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La prășit-in toate

ferestrele" dintre ploi!
este tot aproape, 
in drumul nostru 
prin raionul Hîr- 
lău, am văzut sute 
și sute de colecti
viști lucrînd cu 
spor la întreține

rea culturilor. Timpul frumos, 
ploios din ultima vreme au 
impus urgentarea acestor im
portante lucrări.

— încă din iarnă — ne-a 
relatat tovarășul Mihai Tiran, 
președintele Consiliului agri
col raional Hirlâu — am ana
lizat fiecare din cele 24 de 
G.A.C. in parte. Am constata: 
că unele gospodării, cum ar fi 
cele de pe linia Coamele Ca
prei, Șipote, Plugari, poseâiad 
mai mult teren de coastă șt un 
număr mai mare de brațe de 
muncă, au nevoiș de mai pu
ține mijloace mecanizate. Pe 
cînd la gospodăriile colective 
de pe Valea Vasluiului si
tuația este inversă. In co
laborare cu tovarășii c:n 
conducerea S-M.T. Frumușica 
am trecut la o nouă distribuire 
a mașinilor și bnpdn’or, dife
rită de cea încetățenită cm cxx 
în urmă. In iarnă, cind am. e- 
plicat acest procedeu era vorba 
de însămințări. Și el s-a dove
dit a fi bun. Raionul nostru 
a încheiat campania de inso- 
mînțări chiar înaintea unor 
raioane mai sudice. Acum a- 
ceastă problemă a fost reluată 
intr-o consfătuire pe care am 
avut-o recent cu toți specia
liștii din raion. Am proceda: 
la fel în privința distribuiri: 
mașinilor. De pildă, in numai 
6 gospodării colective de pe 
Valea Vasluiului (pentru că si
tuația o cere) am repartizat 
28 cultivatoare din 45 existente 
în raion. Fiecare mecanizator 

tarlaua pe 
care trebuie să o lucreze. Co
laborarea strînsă, zilnică, din
tre ingineri, mecanizatori, bri
gadieri și șefi de echipă face 
ca, de îndată ce timpul per
mite, să se treacă la întreți
nerea culturilor prășitoare pe 
fiecare tarla. Așa se explică

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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cunoaște precis

a» dc c* Mpc rocosd pe 
3 500 cs porxsKb fdm cete 
22 Mt h* mf nete
gofpodirs cs iscepc: ș* pr«- 
șxlc exezszi C91-
nri. Rmlweie *s six: rui 
pe Mâxn pos^nâ^xZo* res- 
le. Str: go^pedărn coiecrive 
care, ăeșs. c* srxx p. cx co«- 
dx^s rexkxeazâ o rites gihne» 
de Lxcrx vusîz preș wâeă. .Yt» 
ct» recoHbsadcs să mi se 
tepte sUe «sorite, ci să
se rrese* le Ixcru pe țieecre 

să re 
secscă »ete .Jeresteete' drâ- 
tre pioL

I»d e« «K«ZX rirr.p ij
dc i «.-nor i< Ddm. coas^n 
hărua* eol«et>rMtiior de ua- 
Pt ttrla zeci n de
ocwexz Ls puric. Ia prășzî. Ia 
alte laerăn arpewte. Gospodâ- 
rix e nare. Nzmără 4 600 de 
brete ce «unică. Acxm sfat 
rtetesare sUme U Ixcm 4000. 
Arizeo se găsesc pe cîmp. Ti- 
neri rixz ir. gospodărie 1150. 
Lo hten participă zilnic 1OOO. 
Să laâw exemplu ziua de 20 
mtâ. Pe tarlauc. Grecu, 160 de 
cylecrivișri din brigada lui 
Consmti» Ciobanu au termi
nat prima prușilă pe ultimele 
suprafețe eu. sfecla de zahăr. 
Alți 250 de colectiviști din bri
gada lui Ion Prigoreanu pînă 
la prinz au prășit pe tar
laua Boca ultimele suprafețe 
cu flocrea-soarelui, iar dupd- 
amiazâ au început prima pre- 
șilă la porumb. In aceeași zi 
260 de colectiviști din brigada

Lucrările de întreținere
G.

Anul XX, Seria II, nr. 4671 Marți 26 mal 1964

Lucrătorii din gospodăriile 
agricole de stat din întreaga 
țară acordă o atenție deose
bită întreținerii culturilor 
prășitoare. Pînă în seara zilei 
de 25 mai, prașila întîi a fost 
executată pe mai bine de 
450 000 ha. G.A.S. au terminat 
prașila întîi la floarea-soare- 
lui, iar altele cum sînt cele din 
trusturile Fetești, Brăila, Ale
xandria, București, Călărași, 
Slobozia, Urziceni, Craiova, 
Tr. Severin și altele, au exe
cutat prașila a doua pe supra
fețe întinse.

Mai avansate la prașila în
tîi la porumb sînt G.A.S. din 
trusturile Ploiești, Argeș, A- 
lexandria, Călărași, Fetești, 
Slobozia, Urziceni și Galați

unde această lucrare a fost fă
cută pe mai bine de 90 la sută 
din suprafața cultivată.

Deoarece precipitațiile din 
ultimele zile favorizează dez
voltarea buruienilor și forma
rea crustei, lucrătorii 
G.A.S. și-au intensificat 
forturile pentru a grăbi 
mul executării prășitului.

din

podfirie coCerriră din raion. 
Cu toate scestee, la Totoxeștx, 
Cepleuzțo* Beieești și m alte 
coutuue ritmul desfășurării 
ixe^erHor de întreținere c cul- 
tvrUor este nessrisfăcător. A- 
ceaszz se datorește. pe de o 
peste, faptului că se așteaptă; 
ca tos pcmmtul <d se rrinte și 
după aceea să se înceapă pră- 
șztul, Mr pe altâ perie unei in
suficiente preocupări față de 
orgezizarea muncii brigăzilor 
ți echipelor in funcție de con
dițiile specifice. Așteptarea 
ni aduce deci: pierderi deoa
rece buruienile, care cresc re
pede, stînjenesc dezvoltarea 
culturilor și totodată diminu
ează rezervele de hrană ne
cesare plantelor cultivate. De 
aceea se impune să fie respec
tată recomandarea Consiliului 
agricol raional de a se folosi 
din plin „ferestrele" dintre 
ploi, de a se lucra fiecare solă 
îndată ce se zvîntă. Viteza zil
nică poate spori simțitor prin 
organizarea întrajutorării în
tre echipe și brigăzi.

