nu este o vedetă, nu are o exis
tență publică, pe care s-o urmă
rească ziarele de fiecare zi. El 
este un simplu muncitor, un plu
gar al inteligenței. în cazul său, 
neprevăzutul se conjugă cu cu
rajul, cu aptitudinea de a reac
ționa prompt. Faptul că umăr la 
umăr ofițerii de securitate fac 
să poată fi evitate adeseori eve
nimentele neplăcute pentru co
lectivitate, este pus în valoare 
de literatură. Dar chiar dacă 
nouă ne lipsește existența publi
că, știm bine că nu sinjtem sin
guri, că pentru mine cel puțin, 
camaradul cel mai apropiat ră- I 
mine cinstea oamenilor.

I
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Sub acest titlu, un articol din 
ziarul nostru din 21 iunie a.c.. se 
referea în mod critic la activita
tea întreprinderii forestiere Te. 
Jiu. Răspunsul primit recent de 
la Direcția Generală de Exploa
tare, Transport și Industrializare 
a Lemnului, din cadrul Ministe
rului Economiei Forestiere, spe
cifică :

Articolul constituie un ajutor 
prețios pentru îmbunătățirea ac
tivității de producție și a situa
ției economico-financiare a I. F.- 
Tg. Jiu. Bine arată articolul că 
în eliminarea neajunsurilor, o 
contribuție importantă trebuia să 
o aducă elaborarea și aplicarea 
studiilor pe linia organizării știin
țifice a producției și a muncii. 
Activitatea în acest comparti
ment nu a fost satisfăcătoare la 
întreprinderea din Tg. Jiu, stu
diile elaborate nu au atacat pro
blemele majore ale întreprinderii 
în vederea înlăturării punctelor 
de strangulare și cu pondere iu 
cheltuielile materiale.

Pentru remedierea situației 
semnalate dc ziar, D.G.E.T.I.L. 
din M.E.F., precum și Trustul 
de exploatare, transport și in
dustrializare a lemnului-Pitești, 
au efectuat o analiză amănunțită 
a acestei întreprinderi, analiză 
în urma căreia s-a întocmit uji 
plan de măsuri. Prin aplicarea 
lor în producție se vor realiza 
în total economii la prețul d« 
cost de 2458 000 lei.

„Pe parcurs, se spune în în
cheierea răspunsului, vom avea 
în vedere și vom urmări, atît noi 
cît și T.E.T.I.L.-Pitești, activita
tea acestei întreprinderi".I
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revistă navele ancorate în port. 
Echipajele, în ținuta de paradă 
de un alb strălucitor, răspund cu 
îndelungi urale. Se dă apoi citire 
Ordinului ministrului forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. Fanfara militară into- 
nea^ă Imnul de Stat, în timp ce 
văzduhul trepidează sub tăria 
o^’nr 21 de salve de artilerie 
Din înaltul cerului, formații de 
av'^ane trimit frățescul lor salut 

aliniate pe navele din 
no-t Un urun de pionieri oferă 
Pori conducătorilor de partid și 
de stat. Prin văzduh, la joasă 
înălțime, deasupra careului for
mat din vase ale forțelor noastre 
maritime, trec formații de avioane 
supersonice.

Dinspre farul de larg, în su
netul sirenelor, pe puntea unei 
ambarcațiuni în formă de balenă 
își face apariția mitologicul zeu 
al mărilor, Neptun, cu tridentul 
său. El salută tradiționala sărbă
toare și declară deschise întrece
rile sportive marinărești.

Pe marea liniștită, prin făta 
navei-comandant unde se află 
înalții oaspeți, a celorlalte nave 
și a entuziastei asistențe, se des
fășoară o adevărată revărsare de 
măiestrie, curaj și ingeniozitate, 
înotătorii iau startul de la bor
dul navei bază și înscriu, cu 
trupurile lor bronzate, inițialele 
scumpe nouă, tuturor: R.S.R. și

i!
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Turneul internațional

• ÎN CUPA „Intertoto" la fotbal, A. B. Copenhaga a învins 
în deplasare, cu scorul de 1—0 (0—0). pe Wacker Innsbruck, iar 
Lokomotiv Kosice a dispus cu 2—0 (1—0) de Austria Salzburg.

• DISPUTAT în capitala U.R.S.S., meciul de fotbal dintre 
echipele Dinamo Moscova și Dynamo Berlin s-a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1),

Plouă mult 
vit (ce plină 
ploaia asta prin

• ÎN TURNEUL hexagonal de fotbal de la Bogota, echipa 
poloneză Gornik Zabrze a învins cu scorul de 5—0 (2—0) for
mația columbiană Millionarios. Trei goluri a marcat Lubanski, 
în formă excelentă.

• SELECȚIONATA ____
în turneu în Cehoslovacia, a 
echipa Liaj Jablonec.

F.C. Santos, Bayern Mflnchen, 
Benfica Lisabona. River Pla
ta și Boca Juniors.

Cu gîndul la viitoarea „premieră"
Fotografiile paginii: C. CONSTANTIN

• LA 11 AUGUST, la 
Buenos Aires va începe un 
turneu internațional de fotbal 
cu participarea echipelor

re-
5-a

olimpică de fotbal a Japoniei, aflată
fost învinsă cu 3—1 (2—1) de

pen-
Car- 

mine, să

MERIDIAN ;

DUPĂ cum se anunță 
Ciudad de Mexico, in-

P.C.R. Evoluează apoi canotorii, 
șalupele rapide, svebele ambar
cațiuni cu vele, schi urile nautice. 
Momentul ilustrînd cooperarea 
dintre elicoptere și marină a con
stituit un reușit și emoționant 
punct de atracție. După o ma
nevră iscusită a piloților, sca
fandrii au executat o operațiune 
de lansare- din elicoptere plon- 
jînd de la înălțime. Dip apă, doi 
scafandri urcă, în costume de 
imersîune la bordul navei-co
mandant și oferă buchete
de flori tovarășului Nicolae
Ceaușescu și soției.

Talentul și iscusința își dau
mina în tradiționala ștafetă mari
nărească și în concursul de bărci 
militare. Disputate cu ardoare 
probele demonstrează convingă
tor forța și coeziunea armamen
telor . bărcilor, calitățile fizice și 
morale ale marinarilor noștri. Nu 
au lipsit nici jocurile originale, 
specific marinărești; purcelul la 
scondru, hora rațelor precum și 
demonstrația de înaltă acroba
ție aviatică. .

Un interesant moment îl con
stituie trecerea în revistă a na
velor alegorice, file sugestive din 
istoria marinei noastre : vestitele 
pînzare moldovenești ale lui Ște
fan cel Mare care au purtat dra
pelul cu capul de zimbru pretu
tindeni pe apele Mării Negre a- 
jungînd pînă la arhipelagul gre
cesc, ducînd cu ele aspirațiile și 
năzuințele pașnice ale românilor ; 
prima noastră navă „Marița" care

INFORMAȚII
• LA INVITAȚIA ministrului 

afacerilor externe al Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare. Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
Cornellu Mănescu, va efectua o 
vizită oficială în Algeria, între 
19 și 22 august 1968.

• SÎMBĂTĂ a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Tokio, o de
legație de tineri români, care la 
invitația Asociației de Schimburi 
Internaționale pentru Tineret 
din Japonia, face o vizită de do
cumentare în această țară.

