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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Republicii Populare Romine,

Ceea ce face strungarul Grigore
Velișcu, din secția mașini rota-
live a Uzinelor „Electroputere"-
Craiova, nu-i un lucru de pri-
sos: aspectul frumos al locului
de muncă pune In valoare cali
tatea pieselor, arată că ele sînt 
lucrate de un om disciplinat.

Foto : S. VIOREL

Bogată

miivișm
A.

> ÎMRECERE
n pauza de prînz, 
în jurul lui Titu 
Stan, șeful echipei 
nr. 1 din brigada 
I de cîmp a G.A.C. 
„23 August” din 
Băilești. se strânse

seră, ca de obicei, toți colecti
viștii prezenți la lucru. Se lu
crase cu spor. Pînă la prînz 
se prășise mai bine de jumă
tate din terenul planificat, iar 
calitatea lucrărilor efecțjiate 
era în general bună. Totuși, 
șeful de echipă nu era pe de
plin mulțumit. Florea Sandu și 
Ștefania Șerdan lucraseră cu 
mai putină atenție, mai rămă
seseră buruieni netăiate și pe 
anumite parcele lucrarea a tre
buit să fie repetată.

— Păi așa nu mai cîștigăm 
noi întrecerea...

Critica a fost pe loc însușită 
și seara, în carnetul brigadie
rului Vasile Roșu, în rubrica 
repartizată echipei nr. 1 era 
scris: „lucrări de cea mai bună 
calitate”.

Dar despre ce întrecere este 
vorba ?

La 5 ianuarie a.c. în aduna
rea generală a colectiviștilor, 
după ce se citiseră cifrele pla
nului de dezvoltare a gospodă
riei, cu care ocazie se vorbise 
pe larg și de aplicarea retribu
ției suplimentare în funcție de 
producția realizată, brigadierul 
Vasile Roșu a chemat la între
cere toate celelalte brigăzi de 
cîmp. Ca obiectiv principal era
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Comisiile de turism de pe 
lingă asociațiile sportive din 
regiunea Suceava desfășoară o 
bogată 
ele au 
pentru 
rice și 
serbări cîmpenești etc., la care 
au participat peste 53 000 de 
oameni ai muncii. Numai la 
acțiunile turistice organizate 
în preajma orașului Cîmpu- 
lung au luat parte aproape 
5 000 de persoane. Cu această 
ocazie au avut loc și serbări 
cîmpenești, focuri de tabără,

activitate. Anul acesta, 
organizat 537 excursii 
vizitarea locurilor isto- 
pitorești din regiune,

sportive. Asociația 
„Flamura roșie”, din 
de pildă, a organizat 
colectivă în pădurea

întreceri 
sportivă 
Rădăuți, 
o ieșire
Voivodeasa intitulată „Festiva
lul primăverii". La manifestă
rile artistice și întrecerile spor
tive care au avut loc cu acest 
prilej au participat peste 800 
de tineri și tinere.

Pentru îndrumarea activită
ții turistice consiliile raionale 
U.C.F.S. au pregătit 161 in
structori turistici.

(Agerpres)

propusă atunci depășirea
300 kg la hectar a planului 
stabilit pentru porumb, cu 100 
kg la floarea-soarelui și cu cel 
puțin 1 000 de kg la sfecla de 
zahăr. „Pentru aceasta, arăta 
el, vom spori fertilitatea solu
lui transportînd pe terenurile 
brigăzii peste 600 de tone de 
gunoi de grajd, vom adminis
tra în doză completă îngrășă- 
mintele chimice repartizate de 
gospodărie, vom supraveghea 
cu atenție pregătirea patului 
germinativ, vom asigura o 
densitate diferențiată de plan
te la hectar în funcție de soiu
rile folosite și de fertilitatea 
solului: la porumb, în medie 
30 000—32 000 de plante la hec
tar. la floarea-soarelui 35 000— 
40 000, iar la sfecla de zahăr 
90 000—100 000. Vom da cea 
mai mare atenție lucrărilor de 
întreținere, răritul fiind inclus 
ca lucrare separată, iar numă
rul prașilelor va fi nelimitat, 

. aplicîndu-se ori de cîte ori este 
nevoie”.

Intervenția lui a stîrnit in
teresul tuturor. Din toate col
turile sălii s-au ridicat atunci 
noi propuneri. Chemarea la 
întrecere a fost primită de toți 
ceilalți brigadieri. Tot atunci 
tînărul Stan Pîslam, unul din 
șefii de echipă, a chemat la în
trecere toate echipele din gos
podărie pentru realizarea celei 
mai ridicate producții de grîu, 
porumb, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr la hectar.

Propunerile au fost concre
tizate ulterior și s-au stabilit 
obiective de urmărit pe faze 
de lucrări (pregătirea solului, 
însămînțări, lucrări de întreți
nere. recoltări). Au fost nece
sare și o serie de măsuri or
ganizatorice care s-au înfăp
tuit imediat. Terenul a fost 
împărțit în mod egal pe bri
găzi, pe echipe și oameni. Pro
ducția medie planificată pe 
gospodărie a fost defalcată pe 
brigăzi, iar în cadrul 
pe echipe, în mod 
țiat, în funcție de

V. BARAC
corespondentul „Scînteii tine

retului’’ pentru regiunea 
Oltenia

(Continuare în pag. a IlI-a)
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DE LA IAȘI
LA BUCUREȘTI

echipă de reporteri ai ziaru
lui nostru a pornit duminică 
dimineața de la Iași la Bucu
rești ca să culeagă și să re
dea cititorilor aspecte în le-

I gătură cu felul în care-și pe
trec tinerii timpul liber, în aer liber.

★

Pornim în călătoria noastră la ora la 
care lașul întinerit își începe ziua de du
minică printr-un adevărat „exod” spre 
locurile pitorești, spre pădurile și parcu
rile din afara sau de la ma, ginea orașu
lui. Mașina noastră merge alături de 
autobuzele, de motocicletele și bicicletele 
care-i duc pe ieșeni la pădurea Ciric, la 
Repedea, la Copou, la Bucium... Seara, 
cînd am ajuns la București, coresponden
tul nostru pentru regiunea Iași, Constan
tin Slavic, ne-a transmis următoarele :
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I Pădurea - „reședința

I
I

de duminică“

a ieșenilor
Dimineața
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L
i e caldă, frumoasă. La orele

10, la teiul lui Eminescu din Copou au so
sit peste 100 de băieți și fete de la Fabri-

în ultimii ani, mii de munci
tori calificați, tehnicieni și mai
ștri, au fost pregătiți în școlile 
profesionale și tehnice ale Mi
nisterului Industriei Petrolului 
și Chimiei. în acest scop localu
rile școlilor au fost renovate și 
dotate cu aparatură modernă 
pentru laboratoare și ateliere ; 
au fost construite noi localuri — 
complexul școlar petrol-chimie 
Onești, Grupul școlar petrol-chi
mie Bacău, căminul, atelierele și 
cantina Grupului școlar Ploiești ; 
pregătirea elevilor a fost asigu
rată de cadre didactice, de in
gineri și tehnicieni din produc
ție, cu o înaltă calificare.

în prezent aproape 13 000 de 
elevi urmează cursurile școlilor

muncitori calificați și circa 
2 300 cursurile școlilor <le teh
nicieni și maiștri petroliști 
chimiști.

O parte din aceștia, aflați 
ultimul an de studii, se află 
șantierele de foraj-extracție, 
rafinării, în uzinele și fabricile 
industriei chimice. Astfel, împle, 
tind pregătirea teoretică cu prac
tica în producție, circa 4 000 de 
elevi se pregătesc pentru exame
nul de muncitori calificați și 600 
pentru întocmirea proiectului de 
diplomă 
stru.

Noua 
chimiști 
cursul lunii august a. c.

Și

în
pe 
în

de tehnician sau mai-

promoție de petroliști și 
va intra în producție în

Congresul al IV-lea al cooperației de con
sum din Republica Populară Romină a pri
mit cu entuziasm Salutul Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului 
de Stat și Consiliului dc Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne. Congresul exprimă, 
în numele milioanelor de membri ai coope
rativelor de consum și ai cooperativelor dc 
credit de pe întreg cuprinsul țării, profunda 
recunoștință și cele mai calde mulțumiri 
partidului. Consiliului de Stat și guvernului 
pentru grija părintească, îndrumarea și aju
torul pe care ni le aoordă permanent în acti
vitatea noastră.

Congresul exprimă deplina adeziune a ma
selor de membri și lucrători ai organizațiilor 
cooperației față de politica înțeleaptă a 
partidului, hotărîrea lor de a înfăptui neabă
tut această politică, care oglindește și serve
ște interesele vitale ale poporului nostru.

Făcînd o amplă analiză a activității desfă
șurate în ultimii patru ani, congresul a pri
lejuit un larg schimb de experiență între or
ganizațiile cooperației din întreaga țară în 
problemele principale ale activității lor. în 
lumina Directivelor celui de-al III-lea Con
gres al partidului și a prețioaselor indicații

In timpul spectacolului festiv
Foto : AGERPRES

Mecanizarea muncilor în subteran
Exploatările carboni

fere din cadrul trustu
rilor miniere — „Bana
tul”, „Ardealul", „Olte. 
nia“ și altele au fost 
dotate recent cu noi 
mașini și utilaje de 
mare randament cum 
sînt combine, mașini

de încărcat, acționate 
electric și cu aer com
primat, perforatoare, 
compresoare etc. Folo
sind cu pricepere uti
lajele, colectivele 
mineri din 
cărbunelui 
ca în cursul

de 
industria 

au reușit 
acestui an

să depășească viteza de 
avansare în galerii cu 
peste 3 la sută față de 
cea obținută în întreg 
anul trecut. Sporuri în
semnate de creștere a 
indicelui de mecaniza
re au fost obținute și 
la operațiile de trans-

port și încărcarea căr
bunelui din subteran, 
în acest fel, minerii 
din întreaga țară au 
livrat peste plan în a- 
cest an mai mult de 
100 000 tone de cărbu
ne cocsificabil și ener
getic.

(Agerpres)

cuprinse în Salutul Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, congresul a stabilit sarci
nile ce revin cooperației de consum pentru 
perioada următoare.

Congresul asigură conducerea de partid și 
de stat, personal pe tovarășul Gheorghe 
Ghcorghiu-Dej, că membrii cooperatori și lu
crătorii din cooperație vor munci cu abnegație, 
astfel încît cooperația de consum să devină 
o organizație tot mai puternică, capabilă să 
aducă o contribuție și mai mare la dezvol
tarea legăturilor economice dintre oraș și sat, 
la întărirea alianței muncitorești-țărănești, la 
realizarea mărețului program elaborat de 
partid pentru desăvîrșirea construcției socia
liste în patria noastră, pentru întărirea și în
florirea Republicii Populare Romîne.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, ini
țiatorul și organizatorul victoriilor noastre !

Trăiască alianța de nezdruncinat între cla
sa muncitoare și țărănime !

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romînă !

Trăiască pacea și prietenia între popoare !

CONGRESUL AL IV-LEA 
AL COOPERAȚIEI DE CONSUM 

DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

Spectacol festiv
in cinstea participanților

la cel de-al IV-lea Congres
al cooperației de consum

Joi după-amiază a avut loc 
la Palatul R. P. Romîne un 
spectacol festiv organizat în 
cinstea participanților și invi- 
taților la cel de-al IV-lea Con
gres al cooperației de consum 
din R. P. Romînă.

în mijlocul participanților și 
invitaților la congres, care au 
umplut marea sală a Palatului, 
au sosit tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Alexandru Mo- 
ghioroș. Alexandru Bîrlăaeanu.. 
Mihai Dalea, Gh. Gaston Ma
rin.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost primiți la sosirea 
în sală cu îndelungi ovații și 
aplauze, asistența manifestîn- 
du-și călduros dragostea și a- 
tașamentul pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și guvernul 
R. P. Romîne, pentru conduce
rea de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Spectacolul, la care și-au dat 
concursul . corul Filarmonicii 
de stat „George Enescu”, or
chestra populară a Radiotele- 
viziunii, Ansamblul folcloric al 
Sfatului Popular al Capitalei, 
precum și artiști de seamă ai

scenelor bucureștene s-a bucu
rat de frumos succes.

După spectacol, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au avut o convorbire 
cordială cu oaspeții străini 
care au participat la lucrările 
congresului: M. V. Aganin 
(U.R.S.S.), Van Iue-i (R. P. 
Chineză), Nanasi Laszlo (R. P. 
Ungară). Vaclav Novak (R. S. 
Cehoslovacă), Reiz Xhelilaj 
(R. P. Albania), Ivan Gheor- 
ghiev Ivanov (R. P. Bulgaria), 
Andrei Petelin (R.S.F. Iugo
slavia), Jozef Janczak (R. P. 
Polonă), Ho Min Ha (R. D. 
Vietnam), Glafkos Petrides 
(Cipru). Hans Krell (R. D. Ger. 
mană), Domingo Hemandez 
Pineda (Cuba), Alfredo Puccio- 
ni (Italia) și Kim Iun Cel 
(R.P.D. Coreeană).

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a mulțumit delegați- 
lor străini pentru participarea 
lor la congres și pentru cuvin
tele de salut rostite cu acest 
prilej, contribuție de preț la 
dezvoltarea colaborării dintre 
organizațiile cooperatiste în 
spiritul ideilor păcii și priete
niei între popoare.

(Agerpres)

CU TINERII IN TIMPUL LIBER
ca de tricotaje „Moldova", Atelierele Ni
cotină, Fabrica de antibiotice. Au sosit aici 
și actori ai Teatrului Național „Vasile A- 
lecsandri" printre care Adina Popa, Cor
nelia Gheorghiu, Teofil Vîlcu, Virgil Cos- 
tin. Șezătoarea literară a început. Versu
rile răsună în întregul parc. Șezătoarea a 
atras și mulți alți ieșeni care au venit de 
dimineață în parc.

In această vreme în fața Palatului cul
turii a sosit o coloană de autocamioane. 
Din ele coboară 300 tineri colectiviști și 
muncitori din G.A.S. Inițiativa Comitetu
lui raional U.T.M. Vaslui ar trebui ur
mată de toate comitetele raionale și oră
șenești din regiune, O spun tinerii. Mu
zeul politehnic, Muzeul etnografic, Mu
zeul de artă, Muzeul de științele naturii, 
întregul oraș oferă tinerilor vasluieni 
frumuseți la care ei nu s-au așteptat.

Convoiul de autocamioane coboară în 
zona industrială a orașului, trece peste 
pasarele și ajunge sub dealul Frumoasa 
la Casa memorială „Ilie Pintilie“. Expli
cațiile ghidului, exponatele, constituie 
pentru toți o autentică lecție de istorie 
privind lupta partidului pentru fericirea 
poporului.