Este necesară, în același 
timp, prezența în aceste zile 
a tuturor colectiviștilor la 
muncă în G.A.C. In această 
direcție, comitetelor organi
zațiilor de bază U.TJrl. le re
vine sarcina importantă de a 
cunoaște în fiecare seară, la 
ședințele operative ale consi
liilor de conducere ale gospo
dăriilor colective, ce obiective 
se stabilesc pentru a doua zi, 
unde anume este mai multă 
nevoie de brațe de muncă și, 
în funcție de toate acestea, 
prin organizațiile U.T.M. de 
brigadă să asigure participa
rea tuturor tinerilor la înfăp
tuirea măsurilor stabilite pen
tru urgentarea ritmului lu
crărilor de întreținere a cul
turilor.

Curse internaționale 
aeriene

pentru litoral
Zilele acestea au fost des

chise cursele aeriene interna
ționale pentru litoralul Mării 
Negre. Aeroportul de la Con
stanța are în acest sezon tu
ristic legături directe, fără es
cale, cu Londra, Paris, Stock
holm, Diisseldorf, Frankfurt- 
pe-Main, Bruxelles, Viena, 
Miinchen, Linz și cu alte ora
șe europene. Transportul este 
efectuat în majoritate de avi- 
oane de tip „IL-18“, aparți-' 
nînd T.A.R.O.M.-ului, precum 
și ale unor companii din An
glia, Austria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Olanda, Suedia.

Ținînd seama de dezvoltarea 
traficului aerian internațional 
către litoral, care în acest se
zon se prevede să fie de 3 
ori mai mare față de cel din 
anul trecut, pe aeroportul 
Constanța s-au executat im
portante lucrări de moderni
zare. Pînă în prezent, în ve
derea primirii simultane a 
unui număr cît mai mare de 
avioane, platforma de îm- 
barcare-debarcare a fost ex
tinsă cu circa 6 000 mp. Se 
apropie de sfîrșit construirea 
unui atelier care va fi înzes
trat cu utilaje destinate veri
ficării aparaturii de bord, în
treținerii instalațiilor aero
portuare. De asemenea, pen
tru echipaj și personalul teh
nic de servire a aeronavelor 
se amenajează un hotel și un 
restaurant modefn.

Solemnitatea
semnării

documentelor

La Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne au continuat luni du- 
pă-amiază convorbirile între 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și pre
ședintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah al-Sallal.

In aceeași după-amiază a 
avut loc solemnitatea semnării 
documentelor 
mentele au 
președintele 
Stat al R. P.
ghe Gheorghiu-Dej, și de pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men, Abdullăh al-Sallal.

După semnare, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Republicii 
Arabe Yemen, Abdullah al- 
Sallal, au rostit cuvîntări.

La convorbiri și la solemni
tate au participat Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădules- 
cu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Gea
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, ministrul comer
țului exterior, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Ale- 
xandrescu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor 
de mașini, și Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului.

Din partea Republicii Arabe 
Yemen au participat, general- 
maior Mohamed al-Rainy și 
Abdul Rahman al-Eryani, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, general-maior Hadi 
Esa. adjunct al ministrului A- 
părării. Abdul Gani Motahhar, 
ministru de stat, Mohamed 
Gaid Saif, ministru de stat cu 
problemele președinției, colonel 
Abdullah al-Depy, consilier al 
președinției. Hassan Makki. 
consilier al președintelui Con
sulului de Miniștri. Ahmed 
xuad Abuliuni. consilier juri
dic, locotenent-colonel Moja- 
bed Hassan, (firet lut al Cabi
netului președintelui și Aly 
Abdullah al-Matari. secretar 
general al președinției repu
blicii.

Corrrcrbirile s-au desfășurat 
!ntr-o atmosfera cordială.

(Agerpres)

oficiale. Docu- 
fost semnate de 
Consiliului de 

Romîne, Gheor-

La solemnitatea semnării documentelor oficiale
Potot AGERPRES

COMUNICAT COMUN
stabilirea atmosferei de priete
nie pe plan internațional consti
tuie o răspundere primordială a 
conducătorilor da state.

Ele au apreciat rezultatele 
conferinței șefilor statelor ara
be din ianuarie 1964 drept o 
contribuție la întărirea unității 
țărilor arabe împotriva a- 
menințărilor imperialiste și un 
sprijin important la eforturile 
îndreptate spre soluționarea 
problemelor mondiale prin mij
loace pașnice. Părțile sprijină 
drepturile arabilor palestinieni 
în conformitate cu rezoluțiile 
corespunzătoare ale Organiza
ției Națiunilor Unite.

Cele două părți au subliniat 
hotărîrea lor fermă de a spriji
ni lupta pentru lichidarea neîn
târziată a colonialismului și 
neocolonialismului în toate ma
nifestările sale.

Ambele părți consideră că in
teresele păcii, securității și 
progresului popoarelor cer lua
rea de măsuri eficace pentru 
înfăptuirea deplină a prevederi
lor declarației Organizației Na
țiunilor Unite referitoare la a- 
cordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale.

Ambele părți au reafirmat ne
cesitatea lichidării neîntîrziate 
a bazelor militare străine din 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
celelalte părți ale lumii. Exis
tența acestora constituie o ame
nințare permanentă la adresa 
păcii, a independenței și secu
rității popoarelor.

Partea romînă sprijină lupta 
dreaptă dusă de poporul yeme
nit împotriva colonialismului și 
imperialismului, pentru elibe
rarea părții ocupate a patriei 
sale și apărarea independenței 
naționale, împotriva actelor de 
agresiune și violare a integri
tății teritoriale a Republicii 
Arabe Yemen.

Trecînd în revistă actualele 
relații economice dintre state, 
părțile au relevat importanța 
deosebită a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, ' . : 
mă al vieții internaționale, ex
primîndu-și speranța că lucră
rile acestei conferințe vor ajuta 
la găsirea soluțiilor celor mai 
potrivite pentru transformarea 
comerțului mondial într-un in
strument eficace al creșterii e- 
conomice a tuturor țărilor și al 
progresului economic.

Ambele părți apreciază că 
vizita în Republica Populară 
Romînă a președintelui Republi
cii Arabe Yemen, mareșalul 
Abdullah al-Sallal, și schimbul 
de păreri efectuat cu acest pri
lej au adus o contribuție preți
oasă la dezvoltarea pe mai de
parte a relațiilor prietenești 
dintre Republica Populară Ro
mînă și Republica Arabă Ye
men, la cauza păcii și colabo
rării între popoare.