Delegația este condusă de to
varășul Nicolae Dragoș, redactor 
șef al ziarului „Scînteia tinere
tului".
• CU PRILEJUL apropiatei 

sărbătoriri a „Zilei minerului" 
și a centenarului exploatării in
dustriale a cărbunelui din Valea 
Jiului, la casa de cultură din 
Petroșani s-a deschis duminică 
o expoziție de artă plastică, or
ganizată de filiala din localitate 
a Uniunii Artiștilor Plastici. 
Sînt expuse aproape 50 lucrări 
de pictură și gravură inspirate 
din munca și viața minerilor. 
Exponatele redau peisaje indus
triale, aspecte de la locurile de 
muncă ale minerilor și din noile 
orașe și cartiere înălțate în 
ultimii ani în Valea Jiului.

Acestui eveniment i-au fost 
consacrate și alte manifestări 
cultural-artistice și sportive. La 
clubul minier din Lonea s-a 
desfășurat duminică un concurs 
„Cine știe, cîștigă" cu tema „Cen-

tenarul cărbunelui din Valea 
Jiului" Pe stadionul Jiul din 
Petroșani a avut loc faza finală 
a întrecerilor sportive pentru 
„Cupa minerul", la care au par
ticipat selecționate sindicale mi
niere din județele Cluj, Gorj, 
Harghita Hunedoara, Mara
mureș și altele.
• IN munții Ciucului a fost 

deschisă duminică, pentru a fi 
vizitată de turiști. Peștera 
Șugău, un valoros monument al 
naturii. Ea e situată în apropie
rea orașului Gheorgheni, pe 
drumul național Toplița-Mier- 
curea Ciuc. Peștera are o lun
gime de peste 20 km și dispune 
de numeroase încăperi, galerii, 
puțuri, hățișuri etc. Intre 
acestea o uriașă grotă are o 
înălțime de 80 metri. Un drum 
recent amenajat permite auto- 
mobiliștilor accesul pînă a- 
?roape de intrarea în peșteră, 
ncă în prima zi, peștera a fost 

vizitată de zeci de turiști și ce
tățeni din împrejurimi.

• LA GALERIILE de Artă 
ale Muzeului județean din Ba
cău a fost deschisă duminică ex
poziția retrospectivă a pictoru
lui militant Dimitrie Hîrlescu. 
Peste 50 de lucrări de pictură și 
grafică înfățișează, *ntr-o viziu
ne profund umanitară, episoa
de din primul război mondial, 
numeroase caricaturi și tablouri 
satirice privind burghezia și 
conducătorii ei politici. Majori
tatea lucrărilor ilustrează situa
ția social-politică a României în 
primii ani ai secolului XX.

(Agerpres)

a pășit în apele internaționale; 
vedeta torpilor „Rîndunica“ par
ticipantă la războiul pentru in
dependență, prima navă-șooală 
a Marinei noastre, bricul «Mir
cea* ; crucișătorul „Elisabeta* în 
vârstă de aproape un secol ; mo
nitorul „Lahovari", navă cape s-a 
acoperit de glorie în primul răz
boi mondial ca și în bătăliile îm
potriva hideriștilor.

Bogatele manifestări consa
crate Zilei Marinei au fost com
pletate de programul susținut de 
cunoscuta echipă artistică ostă
șească „Albatrosul*. Ea a încîn- 
tat publicul evoluînd pe o es
tradă plutitoare. Prima parte a 
sărbătorii Zilei marinei a fost 
încheiată de către același Nep
tun.

După-amiază și seara au con
tinuat, în bătrîna cetate Callatis, 
festivitățile: pe stadion s-au des
fășurat competiții sportive atrac
tive. „Albatrosul* a reapărut, de 
data aceasta pe estrada grădinii 
de vară. La orele 20,30 pe toate 
navele s-a aprins pavoazul elec
tric. In splendidul peisaj nocturn, 
ia lumina jocurilor de artificii a 
avut loc carnavalul ambarcațiu
nilor iar seara, tîrziu, festivita
tea s-a încheiat prin retragerea 
cu torțe* Marele pavoaz — semn 
tradițional al zilelor sărbătorești 
— a fost arborat duminică pretu
tindeni în porturile noastre ma
ritime și fluviale: la Galați, 
Brăila, Tulcea, Turnu-Severin. 
Ziua marinei, prima duminică de 
august, ne-a convins, o dată mai 

Bmult, că tradițiile eroice sînt 
duse mai departe de cei oare 

I veghează, azi, cu arma în mînă 
frontierele de apă ale scumpei 
noastre Patrii, de cei care fău
resc navele românești, de cei care 
poartă cu cinste și mîndrie, tri
colorul pe mările și oceanele 
lumii.

Inscripție pe pînza ploii

v__ _ x mai!), melcii
scot coame fragede prin toate 
prundișurile și pe această vre
me ursuză, gîndul meu fuge 
spre singurul stîlp uns cu miere : 
campionatul republican de fot-

Ce va fi ? Vom bea și în acest 
pocale cu fiere ? Nă-

ijduiesc a oară ?) că bă
ieții noștri ne vor aduce mai 
multe bucurii decît ne-am obiș
nuit să așteptăm de la ei. Vreau 
să-i văd mîncînd iarba cu pi
cioarele și nu mușcînd terenul 
de necaz că mingea a trecut la 
20 m. pe deasupra porții.

Dar, pînă duminică (zilele se 
sparg cu bătăi grave, noi, micro-

biștii, trăim clipele din ajujnul 
unei dragoste devoratoare) să 
înșirăm, cu speranța cU vor fi 
șterse, nu cu buretele, ci cu 
fapta, niște necazuri m^i vecni 
Să le numărăm.

• Antrenorii diviziei A sînt 
în majoritatea cazuri; tir, mai 
prost plătiți decît jucătcuii ? Și-n 
treburile lor se amestecă che
mați și nechemați (mai mult ne
chemați) și cînd ei se revoltă li 
se arată ușa. Vedeți, în această 
ordine de idei, cazul cu Gil Măr- 
dărescu, conced1]at de conduce
rea Farului (mar precis de tova
rășul Foti), pe motive care ar 
scandaliza, dac-ar fi date-n vi
leag, și pe cel mai blajin con
cetățean al nostru.

• Dumitriu II, idolul Grantu-

hii, rămas fără o aripă după ple
carea lui Ion lonescu, nu și-a 
primit complet drepturile ce i se 
cuvin de mai bine de opt luni de 
zile!

• Felul în care au fost trans
ferați anumiți jucători. Răvășeala 
care domnește în federația de 
specialitate.

• Sancțiunile aplicate (cu atîta 
părtinire!) jucătorilor ce s-au 
făcut vinovați de abateri de la 
disciplina sportivă.

Dar.,, puncte de suspensie. 
Vine campionatul și, cu sau fără 
vînt, morișca începe să se în
vârtă. Boabe roșii, sănătoase — 
iar printre ele și neghină și 
pleavă. Cred în triumful tehnicii 
(se știe astăzi, în ce chip a de
butat I. lonescu la Allemania) și 
doresc ca anul acesta să urce în 
vîrful piramidei echipa care va 
juca cel mai curat fotbal. Și 
sper să nu mai fie Petrolul Plo
iești formația care va decide 
soarta campionatului. Am moti
vele mele să nn vreau lucrul 
ăsta.

Cu 16 echipe vom avea fot
bal pînă în preajma Anului Nou. 
Exact cum se întîmplă în toate 
țările cu jucători intrați în le
gendă. Propun, însă, federației, 
să nu se facă de basm : să nu 
întrerupă campionatul în vede
rea întîlnirilor internaționale, o- 
ficiale sau amicale, și să nu ne 
■cheme să venim cu săniile la 
nu știu ce partidă amînată din 
motive tehnice.