...Piața Unirii este acum inundată de 
tinerii vasluieni.

— Ce frumoase-s blocurile 1
Admiră apoi mozaicul...
— Aici e Dragoș, aici zimbrul și aceas

ta Molda... Știți legenda...

Intre unii se înfiripă discuții, comen
tarii. Alții nu au timp de așa ceva. Pri
vesc, se minunează, își întipăresc bine 
în minte tot ce văd și aud ca să poată 
povesti cit mai multe cînd se vor întoar
ce acasă.

Dar la Iași se întîmplă așa : în timp ce 
tinerii din sate vin în Iași să-l cunoască, 
tinerii ieșeni caută împrejurimile orașu
lui, locurile pitorești. Unde s-au dus ei 
duminică ? La Repedea, la Ciric. In aces
te locuri se anunțase cîte o serbare cîm- 
penească. Ce au găsit ? La Repedea două 
formații artistice de la Atelierele Nicoli- 
na (programate fuseseră 7), la Ciric for
mațiile de la I.G.L.L. și grupul 4 șantie
re. Programele prezentate au fost fru
moase e adevărat. A fost însă puțin, mult 
prea puțin în comparație cu posibilită
țile pe care le oferă lașul. In oraș există 
130 de formații artistice din care numai 
brigăzi artistice de agitație 50. Unde au 
fost ele duminică ? De ce să înceapă ser
bările cîmpenești tocmai la orele 16 și 
nu de dimineață ? De ce să nu se 
duiască chiar și pe aceeași scenă 
multe formații cu programe care de 
mai frumoase și mai atractive? La 
există posibilități mari pentru ca 
bările cîmpenești să ofere o gamă mult 
mai variată de manifestări. Dimineața se 
pot organiza întreceri sportive, concursuri 
și jocuri

7n sfîrșit, cu puțină fantezie și cu mai 
mult interes se poate face ca pădurea 
Ciric, de pildă, să devină „reședința de 
duminică" a ieșenilor dornici de recreare 
și distracții în aer liber...

Să revenim la drumul pe care l-am în
ceput duminică dimineața din Iași...

Scena concursului
• A

sn

I
distractive...

unei bibliotecilaboratoarele institutelor

UN NOU
AL MUNCII

aer liber!

viața satelor din raion. O asemenea ser
bare populară — cu participarea forma
țiilor care se întrec la concurs — a avut 
loc duminica trecută la Ruginoasa, pe 
o estradă în aer liber. Iar duminica vii
toare locul acestor întâlniri, ale celor mai 
talentati artiști amatori, va fi minunatul 
parc din Strunga. Astăzi, la Tîrgu-Fru
mos. De dimineață, tovarășul Constantin 
Vlad, secretar al comitetului raional 
U.T.M., a alcătuit programul de desfășu
rare împreună cu metodiștii casei raio
nale de cultură, Constantin Petrescu și 
Valentin Bălan, cu directorul căminului 
din Tirgu, cu ceilalți conducători ai for
mațiilor artistice venite aici. Sosesc me
reu spectatori, grupuri de băieți și fete, 
vîrstnici, Mulți dintre ei se opresc, pri
vesc cîtva timp și trec mai departe, în 
sus. In parc, pe estrada frumos împodo
bită, în fața unui public numeros, forma- 

artistice găzduite de Tîrgu-Frumos

continuă programul bogat al acestei zile. 
Unele au trecut prin fața juriului. Alte
le, pe scena parcului, fac o ultimă repe
tiție „cu public“, înainte de a intra pe 
scena concursului.

Fluctuația spectatorilor, de la cămin 
spre estrada din parc, ne-a atras atenția. 
Unii oameni se întrebau pe bună drepta
te : „De ce nu se desfășoară concursul 
aici, pe estrada din parc ?“. Intr-adevăr, 
parcul înverzit, sub soarele calm al a- 
cestei zile de la începutul verii, este un 
minunat cadru pentru marea întrecere a 
artiștilor amatori. Notăm în carnete un 
îndemn lapidar, convingător însă, expri-

VASILE BÄRAN 
MIHAI CARANFIL 

VASILE RANGA 
CONSTANTIN STÄNESCU

ria
mai 
care 
Iași 
ser-

n primele ore ale dimineții, 
la Tîrgu-Frumos începuse 
desfășurarea fazei raionale a 
celui de al 7-lea concurs. Pe 
scena căminului cultural se 
întreceau formații artistice 
de la Sirca, Lungani, Zmeu,

Ginești, Goești, Dumbrăvița. Deși con
cursul își are latura lui „oficială", mărtu
risită de prezența juriului, atmosfera în
treagă este degajată. Tovarășul Valentin 
Bălan, metodist la casa raională de cul
tură, ne spune că aceste spectacole, deși 
prilejuite de rigorile unui concurs, fac 
parte dintre acele manifestări firești, cu 
un larg caracter de masă, obișnuite în

ȘANTIER 
PATRIOTICE

în fiecare an, Ministerul învăță- 
mintului înzestrează laboratoarele 
institutelor de învățămînt superior 
din țara noastră cu noi aparate 
moderne. Numai în primul semes
tru al acestui an, laboratoarele u- 
niversitare au fost utilate cu insta
lații la nivelul 
rane, care dau 
tilor, îndrumați 
drele didactice,

tehnicii contempo- 
posibilitate studen- 
și controlați de ca

să experimenteze

diferite probleme științifice preda
te la orele de cursuri. Printre a- 
cestea se află : Bancuri pentru în
cercarea pompelor de injecție, 
spectrofotometre, mașini universa
le pentru încercări la tracțiune și 
compresiune, mase de etalonare în 
curent continuu, aparatură optică, 
electrică, electronică, precum și 
termostate electrice, balanțe ana
litice, reactivi etc.

(Agerpres)

Biblioteca centrală regională din 
Constanța a primit în folosință un 
nou local prevăzut cu sală de lec
tură, cu o sală de împrumut, de
pozite corespunzătoare pentru păs
trarea în bune condițiuni a fondu
lui de cărți. Pe bulevardul Repu
blicii s-a deschis o secție a biblio
tecii pentru copii dotată cu 5 000 
de volume copertate, cu o sală de 
activități în care se organizează 
dimineți și seri de basme, lectură 
în grup, prezentarea unor pove
stiri înregistrate pe discuri sau 
plăci de magnetofon, cit și o se
rie de diafilme. (Coresp. nostru)

CRAIOVÂ (de la 
corespondentul no
stru). — De cîteva 
zile pădurea de ste
jari din Lunca Jiu
lui cunoaște un a- 
flux neobișnuit de 
oameni. Nu sînt 
plimbările obișnui
te de amiază pe a- 
leile ce șerpuiesc 
prin umbra stejari
lor seculari. Aici 
s-a deschis un nou 
șantier al muncii pa
triotice pentru con
struirea unui im
portant complex 
cultural-sportiv în 
aer liber. Acesta va 
cuprinde printre al
tele un lac, unde 
se amenajează un 
ștrand de dimen-

siuni olimpice cu 
toate accesoriile ne
cesare, 
pentru 
tiare, 
cîteva 
spații 
tură, un restaurant 
cu grădină de vară. 
Se vor amenaja noi 
alei, se vor planta 
flori etc. Acum se 
execută lucrările la 
Lacul tineretului ca
re se va întinde pe 
circa 
Printre 
care au 
zenți la 
crări au 
de la Depoul C.F.R., 
întreprinderile „11 
Iunie", „Flamura ro
șie", Poligrafică, Fa
brica „Bucovăț".

încheierea 
sesiunii științifice 

a Institutului 
meteorologic

trambulină 
sărituri, ves- 
dușuri etc., 
biblioteci și 
pentru lec-

m. p. 
dinții

pre-

13 500
cei 
fost 
aceste lu- 
fost tinerii

Joi s-a încheiat sesiunea științi
fică a Institutului meteorologic, 
care a avut loc în Capitală între 
10 și 13 iunie.

în cadrul sesiunii au fost pre
zentate 36 de comunicări și refe
rate întocmite de specialiștii ro- 
mini și străini. Printre lucrările pre
zentate au figurat cele referitoa
re la problemele de prevederea 
timpului pe lungă și scurtă durată 
și protecția navigației aeriene, lu
crări cu directă aplicabilitate în e- 
conomia națională.

In cadrul sesiunii au fost dezbă
tute, de asemenea, referate din do
meniile agrometeorologiei, fizicii 
atmosferei, climatologiei și au fost 
prezentate unele construcții de a- 
parate meteorologice realizate în 
țara noastră.

După încheierea sesiunii, pentru 
participant! au fost organizate 
excursii de studii în tară.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a Il-a)

La Școala medie mixtă nr. 124 din Capitală s-a deschis zilele acestea o expozifie 
a materialelor didactice utilizate în școlile de cultură generală din raionul V. I. 
Lenin. Expoziția cuprinde mai mult de 1 000 materiale didactice. Sînt expuse, 
de asemenea, jucării didactice originale, reușite planșe și picturi reprezentind 

personaje din basmele populare, necesare grădinițelor și caselor de copii.
Foto: AGERPRES



(Urmare din pag. I)

mal de spectatori: „scena concursului — 
in aer liber

Ni se spune că după-amiază in parc 
va avea loc un spectacol sportiv oferit 
de participanții la întrecerile Spartacliia- 
dei de vară.

De fapt, stadionul comunei avea să 
găzduiască întreceri obișnuite ale primei 
etape la care își vor disputa întâietatea 
aproape 200 de tineri, 60 de atleți, două 
ansambluri de gimnastică, echipele de 
volei, handbal și fotbal. Acum, în preajma 
finalei etapei I a Spartachiadei, tine
rii sportivi colectiviști sau muncitori ai 
S.M.T. din comună își vor dovedi buna 
lor pregătire.

...La cîțiva kilometri de Tirgu-Frumos 
întilnim, in drumul nostru, multe căru
țe, pline cu băieți și fete, îmbrăcați în 
costume populare multicolore. Trec pe 
lingă noi, spre Tirg. Oprim.

— Unde mergeți ?
— La serbare ! — ni se răspunde. 
Sint tineri colectiviști din satul „I. C. 

Frimu", comuna Răchiteni.
Toți sint în brigada a 5-a de cîmp de la 

G.A.C. „7 Noiembrie“. Merg la Tirgu- 
Frumos să asiste la spectacolele forma
țiilor artistice participante la cel de al 
7-lea concurs. Patru băieți din echipa de 
dansuri, alți doi din brigada artistică de 
agitație, tot de la „I. C. Frimu", și-au pro
pus să facă un fel de schimb de experi
ență : vor să și învețe din realizările 
fruntașilor care se întrec.

Spre Tirgu-Frumos trec multe căruțe. 
Tinerii din satul „I. C. Frimu“ ne spun 
că „toți merg la concurs“. Este dovada 
cea mai elocventă că aceste duminici cul
turale se bucură de o largă adeziune, că 
atrag la scenele din parcuri și păduri un 
număr impresionant de iubitori ai spec
tacolelor artistice, ai întrecerilor sportive 
de masă, ai festivalurilor de cîntec și 
dans.

l/n meci „cheie“

■
 a Onișcani, comună de lingă

Roman, am poposit culegînd 
pe peliculă o imagine fami
liară astăzi în mai toate sa
tele țării: fotbaliștii din Oniș
cani se pregăteau febril pen
tru revanșa cu formația 

comunei Cîrligi. împreună cu cei mai 
fideli suporteri (cum puteau ei să lip
sească de la meciul cheie) îl așteptăm ur
cați in remorca unui tractor pe căpitanul 
formației care vine în fugă... Și astfel 
facem cunoștință cu căpitanul echipei de 
fotbal, cu președintele gospodăriei colec
tive, și-l întilnim personal și pe unul din 
corespondenții noștri voluntari, toți adu
nați în persoana aceluiași tânăr; Con
stantin Aanicăi.

„Mpciul de astăzi — ne spune el — 
va hotărî cui revine locul II în campio

In drum spre Tg. Frumos, la serbare
natul raional: nouă sau cîrligenilor, cu 
care ne aflăm acum la egalitate de punc
te. Ai noștri s-au pregătit cu grijă, mai 
ales pentru că jucăm in deplasare. Si 
mi-aș îngădui să spun că sintem în for
mă. Băieții noștri joacă și la spartachia- 
dă. în săptămâna asta au fost cîteva me
ciuri și s-au mișcat bine. Să nu credeți 
că noi ne ocupăm numai de fotbal. La 
spartachiadă participă 240 de tineri.

...Căpitanul fotbaliștilor ne-a prezentat 
apoi pe cei mai buni la întrecerile spar
tachiadei. Așa am aflat că în proba de 
3000 m, Valeriu Roșu a cucerit titlul de 
campion al comunei fără mari „dureri 
de cap". La aruncarea greutății a învins 
Nicolae Barnea, iar la trîntă imbatabil 
s-a arătat Dumitru Oancea. Pasionant 
s-au desfășurat concursurile de natație. 
Disputate in „bazinul descoperit" al Și
retului, ele au adus la start 44 băieți și 
fețe, Elena Dorțciu, învingătoare in cursa 
fetelor, o să ajungă în finală — ne spu
ne președintele... adică „căpitanul“. A 
mai fost odată la București, la finalele 
de acum 2 ani.

Tractoristul care avea să-i ducă pe fot
baliști și suporteri la Cîrligi (el însuși 
mare pasionat de sport, lucru ușor de a- 
flat privindu-l cu cită mândrie poartă 
tricoul) dădea semne de nerăbdare.

— Haideți cu noi! — ne îndeamnă el. 
O să fie frumos la Cîrligi. Sint alergări, 
întreceri de călărie și cu bicicletele. O 
duminică sportivă în toată regula.

Sportul și serbările în aer liber se do
vedesc deci încă o dată a fi îndrăgite de 
săteni care vor ca fiecare duminică să le 
aducă bucuria unei zile de adevărată 
destindere.

N-am putut răspunde invitației. Și am 
pornit iarăși la drum. Și iarăși întilnim 
șiruri de autobuze încărcate cu excursio
niști, căruțe și camioane cu tineri co
lectiviști...

Imaginea plastică a acestor afluențe de 
tinerețe spre locurile de petrecere a 
timpului liber în aer liber, spre estra
dele estivale situate in margini de pă
duri, in parcuri, în poiene de o frumu
sețe recunoscută, ar putea cuprinde, con
cepută dintr-o perspectivă panoramică, 
suprafața brăzdată de drumuri a întregii 
țări, Drumuri care în această zi de o- 
dihnă poartă milioane de pași spre locu
rile pregătite pentru serbări cimpenești, 
festivaluri, concursuri. Sau altele, care 
iți dezvăluie minunatele priveliști, ade
vărate itinerare de frumusețe ale patriei. 
Un asemenea traseu este și cel parcurs 
de noi, în această însorită zi de iunie.