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Re
publicii Arabe Y^emen, mareșa
lul Abdullah al-Sallal, însoțit 
de o delegație guvernamentală, 
a făcut între 20 și 26 mai 1964 
o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Romînă.

In timpul șederii în Republi
ca Populară Romînă, președin
tele Republicii Arabe Yemen și 
persoanele care l-au însoțit au 
vizitat capitala Republicii Popu
lare Romîne și alte orașe, în
treprinderi industriale și gospo
dării agricole. Membru delega
ției yemenite au avut întilniri 
cu reprezentanți ai organelor 
de stat centrale și locale, cu 
oameni ai muncii de la orașe 
și sate, luînd cunoștință de 
activitatea și realizările po
porului romin în opera ce de- 
săvîrșire a construcției socia- 

înalții 
oaspeți s-au bucurat de o pri
mire călduroasă.

Președintele Republicii Arabe 
Yemen, mareșalul Abdullah al- 
Sallal, a avut convorbiri cu 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
și președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. 
Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Din partea romînă au mai 
participat la convorbiri : Ale
xandru Bîrlădeanu și Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri j Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat; Comeliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe j 
Victor Ionescu, ministrul Co
merțului Exterior j Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe j Jean Lives- 
cu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului; Vasile Alexandres- 
cu, adjunct al ministrului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini.

Din partea yemenită au mai 
participat la convorbiri : gene
ral maior Mohamed al-Rainy și 
Abdul Rahman al-Eryani, vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri ; general maior Hadi 
Esa, ministru adjunct al A- 
părării ; Abdul Gani Motahhar, 
ministru de Stat; Mohamed 
Gaid Saif, ministru de Stat 
pentru probleme președințiale ; 
colonel Abdullah al-Depy, 
consilier al Președinției ; Has
san Makki, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri ; Ahmed Fuad Abuliuni, 
consilier juridic •, locotenent 
colonel Mojahed Hassan, di
rector al Cabinetului președin
telui j Aly Abdullah al-Matari, 
secretar general al Președin
ției republicii.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Ro-

mîne și Președintele Republicii 
Arabe Yemen au făcut un 
schimb de păreri privind rela
țiile dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Arabă Ye
men și unele probleme interna
ționale actuale care interesează 
ambele țări.

In cursul convorbirilor, partea 
romînă a subliniat însemnăta
tea transformărilor înfăptuite 
de poporul yemenit după dobo- 
rîrea regimului monarhic și 
succesele obținute în apărarea 
și întărirea independenței Re
publicii Arabe Yemen, în ridi
carea economiei naționale, pro
movarea progresului social și 
cultural al țării.

Examinîad relațiile dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Arabă Yemen, am
bele părți au constatat cu sa
tisfacție posibilitatea dezvoltă
rii acestora pe baza prieteniei, 
egalității depline, avantajului 
reciproc și neamestecului în 
treburile interne.

In conformitate cu aceste 
principii și ca o manifestare a 
dorinței reciproce de a dezvol
ta legăturile de prietenie dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Arabă Yemen, părți
le au semnat un Tratat de prie
tenie.

In vederea dezvoltării rela
țiilor în domeniul economic, 
tehnico-științific și cultural din
tre Republica Populară Romînă 
șl Republica Arabă Yemen, cele 
doua părți au semnat un proto
col. Pe baza acestuia, Republica 
Populară Romînă va trimite în 
Republica Arabă Yemen o echi
pă de experți care va examina 
la fața locului posibilitățile 
concrete privind acordarea de 
asistență în domeniul prospec
țiunilor petroliere precum și 
alte probleme în legătură cu 
colaborarea economică, tehnico- 
științifică și culturală.

Părțile au semnat, de aseme
nea, un Acord comercial.

Partea romînă apreciază po
litica de neutralitate pozitivă și 
neangajare a Republicii Arabe 
Yemen, acțiunile guvernului re
publican yemenit îndreptate 
spre lichidarea rămășițelor co
lonialismului, menținerea și în
tărirea păcii în Orientul Apro
piat și Mijlociu și în toată lu
mea.

Partea yemenită, la rîndul 
său, apreciază politica de pace 
a Republicii Populare Romîne, 
exprimîndu-și totodată satisfac
ția față de inițiativele guvernu
lui romîn îndreptate spre slăbi
rea tensiunii internaționale și 
crearea unui climat favorabil 
înțelegerii și cooperării între 
popoare.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea soluționării prin 
mijloace pașnice a litigiilor in
ternaționale și au fost de acord 
că menținerea păcii mondiale și

(Agerpres)(Agerpres)
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La Combinatul de îngrășă- 
minte cu azot — Piatra 
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„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași
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Utilaje pentru combaterea

dăunătorilor

(Agerpres)

Excursii la sfîrșit de săptămînă

mai 
din

La 1 martie în întreaga 
țară s-a dat startul 
în întrecerile Spar- 

tachiadei Republicane, com
petiție sportivă, organizată 
în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării pa
triei.

Au trecut aproape trei 
i luni de la începutul primei 
j etape a acestei competiții 
| menite să antreneze masele 
largi ale tineretului la 

I practicarea culturii fizice, 
■ să constituie un prilej pen- 
'. tru trecerea normelor con
cursului insignei de poli
sportiv.

Acum, la sfîrșitul celor 3 
luni de întrecere ale primei 

- etape, bilanțul general con
semnează participarea en- 

' tuziastă a tineretului la a- 
■ ceasta mare competiție, an- 
ticipînd succesul pe care îl 

I va cunoaște și cu acest pri
lej sportul de masă din 
țara noastră.

De numeroase ori în 
coloanele ziarului nos
tru au apărut reporta- 

i je, însemnări, fotogra
fii — înfățișînd imagini 
de la această sărbătoa
re de masa a sportului 
— în care se sublinia 
prezența entuziastă în- 

I soțită adesea de rezul
tate deosebite, a tine
rilor la startul întrece
rilor. în pagina a doua, 
a numărului de azi, 
continuăm să publicăm 
noi vești de pe stadi
oanele și bazele spor
tive.