Totul pe față. Ca și dragostea 
noastră pentru fotbal. Și, fără 
a dori să intru în polemică cu 
colegii de la ziarul „Sportul”, mă 
bucur că arbitrul Mihai Popa nu 
e delegat să conducă meciuri în 
■divizia A. Și m-aș fi bucurat de 
două ori mai mult dacă și alții 
în situația lui ar fi fost trimiși să 
se răstească în fluier pe la înțîl- 

topitnirile unde nu curge unt 
prin vestiare.

Succes tuturor.
Și să ținem pumnii strînși 

tru Ion Pîrcălab. Săgeata 
paților merita, după 
intre în echipa lumii.

•
din __ _____
sfalațiîle sportive pe care se 
vor desfășura în luna octom
brie Jocurile Olimpice nu au 
avut de suferit de pe urma 
cutremurului care a zguduit 
vineri capitala Mexicului. 
Experți ai Ministerului Lu
crărilor Publice au inspectat 
Palatul sporturilor, piscina 
olimpică și alte baze sporti
ve, declarînd că toate aceste 
edificii sînt neatinse de 
seism.

• CU PRILEJUL unui con
curs desfășurat la Berlin, tî- 
nărul atlet Reinhard Thel- 
mer (20 ani) a stabilit un nou 
record al R. D. Germane, la 
aruncarea ciocanului, cu 
zultatul de 71,26 m — a 
performanță mondială.

• FINALA PROBEI 
simplu bărbați d;n cadrul 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Bavariel se va 
disputa între jucătorul român 
Ion Tiriac și italo-australia- 
nul Martin Mulligan. După 
ce în ..sferturi" l-a eliminat 
cu cehoslovacul Holecek 
(3—6. 7—5. 6—3, 2—6. 7—5). în 
semifinale. Țîrîac l-a învins 
cu 6—3, 6—4, 6—3 pe engle
zul Mark Cox. Mulligan 1-» 
întrecut cn 6—4, 4—6, 6—4,
6—3 pe iugoslavul Bora Io- 
vanovici.

• IN PRIMA zi a compe
tiției de spadă ce se desfă
șoară la San-Pellegrlno 
apropiere de Bergamo), 
chipa Italiei a întrecut 
9—6. formația României, 
timp ce Franța a învins 

cu 7—6.

I Patru zile la piscina Dinamo

HISTRIA, HERCLEEA Șl LEBEDE
scenariu, regia, imaginea : Ion Bostan

MOARA VISELOR

IN LUMEA LOR

PE FIR
scenariu, regie, desene, animație : C-tin Mustețea

OCUS-POCUS

ORIZONT ȘTIINȚIFIC

scenariul și regia : Marius Oniceanu 
imaginea : Vasile Mănăstireanu

scenariu si regia : Erich Nusbaum
imaginea : Constantin Ionescu-Tonciu

setnariu : Dumitru Todericiu, Nicolae Oprocal 
regia : Nicolae Oprocal 
imaginea : Emeric Ghidali

regie și desene : Horia Ștefănescu 
interpret: Horia Șerbănescu

CASA LUI CALINESCU

în săptămîna 5—11 august a.c., 
la cinematograful TIMPURI NOI din Capitală 

un nou program de scurt metraje românești

Ploaie de recorduri
de volei feminin

ftBRUSTURET*

Timp de patru zile, piscina o- 
limpică Dinamo a găzduit între
cerile speranțelor natației noas
tre. Inițiativa de a organiza aici 
cel de al 4-lea campionat de co
pii al țării, concomitent cu în- 
tilnirea internațională bilaterală 
dintre România și R. F. a Ger
maniei la grupa de juniori A 
s-a dovedit inspirată. Ambianța 
plăcută, precum și cadrul de 
„mare întrecere" și-au găsit e- 
coul în performanțele micilor 
noștri înotători. Rezultatele — 
dacă ne gîndim că au fost co
rectate zeci de recorduri repu
blicane, Ia toate cele trei cate
gorii de juniori — sînt excep
ționale. iar concursul a oferit 
un interesant prilej de afirma
re și de confirmare a unor reale 
talente.

O enumerare sumară (pentru 
una detaliată, spațiul ar fi insu
ficient), a performerilor ar in
clude în ea numele junio
rilor Zeno Oprițescu, cîștigăto- 
rul probei de 100 m liber cu un 
timp fioarte bun (59’ 8/10 ; în se
rii 59’ 4/10) — primul junior din 
istoria natației românești care 
coboară sub limita celor 60 de 
secunde; Liviu Copcealău (2“ 
30” 2/10 și 5’ 23” 5/10 la 200 și 
respectiv 400 m mixt) precum 
și a juniorilor din grupa B, 
Anca Groza și Teodor Nicolae.

multiplii campioni și record
mani ai acestor campionate, 
nume ee s-au impus cu autori
tate.

Ploaia din ultima zi de con
curs, care a făcut ca deosebirile 
dintre spectatori și competitori 
să fie insesizabile datorită ,,at- 
moslerei" acvatice generalizate, 
nu i-> prea speriat pe micii par
ticipant! care s-au prezentat cu 
aceeași conștiinciozitate la bloc- 
starturi. apă rin du-și îndîrjit șan
sele. Toate acestea nu pot decît 
să ne bucure și să ne dea noi 
speranțe intr-o participare vii
toare marcantă pe arena inter
națională. Dar, deocamdată, să 
așteptăm să crească actualii 
campioni !

Cit privește întilnirea cu re
prezentativa R. F. a Germaniei, 
tinerii noștri înotători s-au pre
zentat sub așteptări. Infrîngerea 
se datorește în parte însă și mo
dului defectuos în care a fost 
alcătuită echipa O echilibrare 
mai judicioasă a coechipierilor, 
folosind chiar și juniorii din ca
tegorii inferioare, ar fi dus, 
poate, la o mai buuă omogeni
zare. Să sperăm că din această 
lecție se vor desprinde învăță
minte utile.

S. UNGUREANU

3 PRETENDENTE LA TITLUL OLIMPIC, PREZENTE 
LA TURNEUL DE LA CONSTANȚA
ECHIPA R. P. D. COREENE — PUNCT DE ATRACȚIE 
AL COMPETIȚIEI 
ROMÂNIA — CEA MAI
DINTRE PARTICIPANTE

TlNARA REPREZENTATIVA

Atenție... start I

POLO: On ciștigător puțin merituos
Turneul Internațional de polo, 

încheiat sîmbătă la ștrandul Ti
neretului din Capitală, a fost 
cîștigat de echipa de tineret a 
României, Pe locurile urmă
toare s~au clasat. în ordine, 
echipa de tineret a U.R.S.S., 
echipa de juniori a României și 
divizionara A, I.C.F. Trebuie, de 
la bun început, spus că acest 
turneu internațional nu a fost 
dintre cele care rămîn vii în 
memoria spectatorilor. Unele 
meciuri (România tineret— 
U.R.S.S. tineret și U.R.S.S. tine
ret—I.C.F.) în care au abundat, 
actele de indisciplină, obstruc
țiile, duritățile, anti-jocul, au 
constituit o proastă propagandă, 
pentru polo.

In meciul dintre România— 
U.R.S.S. (tineret) — un exem
plu, de pildă, din ziua a doua a 
turneului —, au fost acordate 
nu mai puțin de 15 lovituri de 
pedeapsă.