Sintem la Roman, La ștrandul orașu
lui au venit azi peste 5000 de oameni. 
Serbarea cîmpenească organizată aici 
(ștrandul este realizat prin muncă pa
triotică) are un program bogat. Formații 

artistice de lâ întreprinderea mecanică, 
de la Centrul școlar agricol, de la Fabri
ca de zahăr urcă, pe rînd, pe estradă. 
După terminarea programului acestora, 
altele, orchestre de muzică ușoară și popu
lară, au oferit participanților o neuitată 
seară de dans.

La ora cînd pe estrada ștrandului din 
Roman evolua formația artistică de la 
Centrul școlar agricol, la Bacău, în par
cul Gherăești deschidea serbarea cîmpe
nească brigada artistică de agitație de la 
întreprinderea nr. 2 construcții.

Cîteva sute de băcăuani au fost martori 
entuziasmați ai spectacolului oferit cu 
dragoste pentru cîntec și joc de forma
ții sătești din întregul raion Buhuși, pe 
scena Teatrului de vară din Parcul Li
bertății.

Frumos, dar— 

mare zăpușală

...Un indicator ne îndeamnă să trecem 
Șiretul, în comuna Răcătău. Știm că acolo 
se desfășoară acum faza raională a celui 
de-al 7-lea concurs al echipelor artistice 
de amatori. Știm că în raionul Bacău sint 
în concurs 24 de formații corale, 46 de 

De la Iași 
la București

CU TINERII
TIMPUL LIBER

formații de dans, 58 de brigăzi artistice 
de agitație, formații în care se întrunesc 
3 600 de artiști amatori. Știm că la Răcă
tău se întrec azi peste 200 de artiști-ama- 
tori (80 la cor, 60 în brigăzi artistice de 
agitație, 60 la dansuri).

Ne închipuim că într-o zi atît de înso
rită, echipele artistice își desfășoară pro
gramul afară, pe estrade amenajate anu
me...

La Răcătău găsim intr-adevăr o mare 
animație. Multe mașini, mulți. oameni. Sa
tul e împînzit de tineri îmbrăcați in cos
tume naționale...

Numai că programul se desfășoară 
înăuntru, în sala supraaglomerată a că
minului cultural. înăuntru e o căldură 
greu de suportat. Artiștii-amatori (care 
și așa sint încălziți de febra concursului) 
transpiră, sint congestionați.

Privim programul brigăzii artistice de 
agitație de la Răcăciuni. Un text de-a 
dreptul excepțional, o interpretare fru
moasă, care dă aripi și noi sensuri textu
lui... Nu ne miră. Brigada aceasta a cîș- 
tigat la trecutul concurs premiul doi pe 
țară... De ea se ocupă un tînăr inimos, 
și talentat — Aurel Stanciu.

Privim apoi un alt program de bri
gadă. Admirăm arta unui tînăr deosebit 
de înzestrat, Ion Țurel de la Faraoani 
care are un deosebit har pentru scenă. 
Cu umor, cu fantezie, cu un joc scenic 
care te cucerește...

Dar ce păcat că pentru toate astea tre
buie să înduri căldura din sală—

Le-am dat organizatorilor ideea să mu
te scena afară, pe un teren de sport din 
apropiere, unde există și posibilitatea 
improvizării unei scene din mai multe 
camioane care și așa stau degeaba în 
stradă.

Toți sînt foarte bucuroși de idee. Afa
ră de un tovarăș de la Casa centrală a 
creației populare, Dînsul nu e de acord. 
Dînsul ne recomandă „să scrim realita
tea“. Asta și facem. Iată realitatea : dîn
sul are o idee ...statornică. Scena e sce
nă: cu pereți, cu tavan, cu toate ale ei. 
Se pare că dintre toți cei din sală dîn
sul suferă cel mai mult de zăpușeală, se 
șterge mereu cu batista, respiră greu, e 
groaznic de chinuit... Dar nu vrea să 
iasă afară... Ti ține aici și pe artiștii ama
tori care trebuie să facă eforturi ca să-și 
poată desfășura programul, ține aici și 
cîteva sute de oameni care vor să asis
te la program, ca să nu mai vorbim de 
mulțimea de oameni care n-are loc în 
sală și stă pe la uși... Vin oamenii la ser
bare dar n-au loc în sală. Ce pot să facă? 
Să se cațere pe fereastră ? Unul se plim
bă, altul o ia spre bufet, altul se duce 
acasă...

N-a fost primul loc în care am întîlnit 
același aspect. Mai tîrziu trecînd prin sa
tul Urechești, apoi prin Cornățel, am vă
zut aceeași îmbulzeală a spectatorilor în 
sala căminului cultural, în vreme ce chiar 
în imediata vecinătate se întindeau po
ieni de un rar pitoresc.

Este oare chiar atît de greu ca în aceste 
locuri să se amenajeze scene simple în 
aer liber, iar spectacolele să se desfășoare 
în marele amfiteatru al naturii ?

Organizatorii acestor spectacole „în
chise" nu se gîndesc că nu e sănătos 
pentru spectatori să respire aerul închis 
și căldura insuportabilă a sălii, în vreme 
ce afară e soare și adie un vînt răcoros ? 
Exemplul pozitiv îl întilnim în prima 
comună, la Coțofănești. Hora din fața 
căminului cultural a adunat în preajma 
ei o mulțime de oameni. E o manifestare 
tradițională dar iată că organizația U.T.M. 
a adus aici și unele elemente noi, izvorîte 
din viața nouă a satului. Alături, sub 
pomi, se află estrada. Din cînd în cînd, 
în pauzele orchestrei, pe scenă urcă tine
rii din formațiile artistice de amatori, U- 
nul recită o poezie, altul oferă sutelor de

oameni care-l ascultă un cîntec frumos, 
apoi brigada artistică prezintă un pro
gram scurt, dar destul de interesant. Oa
menii au venit la horă : joacă, se înve
selesc și află totodată și lucruri noi. Se
cretarul comitetului U.T.M. Nicolae Ște
fan ne spune că uneori la horă se orga
nizează și scurte concțirsuri gen „Dru
meții veseli". De obicei astfel de concur
suri au ca temă realizări din regiune și 
din țară.

Inițiativa ni se pare interesantă și cre
dem că ea ar putea fi preluată și de alte 
organizații U.T.M. E vorba de găsirea 
unor modalități artistice care pot fi adec
vate specificului horei, fără să-i stânje
nească cu nimic desfășurarea ba, dimpo
trivă, sporindu-i frumusețea, îmbogă
țind-o.

In comuna Ștefan cel Mare ne atrage 
atenția mulțimea de tineri de pe șosea. 
Frumos îmbrăcați, tinerii se plimbă de o 
parte și de alta a șoselei. E o imaaine 
frumoasă aceasta, a tinerilor care se plim
bă de la un capăt la altul al șoselei, dar 
noi ne gîndim că pînă la urmă tot dueîn- 
du-te în sus și în jos te poți și plictisi. în
trebăm pe unul dintre ei unde l-am putea 
găsi pe directorul căminului cultural, 
pentru că la cămin la ora aceea nu era.

— Acasă, ni s-a răspuns.
Ne-am dus acasă deși nu ne venea să 

credem că in acele ore de după-amiază de 
duminică un director de cămin cultural ar 
putea să stea acasă. Tinărul avusese însă 
dreptate, l-am luat tovarășului director de 
cămin, Vasile Chetraru, următorul in
terviu :

— Aveți mulți tineri în comună ?
— Mulți, cîteva sute.
— Și ce-ați pregătit pentru ei, astăzi, 

duminică ?
— Astăzi nimic, dar am avut duminica 

trecută serbare.,.
— Cite sate are comuna ?
— Opt.
— Poate că în vreunul din aceste sate 

să fie azi ceva: o serbare cîmpenească, 
vreun concurs sportiv, horă...

— Nu, nu este nimic.
— Poate totuși...
— Știu precis, ne-a tăiat el elanul. Și 

a adăugat : Doar sînt și locțiitor al secre
tarului comitetului U.T.M. pe comună. 
Cît de senin se declară dînsul răspunză
tor pentru inactivitatea căminului... E 
de-a dreptul de neînțeles. Ce sugestii am 
putea să-i dăm ? Dar Comitetului raional 
U.T.M. ? Poate că cele relatate mai sus 
vor reuși să trezească inițiativă și serio
zitate în organizarea timpului liber al ti
nerilor.

0 mare serbare 

la poalele munților

...Șoșeaua desparte în două verdele 
crud al lanurilor de grîu și porumb, al 
dealurilor înalte și verzi. De departe, în 
fața noastră răsare Oneștiul. El se iveș

La Teatrul de vară din Bacău spectacolul a atras sute de spectatori.

te înălțîndu-și parcă dintr-o dată, în fața 
ochilor, mulțimea de blocuri proaspăt 
construite care-l fac și mai strălucitor.

In această după-amiază de duminică 
orașul e liniștit. Pentru o clipă ai chiar 
impresia că oneștenii sînt plecați cu to
ții undeva în afara orașului.

— Chiar așa și este — ni se spune la 
comitetul orășenesc U.T.M. Oneștenii sînt 
la serbare la Oituz. Ne ducem la Oituz. 
Imaginea e aceea a unei mari serbări 
populare. In tăietura dintre munți au 
venit mii și mii de oameni.

Pe mari scene făcute din autocamioa
ne se perindă formații artistice de a- 
matori, în altă parte au loc între
ceri sportive, într-un ochi de poiană s-a 

încins dansul (in pădure sînt instalat» 
difuzoare).

Aflăm că serbarea este organizată de 
comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. 
de la Complexul de șantiere Onești—Bor- 
zești. Tot ce se vede : gherete, corturi, 
instalații au fost făcute de constructori 
în timpul lor liber, încă cu o săptămînă 
înainte. Dar constructorii s-au îngrijit 
totodată și de programul serbării. Ei au 
invitat cele mai bune formații artistice 
din oraș. Programul zilei a început încă 
de dimineață. La el au luat parte aproa
pe 8 000 de oameni și toată mulțimea as
ta nu putea avea decît cuvinte de mulțu
mire la adresa organizatorilor.

— Așa da ! Simți că te distrezi!
Iată, sub un umbrar un grup de tineri. 

Stau în iarbă și o ascultă pe fata de pe 
scenă. Vasile Blaj e strungar, soția lui 
Elena, laborantă, Oros Augustin mecanic 
fratele său Nicolae, electrician, Victor 
Nedelcu, sudor.

Stăm de vorbă cu ei despre timpul 
liber, despre serbarea aceasta la care, ve
dem dintr-odată, că se simt bine.

— Propuneri ?
— Tot ce propunem e să se organizeze 

mat des asemenea serbări. Poate chiar în 
fiecare duminică.

De ce nu ? Toată lumea s-ar bucura. A- 
cum serbarea a organizat-o o întreprin
dere, duminică s-ar putea ocupa de ea o 
altă întreprindere. Fiecare întreprindere 
și instituție din Onești, ar putea oferi o- 
neștenilor măcar o singură dată în aceas
tă vară un asemenea dar frumos ca cel fă
cut azi de comitetul sindicatului și comi
tetul U.T.M. de la Complexul de șantie
re. Posibilități sînt din belșug. In Onești 
există 16 brigăzi artistice de agitație, 4 
orchestre populare și de muzică ușoară, 
de formații coregrafice, corale, de 
teatru etc. Fiecare dintre ele ar putea 
pregăti și susține un program cultural 
interesant. Iată în parcul din oraș există 
o estradă. Ea n-a fost însă folosită decît 
la 1 Mai! N-ar trebui să treacă nici o 
sîmbătă și nici o duminică fără ample 
acțiuni cultural-educative în aer liber. Să 
nu treacă nici o după amiază de sîmbătă 
și nici o duminică în care tinerii să nu 
aibă prilejul să danseze pe mari ringuri 
în aer liber, în care să lipsească orele 
de distracție plăcută și interesantă.

NOTĂ. La Onești l-am întîlnit și pe 
corespondentul nostru voluntar C. Lun- 
can. El ne-a dat un plic în care se afla 
următoarea informație :

Excursii
„Prin Filiala O.N.T. „Carpați" din ora

șul Onești, de la începutul anului și pînă 
la sfîrșitul lunii mai s-au organizat 47 
de excursii prin țară: Valea Oltului, Va
lea Bistriței, Valea Prahovei, stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre etc., la care 
au luat parte peste 7 00Q de oameni ai 
muncii, în special tineri de la șantierele, 
întreprinderile și instituțiile orașului.

De asemenea, 140 de oneșteni au mers 

în excursii peste hotare. Tot prin O.N.T. 
„Carpați“ 120 de oneșteni au fost la o- 
dihnă și tratament în stațiunile Predeal, 
Sinaia, Tușnad, Călimănești, Herculane 
etc.

Vara trece...

i la Tg. Secuiesc e liniște. Li
niște desăvîrșită. Tinerii se 
plimbă pe stradă, stau de 
vorbă, se pregătesc să plece 
acasă

Nimic nu le-a oferit mat 
deosebit ziua de astăzi.

11 căutăm și-l găsim pe tovarășul Vizi

La horă, la Coțofănești,

Iuliu secretarul cu problemele de pro
pagandă al comitetului raional U.T.M.

Am aflat astfel de ce în acest oraș cu 
împrejurimi atît de frumoase nu s-a or
ganizat nimic interesant pentru petrece
rea timpului liber al tinerilor în aer 
liber.

— ...Ari am avttt o serbare sportivă 
la Școala tehnică agricolă — ne spune 
dînsul.

— De ce numai atît ?
— Păi n-am avut planificat. Noi... pe 

16 avem planificată- la băile Cișar, o ac
țiune, pe baza instrucțiunilor cu privire 
la desfășurarea activităților de vară...

Așadar, instrucțiuni au, au și băile 
Cțșar, ca și băile Fortyogo unde există 
și o scenă în aer liber... Echipe artistice 
de amatori sînt. Multe au cîștigat la 
concurs.

Un singur lucru n-are comitetul raio
nal U.T.M., n-are... planificat. Noi am 
putea să înțelegem că planificarea asta 
le-o face altcineva din afară... Am înțe
lege asta dacă n-am ști că nu-i așa, că 
cine trebuie să planifice și să organizeze 
aceste acțiuni, sau „activități de vară” 
este chiar comitetul raional. U.T.M.

Nici cu spartachiada de vară nu se stă 
aici mai strălucit...