Etapa I a Sparta- 
chiadei Republicane se 
apropie de siîrșit. 
Acum, la sfîrșitul a- 
cestei etape, fiecare 
colectiv, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile 
sportive, pot să desfă
șoare noi acțiuni pen
tru ca, un număr cît 
mai mare de tineri SĂ 
SE POATĂ MÎNDRI CU 
TITLUL DE PARTICI
PANT LA SPARTA- 
CHIADA REPUBLICA- 

I1»' I

Brigăzile S.M.T. de protec
ția plantelor, gospodăriile de 
stat și centrele sfaturilor 
populare au primit recent noi 
utilaje și aparate ce le folo
sesc în aceste zile pentru 
combaterea dăunătorilor. Un 
număr sporit de utilaje față 
de anul trecut și-au procurat 
din venituri proprii și gospo
dăriile agricole colective. Uni
tățile agricole socialiste au 
astfel condiții mai bune pen
tru combaterea dăunătorilor 
și bolilor la culturile la care 
aceștia au apărut. în cea mai 
mare parte, utilajele și apara
tura folosite în acțiunile de 
protecție a plantelor în cîmp,

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — Tot 
mulți oameni ai muncii 
regiunea Suceava, pleacă la 
sfîrșit de săptămînă în 
excursii pentru a cunoaște re
giunea și patria. Sîmbătă, a- 
proape 100 de muncitoare din 
orașul Botoșani au vizitat 
Combinatul de industrializare 
a lemnului din Suceava și Mu
zeul regional. De asemenea, 
duminică aproape 100 de mun
citori și funcționari din între-

Dudu-București, se recoltează lucerna 
Foto : AGERPRES

a viilor și livezilor sînt fabri
cate de industria noastră con
structoare de mașini și sînt la 
nivelul cerințelor tehnice ac
tuale. Printre acestea se nu
mără mașina de stropit și pră
fuit purtată pe tractor și apa
ratul de prăfuit cu ventilator 
utilizat în combaterea dăună
torilor pe terenurile unde nu 
se poate lucra cu mijloace 
mecanizate.

Tratamentele se fac în pro
porție de peste 90 la sută cu 
produse fabricate de industria 
noastră chimică, la fel de efi
ciente ca și cele care se im
portau.

prinderile orașului Suceava au 
petrecut o zi de odihnă în pă
durea seculară de la Slătioara. 
In săptămînile trecute, un în
semnat număr de oameni ai 
muncii au plecat în excursie 
la București, Sinaia etc.

De la începutul anului și 
pînă în prezent, aproape 10 000 
de oameni ai muncii din r&- 
giunea Suceava au realizat 
peste 27 000 zile turistice. In 
curînd se vor organiza 
excursii, cu un tren suplimen
tar, la București și Mamaia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

IAȘI (de la corespondentul nos
tru). — Teatrul de păpuși din Iași 
a pregătit pentru „Ziua copilului'' 
cîteva plăcute surprize. In prezent, 
colectivul teatrului definitivează o 
nouă piesă contemporană care va 
reuni personajele îndrăgite din

eveniment de sea-

Președintele 
Republicii Arabe Yemen 

ABDULLAH AL-SALLAL

poveștile „Motanul încălțat , „Scu
fița roșie" și altele. O altă piesă 
pe care păpușarii ieșeni o pregă
tesc pentru 2 Iunie este intitulată 
„Zborul lui Buratino în Lună". Pen
tru a stimula talentul micilor spec
tatori, Teatrul de păpuși a inițiat și

un concurs de desene reprezentind 
aspecte din spectacolele de păpuși 
vizionate. Cele mai bune desene 
vor fi expuse în expoziția care se 
va organiza la 1 Iunie în holul 
teatrului, iar autorii vor fi stimulați 
cu premii.



SPARTACHIADEI REPUBLICANE

I!

Sute de mii de tineri 
prezenți la întrecerile

I propierea încheie
rii primei etape a 

' Spartachiadei re
publicane se ca-

1 racterizează în re- 
1 giunea Oltenia 

printr-o partici
pare tot mai largă a tinerilor 
la întrecerile sportive prilejui
te de această competiție. Nu
mărul celor care au luat star
tul a depășit deja cifra de 
302 000.

încă de la început comisia 
regională de organizare a 
Spartachiadei republicane a 
alcătuit colective formate din 
activiști, profesori de educație 
fizică, tehnicieni care au mers

mul a crescut la aproape 
22 000, gimnastica — 20 000, 
ciclismul este practicat de cir
ca 6 000 de tineri, boxul de 
400, motociclismul de 200, ca să 
nu mai amintim pe cei care își 
dispută cu regularitate întâie
tatea la jocurile de fotbal^ 
hanbal și volei. Creșterea nu
mărului de participant a per
mis cunoașterea unor elemen
te tinere de certă valoare cum 
sînt Stelian Popescu și Con
stantin Musculescu din Craio
va pentru 100 și 200 metri, 
Constantin Duculescu și Nico- 
lae Fîcea din Tg. Jiu la 400 și 
5 000 metri, Ion Dunărințiu la 
săritura în

DUMINICĂ SPORTIVĂ
ÎN VALEA JIULUI

LN PRIMA ETAPĂ

REZULTATE BUNE
în peste 500 de asociații spor
tive dînd un sprijin efectiv în 
organizarea și desfășurarea 
întrecerilor sportive. Numeroși 
sportivi fruntași din orașele 
Craiova, Tr. Severin, Tg. Jiu 
și alte orașe ale regiunii au 
fost în această perioadă în 
permanență în mijlocul tine
rilor de la sate.

Pentru a impulsiona desfă
șurarea întrecerilor în cadrul 
Spartachiadei și trecerea nor
melor pentru cucerirea insig
nei de polisportiv, la Dioști, 
în raionul Caracal, am organi
zat la începutul acestei luni 
timp de 3 zile, o consfătuire 
cu toate cadrele sportive din 
regiune. Scopul urmărit: cum 
se poate organiza o bază spor
tivă simplă care să cuprindă 
piste de atletism și sectoare, 
terenuri de volei, handbal și 
fotbal. La această întîlnire 
s-au desfășurat, de asemenea, 
concursuri model în cadrul 
Spartachiadei ca și trecerea 
normelor pentru insigna de 
polisportiv, la care au partici
pat peste 400 de tineri, mem
bri ai asociației din comună și

înălțime, Vasile 
Sprîncenatu la 
lungime și 
mulți alții. Tot 
mai mare este 
numărul tine
rilor care au 
îndrăgit boxul, 
atît la Craio
va cît și Tr. Se
verin, orașe cu 
oarecare tra
diție, ca și la 

Caracal și Corabia.Tg. Jiu, Caracal și Corabia, 
în aproape toate raioanele 

din regiune a crescut numărul 
bazelor sportive. In această 
perioadă au fost reamenajate 
și reparate circa 600 terenuri 
de fotbal, volei și baschet și 
s-au construit alte 300.