Spre deosebire de câștigătorii 
turneului — echipa de tineret 
— juniorii noștri au constituit o 
plăcută surpriză După un în
ceput timid (ei au fost învinși 
cu 5—3 de U.R.S.S.-tineret), în 
al doilea meci au cîștigat în 
fața I.C.F. cu 7—4, pentru ca în 
ziua a treia să termine la egali
tate 4—4 cu cîștigătorii turneu
lui. Important, jocul juniorilor 
noștri spectaculos, bazat pe ac
țiuni simple și bine gîndite. a 
constituit singura rază de lu
mină a acestui turneu. O re
marcă specială pentru NASTA- 
SIU, un poloist excepțional do
tat. Comportarea juniorilor noș
tri este cu atît mai mulțumi
toare cu cît, o altă reprezenta
tivă de juniori (cei născuți în 
1950 și mai tîrziu) a cîștigat, tur
neul din Polonia (primul lor

turneu internațional l) învingînd 
echipele Cehoslovaciei, Bulga
riei, R.D. Germane, Poloniei 
l și II.

In încheiere, subliniem că ase
menea „turnee internaționale" 
(cu participarea doar a unei 
singure echipe străine !) nu sînt 
destul de folositoare. Ele nu 
constituie un criteriu sigur de 
verificare a pregătirii și valorii 
tinerilor noștri poloiști și nu-i 
solicită la maximum. Dacă in
vitam mai multe echipe străine, 
desigur alta ar fi fost situația 
și desigur, altul interesul pu
blicului. Așa însă, urmează să 
ne amăgim cu acest rezultat, 
nejustificat de valoarea jocu
lui practicat: România (tineret) 
a cîștigat „turneul internațional11 
de la București 1

Este, să recunoaștem, prea 
puțin /

T. POGOCEANU

Turneul internațional feminin 
de volei care se inaugurează 
astă-seară, în Sala Sporturilor 
din Constanța, constituie ultima 
verificare, în condiții de con
curs, a echipelor U.R.S.S., 
R.P.D. Coreene și Poloniei (care 
alături de naționala Japoniei) 
sînt principalele pretendente la 
titlul olimpic în Mexic. în ce ne 
privește, antrenorii lotului nos
tru, vor avea posibilitatea să ve
rifice, în compania unor adver
sare puternice, posibilitățile spe
ranțelor României pentru viitoa
rele campionate mondiale care 
vor avea loc în 1970. Fără în
doială, punctul de atracție al în
trecerii îl constituie prezența 
naționalei R.P.D. Coreene care 
vine în orașul de pe malul Mă
rii Negre, cu o frumoasă carte 
de vizită : victorii acasă asupra 
echipelor Uniunii Sovietice și 
Poloniei, și în deplasare, în dau
na formației R. D. Germane. Vo
leibalistele coreene, practicînd 
un joc atletic și acrobatic, bazat 
pe elemente de surpriză (asemă
nător jocului japonezelor) s-au 
impus în ultima vreme printre 
fruntașele voleiului mondial.

Reprezentativa Uniunii Sovie
tice, care în anul 1964 la Tokio 
nu a putut cuceri titlul olimpic, 
fiind învinsă de Japonia, pre
zintă în momentul de față cea 
mai valoroasă echipă din ultimii 
ani.

Prima echipă a României, 
complet remaniată, e cea mai 
tînără dintre competitoare avînd 
media de vîrstă de 20 de ani 
Meciurile vor avea loc, înce- 
pînd de la orele 18,00, în Sala 
Sporturilor exceptînd sîmbătă 
și duminică (10 august — zi de 
pauză) cînd cele trei partide se 
vor desfășura astfel : Ia Mamaia. 
România—Polonia ; la Eforie. 
U.R.S.S.—R.P.D. Coreeană, și la 
Mangalia, România tineret—Ce
hoslovacia tineret.

Conducerea meciurilor va fi 
asigurată de următorul lot in
ternațional de arbitri : Trîhulea 
Rujda (Iugoslavia), Lajos Josef 
și Danoti (R. P. Ungară), Altav 
Nejat (Turcia), Oldrich (Ceho
slovacia), Moroz (U.R.S.S.) șl 
Jerzy (Polonia).

Astăzi se vor întîlni România 
A—România tineret și U.R.S.S.— 
Polonia.

VIOREL PĂUNESCU

I

Campionatul național 
de handbal teminin

DUPĂ PRIMUL ACT
După cum e bine cunoscut a- 

nul acesta va avea loc, în Uniu
nea Sovietică, mai exact în luna 
noiembrie, Campionatul mondial 
de handbal feminin. Pentru a 
asigura echipei naționale un pro
gram de pregătire corespunzător, 
federația noastră de specialitate 
a schimbat formula de disputare 
a diviziei A, programând jocurile 
din primul tur cu o lună mai 
devreme față de termenul obiș
nuit. Inițiativa a fost primită 
binevoitor de toți specialiștii și 
antrenorii noștri, care imediat 
după terminarea primului turneu 
(trei etape) din București, au 
remarcat utilitatea acestei for
mule mai ales pentru jucătoarele 
care au fast vizate pentru lotul 
național.

Ce ne-au relevat disputele de 
vineri și pînă duminică Șeara P

Făcînd abstracție de prima zi, 
cînd nivelul jocurilor nu a fost 
prea ridicat, mai ales sub aspec
tul tehnico-tactic, celelalte două 
zile de întreceri ne-au demon
strat că situația handbalului nos
tru feminin poate să se îmbună
tățească. Fără exagerare, am re
marcat destule elemente îmbucu
rătoare. în primul rînd, toate iu- 
cătoarele de lot au trecut cu 
bine acest test. O remarcă spe
cială pentru Hedeșiu, Franz, 
Ilie și Arghir, ultima o jucătoare 
care s-a reîntors la Timișoara, 
unde se simte mai în largul ei. 
Cu mare interes a fost urmărită

Ana Starck, care și-a reluat ac
tivitatea după o absență destul 
de îndelungată la echipa Rapid. 
Deși nu a strălucit, sperăm să-și 
continue cu asiduitate pregătirea 
și sîntem siguri că-și va redo- 
bîndi forma bună care a consa
crat-o, fiindcă lotul național are 
neapărat nevoie de ea. în aceas
tă privință, trebuie relevate și 
unele aspecte negative desprinse 
cu prilejul întrecerilor la majori
tatea jocurilor. Astfel, echipele 
neheneficiind de jucătoare de 9 
metri, cu forță de șut, concen
trează exagerat de mult jocul la 
semicerc, unde se dă o luptă fi
zică acerbă, care consumă ener
gie și forță ineficient, dînd naș
tere la un joc dur ce depășește, 
uneori, granițele admise de re
gulament.

în urma desfășurării primului 
tur al campionatului național fe
minin de handbal, după primele 
trei etape, clasamentul arată ast
fel:

1. Universitatea Timișoara, 6 
puncte; 2. Confecția București, 
5 puncte; 3. Rapid București, 
4 puncte; 4. Liceul nr. 4 Timi
șoara, 4 puncte; 5. Progresul
București, 4 puncte; 6. Univer
sitatea București, 3 puncte; 7. 
Constructorul Timișoara, 2 punc
te ; 8. Rulmentul Brașov, 2 punc
te ; 9. Voința Odorhei, 2 puncte ; 
10. Textila Buhuși, 0 puncte

G. SIMONIS



In seara de 4 august, Alexandr 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, a luat 
cuvîntul la posturile de Radio și 
Televiziune cehoslovace, pentru

VIETNAMUL DE SUD. Drapelul F.N.E. deasupra unei noi regiuni eliberate

■r

POTRIVIT unei comunicări 
făcută de Sonns Ramihal, minis
trul de afaceri externe al Gu- 
yanei, guvernele guyanez și bra
zilian au început negocieri la 
Georgetown în vederea stabili
rii de relații diplomatice.