— Ne străduim să avem rezultate 
bune, ne spune tovarășul Vizi. Miercuri 
avem noi planificat să discutăm cu co
misia raională... să vedem ce măsuri să 
luăm pentru urgentare.

E limpede... pînă se adună, pînă discu
tă, pînă hotărăște, pînă organizează co
misia... trece baba cu colacii... adică 
vara... Tovărășii de la Comitetul raional 
U.T.M. Tg-Secuiesc nu și-au planificat 
acțiuni cultural-sportive, dar poate că 
comitetul regional o să-i ajute nu atît să 
le... planifice cît. să le organizeze cu a- 
devărat. Si aceasta cît mai repede.

Pornim din nou la drum...

în împrejurimile, 

in parcurile și 

stadioanele 

Brașovului

B
rașovul ne-a întâmpinat au
reolat de o splendidă diade
mă de neon. In lumina acea
sta, noile construcții incintă 
ochii turistului, emoționează. 
Viața 'orașului este în acea
stă seară de duminică la fel 
de intensă ca în timpul zilei, ba parcă 

ceva mai febrilă. Turiștii, mii și mii își 
iau la revedere încărcați de impresii.

Cum au petrecut oare această zi ? 
Aproape 400 turiști din București și 
aproape 500 din Pitești, Reșița, Onești, 
Ploiești, Suceava, Deva, Galați, Craiova 
și-au dat întâlnire în Poiana Brașov. în
tâlnirea aceasta care a intrat în cotidia
nul zilelor noastre este de fapt o măr
turie a pasiunii tineretului de a cunoaș
te frumusețile patriei, de-a se recrea ac
tiv, interesant. La pietrele lui Solomon, 
colegul nostru Victor Krovețki, redactor 
la ziarul „Drum Nou" a cunoscut im
presiile unor turiști de la D.S.A.P.C. Plo
iești.

„Urcăm oricînd cu plăcere în Poiană, 
bucuroși să revedem imagini de-o rară 
frumusețe, declara ziaristului, proiectan
tul Gh. Rădulescu. Aici, în împărăția 
munților, ne simțim mai voinici, mai ti
neri“,

Farmecul drumeției i-a chemat în 
excursii, bineînțeles, și pe brașoveni. La 
Tușnad au poposit în această duminică 
72 turiști, muncitori la Fabrica „Breiner 
Bela”. Alți 72 turiști din comuna Bod 
și-au întocmit itinerariul excursiei: Va
lea Prahovei-București. Aproape 200 de 
constructori din Brașov au pornit prin 
O.N.T. într-o excursie cu vasul „Olteni
ța” pe Dunăre.

Aflăm apoi că brașovenii care au 
rămas acasă s-au îndreptat către sta
dioane sau parcuri. Pasionații con
cursurilor de atletism au urmărit în
trecerile de pe Stadionul Tineretului 
la care au luat parte 100 de atleți 
de la Uzina 2, asociația sportivă „Poli
graful", Măgura Codlei, sportivi din șco
lile profesionale ale orașului. întrecerea 
rezervată atleților care nu dețin încă o 
clasificare sportivă a oferit probe deo
sebit de disputate în care s-au afirmat 
autentice speranțe ale atletismului bra
șovean : Constanța Suditu, muncitoare la 
Fabrica „Partizanul Roșu” a alergat în 
2’23” 800 m Plat, Bella Csomo a fost 
cronometrat la 100 m plat cu 12,5 sec. 
Și Bella are doar 16 ani. O inițiativă in
teresantă a Clubului sportiv orășenesc, 
dar care poate fi săptămînal reeditată. 

lin itinerar 

de frumusețe...

loieștiul ne întâmpină cu un 
aer de voie bună. Este pe 
sfirșite o zi care încă nu știm 
ce le-a oferit tinerilor plo- 
ieșteni.

Încercăm să facem o cro
nică a acestei zile. Ne ajută 

asta tovarășul Gheorghe Butaru, ac-la
tivist al comitetului regional U.T.M.

De sîmbătă după amiază orașul a pri
mit sute de vizitatori din regiune și din 
alte regiuni și astfel oaspeți și gazde au 
fost spectatori și artiști ai programelor 
prezentate sîmbătă după amiază pe 
estrada din fața Palatului culturii.

Ziua de duminică urma să continue 
seria activităților începute sîmbătă după 
amiază...

Dar să vă povestim întâi despre o zi de 
odihnă colectivă organizată în raionul 
Ploiești, la Scăeni. La ora 9 dimineața, 
într-o pajiște amenajată special, cu tot 
ce trebuie, a început o zi de odihnă co
lectivă a 5 000 de țărani colectiviști din 
Scăeni și din satele învecinate. De dimi-

Fotbaliștii și cei mai fideli suporteri din 
Onișcani înainte de „meciul cheie",

neața pînă seara, aici au cîntat, au ju
cat, au prezentat programe de brigadă, 
recitări, 11 formații artistice ale cămine
lor culturale, ale Fabricii de geamuri din 
Scăeni, ale fabricii de mucava, ale șco-, 
larilor...

Tot aici s-au desfășurat competiții 
sportive de volei, de atletism, alergări 
în saci. Peste 200 de tineri sportivi.

Și acum să continuăm ziua de dumi
nică a orașului Ploiești.

Toată dimineața nimic.
După amiază, la ora 16, a început la 

pădurea Păulești o serbare cîmpenească. 
Orchestra de mandoline și balalaici a 
cooperativei „Igiena”, brigada artistică 
de agitație a cooperativei „Decorativa", 
formația de dansuri și orchestra de mu
zică populară ale căminului cultural, din 
comuna Ploieștior, formația de dansuri 
a căminului cultural din Corlătești... și 
alte aproape... o sută, de formații artisti
ce au prezentat în colțuri diferite ale 
pădurii, programe. Mii de ploieșteni, au 
petrecut aici o după amiază îneîntă- 
toare...

Ne închipuim cîntecele și veselia care 
au făcut pădurea să cinte din zeci de 
locuri...

Plecăm din Ploiești odată cu grupurile 
de tineri care se întorc mai târziu acasă, 
după o zi atît de bogată în care s-au 
bucurat de soarele și aerul curat al pă
durii, după o odihnă atît de reconfor
tantă...

La radio se transmite un buletin de 
știri...

Despre cei 1000 de oameni ai muncii 
care au făcut excursii pe mare cu vasul 
Neptun.

Despre cei 900 de excursioniști din 
Piatra Neamț care au vizitat astăzi lito
ralul.

Despre piteștenii care au străbătut 
astăzi Valea Oltului.

Despre sibienii care au călătorit prin 
Munții Apuseni...

Despre serbările cimpenești de la Re
șița, Onești, Caransebeș. Băneasa și din 
multe alte locuri din țară...

Pe șosele aleargă acum autobuzele în 
care cîntă în cor cei care se întorc din 
excursii

Fotografii de :
VASILE RANGA, MIHAI CARANFIL



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Ziua pregătirii
activului U. T. M.
ctivul U.T.M. din 
Complexul Indu
strial Suceava, nu
mără peste 260 de 
țineri. Fiecare în 
munca pe care o 
îndeplinește (mem

bri ai comitetului, ai birouri
lor U.T.M., propagandiști etc.) 
muncește cu pasiune, cu dra
goste, acumulînd o experiență 
valoroasă în îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața organi
zației noastre. Evident că ge
neralizarea acestei experiențe 
nu face decît să folosească 
muncii de organizație. Dar nu 
numai atît. Toți acești tovarăși 
trebuie ajutați continuu să se 
pregătească, să cunoască sar
cinile care stau în fața orga
nizației noastre. Iată de ce noi 
dăm o atenție deosebită pre
gătirii și desfășurării zilei ac
tivului U.T.M.

Programul acestei zile, sta
bilit din vreme, pe baza sar
cinilor care stau în fața orga
nizației noastre în perioada 
respectivă, este văzut și apro
bat de comitetul de partid.

Dar să luăm mai bine cîteva 
exemple concrete.

Generalizarea experienței 
pozitive a constituit problema 
principală a ultimei zile a ac
tivului. Cu acest prilej Uie 
Stanciu, secretarul organizați
ei de bază din secția „Pungi și 
înnobilare" a Combinatului de 
celuloză și hîrtie, a expus re
feratul : „Formele și metodele 
de muncă folosite în mobiliza
rea tineretului la realizarea 
sarcinilor de plan”. Referatul 
privind „Organizarea în mod 
plăcut și folositor a timpului 
liber al tineretului” a fost ex
pus de Mihai Mihălăchiuța — 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la Fabrica de mo
bilă, iar Mihai Pleșcan de la 
șantierul de construcții, a vor
bit despre munca politică des
fășurată pentru creșterea rîn- 
durilor U.T.M.

Comitetul U.T.M. a ajutat 
din timp la pregătirea refera
telor. Aceasta a făcut ca ex
punerile ținute să evidențieze 
cele mai bune metode de mun
că, să explice cum s-au orga
nizat practic o serie de acți
uni.

Din referatul prezentat de 
Iov. Uie Stanciu, a reținut a- 
tențîa seriozitatea cu care s-a 
ocupat comitetul organizației 
de bază U.T.M. de conținutul 
adunărilor generale. „Ce în
seamnă un minut întîrziere, 
sau o zi lipsă din producție”, 
„Șă dăm numai produse de 
calitate superioară”, sînt doar 
două exemple de probleme

dezbătute în adunări care 
au avut o mare eficacitate în 
rîndul tinerilor. Dar referatul 
prezentat a explicat și modul 
practic în care au fost orga
nizate adunările generale. în 
legătură cu adunarea în care 
s-a vorbit despre calitatea pro
duselor — spunea Uie Stanciu 
— comitetul organizației de 
bază U.T.M., împreună cu un

Cum sînt organizate 
ședințele de pregătire 
a activului U. T. M. 

din Complexul 
Inductrial-Suceava

gătire a activului a constat 
îptr-o excursie făcută la Vatra 
Dornei, cu care prilej a fost 
organizat un interesant schimb 
de experiență cu organizația 
U.T.M. de la întreprinderea 
forestieră și de prelucrare a 
lemnului din localitate. La alte 
ședințe de pregătire a activu
lui au fost organizate joi ale 
tineretului, seri literare, sim
pozioane etc.

Iată pe scurt cum se desfă
șoară la noi ședințele de pre
gătire a activului. Am fi bucu
roși ca prin intermediul zia
rului să cunoaștem și experi
ența altor organizații U.T.M. 
în această privință.

Masă tovărășească
Uniunea centrală a coopera

tivelor de consum a organizat 
joi seara o masă tovărășească 
ia restaurantul „Pescăruș”, cu 
prilejul încheierii lucrărilor 
celui de-al IV-lea Congres al 
cooperației de consum din 
R. P. Romînă.

Au participat tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C. C. al

P.M.R., Gh. Gaston Marin, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, miniștri, conducători 
ai unor instituții centrale, dele
gați și invitați la congres, pre
cum și reprezentanții organi
zațiilor cooperatiste de peste 
hotare, care au asistat la lu
crările congresului.

(Agerpreș)

Acad. Gh. Oprescu distins 
cu un premiu francez

Academia de Arte Frumoase 
a Franței a acordat „Premiul 
Marmottan” academicianului 
profesor Gheorghe Oprescu, 
directorul Institutului de isto
ria artei al Academiei R. P. 
Romîne. După cum se sublini
ază în comunicarea secretaru
lui permanent al Academiei 
de Arte Frumoase a Franței, 
„Premiul Marmottan’’ — de

numit astfel în memoria unui 
cunoscut istoric francez al ar
tei — a fost acordat acad. Gh. 
Oprescu, cu unanimitate de 
voturi, pentru merițele șale 
de savant și istoric care a ma
nifestat interes față de arta 
franceză și a scris — în limba 
franceză — lucrări de speciali
tate în acest domeniu.

(Agerpreș)

colectiv de ingineri și cu co
lectivul postului utemist de 
control, a cercetat îndeaproape 
munca tinerilor, a discutat cu 
maiștrii, cu muncitorii mai în 
vîrstă. Pe această bază a fost 
întocmit materialul ce a fost 
prezentat în fata utopiștilor. 
De asemenea, în sala în care a 
avut loc adunarea s-a amena
jat o expoziție cu produsele de 
cea mai bună calitate realizate 
de tineri, și cu unele produse 
care nu corespundeau întru- 
totul cerințelor C.T.C.

Adunarea, anunțată din 
timp, a dat posibilitatea tine
rilor să se pregătească pentru 
a dezbate cu seriozitate acea
stă problemă și să facă nu
meroase propuneri pentru ri
dicarea calificării tinerelului, 
în legătură cu citirea cărții 
tehnice etc., propuneri ce au 
stat la baza măsurilor luate.

în cadrul acestei zile a aeti- 
vului, un loc important l-a o- 
cupat și expunerea tovarășu
lui inginer Mihai Grigoraș pe 
tema : „Calitatea produselor, 
carte de vizită a întreprinde
rii”. Pornind de la situația 
concretă din secțiile și fabri
cile complexului nostru, vor
bitorul a explicat amănunțit 
care sînt principalele căi de 
creștere continuă a oalității 
produselor, ce pot face în a- 
ceastă privință organizațiile 
U.T.M. Ca de obicei, s-au ară
tat apoi sarcinile ce se puneau 
în acea perioadă în fața orga
nizațiilor U.T.M., iar în înche
iere s-a organizat o reuniune 
a tineretului.

Noi ne-am străduit și ne 
străduim să găsim posibilități 
de a îmbina utilul cu plăcutul 
în ședințele de pregătire a ac
tivului, de a le face cît mai 
atractive. Așa de pildă în luna 
mai, ședința obișnuită de pre-

PETRU ALUPOAIE
secretarul Comitetului U.T.M. 

al Complexului industrial 
Suceava

La Casa agronomului din Ștelănești, regiunea Argeș, se specializează cadre pentru viticultu
ră, pomicultură, legumicultura. Inginerul Coman Stelian — secretar științific la stațiunea ex
perimentală Argeș — explică unui grup de colectiviști din raionul Drăgănești-Olt cum 

trebuie îngrijiți pomii fructiferi pentru a da o recoltă bogată.

In preajma Zilei aviației R. P. Romîne

PILOT

TUBUL CICLIST AL ANGLIEI

Gata pentru seceriș

I

Cea de-a 12-a 
etapă a Turului 
ciclist al Angliei 
s-a desfășurat joi 
între orașele Scar
borough și New
castle (173 km). 
A fost una dințre 
cele mai grele e- 
tape ale compe
tiției. Concurenții 
au trebuit să în
frunte numeroase 
ultima parte a

mentul general individual. Ziegler 
și Neagoe au pierdut multe minute 
în această etapă, astfel că echipa 
noastră a fost întrecută de selec
ționata Britaniei.