Pînă la încheierea primei 
etape a Spartachiadei mai sînt 
puține zile. între timp numă
rul participanților a crescut 
simțitor. In aceste zile activi
știi organelor U.C.F.S, m cola
borare cu organizațiile U.T.M, 
desfășoară o activitate inten
să pentru a antrena un număr 
mai mare de tineri la întrece
rile sportive, ceea ce ne per
mite sâ apreciem că angaja
mentul luqt inițial de a mobi
liza 350 000 de tineri la Spar- 
tachiada republicană va 
realizat și depășit.

fi

ION DOBRIȚOIU 
vicepreședinte al U.C.F.S. 

Oltenia

Întrecerile sportive 
din cadrul celei mai 
mari competiții spor
tive a anului, Sparta- 
chiada republicană — 
se desfășoară cu in
tensitate și în cele 45 , 
de asociații sportive 
din Valea Jiului. A- 
cum, după aproape } 
luni de întrecere se 
poate spune că bilan
țul este rodnic. 32 938 
participant la între
ceri, o serie de baze 
sportive, construite 
sau amenajate, peste 
150 de sportivi noi 
legitimați, noi secții 
afiliate și 1076 de noi 
membri ai 
Consiliile 
sportive, 
rare cu
U.TSL 
mit planuri 
ne de acțiune, 
sociația sportivi Re
tezata 1 din Uricani, 
de pildă, cu sprijinul 
comitetului de mini 
al U.T.M., a organi
zat întreceri la ramu
rile, fotbal, haltere, 
tir, atletism și șah, la 
care s-au întrecut 1242 
de tineri și alți oa
meni ai muncii. S-a 
amenajat și îngrijit 
de asemenea, terenul 
de fotbal, s-au con
fecționat haltere etc. 
La fel au procedat și 
asociațiile 
„Prep orația'

_ U.C.F5.
asociațiilor 
în colabo- 

comitetul 
întoc- 
comu-

A-

sportive 
Petrila,

comunei
Deși sînt secții

din școala medie. Asemenea 
acțiuni au avut loc după aceea 
și în raioanele Băilești, Cala
fat, Segarcea, Corabia și al
tele. Ca urmare, în scurtă 
vreme numărul participanților 
la întrecerile Spartachiadei a 
crescut cu aproape 43 000.

Participarea largă a tineri
lor la aceste concursuri sDur- 
tive a dus, cum era și firesc, 
la creșterea interesului pentru 
diverse ramuri de sport. Nu
mărul tinerilor care practică 
acum cu regularitate atletis-

„Parîngul" Lonea, 
„Utilajul" și „Stăru
ința" din Petroșeni și 
altele care și-au ame
najat baze sportive de 
volei, handbal, ori 
porticuri de gimnas
tică. In această peri
oadă au luat ființă o 
serie de noi secții pe 
ramură de sport: la 
Aninoasa — o echipă 
de handbal, înscrisă 
apoi în campionatul 
regional; la asociațiile 
„Utilajul1*, „Jiul" — 
Petrila și „Construc
torul minier” Petro
șeni — 3 echipe de 
volei, iar la „Minerul" 
Lupeni s-au pus baze 
serioase
secției de

Dintre 
sportive
mod deosebit s-a evi
dențiat Școala profe
sională din Lupeni, 
ca și asociațiile spor
tive școlare „Straja" 
— Lupeni, „Elevul" — 
Petroșeni, „Elevul" — 
Lonea și „Viitorul" — 
Vulcan.

Cu prilejul întrece
rilor de pînă acum o 
serie de tineri au do
vedit reale calități. 
Tinerii Sandu Victor 
și Nemeș Constanța — 
în cadrul întrecerilor 
ce au avut loc în a- 
ceastă duminică — au

dezvoltării 
haltere.

asociațiile 
școlare în

îmbunătățit recorduri
le orășenești la pro
bele atletice de 400 
m și respectiv 100 și 
200 m plat iar eleva 
Pop Maria, alergînd 
pentru prima oară în 
cursa de 800 metri, a 
obținut un rezultat 
care îi deschide fru
moase perspective. In 
aceeași zi, 80 tineri 
de la asociația spor
tivă 6 August din Pe
troșeni s-au întrecut 
la tir, iar pe terenu
rile de volei C.F.R. au 
avut loc întreceri de 
volei. întreceri asemă
nătoare au avut loc 
și în localitățile Lu
peni, Vulcan, Uricani 
și Petrila. Experiența 
bună a multor asocia
ții sportive va trebui 
să fie — deși a mai 
rămas o perioadă 
scurtă pînă la sfîrși- 
tul primei etape — 
cunoscută și folosită 
și de asociațiile Vîs- 
coza, Constructorul și 
Preparatorul din Lu
peni, C.F.R., Utilajul, 
Combinatul carbonifer 
Valea Jiului, Con
structorul minier și 
Voința din Petroșeni.

STAICU
BĂLAN 

tehnician la clubul 
sportiv orășenesc

Petroșeni

CORESPONDENȚII VOLUNTARI NE SCRIU
• La Uzina „1 Mai" Ploiești întrecerile sportive 

din cadrul Spartachiadei republicane cunoaște o vie 
animație mobilizînd la start mii de tineri și tinere. 
Comitetul U.T.M. împreuna cu Asociația „Prahova" au 
reușii să înscrie în foile de concurs pînă în prezent 
peste 5 000 de tineri și tinere care se întrec în 15 ra
muri sportive. Organizațiile U.T.M. și grupele sportive 
din secții s-au străduit să mobilizeze tot mai muițl 
tineri strungari sau frezori, rectificatori sau forjori, 
lăcătuși sau turnători, care după orele de producție 
să se întreacă pe terenul de sport. Dintre sporturi, 
atletismul și fotbalul (peste 20 echipe partici
pante) au cunoscut o aliuență deosebită în ria
dul participanților. Dintre echipele de fotbal o com
portate bună, cu un joc omogen, bine orientat în te
ren au avu! reprezentativele secțiilor sculeri? și tur
nătorie oțel. In cadrul Spartachiadei s-au întrecut 
2 197 tineri ia haltere. 456 la gimnastică. 102 la ciclism. 
378 la șah. 220 la tir. 77 la lupte etc. Cu puiepd

acestor concursuri și îndeosebi celor de atletism, nume
roși tineri și-au putut trece normele pentru obținerea 
insignei de polisportiv.