Pe de altă parte, în capitala 
Guyanei continuă reuniunea șe
filor misiunilor guyaneze în 
străinătate, la care se discută si
tuația internațională a Guyanei 
în legătură cu decretul guver
nului venezuelian, care pretin
de să-și exercite autoritatea a- 
supra apelor internaționale si
tuate în fața coastelor guyaneze.

cești „Frontul patriotic" au că
zut de acord să coordoneze ac
tivitatea organizaților lor în 
Grecia și în străinătate — se a- 
nunță într-un comunicat publi
cat la Roma.

□
a informa asupra rezultatelor 
consfătuirii de la Bratislava a re
prezentanților unor partide co
muniste și muncitorești.

Situația militară
din Yemenul de sud

ANDREAS PAPANDREU, pre
ședintele Consiliului Național al 
„Mișcării panelenice de elibe
rare" (P.A.K.) și Andonis Bril- 
lakis, fost deputat, repre
zentant al organizației gre-

SÎMBĂTĂ a încetat din viață, 
în vîrstă de 72 de ani, în urma 
unei maladii grave și prelungite, 
Konstantin Rokossovski, mare
șal al Uniunii Sovietice.

în anii celui de-al doilea 
război mondial, trupele conduse 
de Rokossovski au luat parte la 
zdrobirea armatelor fasciste în 
bătăliile de lîngă Moscova, Sta
lingrad. Kursk, din Bielorusia, 
de pe teritoriul Poloniei și la 
operațiunile militare desfășura
te în Berlin. In ultimul timp, 
mareșalul Rokossovski a deținut 
o funcție de conducere în Mi
nisterul Apărării al U.R.S.S.

AGENȚIA France Presse, ci
tind un comunicat al Ministeru
lui Forțelor Armate Franceze, 
anunță că la poligonul Mururoa 
din Oceanul Pacifiic a fost deto
nat sîmbătă un dispozitiv nu
clear de calibru mijlociu.

Aceasta este cea de-a treia ex
plozie nucleară efectuată de 
Franța în cadrul actualei serii 
de experiențe.

Detașamente ale forțelor arma
te guvernamentale ale Republicii 
Populare a Yemenului de sud au 
obținut o victorie hotărâtoare în 
luptele desfășurate împotriva ele
mentelor rebele în orașul As- 
Said, a anunțat postul de radio 
Aden. Orașul As-Said, situat în 
cea de-a patra provincie a țarii, 
era unul din centrele principale 
de rezistență ale elementelor di
zidente.

în urma luptelor care au avut 
loc în această regiune, a precizat 
postul de radio Aden, forțele re
publicane au capturat 45 de pri
zonieri, precum și o importantă 
cantitate de armament și muniții.

Anterior, postul de radio Aden 
anunțase înăbușirea rezistenței e- 
lementelor rebele din cea de-a 
doua provincie a țării.

REPUBLICA Populară a 
Yemenului de Sud și Republi
ca Arabă Yemen au căzut de 
acord să coordoneze acțiunile 
lor în vederea respingerii unor 
acte agresive atît din afară, 
cît și din interiorul țărilor lor, 
se arată într-un comunicat co
mun.

Comunicatul, difuzat simul
tan la Aden și Sanaa, a fost 
semnat in urma încheierii 
vizitei de o săptămînă în ca
pitala Republicii Arabe Ye
men a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Popu
lare a Yemenului de Sud, Seif 
Dhali. După cum se subliniază 
in acest docufnent, cele două 
țări au căzut de acord să coo
pereze în domeniile militar, 
economic, comercial si în pro
blemele politice. De asemenea, 
se menționează că vor fi luate 
măsuri comune in vederea li
chidării elementelor care a- 
menință securitatea celor două 
state.

Referindu-se la convorbirile 
pe care le-a avut la Sanaa, 
Seif Dhali a relevat că ele vor 
contribui la o cooperare mai 
strinsă, in toate domeniile, în
tre cele două țări, ceea ce va 
da posibilitatea respingerii u- 
nor noi atentate la adresa in
dependenței și securității Re
publicii Populare a Yemenu
lui de Sud și Republicii Arabe 
Yemen.

E?

în legătură cu numirea șefului de stat major 
al Forțelor Armate Unite ale statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
Guvernele statelor participan

te la Tratatul de la Varșovia au 
numit ca șef al statului major al 
Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia pe generalul de ar-

mată, S. M. Ștemenko. și au sa
tisfăcut, în același timp, cererea 
generalului de armată M. I. Ka
zakov, privind eliberarea sa din 
funcția de șef de stat major al 
Forțelor Armate Unite, din mo
tive de sănătate.

Starea sănătății lui Philip 
Blaiberg, „veteranul” celor 
care au supraviețuit operației 
de transplantare a inimii, e- 
voluează favorabil — a anun
țat sîmbătă un purtător de 
cuvînt al spitalului Groote 
Schuur din Capetown. Soția 
celebrului pacient, care l-a 
vizitat în aceeași zi, a spus că 
nu speră ca Blaiberg să se 
poată înapoia acasă în cursul 
săptămînii viitoare. Potrivit a- 
firmațiilor soției, Blaiberg se 
simte încă slăbit, plimbările 
zilnice îl obosesc, iar starea 
sănătății nu îi permite alt di
vertisment în afară de audie
rea emisiunilor radiofonice.

Philip Blaiberg a fost din 
nou spitalizat cu 10 săptâmîni 
în urmă. El a trecut printr-o 
gravă criză, suferind de he
patită și de complicații pul
monare.

PREȘEDINTELE Boliviei, 
Rene Barrientos, a declarat sîm
bătă că în caz de nevoie va asi
gura liniștea și ordinea publică 
„cu ajutorul forței".

Barrientos a afirmat că nu a 
avut cunoștință de evenimentele 
petrecute în localitatea Cocha
bamba, unde un manifestant a 
fost ucis în urma ciocnirilor din
tre studenți și poliție.

Pe de altă parte, Barrientos a 
arătat că va studia cererea stu
denților privând demiterea pre
fectului departamentului Cocha
bamba, Luis Reque.

tice ale autorităților locale. Poli
ția a intervenit cu brutalitate îm
potriva demonstranților, făcînd 
uz de arme de foc și gaze lacri
mogene. în urma ciocnirii care a 
avut loc între poliție și manifes- 
tanți, două persoane au fost 
ucise, 10 rănite, iar alte 100 a- 
restate.

Peste 300 de studenți s-au ba
ricadat în incinta universității.

Nixon sau
Rockefeller?

La republicani, mult așteptata zi a desemnării candidatului 
pentru alegerile prezidențiale din noiembrie a sosit. începînd de 
azi, delegații la Convenția republicană, întruniți la Miami Beach 
(statul Florida), vor susține prima bătălie .decisivă a partidului lor. 
In prezent, deci, mai mult ca oriei nd, se pune întrebarea : Cine 
va fi cîștigătorul, Nixon sau Rockefeller ?