Astăzi, penultima etapă, 
castle—Mprecambe 
mîine ultima 
Blackpool (99

New-
Cl 86 km), iar 

Morecambe—

n urmă cu cîteva 
zile, pe aeroportul 
din Deva, pasage
rii uneia dintre 
cursele TAROM 
au asistat la o 
scenă — pe cît de

simplă, pe atît de emoționan
tă. Lingă un avion argintiu, 
trei fete îmbrăcate în alb co
borau dințr-o mașină a salvă
rii un bolnav. Cu grijă, el a 
fost urcat în avionul de ală
turi.

In clipa aceea, din clădirea 
aerogării a ieșit alergînd un 
băietan, a urcat iute in carlin
gă, motoarele s-au pus în miș
care și în cîteva secunde și 
avionul și pilotul s-au făcut 
nevăzuți în direcția munților, 
spre București. Au rămas jos 
cele trei fete în alb și mașina 
salvării.

Peste cîteva zile, în clădirea 
aceleiași aerogări l-am cunos
cut personal pe tînărul acela 
care alerga — într-un gest de 
emoționantă dăruire — 
ducă la spital, la București, 
om a cărui viață depindea 
minutele care puteau fi cîști- 
gate pînă la o intervenție chi
rurgicală grea. Biografia 
pilot începe de fapt cu 
siune formată — spune 
la vîrstă copilăriei. 11 
geau zborurile 
Elev fiind 
înscris la 
tiști. In 
calificarea 
vioane obișnuite 
oanele cele mai rapide, 
reacție. Ani de muncă, ani de 
învățătură. La 22 de ani a in
trat în aviația civilă, la 23 de 
ani era cel mai tînăr pilot co
mandant al unei stații Aviasan 
din țară (cel mai tînăr este și

nu era mo- 
trebuia adus

eram alături,

■să 
un 
de

sa de 
o pa- 
el — 
atră-

avioanelor. 
la școala medie, s-a 
școala de 
armată a

de pilot

parașu- 
căpătat 

pe a- 
pe avi- 

cu

acum, la 28 de ani cînd poar
tă în buzunar un carnețel cu 
scoarțe albastre pe care scrie : 
„pilot profesionist de clasa I”).

...In momentul acela, în ca
mera în care discutam s-a auzit 
o mică pocnitură: un magne
tofon s-a conectat automat și 
dintr-un difuzor a răzbătut o 
voce. Cineva din Caransebeș 
cerea urgent cîteva flacoane 
cu sînge. O femeie care urma 
să nască avea nevoie de o 
trasfuzie. Lehocski a tresărit, 
s-a ridicat, a trecut în fața a- 
paratului. Sînge 
mentan la Deva, 
de la Cluj.

In cîteva clipe
în carlingă. A pornit motoare
le, și-a pus casca și laringofo- 
nul și a prins manșa. De acolo, 
din carlingă, s-a adresat sta
ției :

— Permiteți decolarea 1 Per
miteți decolarea !...

Devenise puțin nervos, tăcut. 
Stătea pe loc, în scaunul de pi
lot, și totuși părea că fuge, că 
aleargă în întîmpinarea cuiva. 
Abia acum îl vedeam în ele
mentul său. Si iată jos, sub 
noi, Mureșul șerpuind alene. 
Altimetrul cîștigă de la minut 
la minut alte sute de metri în 
înălțime.

— Ați avut recent vreun 
zbor mai dificil ? l-am în
trebat.

— Era prin februarie. La ae
roport mașina spitalului adu
sese un băiețel de patru ani 
care, jucîndu-se, înghițise un 
șurub ascuțit. Trebuia pus la 
raze și cu o „mînă mecanică” 
să i se scoată obiectul din tra
hee. La Timișoara se putea 
face cel mai iute operația. Prin 
radio a venit însă știrea că ae
roportul de acolo e închis, vîn-

tul fiind foarte puternic. Tatăl 
copilului desnădăjduise.

Mi-era greu să-l văd cum se 
frămîntă disperat. Am pornit 
în cursă, cerînd aeroportului 
din Timișoara 
răspunderea 
salvat.

De obicei 
însă atît de 
iernii), 
omul de alături, din carlingă, 
făcuse 5 zboruri care-i încălzi
seră inima : dusese la mare, la 
Constanța, cinci transporturi 
de copii care ar fi putut su
porta greu cele 30 de ore de 
drum cu trenul de la Deva.

— Eu îi duc în două ore, 
Spunea el, în timp ce jos, sub 
noi, la mai bine de un kilome
tru se zărea rămînînd în urmă 
Alba Iulia. Unii sînt mici de 
tot, nu știu să spună nici cum 
îi cheamă- Li se leagă la mî- 
nuță cîte un bilețel cu numele, 
ca la păpuși. Să-i vedeți cum 
arată cînd pornesc motoarele: 
sorb totul cu privirea, curioși. 
Cînd ajung pe la 1 000 de me
tri și mă uit înapoi spre ei 
însă, dorm cu toții ca niște 
pui de vrabie, li adoarme înăl
țimea.

Si iată Clujul. Prin radio se 
informează de mașina care va 
aduce parașutele cu flacoane 
de sînge.

Minutele trec și mașina în- 
tîrzie. Stăm sub o aripă de 
avion și Lehocski e cam ner
vos. Se uită mereu la ceas. Se 
gîndește la femeia aceea de 
la Caransebeș, care trebuie să 
nască.

N-o cunoaște. Poate nici n-o

aterizarea pe 
mea. Așa l-am

zborurile nu sînt 
grele (cu excepția 

In săptămâna trecută
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va vedea vreodată, nu va ști 
cum arată nici ea, nici copilul 
ei. Cîtor oameni necunoscuți 
nu le-a făcut el asemenea ser
vicii, pentru cîți n-a trăit ase
menea clipe de emoție! Grija 
față de om, față de binele lui 
este, de fapt, profesiunea lui, 
sensul muncii sale și poate 
de aceea, cred, nici nu-și dă 
seama de noblețea acestor 
gesturi ale sale.

In sfîrșit, mașina a sosit și 
iată-ne din nou în zbor. Cere 
Deva.

— Comunicați că sosesc ime- 
diat... Sosesc imediat... O iau 
direct peste Apuseni...

...Cu o mînă ținea manșa, cu 
alta accelera motoarele.

EUGEN FLORESCU

Colectiviștii

Stațiunile de mașini și trac
toare au pregătit toate ma
șinile în vederea începerii re
coltării de îndată ce lanurile 
vor da în pîrgă. Au fost revi
zuite combinele, secerătorile și 
celelalte mașini, s-a asigurat 
necesarul de combustibil și lu
brifiant! pentru o perioadă în
delungată — au luat măsuri 
pentru aprovizionarea mașini
lor cu piese de schimb, sîrmă 
de balotat paie si alte ma
teriale și s-a făcut totodată in
struirea mecanizatorilor pen
tru folosirea deplină a capaci
tății de lucru a mașinilor.

în vara aceasta, stațiunile 
de mașini Si tractoare au con
tractat cu gospodăriile colecti
ve executarea unui volum de 
lucrări de seceriș, balotat paie, 
treieriș. arături, întreținerea 
culturilor și alte lucrări, echi
valent cu aproape 1900 000 de 
hectare arătură normală mai 
mult decît în vara anului 1962.

Se extinde anul aeesta mecani
zarea lucrărilor îndeosebi la 
recoltarea cerealelor și strîn- 
gerea paielor. Mecanizatorii 
din S.M.T. vor recolta cereale
le cu combina de pe o supra
față de peste două milioane 
ha, cu 700 000 ha mal mult 
decît în anul trecut. Volumul 
sporit de lucrări va fi realizat 
datorită înzestrării S.M.T. cu 
noi combine și alte mașini a- 
gricole și mai ales prin folosi
rea rațională și deplină a în
tregului parc de mașini și trac
toare.

Ca și în campania agricolă de 
primăvară, principalul obiectiv 
al întrecerii socialiste între 
stațiunile de mașini și trac
toare pe de o parte și între 
brigăzi pe de altă parte îl con
stituie efectuarea lucrărilor a- 
gricole în perioade scurte și 
de bună calitate.

(Agerpreș)

Alegerea delegatelor 
la Congresul mondial 

al femeilor
în București și alte localități 

se desfășoară zilele acestea 
alegerile delegatelor care vor 
reprezenta mișcarea de femei 
din țara noastră la Congresul 
mondial al femeilor care va 
avea loc la Moscova între 24 
și 29 iunie.

în adunările care au avut 
loc în București, ia Institutul 
politehnic, Uzinele textile „7 
Noiembrie" și Institutul de 
științe economice au fost alese 
prof. ing. Suzana Gîdea, pro
rector al Institutului politeh
nic din București, președinta 
Consiliului Național al Femei
lor din R. P. Romînă, Stana 
Drăgoi, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor,

și lector universitar Maria 
Groza, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor.

Asemenea adunări au mai 
avut loc la Institutul medico- 
farmaceutic și Institutul de fi
zică atomică, în care au fost 
alese dr. Elena Vîlcoci Ababei, 
secretară ă Consiliului Națio
nal al Fenreilor din R. P. 
Romînă, secretară a Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, și cercetătoarea 
principală Marjeta Nîcdlae, 
candidat în științe.

La adunarea de la Fabrica 
de postav din Buhuși a fost 
aleasă muncitoarea fruntașă 
Catinca Mihalache.

(Agerpreș).
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cu formația Știința din 
Au cîștigat fotbaliștii 
scorul de 3—2 (1—1).

Echipa de fotbal „Cerno More” 
Vama, din prima categorie a cam
pionatului bulgar, și-a început 
turneul în țara noastră, juclnd ieri 
la Craiova 
localitate, 
bulgari cu Construcții noi în cartierul „Steagul roșu" din Brașov.

Foto: AGERPREȘ
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urcușuri și, în
cursei, o ceață deasă care a învă
luit șoseaua. Primul atac a fost 
lgnșat de ciclistul polonez Zapala. 
Acesta a fost ajuns apoi de en
glezul Baty, care a pedalat de 
unul singur pînă la km 140. cînd 
în urmărirea Iui a pornit elveția
nul Spuhler. In ultimii, 20 de kțn 
Baty s-a distanțat de ciclistul el
vețian și a sosit primul in orașul 
său natal, Newcastle. Din echipa 
R P. Romîne, numai Constantin 
Dumitrescu a reușit să se mențină 
în plutonul fruntaș păstrîndu-și 
mai departe locul cjoi în clasa-

Fotbal
Joi s-a disputat Ia Arad, meciul 

international de iotbal dintre echi
pele U.T. Arad Si Buducnosț Tito
grad fR.S.F. iugoslavia). Intîlnirea 
s-a încheiat la egalitate 1—1 
(1-0).

iii

(Urmare din pag. I)
tatea naturală a solului, de 
soiurile folosite, în așa fel în- 
cît toată, lumea șă aibă condi
ții egale în această întrecere. 
S-a stabilit ca desfășurarea în
trecerii să fie urmărită zilnic 
de inginerul agronom și cîtiva 
membri ai consiliului de con
ducere, iar rezultatele să fie 
afișate într-pp grafic.

Și întrecerea colectiviștilor 
pentru recolte îmbelșugate a 
început chiar de atunci, cînd 
cîmpul mai era încă acoperit 
cu up strat gros de zăpadă- 
Cînd în urma unei ploi s-a 
semnalat că zăpada a prins po
lei, iar semănăturile de toam
nă sînt în pericol de asfixiere, 
toți colectiviștii au ieșit la 
spargerea gheții. îngrășăminte- 
le azotoase au fost administra
te pe lanurile de grîu cînd 
stratul de zăpadă mai era cam 
de o palmă, dar începea să se 
topească. Si tot atunci au fost 
transportate la cîrnp peste 
3 500 de tone de gunoi de 
grajd.

Entuziasmul specific întrece
rii i-a cuprins pe toți colecti
viștii, de la tineri la vîrstnici. 
La cîteva zile după ședință, la 
tovarășa Ileana Sălceanu, in
ginerul agronom al gospodă
riei, a venit Florea Vulturu în 
vîrstă de 60 de ani. El a cerut

în mqd insistent să fie primit 
la cercul de învățămînt agro
tehnic. „Ce dacă am depășit 
vîrstă, spunea dînsul. Eu o să 
mai muncesc mult timp în 
gospodărie și cît voi munci nu 
vreau să mț-o ia înainte bo
bocii ăștia”.

— Puteai să te împotrivești 
unei asemenea ipsistențe ? — 
ne spunea tovarășa inginer. 
Moș Florea a fost din cei mai 
buni cursanți.

începută din primele zile 
ale anului, întrecerea socialis
tă a cuprins și acum, în pe
rioada de întreținere a cultu
rilor, întreaga masă de colec
tiviști. Si aceasta explică în 
primul rînd de ce aici lucră
rile de întreținere au fost în
cadrate în întregime în perioa
da optimă. Ea porumb, cultură 
căreia i se acordă cea mai 
mare atenție, s-a trecut deja 
cu sapa rotativă pe întreaga 
suprafață, s-a aplicat prima 
prașilă mecanică și manuală- 
Răritul s-a făcut cu mina și a 
constituit o lucrare separată 
între prașila mecanică și cea 
manuală. Prasilele manuale 
s-au efectuat în timp foarte 
scurt Și de foarte bună cali
tate : la porumb în 6 zile pe 
1100 de hectare (în acest timp 
au mai fost întreruperi din 
cauza ploilor), la sfecla de za
hăr în 3 zile, iar la floarea-
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■ u „Cerul n-are 
gratii” activitatea 
cinematografică a 
lui Francisc Mun
teanu cuprinde

I șapte filme, (Va
lurile Dunării,

Furtuna, Partea ta de vină, 
Mingea, Soldați fără unifor
mă, Lada cu zestre, Cerul 
n-are gratii). Scenariile pri
melor trei filme sînt lucrate 
în, colaborare iar ultimele trei 
sînt filme scrise și realizate 
de către scriitorul devenit re
gizor.

Cind e solicitat de ziariști 
să spună ce l-a atras către 
film. Francisc Munteanu are 
aerul unui om care socotește 
întrebarea ca fiind de prisos. 
Pentru cei care cunosc proza 
scriitorului Francisc Muntea
nu, devenirea sa cinemato
grafică apare o urmare firea
scă. Proza lui Francișc Mun
teanu s-a relevat dintotdeauna 
printr-o dinamică interioară 
și exterioară profund cinema
tografică, prin eroi puternic 
conturați, purtători de încăr

cătură emoțională ce s-ar pă
rea că nu așteaptă decît acto
rul care să le dezvăluie ener
gia potențială adunată în pa
ginile cărților. De la nuvela 
„Rența” la romanul „Terra di 
Siena” cărțile lui Francisc 
Munteanu aduc în literatura 
noastră a bogată galerie uma
nă, rod al experienței de via
tă a autorului lor.