ALBU FLOREA

• In comuna Păncești, din raionul Adjud tot mai« 
mulți tineri își dau întîlnire la întrecorile din prima 
etapă a Spartachidei republicane și a concursului 
pentru cucerirea insignei de polisportiv. Aceasta 
și datorită strînsei colaborări dintre organizația 
U.T.M. pe G.A.C. și consiliul comunal U.C.F.S. 
In prezent, sînt antrenați în întrecere aproape 600 de 
colectiviști. Dintre aceștia 70 de tineri s-au întrecut 
pînă acum la gimnastică, 70 la atletism, 50 la ciclism, 
45 la tir, 16 la trintă și 14 la tenis de masă. S-au în
ființat 3 echipe de volei, 2 de fotbal ți 7 de handbal.

SANDU VASILE

La sfirșitul săptămînii, bazele 
sportive din comunele ra
ionului Oltenița au cunos

cut o animație deosebită. Sute de 
tineri și tinere și-au dat întîlnire 
la întrecerile finale din prima 
etapă a Spartachiadei republicane. 
Numai la întrecerile sportive din 
comunele Curcani și Chiselet, 
Chimogi și Spanțov s-au prezen
tat aproape 2 500 de concurenți. 
Aici au fost programate intere
sante concursuri de atletism și 
lupte, ciclism și haltere, jocuri de 
oină, volei, fotbal etc.

însoțiți de aparatul fotografic, 
ne-am oprit la baza sportivă a a- 
sociației Avîntul — G. A. C. 
Curcani. Aici am făcut cunoștință 
cu cei mai burii concurenți, care, 
în urmă cu 3 luni de zile, ati luat 
startul la această importantă com
petiție sportivă. Pregătindu-se cu 
atenție, tinerii concurenți au reu
șit la întrecerile finale să obțină 
o serie de rezultate remarcabile. 
Tînărul colectivist Gh. Drăghici a 
cîștigat proba de aruncarea greu
tății cu rezultatul de 11 m, iar 
Nicolae Toncea a cucerit titlurile 
de campion la probele de 800 m 
și 1 500 m. La săritură în lungi
me victoria a revenit juniorului 
Tudor Berbec, care participă pen
tru prima oară la o competiție 
sportivă de mare amploare.

Dispute pasionante au prilejuit 
concursurile pentru desemnarea 
„celui mai voinic" și a „celui mai 
puternic" tînăr din comună: res
pectiv întrecerile de haltere și 
lupte, care se bucură aici de o 
frumoasă popularitate. De altfel, 
este concludent numărul mare de 
participanți la aceste întreceri; a- 
proape 100. Pe listele învingători
lor și-au înscris numele colecti
viștii Dumitru Panduru, Gheorghe 
Neacșu, Gheorghe Băghici, Ion 
Dîlvaia.

Frumoase calități pentru spor
tul cu pedale a dovedit tînărul co
lectivist Ilie Oprea. El a reușit, 
pentru a 3-a oară, consecutiv, să 
cucerească titlul de campion pe 
comună.

întrecerile din comuna Curcani, 
ca și din celelalte comune ale ra
ionului au dovedit larga populari
tate de care se bucură Spartachia- 
da în rindul tinerilor.

S. SPIREA

ale aceleiași întreprinderi
rima etapă a Spar
tachiadei republi
cane a cuprins 
pînă acum aproape 
1 500 de tineri și 
tinere de la Fa
brica textilă „11

iunie11 din Pitești. S-au organi
zat numeroase întreceri la gim
nastică, volei, fotbal, cros, ci
clism etc. Probele care s-au 
bucurat de o largă participare 
atît din partea băieților cît și 
a fetelor sînt crosul (partici
panți 900 de tineri), gimnastică 
(1 000 participanți) și haltere 
(441). Zilele trecute s-au desfă
șurat întrecerile între cele 8 
echipe de volei-fete dintre 
care s-au selecționat echipele 
secțiilor țesălorie și filatură. 
La majoritatea probelor s-a a- 
juns la selecționarea celor mai 
bune formații și a campionilor 
pe întreprindere. Deși numărul 
participanților la Spartachiada 
republicană nu este mic, la a-

ceastă întreprindere participa
rea tinerilor este sub posibili
tățile existente. In fabrică sînt 
peste 2 000 de tineri, majorita
tea fete care la unele probe 
— tenis, șah, atletism — sînt 
slab antrenate. De asemenea, 
nu există aceeași preocupare 
pentru mobilizarea tinerilor la 
Spartachiada în toate secțiile și 
schimburile. Acest faDt se da- 
torește în unele cazuri lipsei 
de colaborare între comitetul 
organizației U.T.M., consiliul a- 
sociației sportive și comitetul 
sindicatului. In timp ce la sec
țiile filatură și țesălorie, schim- 
bull, (unde secretarii U.T.M. au 
reușit să mobilizeze la gimna
stică, ciclism și celelalte probe 
cite 150 de fete) la finisaj în 
schimbul II participanți la 
Spartachiada sînt doar 15 bă
ieți și nici o fată. Același lu
cru se poate spune și de țesă- 
toria din schimbul II și schim
bul III unde fetele participă în

număr foarte mic. De la țesă
tor ie. schimbul III. la acțiunile 
organizate în cadrul Sparta
chiadei fetele nu au participat 
deloc. Se observă de asemenea 
o deosebire în organizarea ac
țiunilor din cadrul Spartachia
dei între cele două unități ale 
întreprinderii A si B. Unitatea 
B a fost neglijată atît în mobi
lizarea tinerilor cît și în orga
nizarea materialului sportiv și 
crearea condițiilor de desfășu
rare a Spartachiadei. Tov. Fer- 
lai Nicolae. secretarul asocia
ției sportive de aici, spunea că 
are 2 mese de tenis însă una 
stă împachetată la unitatea B. 
In sala clubului sportiv de la 
această unitate s-au depozitat 
diferite materiale. Lingă bazi
nul de înot de aici există o 
sală dar nu s-a luat încă hotă- 
rîrea să o amenajeze pentru 
desfășurarea diferitelor acțiuni 
sportive. La tir deși sînt în
scriși foarte multi tineri nu a 
avut Ioc nici un concurs, iar la 
tenis s-a organizat o singură 
acțiune cu 40 de tineri la des
chiderea Spartachiadei. Prete
xtul : fetelor nu le place acest 
sport. Adevărul este că nu s-a 
organizat cu cele mai bune ju
cătoare învățarea lui. Cui se 
datoresc aceste deficiențe? Un 
răspuns îi constituie și faptul 
că secretara comitetului U.T.M. 
pe întreprindere, tov. DinicăE- 
lena, nu cunoaște nimic despre 
acțiunile organizate în cadrul 
Spartachiadei. Astfel se explică 
și de ce secretarii comitetelor 
U.T.M. pe secții nu sînt mobili
zați suficient la antrenarea ti
nerilor în cadru] Spartachiadei 
republicane. Și se pot trage 
concluzii pentru modul în care 
va trebui să fie concepută co
laborarea între organizațiile 
de masă din întreprindere în 
codrul unor acțiuni comune.