Cu cîteva luni în urmă întrebarea poate câ nu s-ar mai fi pus. 
Nixon conducea așa de detașat îneît orice îndoială cu privire la 
desemnarea sa era practic exclusă. Acum, însă, lucrurile se pre
zintă altfel E vorba nu numai de mutații în opinia alegătorilor 
— așa cum arată sondajele, Ia care ne vom referi mai jos — ci 
de o tendință favorabilă lui Rockefeller chiar în rîndurile dele- 
gaților la Convenție, de votul cărora depinde mult disputata de
semnare. Rockefeller este convins că poate cîșliga la Miami Beach, 
că poate fi el candidatul republican Ia alegerile din noiembrie. 
Convingerea sa, cu ablilitatc transmisă în mediile electorale, a 
anulat certitudinea desemnării Iui Nixon, a determinat o foarte 
mare prudență în formularea pronosticurilor și a făcut în ultimă 
instanță, ca importanța întrunirii de astăzi să 
odată cu interesul opiniei publice.

Pe ce se bazează optimismul guvernatorului 
Mai întîi. pe existența unor antecedente. Se știe 
toată lumea îl dădea cîștigător pe guvernatorul 
vania, Williams Scranton, convenția a desemnat,______ ___ t__
tale de voturi, pe faimosul Barrv Goldwater. De ce nu s-ar repeta 
situația, cu atît mai mult cu cît de astădată schimbarea ar avea 
un caracter popular, Rockefeller făcînd parte din tagma „porum
beilor ?

De fapt, acest ultim aspect constituie și un al doilea reazim al 
încrederii lui Rockefeller. Platforma sa , .liberală", mult apropiată 
de cea a răposatului Robert Kennedy, prevăzîrH, printre altele, 
încetarea războiului din Vietnam și „lupta împotriva sărăciei", 
mai ales în rîndurile populației de culoare- oferă o alternativă Ia 
actuala politică a administrației și, implicit, la programul lui 
Humphrey Ca atare, Partidul republican ar avea, la alegerile din 
toamnă, șanse de cîștig. Pe cînd cu un Nixon candidat republi
canii ar fi în dificultate, oricum s-ar numi rivalul democrat.

în sfîrșit, se ia în considerare și glasul sondajelor. De unde 
pînă acum o săptămînă toate sondajele îl dădeau cîștigător la 
Miami Beach pe Nixon, la 2 august Institutul Harris publica re
zultatele contrare. Potrivit acestora, în cazul în care Rockefeller 
ar deveni candidat al republicanilor el ar cișliga alegerile atît în 
fața Iui Humphrey cît și in fața lui McCarthy. Invers, dacă 
Nixon ar obține desemnarea, el ar fi înfrînt atît de unul cît și 
de celălalt.

Avînd acestea în vedere, revenim Ia întrebarea esențială : 
cine va fi „unsul" republicanilor, Nixon sau Rockefeller ? Răspun
surile sînt, după cum se poate ușor (deduce, împărțite. Dar, în 
general, se emite părerea că, în ciuda cîștigurilor însemnate din 
ultima vreme ale guvernatorului statului New York, Nixon păs
trează totuși prima șansă. Cîștigul său va depinde mai ales de 
faptul dacă va reuși să obțină cele 667 de voturi în primul tur 
de scrutin. în caz contrar, la tururile următoare voturile se vor 
deplasa spre Rockefeller. Partizanii acestuia din urmă dau deja ca 
sigura procedarea la mai multe tururi ide scrutin (două, trei sau 
chiar patru), la capătul cărora pe firmament va străluci numele 
„Rockefeller". Senatorul Charles Percy din Illinois dă și numărul 
exact de scrutinuri : patru.

în orice caz, zarurile au fost aruncate iar certitudinea va veni 
în scurt timp, Deocamdată, deasupra clădirii din Miami, unde 
are loc Convenția, plutește un enorm elefant de cauciuc (foto
grafia alăturată), emblemă a Partidului republican. Cei care l-au 
înălțat au vrut să simbolizeze zborul republican către Casa Albă. 
Unii observatori susțin însă că o astfel 
de rezultatul deliberărilor. Căci balonul 
însemna și o poziție foarte precară...

crească simțitor,

din New York ? 
că în 1964, circi 
statului Pennsyi- 
cu mare majori-

de interpretare depinde 
elefant mai poate

ION D. GOIA

DUPĂ cum relatează cores
pondentul din La Paz al agenției 
France Presse, în orașul bolivian 
Cochabamba a avut loc o puter
nică demonstrație studențească 
organizată în semn de protest 
împotriva acțiunilor antidemocra-

Fostul președinte al Boliviei, 
Victor Paz Estensoro, a dez
mințit versiunile potrivit că
rora el și partidul sau — Miș
carea naționalistă revoluțio
nară - 
sprijinul in favoarea generalu
lui Rene Barrientos.

Paz Estensoro se găsește ca 
exilat în Peru, după ce a fost 
răsturnat de lovitura militară 
de stat condusă de Barrientos 
fi Ovando.

i
I
I

La Lima, capitala 
Perului, a avut loc sîm
bătă un miting de ma
să al studenților. în 
moțiunea adoptată cu 
acest prilej, se cere 
în primul rînd institu
irea neîntîrziată a con
trolului statului asupra 
zăcămintelor petrolie
re din regiunea Brea— 
Y—Parinas, concesio
nate actualmente so- 

Intemational 
Company, 

au protestat

trol extras. Daunele 
cauzate astfel Perului 
se ridică numai pe ul
timii cinci ani la 160 
milioane dolari.

Cererea de națio
nalizare imediată a 
tuturor zăcămintela 
petrolifere concesio
nate societăților străine

fesori și studenți). Pro
blema a mai fost abor
data și la cel de-al 
4-lea Congres națio
nal al sindicatelor (la 
mijlocul lui iulie) un
de au fost citate date 
din care reiese că In
ternational Petroleum 
Company datorează, in

cietății 
Petroleum 
Studenții 
împotriva „jafului di
rect sau camuflat 
practicat de I. P. C. 
în dauna statului peru
vian" și au preconizat 
ca „petrolul peruvian 
să fie exploatat de 
stat în folosul poporu
lui".

Acțiunea studenților 
din Lima a survenit la 
cîteva zile după ce 
presa peruviana a 
dezvăluit o serie de date 
noi din care reiese că 
International Petroleum 
Company nu plătește 
redevențele, și așa re
duse, cuvenite statu
lui peruvian decît pen
tru circa 60 la sută idin 
cantitatea reală de pe-

Revendicări

și de expropiere a 
bunurilor aparținînd a- 
cestor societăți a fost 
formulată și în rezolu
ția adoptată de 
500 de delegați 
au luat parte în 
bruarie la cel de-al 
12-lea Congres națio
nal al studenților din 
Peru. în favoarea 
cestei cereri s-au 
ponur.țat recent, în iu
nie, consiliile Univer
sităților din Lima și 
San Marcos (consilii 
din care fac parte pro-

cei 
care 

fe-

a- 
mai

fapt, statului peruvian 
aproape 1 miliard do
lari. reprezentînd im
pozite neplătite în cei 
40 de ani de cînd ex
ploatează concesiunile 
petroliere în Peru.

Trebuie remarcat câ 
în ultimii cîțiva ani, 
guvernul peruvian a 
manifestat tendințe de 
orientare spre apărarea 
intereselor naționale în 
fața dominației mono
polurilor nord-ameri- 
cane. Anul trecut un 
proces intentat I.P.C.