Romanul „Terra di Siera” a 
fost comentat de critica noa
stră și cu acest prilej s-au 
făcut cîteva obseruații judi
cioase. Păcat că în crearea 
ultimului său film scriitorul 
nu a ținut seama de ele.

Ar fi însă greșit să se pre
supună. dată fiind pornirea 
inițială, că Francisc Muntea
nu face literatură cinemato
grafică. Chiar atunci cînd în 
filmele lui Francisc Munteanu 
se repetă într-o oarecare mă
sură situații șau erai specifici 
prozei sale, avem în fața noa
stră o narațiune cinema
tografică. „Cerul n-are gra
tii” este tocmai o astfel de 
povestire cinematografică sim

plă, fără acțiuni paralele, mai 
degrabă un portret. Ceea ce 
ține de literatură în acest 
film (sau mai degrabă de ex
periența beletristică) este mo
dul în care Francisc Muntea
nu construiește personajele, 
grija pentru conturarea l°r 
cu toate că, din păcate, une
ori ele constituie simple a- 
pariții. Tot în experiența 
scriitorului își au izvorul at-

frîngerea” lui Fadeev, pove
stea cinematografică a lui 
Francisc Munteanu se termină 
cu o cădere, cu întemnițarea 
luptătorului pentru o viață 
mai bună. Un mare merit al 
filmului este însă acela că 
reușește să-i transmită specta
torului încrederea în perspec
tiva victoriei pe care nimeni 
șl nimic nu o poate împiedica, 
perspectivă pe care la vremea

soarelui în mai puțin de o îi- 
Printre fruntașii întrecerii se 
află numeroși tineri. Numele 
lui Petre Negoianu de la bri
gada a Vl-a. al lui Florea Poe- 
riaru, Ioana Bojiri, Constantin 
Moreanu, Elena Boabă, Maria 
Iuliș și alții sînt de mult cu
noscute îi} întreaga gospodărie 
pentru hărnicia de care au 
dat dovadă la însămințări și 
acum la întreținerea culturi
lor. Comitetul U.T.M. pe 
G.A.C. și-a făcut din antrena
rea tineretului la întrecerea 
socialistă pentru cea mai ridi
cată producție la hectar sarci
na principală spre care con
verg toate acțiunile educative.

Tinerii noștri — ne spunea 
tovarășul Florea Pascu, secre
tarul comitetului U.T.M. pe 
gospodărie — se străduiesc să 
se achite cu conștiinciozitate 
de sarcinile ce le revin. Ei iți" 
crează cu multă atenție supra
fețele ce le-au fost repartizate, 
sînt preocupați de aplicarea 
întocmai a sfaturilor tovarășei 
inginer și realizează lucrări la 
urj înalț nivel agrotehnic. Dar 
aceasta este numai una din 
laturile educative ale întrece
rii. Străduindu-se să obțină re
colte mari pe loturile ce le în
grijesc, ei nu sîqt jndiferepti 
nici fată de munca vecinului. 
La urma urmei au un angaja
ment colectiv — al echipei, al 
brigăzii, al gospodăriei. De 
aceea cînd unii tineri ca Mi
hai Sîrbitu, Ion Popa sau Chi- 
riță Cula au lucrat mai negli
jent terenul, deficiențele le-au 
fost arătate imediat, chiar a- 
colo. pe loc. Ei au înțeles că

mupea lor se răsfrînge asupra 
întregului colectiv. De aceea 
se ajută unul pe altul. 
Cînd, mai zilele trecute, la 
echipa pr. 5 din brigada 
a V-a Alexandru Predatu și 
Ion Mititelu au lipsit moti
vat de la lucru, tovarășii lor 
de echipă au șțaț ceva mai 
mult în cîmp și au prășit și 
partea celor doi. întreaga su
prafață a fost întreținută aștfei 
în timpul optim. Sau alt e- 
xemplu. într-o zi una din echi
pele brigăzii a V-a a fost de
tașată la alte lucrări și ațunci 
colectiviștii din echipele 3 și 4 
au prășit și partea ce le reve
nea celor detașați. Ce altceva 
decît dovezi de conștiință co
lectivistă reprezintă aceste 
fapte ? Si șîpt doar cîteva e- 
xemple.

...Deocamdată pe graficul de 
urmărire a întrecerii, pe loc 
de frunte se situează brigada 
nr. 1 a lui Vasile Roșu. Dar 
pînă la toamnă mai e mult. Și 
e foarte greu de spus acum 
cine va cîștiga întrecerea. Un 
cîștigător este însă sigur — 
gospodăria colectivă. Bunele 
rezultate se văd încă de pe a- 
cum. Grîul a crescut și a în
spicat frumos; porumbul, la 
care zilele acestea a început 
prașila a doua, este înalt de 
50 de centimetri, iar floarea- 
soarelui se apropie de un me
tru. Sfecla de zahăr a încheiat 
tot lanul. Cît de mare va fi 
bucuria colectiviștilor cînd în 
hambare va fi strîns tot bel
șugul acestor ogoare pe care 
ei se întrec azi cu atîta însu
flețire !

mosfera realizată în filmul 
„Cerul n-are gratii”. Pe de o 
parte, atmosfera sufocantă an
tebelică, neliniștea și spaima 
pe care o aduceau odioasele 
cămăși verzi, iar pe de altă 
parte încrederea ce o dau re
zistența activă a maselor, 
lupta patriotică pe care o con
duce cu eroism partidul co
munist. Ideile înaripate ale 
oamenilor nu pot fi puse 
în gratii. Ca și în „In-

lor luptătorii comuniști o în
trezăreau dincolo de zidurile 
sumbre ale temnițelor.

Pe acest fundal, Francisc 
Munteanu aduce pe ecran de
stinul unui tînăr pictor, pur- 
tîndu-l prin meandrele pri
mejdioase ale anilor de fasci
zare a țării. Filmul arată 
convingător că drumul de 
la arta realistă la arta com
batantă trece prin înțele
gerea sensurilor istorice ale

luptei sociale, prin apartenen
ța la ideile partidului clasei 
muncitoare.

„Cerul n-are gratii” este eli
berat și de stăruința regizoru
lui de a realiza cu orice preț 
virtuozități de filmare. Uneori, 
aceasta îl duce la o simplifi
care exagerată care îi preju
diciază în parte calitățile ar
tistice. Ritmului lent al ac
țiunii filmului i se supra
pune adeseori ritmul lent al 
montajului realizat din cadre 
lungi, filmate din același 
unghi, aparatul rămînînd pur 
și simplu nemișcat pe trepied. 
Dinamica filmului este frînată 
nu din pricină că personajele 
stau adeseori nemișcate (ne
mișcare cerută de frământarea 
interioară a acestora) ci de ne
mișcarea nejustificată a apa
ratului de filmat, de lipsa 
unui ritm viu de montaj care 
să sugereze febrilitatea unor 
momente tocmai prin contrast.

Filmul prilejuiește două de
buturi actoricești demne de 
reținut: Vasile Ichim în rolul 
Mihai Strihan și Anda Caro-

ppl în rolul Ana. Cella 
Dijna desfășoară un întreg 
arsenal de mijloace actori
cești într-o creație de mică 
întindere, ca și Ștefan Ciubo- 
tărașu, Mircea Șeptilici, Boris 
Ciornei și Aurel Cioranu fie
care din aceștia realizînd apa
riții memorabile. Liviu Ciulei 
și Tudorel Popa în rolurile 
profesorului de pictură comu
nist și, respectiv, al pictorului 
abstracționist se impun prin- 
tr-un joc caracterizat prin 
subtilitate și stăpînire deplină 
a mijloacelor artistice.

Cu excepția partiturii beet- 
hoveniene, muzica filmului e 
semnată de Radu Șerban care, 
spre deosebire de alte creații 
de același gen, remarcabile, ne 
dă în acest film o ilustrație 
sonoră de multe ori neutră.

Film de idei, în ciuda unor 
evidente scăderi de ordin epic 
și a ritmului lenț, aproape 
obositor în unele secvențe 
„Cerul n-are gratii” merită să 
fie văzut.

ATANASIE TOMA

Vizitînd regiunea Bacău, în popasurile ce le faceți 
vă stau la dispoziție restaurantele și grădinile de 
vară : Trotuș, din Adjud, Căiuți, Roznov, Tarcău, Băl- 
țătești, Tg. Neamț etc. unde găsiți un bogat sorti
ment de produse de artă culinară, preparate la grătar, 
băuturi alese, servire ireproșabilă, muzică.



Solidari cu lupta eroicului

Semnarea Tratatului 
privind regimul frontierei de stat 

romîno-ungare
BUDAPESTA 13 (Agerpres). 

în urma tratativelor care au 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie si înțelegere recipro
că, la 13 iunie a.c. s-a semnat 
la Budapesta tratatul privind 
regimul frontierei de stat și 
colaborarea în problemele de 
frontieră dintre R- P. Romînă 
și R. P. Ungară.

'Acest tratat, luînd în consi
derare experiența acumulată, 
reînnoiește și dezvoltă conven
țiile similare încheiate în 1952 
și 1958 între cele două state.

. Din partea romînă, tratatul a 
fost semnat de Mihail Roșianu, 
ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al R. P. Romîne 
în R. P. Ungară, iar din partea 
ungară de Foldes Laszlo, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor interne al R. P. Ungare.

La semnare au fost de față 
membrii celor două delegații, 
Pap Ianos, ministrul afacerilor 
interne. Erdely Karoly, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, generalul Korom Mi- 
haly, comandantul trupelor de 
grăniceri, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor In
terne si Ministerul Afacerilor 
Externe ale R. P. Ungare și 
reprezentanți ai Ambasadei 
R. P, Romîne.

la Kunstlerhaus (Austria)
VfENA '13. — Corespondentul 

Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : Ziarele din capitala Austriei 
consacră articole elogioase ex
poziției de artă plastică romî- 
nească deschisă la Kunstler
haus și la care au fost expuse, 
după cum se știe, lucrări ale 
lui Constantin Brîncuși, Boris 
Cardgea și Alexandru Ciucuren- 
cu.

Ziarul „Vollcsstimme” arată, 
printre altele, că „Brîncuși a 
realizat în Romînia o serie de 
minunate sculpturi. „Sărutul” 
este poate cel mai bun exemplu 
de îmbinare perfectă a artei

clasice și a celei populare în
tr-o formă nouă". „Tablourile 
lui Ciucurencu, scrie ziarul, a- 
rată că avem de-a face cu un 
artist de mare sensibilitate, al 
cărui element pictural vital este 
culoarea”.

Cuvinte de laudă la adresa 
operelor lui Boris Caragea și 
Alexandru Ciucurencu, „exce
lent realizate", are și ziarul 
„Wiener Zeitung". La rîndul lui, 
săptămînalul „Rundblick" scoa
te în evidență „interesul deose
bit față de lucrările artiștilor ro- 
mîni manifestat de admiratorii 
de artă din întreaga lume".

Presa indiană salută reluarea convorbirilor 
pentru încetarea experiențelor nucleare

DELHI. — Presa indiană 
salută apropiata discutare la 
Moscova a problemei încetării 
experiențelor cu arma nuclea
ră, cu participarea reprezen
tanților Uniunii Sovietice, 
S.U.A. și Marii Britanii în 
articolul redacțional intitulat 
„Experiențele nucleare sînt 
un flagel“, ziarul „Hindustan 
Times” scrie: „Cea mai feri-

cită zi pentru întreaga ome
nire va fi ziua cînd toate ar
mele nucleare stocate în arse
nalele puterilor nucleare vor 
fi aruncate în ocean. Acest 
act va fi cea mai mare bine
facere pentru întreaga ome
nire. Dacă la Moscova se va 
ajunge la un acord, aceasta 
va constitui un succes și în 
ce privește încetarea cursei 
înarmărilor.

De ce a izbucnit conflictul între diemiști
și budiștii din Vietnamul de sud

SAIGON 13 (Agerpres). — 
Analizînd noua criză din Vietna
mul de sud și subliniind gravita
tea ei crescîndă, presa occiden
tală relevă că limitarea numai la 
aspectul ei religios ar constitui o 
greșeală.

Este drept că încă de la în
ceputul stabilirii dominației sale, 
după cum arată ziarul „Le 
Monde”, dictatorul Ngo Dinh 
Diem, care este catolic, „a vrut 
să facă din această religie un 
instrument de guvernămînt și din 
cariera episcopală a fratelui său 
mai mare Ngo Dinh Thuc, un 
element al puterii sale, atît în 
interiorul cît și în exteriorul 
Vietnamului de sud". A inter
preta însă actualele tulburări ex
clusiv prin prisma încercării de 
a impune o religie străină unei 
țări a curei populație profesea
ză în marea sa majoritate (Ns) 
cultul budist, înseamnă a ignora 
unele aspecte esențiale ale situa
ției. De fapt, constată ziarul a- 
mințit, chiar clerul catolic de 
rînd deplînge că soarta religiei 
catolice este legată de un regim 
atît de lipsit de popularitate. 
In această privință un alt ziar, 
„Combat", scrie că „disensiunile 
aparente între cele două confe
siuni sînt mai degrabă artificia
le, create și întreținute în mod 
premeditat de către regimul die
mist care pentru a se menține 
caută să învrăjbească populația 
țării”.

Cheia profundei efervescențe 
din aceste zile trebuie în reali
tate găsită, relevă pe bună drep
tate „Le Monde” în „brutalita
tea metodelor administrative die
miste”, în „anticomunismul lui 
Diem care a devenit la el o a- 
devărată obsesie” și care l-a îm
pins să interzică ceremoniile tra
diționale cu prilejul aniversării 
nașterii lui Budha, datorită fap
tului că aceasta a coincis, în a- 
cest an, cu aniversarea bătăliei 
de la Dien-Bien-Fu. Incidentele 
sîngeroase de la Hue, capitala 
regiunii de nord a țării, aflată 
sub jurisdicția absolută a unui 
alt frate al lui Diem, Ngo Dinh 
Can, care a impus aici sistemul

cel mai totalitar cu putinfă, au 
avut repercusiuni profunde în 
întreaga tară. „Manifestările 
strict religioase inițiale, scrie 
„Combat”, capătă un caracter 
politic și nu se mai desfășoară 
doar în interiorul pagodelor. La 
ele nu mai participă cîteva sute 
de bonzi (preoți budiști), ci mii 
și mii de oameni, printre care 
numeroși studenți. Armata na
țională, compusă în marea majo
ritate din budiști, începe să se 
întrebe care este sensul repre
siunilor pe care trebuie să le 
exercite”. Și ziarul comunică în 
continuare un fapt foarte sem
nificativ : în cursul unei recente 
manifestări religioase echipajul 
unui avion militar însărcinat cu 
supravegherea din aer a demon
stranților a lansat numeroase 
manifeste cu caracter budist, ex- 
primîndu-și în acest fel solidari
tatea cu mulțimea.