A. POPESCU

La startul probei de ciclism 
(sus)

La întrecerile de trîntă își 
dispută întîietatea tinerii 
colectiviști Dumitru Pan
duru și Gheorghe Neacșu 

(ios)

TALENT ȘI PASIUNE pe scena celui de-al
Vll-lea concurs

ouă zile centrul 
Piteștiului a cuno
scut policromia 
unora dintre cele 
mai frumoase co
stume populare 
argeșene, pe stră

zile sale au răsunat nenumă
rate melodii, de la cele mai 
cunoscute cîntece locale pînă la 
piese și arii din opere ale ma
rilor compozitori ai lumii. Pe 
scena Teatrului de Stat din lo
calitate cîteva mii de artiști 
amatori din raioanele Găești, 
Pitești, Vedea au trecut cu e- 
moție examenul măiestriei în 
fața unui juriu obligat la seve
ritate și de numărul mare de 
formații selecționate în faza 
regională.

Prima apreciere pozitivă 
este, fără îndoială, legată de 
numărul foarte mare de tineri 
prezenți în formațiile artistice 
de amatori. O adevărată bu
curie a prilejuit, de asemenea, 
constatarea (făcută iarăși și 
iarăși) a bogăției de valori ar
tistice certe existente in rîndul 
tinerei noastre generații. „Nu 
știi, spunea cineva din sală, cu 
multă dreptate, de unde mai 
ies atiția băieți frumoși, atîtea 
fete frumoase, cu toții talen- 
tați“. Mirarea era într-un fel 
justificată. Un mic orășel ca 
Găeștiul, de pildă, a prezentat 
în faza 
nală a 
cursului 
400 de 
amatori.
Vedea, 
Pitești la fel (și să nu uităm 
că faza regională în regiunea 
Argeș cuprinde încă alte trei 
centre mari — Rm. Vilcea, Sla
tina, Curtea de Argeș, cu alte 
mii și mii de participanți). Sa
tisfacția colectivă găsea, fireș
te, și o explicație comună: bine 
îndrumată și sprijinită de că
tre partid și de stat, arta ama
toare se află pe culmile unei 
înfloriri cum n-a cunoscut ni
ciodată.

Am urmărit și în alți ani e- 
voluția, în cadrul concursuri
lor, a unor formații din regiu
nea Argeș, știm că multe din
tre ele au fost finaliste și cîș- 
tigătoare ale întrecerii pe ța
ră. O notă nouă, în cadrul 
concursului de la Pitești, a 
relevat-o de data aceasta or
ganizarea programelor — la 
foarte multe formații — por
nind de la niște simboluri, de 
la cîte o imagine artistică iz- 
vorîtă din imediata actualitate 
a vieții colectivelor de muncă 
reprezentate.

Gospodăria colectivă din 
Bascov, raionul Pitești, este 
cunoscută — pe lîngă frumoa
sele realizări In domeniul cul
tivării cerealelor, legumelor 
sau a creșterii animalelor — și

regio- 
con- 
peste 

artiști 
De la, 
de la

pentru serele ei de flori. Ideea 
spectacolului prezentat de bri
gada artistică a pornit exact 
de la acest amănunt. Cele 
„cinci florărese“, care alcătu
iau axul central al programu
lui, dotate cu calități muzicale 
remarcabile, au pornit călăto
ria prin „grădina mare a co
lectivei" să culeagă și să pre
zinte „florile cele mai alese’". 
Și, au avut atîtea de spus, (iar 
cu ajutorul băieților, care al
cătuiesc în brigadă un fel de 
a doua echipă, exemplificatoa
re), și le-au spus atît de suges
tiv, îneît realmente spectacolul 
a fost aplaudat tot timpul. In 
rînd cu ceilalți interpreți, (Ion 
Paraschiv, Nicolae Constantin, 
Pompilia Bădulescu, Maria 
Constantin, Ioana Davidescu 
etc), tînărul președinte al gos
podăriei colective BCtscov, Gh. 
Oiță, se afirmă ca un interpret 
de talent.

Uzina din Colibași s-a pre
zentat in concurs cu o briga
dă, care a pornit și ea in al
cătuirea programului de la 
un element local, ridicat la 
rangul de simbol: drapelul 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură, decernat cu citva 
timp in urmă. Activitatea ar
tistică stăruitoare, de-a lungul 
a multor ani, a făcut să cu
noaștem acum o brigadă care

2 000 de ar- 
amatori s-au

noastre populare, pasiunea, 
dăruirea și talentul.

Cei 26 de dansatori din Ber- 
zunsi, raionul Tg. Ocna, de pil-

Corul Căminului cultural

Micleștl

Semnificații

este 
tiști 
întrecut sîmbătă și 
duminică la Slă- 
nic Moldova. Ei au 
dus în programele 
lor mesajul de

muncă însuflețită pentru înflo
rirea regiunii Bacău a zeci de 
mii de oameni ai muncii din 
cele mai diverse sectoare de 
activitate : colectiviștii din 
Corbasca și Păunești, petro
liștii din Moinești, chimiștii 
din Borzești, ceferiștii din Ad
jud, minerii din Comănești, 
sau lucrătorii de la pădurea 
din Berzunsi, raionul Tg. Ocna. 
Și de pe această scenă artiștii 
amatori au demonstrat timp de 
peste 20 de ore vigoarea artei

Tema 
programelor - 

actualitatea
dă, relatau că o parte din 
dansurile prezentate de ei în 
concurs, erau în urmă cu 5—6 
ani aproape uitate. Le mai ți-

întrunește calități la nivelul 
artei profesioniste a genului. 
Textul — remarcabil prin le
gătura directă cu viața uzinei 
— este pus in valoare de mă
iestria interpretativă a unor 
tineri ca Nadia Ștuca, contro
loare de calitate, Eufrosina 
Frincu, bobinatoare, Aurelia 
Măricineanu, desenatoare, 
E manoil Popescu, controlor. 
Gh. Coșciug, electrician, Con
stantin Duca, rectificator etc., 
tineri care cunosc coregrafia, 
mișcarea scenică, care au cu
noștințe muzicale complexe.