MIAMI BEACH (S.l .A.). Deasupra clădirii unde are loc Con- 
venți i Partidului republican, plutește un enorm balon sub 
forma de elefant, emblema partidului. Simbol al zborului 
spre Gara Albă sau al poziției nesigure, „aeriene*4 a repu

blicanilor la înfruntarea din noiembrie ?

DRUMUL CUNOAȘTERII
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al dezbaterilor din cadrul Festi
valului. Cei prezenți în amfitea
trul universitar care a găzduit 
aceste schimburi de păreri, re
marcau faptul că au fost expri
mate multe opinii constructive, 
reflectînd efortul de a dezvolta 
contactele între tineri din diferi
te țări, pentru a-i apropia. Dru
mul cunoașterii și al înțelegerii 
reciproce nu poate fi parcurs cu 
ușurință. Se cere răbdare, tact, 
respect reciproc. O manifestare 
de proporțiile Festivalului nu poa
te să nu scoată la iveală deose
biri de păreri. Dar deosebirile do 
păreri nu trebuie să genereze ten
siune ; ele pot fi atenuate doar 
pț-in contacte serioase, prin dis
cuții deschise, libeYe, fără opre
liști și discriminări.

Or, din păcate, s-a dovedit 
uneori intoleranță față de puncte 
de vedere care nu coincideau cu 
cele ale altor organizații. S-a a- 
juns chiar ca la o „tribună libe
ră" brutalizarea fizică să ia locul 
confruntării de idei. Festivalul nu 
are nimic comun cu rigiditatea și 
închistarea, trebuie să promoveze 
stima reciprocă, elementul esen
țial pentru mai buna înțelegere. 

Delegația finlandeză, semna- 
lînd unele „măsuri de discrimi
nare" care s-au produs, a subli
niat într-o declarație că „doar cu 
o atitudine suplă față de diferite
le concepții și făcînd să progre
seze realizarea multiformă a Fes
tivalului putem influența în mo
dul cel mai bun cooperarea tine
rilor în spiritul principiilor Festi
valului".

E un punct de vedere pe care 
îl putem deseori înregistra la Fes
tival, pentru că — așa cum afir
ma un student olandez, pe care 
l-am auzit la o adunare aici la 
Sofia — „trebuie să ne consacrăm 
eforturile către ceea ce apropie 
și unește tînăra generație în bă
tălia comună pe care o purtăm 
pentru pace, progres social și un 
viitor mai bun".

eugeniu obrea
Sofia, 4 august

Duminica aceasta nu a fost la 
Sofia o zi de odihnă pentru par- 
ticipanții la Festival. La Univer
sitate, în amfiteatrul care ne-a 
„ ,i cu alte prilejuri, s-a
deschis o conferință asupra pro
blemei drepturilor politice, 
nomice, sociale și culturale 
tineretului.

Problemele

I 61 Laic, in 
găzduit și 
deschis o

i eco-
ale

de 
ca
de 

două zile se discută despre parti- 
| ciparea tineretului la activitățile 

politice, legătura organizațiilor

Ii uiuicuicic acestea am 
complexe sînt examinate îi 
drul a șase comisii. Tim

acestea atît 
în 

comisii. Timp

sională, democratizarea sistemu
lui de învățămînt, accesul gene
rației tinere la cultură și spoit 
etc.

Reprezentanții delegației româ
ne participă activ la lucrările tu
turor comisiilor.

în pofida vremii nefavorabile, 
dimineața aceasta s-a desfășuiat 
ascensiunea pe „Cernii Vraf” 
(2886 m). Către ora prînzului, 
pe înălțimea ce domină capitala 
bulgară, a avut loc un miting de 
apărare a drepturilor omului. 
Printre vorbitori se afla și Aurel 
Ghibuțiu, secretar al Uniunii In
ternaționale a Studenților.

Ne apropiem de punctul finalIde tineret în viața publică, drep
tul la muncă și pregătire profe-

i0 manifestare a prie 
’ teniei tineretului

SOFIA (prin telefon de la tri
misul nostru EUGENIU OBREA).

în centrul Sofiei, pe un bule
vard care a devenit scena prin
cipală a Festivalului, funcționea
ză Clubul bulgar. Aici s-a desfă
șurat, duminică dimineața, întîl- 
nirea delegaților României și 
Bulgariei, participanți la Festival. 
Pe scările de mărmură, zeci de 
fete și băieți, în costume popu
lare bulgărești, au salutat cu 
multă prietenie pe tinerii români. 
Membrii celor două delegații 
prezenți la întîlnire, s-au întîl- 
nit într-o sală de la primul etaj. 
Am revăzut un spectacol cu care 
ne-am familiarizat la Festival : 
schimburi de insigne, cadouri și 
ilustrate. Micile cartonașe lăcuite 
serveau drept translator. Imagini 
din Constanța și Plovdiv, din 
Vama și Brașov treceau dintr-o 
mînă în alta, ca un mesaj prie
tenesc cu o semnificație bogată, 

se notau nume și 
Tineri care abia se cu

noscuseră, deveniseră prieteni, o 
1 nu numai de 

vîrstă.
Ivan Panev, prim-secretar al 

* 'al Uniunii 
. _t, ministru 

pentru problemele tineretului, a 
t în cuvântul pe care l-a 

că, prin participarea sa la 
programul Festivalului, delegația 

I tineretului din România socialis- 
£ tă. a adus o contribuție de sea

mă la triumful ideilor de solida
ritate, pace și prietenie. Vorbi-

I
I
I
I
I
I
I 
i
Iîn carnețele 

adrese. Tine:

(prietenie generată 
asemănarea de vîrs

I Comitetului Central a 
Tineretului Dimitrovist,

— și-ar fi manifestat B subliniat 
nul in favoarea generala- | rostit că.

I

torul a evocat legăturile de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două organizații de tineret. 
U.T.C.D. și U.T.C., și și-a expri
mat convingerea că aceste legă
turi se vor adînci și dezvolta pe 
mai departe.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, care a mulțumit 
gazdelor pentru primirea căl
duroasă ce a fost făcută solilor 
tineretului român încă din mo
mentul în care au sosit pe pă- 
mîntul Bulgariei. Noi — a spus 
vorbitorul — am venit la Festi
val animați de doirința do a 
aduce o contribuție constructivă 
la promovarea idealurilor Festi
valului — de cunoaștere și înțe
legere reciprocă, de apropiere, de 
solidaritate 
Ion Iliescu 
ția română 
Festival în 
tenă, ca un 
mare a prieteniei care leagă po
poarele și tineretul țărilor noas
tre, prietenie cu vechi tradiții în 
trecutul istoric.

Vorbitorul a încheiat adresînd 
o urare călduroasă tineretului 
bulgar de a sluji cu devotament 
poporul său, de a munci pentru 
înflorirea Bulgariei socialiste.

Un program artistic, pe care 
l-au prezentat tinerii artiști ro
mâni și bulgari, a încheiat aceas
tă manifestare prietenească.

și pace. Tovarășul 
a relevat că delega- 
privește prezența la 
țara vecină și prie- 
nou prilej de expri-

Strălucite
succese 

ale tinerilor

a silit concernul 
trolier să verse statu
lui peruvian 11 milioa
ne dolari reprezentînd 
„fraude fiscale". A 
trezit interes declara
ția făcută recent la 
Caracas de Eduardo 
Glade Veldivia, preșe
dintele întreprinderii 
petroliere din Peru, 
care, luînd cuvîntul la 
o conferință latino-a- 
mericana a întreprin
derilor petroliere s-a 
pronunțat pentru con
trolul total al statului 
peruvian asupra resur
selor petroliere susți- 
nînd „soluția optimă a 
naționalizării".