Faptul că astfel de evenimente 
sînt posibile în această „fortă
reață a anticomunismului”, cum 
este denumit Vietnamul de sud 
de reacțiunea internațională, 
produce îngrijorare la Washing
ton, care, prin intermediul zia
rului „New York Times”, reco
mandă lui Diem „să ia situația în 
considerare cu foarte multă se
riozitate, să iasă din izolarea sa 
de mandarin și să-și asume răs
punderea pentru îndreptarea

Segreșelilor comise de guvern", 
pune însă întrebarea în ce mă
sură această recomandare poate 
sta în picioare, întrucît nu prin 
„reformarea” lui Diem, ci prin 
lichidarea regimului acestuia si
tuația din Vietnamul de sud se 
va putea normaliza.

★
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Corespondentul din Saigon al 
agenției Associated Press re
latează că, la 12 iunie, sute de 
budiști au reușit să pătrundă 
în ciuda cordoanelor de poli
ție și a baricadelor, în pagoda 
din Saigon pentru a cinsti 
memoria preotului budist care 
s-a sinucis zilele acestea dîn- 
du-și foc într-o piață publică 
în semn de protest împotriva 
represiunilor la care sînt 
supuși de către autoritățile 
diemiste budiștii din Vietna
mul de sud.

Totodată, 
pondentul, 
alte acțiuni 
zul în care guvernul va refuza 
să le satisfacă revendicările.

După cum relatează aceeași 
agenție, budiștii din Cambod- 
gia și-au exprimat solidarita
tea cu budiștii din Vietnamul 
de sud organizînd numeroase 
manifestări în memoria vic
timelor represiunilor guver
nului diemist.

relatează cores- 
budiștii pregătesc 
de protest în ca-

Criza politica din Grecia
ATENA 13 — Corespondentul 

Agerpres Al. Gheorghiu trans
mite : în prima zi de consultări 
pentru rezolvarea crizei politice, 
care s-a ivit în Grecia ca urma
re a demisiei guvernului Kara
manlis, regele a primit ieri pe 
președintele parlamentului, Ro- 
dopoulos, pe liderul Uniunii de 
centru, Papandreu, și pe liderul 
Partidului progresist, Markczi- 
nîs. Agenția France Presse rele
vă că „regele Paul se orientează 
spre formarea unui guvern care 
să se bucure de încrederea 
parlamentului și pare să fi res
pins în mod definitiv propu
nerea de a numi un cabinet for
mat din personalități neparla
mentare a cărui sarcină S-ar 
limita Ia organizarea unor noi 
alegeri”.

După cum se știe, propunerea

Congresul P. C. 
din Germania

13 (Agerpres). 
anunță postul

BERLIN 
După cum 
Radio „Deutscher Freiheitssen
der 904", în conformitate cu 
hotărîrea plenarei a 22-a a C.C. 
al P.C. din Germania, a avut 
loc Congresul Partidului Co
munist din Germania. La lu
crările Congresului au parti
cipat 217 delegați.

Congresul a fost salutat de 
delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești din Bul
garia, Cehoslovacia. R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S., Austria, Belgia, Ma
rea Britanie, Danemarca, Gre
cia. Italia, Luxemburg, Olanda, 
Spania, Suedia.

Din partea Partidului Mun
citoresc Romîn. tov. Gh. Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., a 
transmis congresului salutul 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Pe adresa 
primit, de asemenea, 
de salut din partea 
Comunist Chinez 
partide frățești.

La Congres, M. 
prim-secretar al < 
din Germania, a prezentat ra
portul de activitate a Comite
tului Central: „Sarcinile în 
lupta pentru salvarea păcii, în 
apărarea drepturilor democra
tice, pentru bunăstarea so
cială".

W. Mohn, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Germania, a făcut o expunere 
de motive pe marginea proiec
tului Statutului modificat al 
partidului. Congresul a adop
tat în unanimitate Declarația- 
program, Statutul modificat al 
partidului și un mesaj de sa
lut către toți membrii partidu
lui si luptătorii pentru pace, 
care zac în închisori.

Delegații au aprobat rapor
tul de activitate al Comitetului 
Central și au ales noua com
ponență a C.C.

La prima ședință a C.C. al 
P. C. din Germania, M. Rei
mann a fost reales în unanimi
tate prim-secretar al Comitetu
lui Central.

de

Congresului s-au 
mesaje 

Partidului 
și a altor

. Reimarm, 
C.C. al P.C.

popor al Spaniei
Mitingul de la 

Uzinele „Vulcan“
„Trăiască lupta oamenilor 

muncii și poporului spaniol pen
tru libertăți democratice și pro
gres”. Scrisă cu litere mari, acea
stă lozincă prinsă deasupra me
sei prezidiului, exprima gîndu- 
rile și sentimentele muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor Uzi
nelor „Vulcan” care, întruniți 
ieri după amiază într-un miting, 
și-au manifestat solidaritatea 
frățească cu clasa muncitoare și 
întreg poporul spaniol care 
duc o luptă grea împotriva regi
mului fascist, pentru libertate, 
democrație, independentă și 
pace.

Deschizînd mitingul, secretarul 
comitetului sindicatului uzinei, 
M. Moisescu, a dat cuvîntul tova
rășului Cornel Boitan, prședintele 
comitetului sindicatului, care a 
vorbit despre eroica luptă a po
porului spaniol împotriva regi
mului franchist,. despre solidari
tatea popoarelor lumii cu lupta 
oamenilor muncii și a poporului 
spaniol.

Poporul spaniol — a spus vor
bitorul — îndură de aproape 25 
de ani regimul de cruntă dicta
tură al lui Franco. Venind la pu
tere cu ajutorul lui Hitler și 
Mussolini care au făcut totul pen
tru a înăbuși în sînge lupta Spa
niei republicane, franchiștii au 
suprimat cele mai elementare 
drepturi cetățenești, au dizolvat 
toate organizațiile democratice, 
au aruncat în temniță și au asa
sinat un mare număr de patrioți. 
Pentru reprimarea celor care în
drăznesc să se pronunțe împotri
va acestei stări de lucruri, s-au

Relevînd că represiunile nu 
pot înăbuși lupta dreaptă a po
porului spaniol pentru apăra
rea intereselor sale vitale, vor
bitoarea a amintit despre ac
țiunile eroice desfășurate in 
primăvara anului trecut de mi
nerii din Asturia. Ea a subliniat 
că în frunțea oamenilor mun
cii, a întregului popor 
niol se află eroicul Partid 
munist din Spania, partid 
vechi tradiții de luptă și 
re-și desfășoară activitatea 
adîncă ilegalitate.

Oamenii muncii din patria 
noastră au fost și sînt mereu 
alături de lupta eroică a clasei 
muncitoare din Spania — a 
subliniat în încheiere tovară
șa Depta. Ea a arătat că mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii înfierează fără
delegile franchiștilor și-și ex
primă calda solidaritate cu 
lupta invincibilă a patrioților 
spanioli.

Aceste sentimente și-au găsit 
expresia și în moțiunea adop-

creat lagăre de concentrare, tri
bunale militare, curți marțiale.

Vorbitorul a arătat mai de
parte, cum nu de mult franchi
știi au săvîrșit una dintre cele 
mai monstruoase crime asasinînd 
pe fiul devotat al poporului spa
niol Julian Grimau.

Aceste fărădelegi nu pot însă 
îngenunchia poporul spaniol. 
Clasa muncitoare din Spania, 
care a acumulat o bogată expe
riență revoluționară se ridică 
mereu mai hotărîtă în lupta îm
potriva regimului franchist. în ju. 
rul ei Be formează un front larg 
al tuturor forțelor democratice, 
care luptă împotriva fascismului.

Prin moțiunea, citită de ing. 
Vasile Cotorobai, participanții la 
miting își alătură glasul opiniei 
publice progresiste din lumea în. 
treagă în apărarea patrioților și 
democraților spanioli, afirmîn" 
du-și încrederea că forțele de
mocratice din Spania, unindu-și 
și mai strîns rîndurilc, vor în- /'față de participanții la miting, 
făptui năzuința poporului spani
ol de a trăi într‘0 țară liberă, 
democrată și iubitoare de pace.

S. IOACHIM

Mitingul de la 
întreprinderea

„Industria
Bumbacului“

spa- 
co- 
cu 
ca- 
în

I. PETRU

La Rafinăria 3
Teleajen

de a constitui un guvern de tran. 
ziție, care să organizeze noi ale
geri în baza actualului sistem 
electoral majoritar, care favori
zează partidul de guvernămînt 
E.R.E. a fost făcută de Karaman
lis. Unele ziare grecești, relevă 
că această propunere nu urmă
rește altceva decît revenirea 1® 
putere a acelorași forțe politice 
al căror eșec este subliniat de 
actuala criză. Unele organe de 
presă grecești, ca de pildă ziarul 
„Athena Daily Post”, își exprimă 
părerea că soluția cea mai bună 
a actualei crize ar fi consti
tuirea unui guvern cu partici
parea tuturor partidelor politice. 
Desigur o asemenea soluție de
pinde de poziția partidului 
E.R.E. Cercurile guvernamentale 
au declarat, însă, de pe acum, 
că nu vor sprijini o asemenea 
formulă, ceea ce înseamnă că vor 
avea loc, probabil, alegeri la 11 
august. Ziarul menționat subli
niază că cel puțin Uniunea de 
centru nu va participa la aceste 
alegeri, dacă nu vor fi asigura
te condiții corespunzătoare pen
tru exprimarea liberă de către 
alegători a votului lor și un si
stem electoral cinstit.

Merită atenție reacția stîrnită 
în rîndul aliaților Greciei din 
cadrul N.A.T.O. de demisia gu
vernului Karamanlis. Ziarul 
„Ethnos” remarcă că unii aliați 
ai Greciei urmăresc cu neliniște 
evoluția crizei politice. Ziarul 
menționează că ceea ce a pro
vocat nemulțumirea „unor aliați” 
(americani n.r.) a fost tonul și 
caracterul filobritanie al procla
mației regale. într-o corespon
dență apărută în ziarul „New

York Herald Tribune” miercuri 
dimineața și citată de ziarul 
„Ethnos” se spune că actuala 
criză ar fi rezultatul detonării 
unei bombe engleze cu explozie 
întîrziată, Anglia urmărind re- 
dobîndirea influenței ei în acea
stă parte a lumii. Sub acest as
pect, arată ziarul, criza politică 
din Grecia ar constitui o lovitu
ră pentru N.A.T.O.

Forțele de stînga au primit cu 
satisfacție demisia Iui Karaman
lis. Ziarul „Avghi” a publicat o 
declarație a Comitetului Execu
tiv al partidului E.D.A. în care 
se subliniază că lupta unită a 
poporului a înregistrat o primă 
victorie, dar că există încă peri
colul ca situația anormală să se 
mențină, și că acest pericol este 
destul de acut. Opunîndu-se pro
punerilor făcute de Karamanlis 
pentru soluționarea crizei, con
ducerea partidului E.D.A. su
gerează constituirea unui guvern 
în care toate forțele politice să 
aibă încredere și în care să 
participe toate partidele, guvern 
care să stabilească condițiile 
pentru desfășurarea unor alegeri 
libere și pe baza unui sistem 
proporțional, pedepsirea asasi
nilor deputatului democrat Lam- 
brakis, desființarea organizațiilor 
paramilitare și alte măsuri meni
te să însănătoșească situația po
litică din Grecia. E.D.A. a adre
sat un apel poporului grec să 
apere și să lărgească primele 
succese obținute în lupta politică, 
subliniind că numai lupta comu
nă și colaborarea tuturor parti
delor și organizațiilor democra
tice din țară poate deschide 
drum spre o schimbare dorită de 
majoritatea poporului grec.

OTTAWA. Partizani ai păcii ca
nadieni manifestează în fața 
clădirii parlamentului. Ei poartă 
pancarte cu inscripțiile : „Pacea 
este singura noastră armă de 
apărare”, „Canada nu are ne
voie de arma atomică", „Cerem 
muncă și școli — nu arme ato

mice".

In Senatul francez
PARIS. 13 (Agerpres). — Se

natul francez a respins în a doua 
citire cu 128 de voturi față de 
35 contra și 76 abțineri proiectul 
de lege guvernamental cu privire 
la modificările și completările la 
bugetul de stat pe anul în curs, 
împotriva proiectului de lege au 
votat comuniștii, socialiștii, mem
brii „Uniunii democrate de stin
gă“ (îndeosebi radicalii) și o par
te a „independenților".

Proiectul de lege guvernamen
tal, care prevede sporirea pove
rii impozitelor pentru unele ca
tegorii ale populației franceze, 
creșterea cheltuielilor militare și 
reducerea alocațiilor pentru ocro
tirea sănătății și învățămînt, tre
buie în felul acesta să fie discu
tat din nou în Adunarea Națio
nală unde majoritatea guverna
mentală l-a aprobat de două ori.

Tot ieri după amiază sute 
de muncitori din între
prinderea pentru indus

tria bumbacului-București, s-au 
adunat în sala de festivități 
tr-un miting de solidaritate 
lupta oamenilor muncii și 
poporului spaniol.

Mitingul a fost deschis 
tovarășa Alexandrina Drăghici, 
președinta comitetului sindi
catului. A luat cuvîntul tova
rășa Georgeta Depta, vicepreșe
dinte al comitetului sindicatu
lui.

Franchiștii — a arătat vor
bitoarea — au suprimat în Spa
nia cele mai elementare drep
turi cetățenești, au interzis sin
dicatele de clasă, au dizolvat 
toate organizațiile democra
tice, au aruncat în temnițe și 
au asasinat un mare număr de 
patrioți.

în- 
cu 

a

de

La mitingul de Ia rafinăria 3 
Teleajen a vorbit Constantin 
Cîrlig, președintele comitetului 
sindical din întreprindere. „în 
fruntea luptei oamenilor muncii, 
a întregului popor spaniol, a 
spus el, se găsește eroicul Partid 
Comunist al Spaniei — partid 
cu vechi tradiții de luptă care își 
desfășoară activitatea în adîncă 
ilegalitate. Se intensifică lupta 
oamenilor muncii spanioli pentru 
libertăți și drepturi cetățenești, 
pentru o viață mai bună. Oricît 
de mari sînt sacrificiile, lupta 
pentru doborîrea franchismului 
nu încetează nici o clipă.