In aceste împrejurări, 
insistențele opiniei 
publice peruviene pen
tru măsuri eficiente de 
apărare și recuperare 
a resurselor naturale 
ale țării devin mereu 
mai accentuate. De
monstrația studenților 
din Lima este cea mai 
recentă expresie a aces
tei stări de spirit în 
republica de Ia poalele 
Anzilor.

Tineri dansatori romani
Foto: I. CUCU
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I Tineri artiști români oaspeți

E. R. I
Problema kurdă 

în atenția 
noului guvern 

irakian

I
I
I

artiști români
SOFIA (prin telefon do Ia 

trimisul nostru) :
8 medalii de aur, 8 de ar

gint și 9 de bronz. Acesta e 
Ull Strălucit bilanț obținut de 
tinerii artiști români la con
cursurile organizate în cadrul 
Festivalului Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Sofia. La aceste concursuri 
s-au prezentat interpreți din 
numeroase țări ale lumii, ti
neri talentați, ceea ce face ca 

să fie și

Noul regim irakian și-a expri
mat hotărîrea să pună în apli
care acordul încheiat pentru re
zolvarea problemei minorității 
kurde în iunie 1966, în vederea 
încetării oricăror ostilități în pro
vinciile de nord ale țării — se a- 
rată într-un comunicat al Co
mandamentului Consiliului Revo
luției. Acest acord prevede, prin
tre altele, recunoașterea oficială 
a naționalității kurde, recunoaș
terea limbii kurde ca limbă ofi
cială în stat, posibilitatea ca ce- 
lățenii kurzi să poată ocupa orice 
Funcție în stat, precum și admi
terea lor în universitățile din 
Bagdad. Pentru reglementarea 
acestei probleme a fost procla
mată o amnistie generală. Va fi 
înființat un minister pentru aju
torarea provinciilor de nord cu 
populație kurdă. Guvernul va 
lua, de asemenea, măsuri pentru 
ajutorarea văduvelor, orfanilor și 
invalizilor din aceste regiuni.

în actualul guvern irakian, doi 
miniștri sînt de naționalitate 
kurdă.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
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ai orașului Pernik
PERNIK (prin telefon de la 

trimisul nostru) :
Mulțimea de oameni a desfăcut 

un culoar larg pentru a ne lăsa 
să urcăm pe treptele casei de cul
tură. Două fete cu pline și sare 
ne-au întimpinat. Orașul Pernik 
își primea oaspeții — Ansamblul 
artistic al U.T.C., participant la 
Festivalul de la Sofia.

Pemikul anului 1968 e un oraș 
în plină dezvoltare, cu fabrici, 
centrale termoelectrice și blccuri 
cu 10 etaje în construcție. Mun
citorii din Pernik au transformat 
întîlnirea cu tinerii artiști români, 
într-o adevărată sărbătoare a prie
teniei tradiționale dintre cele 
două popoare. Oaspeții au fost 
intîmpinați cu cordialitate 
Maxim Todor, secretar al Comi
tetului orășenesc al Partidului Co-

de

i

„Recolta" de medalii obți
nute de delegația noastră la 
Festival e cunoscută. La în
chiderea ediției aflăm că 6 
medalii de aur au fost cuce
rite de către membrii lotului 
sportiv al delegației române 
la Festival.

Câștigătorii medaliilor de 
aur sînt : Viorica Viscopo- 
leanu, Iosif Nagy, Dan Civi- 
șan, Valeria Bufanu, Florian 
Negoescu și frații Negoescu.

Dorin Giurgiucă a obținut 
medalia de bronz la tenis de 
masă, ca și echipa română la 
4 000 m urmărire.

munist Bulgar, Victor Sișkov, se
cretarul Comitetului orășenesc al 
U.T.C.D. și de alte oficialități lo
cale. Cuvîntul de salut a fost 
adresat de Nicola Stoikov, secre
tar al Comitetului raional al 
U.T.C.D. A răspuns tovarășul 
Nicolae Călinoiu, conducătorul 
lotului artistic al delegației ro
mâne, care a mulțumit pentru 
calda primire făcută tinerilor soli 
ai artei noastre.

Pe stadionul complexului spor
tiv al orașului, mii de oameni aș
teptau începerea spectacolului. 
Corul dirijat de Petre Crăciun, 
orchestra de muzică populară, 
condusă de Ionel Budișteanu, ar
tist al poporului, au cucerit a- 
plauzele spectatorilor bulgari. 
Dansurile prezentate — în mon
tarea artistului emerit Theodor 
Vasilescu — pitorescu costumelor 
populare, măiestria și verva dan
satorilor au fost răsplătite cu a- 
plauze îndelungi.

Făcîndu-se interpret al satis- 
(acției publicului, Maxim Todor 
aprecia că participarea Ansam
blului artistic al U.T.C. la pro
gramele pe care Pernik le găz
duiește în zilele Festivalului ,.a 
(ost cea mai impresionantă". Per- 
nikul — arăta vorbitorul — va fi 
întotdeauna fericit să găzduiască 
pe tinerii soli ai artei românești.

Am părăsit Pemikul cu bucuria 
unei întîlniri cu prieteni sinceri.

neri talentați, ceea 
succesul românesc 
mai semnificativ.

La concursul de 
genia Moldoveanu ____
medalia de aur, Eduard Tu- 
magianian medalia de bronz. 
La concursul de pian, Sas Ti- 
beriu și Radu Stoiescu — 
medalia de argint. La con
cursul de vioară, Maria Ma- 
sabici — medalia de argint. 
La concursul de muzică an
gajată Jean Păunescu — 
medalia de argint, iar Anda 
Călugăreanu — medalia de 
bronz. La concursul de mu
zică ușoară, Elena Neagu a 
obținut medalia de argint, iar 
Luminița Dobrescu medalia 
de bronz.

Un succes deosebit au ob
ținut reprezentanții dansului 
și cîntecului popular roma
nesc. Colectivului de 12 dan
satori — coregrafia artistului 
emerit Theodor Vasilescu — 
care au prezentat „Călușarii” 
și un joc din Făgăraș, i-a fost 
acordată medalia de aui 
Apolzan Nicolae, solist dansa
tor, a primit medalia de aui.

De asemenea, grupul de 
dansatori care s-a prezentat 
la concursul „Fluierul ferme
cat" a obținut medalia de aur. 
Cvartetul care a dansat jocul 
Codrenesc a primit medalia 
de argint. Aceeași distincție 
a fost acordată unui grup de 
dansatori care a prezentat un 
trio în „Călușari” și un duet
— Sibienul. La concursul de 
soliști instrumentiști de muzi
că populară, au fost obținute 
3 medalii de aur (Gheorghe 
Zamfir — nai, Toni lorda- 
che — țambal, Trifu Marinca
— taragot).

Formației de muzică popu
lară românească i s-a decer
nat medalia de aur. Toți so
liștii de muzică populară (Ma
na Pietraru, Angela Buciu, 
Polina Mînăilă și Mihai O- 
prea) au fost premiați cu me
dalia de bronz.

Premiul special „Orfeul de 
de aur” — acordat de guvej- 
nul R. P. Bulgaria unor pai- 
ticipanți la concursul pentru 
cea mai bună comportare și 
nivel artistic a fost obținut 
tot de tinerii interpreți ai mu
zicii noastre populare. î

canto, Eu- 
a obținut

IOAN TIMOFTE,
DOINA TOPOR
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