Alături de oamenii muncii din 
întreaga lume, urăm deplin suc
ces oamenilor muncii și întregu
lui popor spaniol în lupta sa 
eroică și neînfricată împotriva 
fascismului*.

în încheierea mitingului a 
fost adoptată o moțiune de soli
daritate cu poporul spaniol.

(Agerpres)

Situația
BAGDAD 13 (Agerpres). — 

Operațiunile militare dintre 
trupele irakiene și partizanii 
kurzi continuă. Comunicatele 
oficiale ale guvernului irakian 
afirmă că trupele guvernamen
tale ar fi obținut succese în 
cursul luptelor, dar alte surse 
dezmint aceste știri.

Conducătorul partizanilor 
kurzi. Barzani, — relatează

din Irak

In S. U. A. contmuâ
demonstrațiile antisegregaționîsteB ■

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Asasinarea liderului populației 
de culoare din Jackson, Med- 
gar Evers, a dezlănțuit în Sta
tele Unite un nou val, și mai 
puternic, de demonstrații anti- 
rasiste. Agențiile de presă 
transmit că în numeroase ora
șe din S.U.A. au loc puternice 
manifestații ale negrilor pen
tru drepturile lor, împotriva 
acțiunilor criminale ale rasiș
tilor.

De îndată ce s-a făcut cu
noscută știrea asasinării lui 
Evers, la Jackson au început 
demonstrații de protest, potri
vit agenției United Press In
ternațional, 13 preoți negri 
care au organizat un marș al 
tăcerii în memoria conducăto
rului populației de culoare, au 
fost arestați de poliție. Drept 
răspuns la această acțiune re
presivă, la Jackson au avut loc 
noi demonstrații de o amploa-

re mult mai mare. Agenția 
Reuter relatează că alți 1.46 de 
negri au fost arestați.

în statul Maryland, la Cam- 
bridge, au avut loc, de aseme
nea, puternice demonstrații. 
Cu acest prilej între rasiști și 
demonstranți au avut loc cioc
niri.

Agenția United Press Inter
național relatează, de aseme
nea, despre demonstrații ale 
populației de culoare din sta
tele Virginia, Georgia, Florida, 
Carolina de nord Și Carolina 
de sud.

Agenția United Press Inter
național menționează, pe de 
altă parte, că la 13 iunie pre
ședintele Kennedy a invitat la 
Casa Albă numeroși membri 
ai congresului, atît din partea 
partidului republican cît și din 
partea partidului democrat, cu 
care a discutat în legătură cu 
propunerile privitoare la drep-

turile civice pe care urmează 
să le prezinte congresului săp- 
tămîna viitoare. Referindu-se 
la aceste propuneri, agenția 
Associated Press menționează 
că senatorii sudiști fac pregă
tiri în vederea „unei lupte de 
mare amploare împotriva mă
surilor cu privire la drepturile 
civice propuse de președinte”.

France Presse — a dat publi
cității o proclamație în care se 
spune: „Noi nu avem altă al
ternativă decît de a ne lupta 
pentru apărarea poporului no
stru și a satelor noastre".

„Vom continua lupta pînă ce 
guvernul irakian va ridica blo
cada economică și militară și 
va accepta cererile noastre cu 
privire la reglementarea paș
nică a conflictului. Continuăm 
să credem că poporul nostru 
poate trăi în mod pașnic în 
sinul Republicii irakiene și în 
sinul unei Uniuni federale 
arabe". Barzani a dezmințit 
apoi comunicatele militare ale 
guvernului irakian arătînd că 
„forțele kurde înaintează cu 
scopul de a ocupa totalitatea 
zonei locuite de kurzi". Potri
vit spuselor sale, întreaga pro
vincie Kirkuk, cu excepția o- 
rașului cu același nume, este 
ocupată de forțele kurde, care, 
în același timp, progresează în 
provincia Moșul și au ocupat 
o mare parte provinciei 
Diala.

PE SCU R’
VARȘOVIA 13 (Agerpres).— 

în capitala Poloniei și-a înche
iat lucrările cea de-a 6-a se
siune a Comitetului internațio
nal pentru cercetarea spațiu
lui cosmic (C.O.S.P.A.R.).

în ajunul închiderii sesiunii 
a avut loc ședința plenară a 
comitetului, la care au fost 
realeși în unanimitate pre
ședintele C.O.S.P.A.R., M. Roy 
(Franța), și vicepreședinți — 
A. A. Blagonravov (U.R.S.S.) și 
R. Porter (S.U.A.).

La ședința plenară au fost 
ascultate rapoartele reprezen
tanților grupurilor de lucru ale 
C.O.S.P.A.R. și au fost aproba
te rezoluțiile prezentate de 
grupurile de lucru. în cadrul 
C.O.S.P.A.R. au fost, de ase
menea, primiți noi membri.

Acad. A. A. Blagonravov a 
declarat că. paralel cu activita
tea C.O.S.P.A.R., a avut loc o 
întîlnire între oameni de ști
ință sovietici și americani care 
fac cercetări în domeniul cu
ceririi Cosmosului. La întîlnire 
s-au discutat rezultatele obți
nute cu ajutorul stațiunilor 
interplanetare „Marte-l“ și 
„Mariner-2". Schimbul de pă
reri s-a desfășurat într-o at
mosferă foarte sinceră și cor
dială. Ambele părți au consta
tat că asemenea întîlniri sînt 
foarte utile și contribuie la ex
tinderea colaborării între oa-

menii de știință din Uniunea 
Sovietică și S.U.A.

Comitetul internațional pen
tru cercetarea spațiului cosmic 
a hotărît ca sesiunea viitoare 
a C.O.S.P.A.R. să fie convocată 
în vara anului 1964 la Flo
rența (Italia).

LA PAZ. — Ministerul Afacerilor 
Externe ai Boliviei a anunțat la 
12 iunie că Bolivia a hotărî! să se 
retragă din Organizația Statelor 
Americane, ca urmare a eșecului a- 
cestui organism de a reglementa 
disputa de frontieră dintre această 
Iară și Chile. După cum transmite 
agenția U.P.I., ministrul bolivian al 
afacerilor externe, Felman Velarde, 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că ,,Organizația Statelor 
americane a dovedit că este un or
ganism ineficace Întrucît nu a putut 
să rezolve conflictul cu Chile cu 
privire la apele rîului Lauca". Potri. 
vit agenției, guvernul bolivian aiir- 
mă că intenția Republicii Chile de 
a construi un baraj pe fiul de fron
tieră Lauca, va transforma într-un 
deșert teritorii întinse din Bolivia 
Anul trecut, Bolivia și-a retras tem
porar reprezentanta săi din O.S.A. 
pentru „a exercita presiuni“ în a- 
ceastă problemă. Întrucît O.S.A. nu 
a obținut nici o reglementare, cei 
20 de reprezentanți bolivieni în 
acest organism urmează să fie re
trași definitiv.

GUAYAQUIL. — Aproxi
mativ 1 000 de învățători de 
la școlile de stat din Guaya-

quii (Ecuador) au declarat 
grevă. învățătorii cer gu
vernului achitarea salariilor 
restante. în provincia Manabi 
sute de învățători din școlile 
de stat sînt în grevă de o 
săptămînă. Revendicările gre
viștilor sînt sprijinite de 
„Frontul în apărarea școlii de 
stat”, creat recent de învăță
torii cu vederi democratice, 
în localitatea Mantu, provin
cia Manabi, au declarat grevă 
muncitorii care deservesc au
tostrada principală ce unește 
Mantu cu restul țării. Și mun
citorii din alte puncte situate 
de-a lungul șoselei s-au ală
turat la grevă. Greviștii cer 
guvernului îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și elibera
rea secretarului general al 
sindicatului local, arestat.

tînărul poet spaniol Manuel Mo
reno Barrenco, iar după zece zile 
acesta a încetat din viață în spi
talul închisorii. Autoritățile fran- 
chiste au declarat rudelor aces
tuia că poetul a încercat să se 
sinucidă aruncindu-se pe o fe
reastră a închisorii. Această ver
siune oficială nu este nouă. în
treaga lume își amintește că 
exact în același fel franchiștii au 
încercat să mascheze încercarea 
lor de a se răfui cu eroul comu
nist Julian Grimau. Este semnifi
cativ că mamei poetului i-a fost 
respinsă cererea de a vizita în 
închisoare pe fiul său care se a- 
fia pe moarte. Asasinii au vrut 
să ascundă urmele maltratărilor 
la care a fost supus tînărul pa
triot.

HAGA. — într-un articol con
sacrat situației învățămîntului 
superior din Olanda, ziarul „De 
Folkskrant" ajunge la concluzia 
că pentru copiii oamenilor mun
cii olandezi porțile instituțiilor 
de învățămînt superior sînt de 
fapt închise. în instituțiile de în. 
vățămînt superior din Olanda stu
diază în prezent 38 000 de stu- 
denți, dintre care numai 2 000 
sînt copii de muncitori. Principa
la cauză a acestei situații, după 
cum arată ziarul, o constituie lip
sa de posibilități materiale, deoa
rece în Olanda studiile sînt foar
te costisitoare.

PARIS. — Agenția Union Fran
çaise d'information, anunță că cu
rajosul patriot spaniol Ramon Er- 
mazabal, conducătorul mișcării 
muncitorești din tara bascilor, 
membru al C.C. al Partidului Co
munist din Spania, a fost transfe
rat la închisoarea din Madrid, în
chisoare unde a fost executat Ju
lian Grimau.

PARIS. — Din relatările pre
sei pariziene s-a aflat despre o 
nouă crimă a călăilor franchiști. 
în februarie a.c., ei au arestat pe

GENEVA. — Delegafii țărilor a- 
Iricane și ai altor tari au împie
dicat pe reprezentantul guvernului 
rasist al Republicii Sud-Airicane să 
ia cuvîntul la 12 iunie la cea de-a 
47-a sesiune a conlerinței generale 
a Organizației Internaționale a 
Muncii, care se desfășoară Ia Ge
neva. Vorbitorii din tarile conti
nentului african și din alte con
tinente au cerut să nu iie lăsat 
la tribună reprezentantul guvernu
lui Verwoerd, care promovează po
litica rușinoasă de apartheid. La 
propunerea delegatului Republicii 
Mali, ședința plenară din 12 iunie 
a fost Întreruptă.

SANAA. — Postul de radio 
Sanaa a anunțat la 12 iunie 
că a fost descoperit un com
plot împotriva regimului re
publican 
de radio 
plotul a 
trădători 
reacțiunii. Toți participants 
la complot au fost arestați și 
vor fi judecați de tribunalul 
securității de stat din Sanaa.

din Yemen. Postul 
a precizat că com- 
fbst pus la cale de 
corupți și agenți ai

BAGDAD. — La 13 iunie, pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men, As Sallal, a sosit la Bag
dad, venind de la Damasc. El va 
face o vizită de trei zile în Irak, 
la invitația președintelui Abdul 
Salam Aref.

Colegii: Patria (9,30; 11,45 ; 
14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), 
Gh. Doja (10; 12,30; 16; 18,30; 
21). Plaja: I. C. Frimu (9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21,15 — gră
dină 20), Libertății (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45 — gră
dină 20,15). Dracul și cele zece 
porunci : rulează la Republica 
(9; 11,15; 13,45; 16,30; 19; 21,30), 
Stadionul Dinamo (orele 20,30). 
Noua prietenă a tatii: rulează 
la cinematografele Magheru 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Grădina Progresul (orele
20.30) , Elena Pavel (9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45 — grădi
nă 20,15), Ștefan cel Mare (10; 
12; 14,30; 16,45; 19; 21), Lucea
fărul (15; 17,15; 19,30 — grădi
nă 20,30). Cereomușki : rulează 
la cinematografele V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după-amia- 
ză 16; 18,15; 20,30). Grivița
(10; 12; 16,15; 18,30; 20,45), G. 
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Giulești (orele 20,15). 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop: 
14,30; 
Sahia 
17,45; 
15,15; 
(9,45;
21,15 — grădină orele 
Patinoarul 23 August
20.30) . Cumpără-ți un
Tineretului (10; 12; 
18,15; 20,30), Floreasca (15; 17; 
19; 21). Divorț italian: Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15). Muzicantul orb: Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). A fost prietenul meu : 
rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (15,45: 18; 20,15), 16 
Februarie (16; 18; 20). Cerul 
n-are gratii: Giulești (10; 12 ; 
14; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(16; 18,15; — grădină 20,30). 
Niciodată : rulează la cinema
tografele 1 Mai (10; 12,15;
15,30; 18; 20,30), Flacăra (16;

18,15; 20,30). Meșter la toate : 
Cultural (14,30; 16,45; 19;
21,15). Vîrsta dragostei: rulea
ză la cinematograful Alex. Po- 
pov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15). 
Miracolul lupilor — cinema
scop: 8 Martie (11; 15; 17,30; 
20 — grădină 20,30), Grădina 
V. Roaită (21). Șapte dădace: 
rulează la cinematograful C-tin 
David (16,30; 18,30; 20,30). Des
coperirea lui Julian Boli: ru
lează la cinematografele V. 
Roaită (10; 12,15; 16; 18,15;
20,30), Arta (16; 18,15; 20,30). 
Tinerețea lui Maiakovski : U- 
nirea (16; 18,15). Mila regească: 
rulează la cinematograful 
Vladimirescu (16; 18;
Rocco și frații săi: Munca

T.
20). 
(16;
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București (10; 
16,45; 19; 21,15), 
(9; 11,15; 13,30;
20), Miorița (10,45; 
17,30; 19,45), 23 
12; 14,15; 16,30;

12.15; 
Alex. 
15,30; 

13; 
August 

18,45; 
20,30), 
(orele 

balon: 
14; 16;

zahăr: rulează la cinematogra
ful M. Eminescu (16; 18,15;
20,30). Idiotul: rulează la cine
matograful Uie Pintilie (16; 
18,15; 20,30 — grădină 20,15). 
Bunica Sabella: Volga (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Grădina Alex. 
Sahia (orele 20,30). Camelia: 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (15; 17; 19; 21). Impe
riul soarelui — cinemascop : 
Grădina Unirea (20,30). Noap
tea Pe autostradă: rulează la 
cinematografele Olga Bancic 
(15,30; 18 — grădină 20,30), Au
rel Vlaicu (15,30; 18; 20,30).
Haiducii din Rio Frio : Drumul 
Serii (16; 18; 20). Perle negre: 
30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). 
Umbre albe — cinemascop: 
Grădina T. Vladimirescu (ore
le 20,30). Mizerabilii — cinema
scop (ambele serii); Popular 
(16; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Grădina Arta (o- 
rele 20,15).