Formația de brigadă a 
O.C.L. Pitești, una dintre 
cele mai bune, și-a ales ca 
pretext simbolic al programu
lui — vitrinele magazinelor 
din oraș (nebănuit de multe 
au fost posibilitățile pe care 
le-a oferit acest fapt), în timp 
ce brigada căminului cultural 
din comuna Slobozia, raionul 
Găești, și-a axat programul 
pe o reactualizare a basmului 
Harap Alb (voinicul întruchi- 
pînd imaginea și rolul meca
nizatorului în sat). Poveste, 
dar cu fapte foarte concrete, 
foarte actuale, legate de viața 
gospodăriei colective.

Cea de-a treia idee impor-

tantă pe care vrem să o reți
nem din desfășurarea con
cursului de la Pitești: exis

tența atâtor va
lori certe în 
toate satele, în
treprinderile și 
instituțiile, se 
datorește in

structorilor artistici pricepuți, 
cu fantezie, cu pasiune. Rolul 
dirijorilor, al regizorilor, al 
instructorilor artistici este 
imens. Colibașul n-ar avea 
astăzi brigada artistică pe 
care o are fără munca de 7 
ani a unui instructor ca Ion 
Ilinca (de altfel și el un tînăr 
controlor de calitate în uzină), 
originala formație coregrafică 
de la C.I.L. Pitești — apărută 
pentru prima dată pe scenă 
anul acesta — datorează mult 
actorului Constantin Zămes- 
cu de la Teatrul „Al Davilla", 
Corurile G.A.C. . Topoloveni, 
spitalului Găești, Întreprinde
rii „Textila" Pitești, G.A.C. Iz- 
voru-Vedea, G.A.C. Leordeni, 
U.R.C.C.-Găești, Casei de cul
tură Pitești etc. sînt rezultatul 
neîndoielnic al muncii unor 
instructori ca Emanoil Popes
cu, Al. Movilescu, Ecaterina 
Teodorescu etc. Pentru toți 
aceștia, miile de spectatori 
și-au dăruit ore-n șir aplauze 
entuziaste.

AURELIA POPESCU 
EUGEN FLORESCU

„Muzica este una din comorile cu care 
Romînia se poate mîndri".

Nici cînd aceste cuvinte ale lui Enescu 
— profundă reflectare a geniului creator 
al poporului nostru — nu mi s-au părut 
mai pline de semnificație, decît în cursul 
celor 10—11 ore cînd la Casa de cultură 
din Tulcea am avut prilejul să urmăresc 
evoluția cîtorva dintre formațiile artistice 
și soliștii reprezentanților artei populare 
din două dintre raioanele Dobroqei — 
Tulcea și Negru Vodă.

Membrii impunătorului cor al pescari
lor din Sf. Gheorghe, cimpoierul M. Du
mitru de la Cataloi, cîntecele tânărului 
muncitor Ștefan Pavlov de la Fabrica 
„Dunărea" din Tulcea, brigada de agitație 
a Cooperativei „Unirea" din Tulcea, echi
pa de dansuri a Căminului cultural din 
Beștepe, sau a celui din Plopeni, taraful 
Casei raionale de cultură din Negru Vodă, 
originala echipă de dansuri din satul Tă- 
taru, multe alte formații de artiști ama
tori din cele două raioane au conturat, 
ore în șir, dimensiunile unor talente cu 
totul remarcabile, seriozitatea, profunzi
mea, vigoarea cu care mii de tineri de 
cele mai diverse profesii și preocupări 
profesează o artă de înaltă ținută.

S-ar putea, desigur, scrie multe lucruri 
despre atmosfera pe care un public entu
ziast a creat-o sălii de spectacole, despre 
evoluția fiecărei echipe, despre reperto
riul abordat de formațiile orchestrale, des
pre textul brigăzilor sau despre modul în 
care au fost asamblate programele unor 
echipe. -*■

La cîteva ore de la încheierea la Tulcea 
a acestei faze regionale aș vrea să mă o- 
presc însă numai asupra unora din con
cluziile ce se impun pe marginea partici
pării corurilor și ansamblurilor instru
mentale din aceste două raioane.

Din Tulcea, Sf. Gheorghe, Isaccea, Ne
gru Vodă, Comana s-au perindat pe scenă 
impunătoare formații corale pe patru voci 
formate din 80 pînă la 100 membri.

Repertorii variate, axate în majoritatea

cazurilor pe o literatură corală contem
porană romînească, grija dirijorilor și a 
fiecărui corist de a asigura textului o tăl
măcire muzicală corectă — iată ce a carac
terizat fiecare dintre aceste coruri.

O remarcabilă apariție — și la această 
părere avem sufragiul, deocamdată „neofi
cial", al unui reputat membru al juriului 
B. Cobasnian, dirijorul corului Teatrului 
muzical din Constanța — a fost din acest 
punct de vedere desigur corul colectiviști
lor din Comana, dirijat de N. Hudițeanu.

O ținută scenică impecabilă, acuratețe 
în intonație, un repertoriu ales cu grijă 
(cîntecul cel mai interesant a fost „Țara 
mea" de Ciutac) justețe ritmică, grija pen-

Izvorul

succeselor

artistice
tru o frazare corectă au impus din primul 
moment fiecărui spectator pe cei 110 co
riști.

în evoluția acestei formații și cu atît 
mai mult al celorlați participanți există 
însă mult loc pentru „mai bine".

Dirijorul constănțean desprindea la sfîr- 
șitul etapei cîteva sugestii de care desigur 
toate ansamblurile corale și în special 
conducătorii lor artistici trebuie să țină 
seama. Trebuie corectate, în special la vo
cile femeiești, (pe baza muncii cu fiecare 
corist în parte) cîteva greșeli de emisie, 
trebuie depuse mai multe eforturi pentru 
omogenizarea ansamblului (prin
temeinică cu fiecare compartiment vocal 
în parte înainte de a trece la studiul piesei

muncă

în întregul ei) pentru asigurarea unor so
norități catifelate.

Faza regională a demonstrat — o dată 
în plus (și aceasta în primul rînd pentru 
corul colectiviștilor din Comana) necesita
tea de a completa cu curaj repertoriul și 
cu o serie de piese de factură lirică, din 
literatura corală clasică care (chiar dacă 
nu vor intra în programul concursurilor) 
vor contribui într-o foarte mare măsură la 
dezvoltarea muzicalității coriștilor, la șle
fuirea vocilor lor, la ridicarea nivelului 
interpretativ, la lărgirea orizontului lor de 
cultură muzicală.

Această fază de concurs pune din nou 
problema înaltei responsabilități pedago
gice a dirijorului chemat să muncească cu 
migală, cu exigența pe care o cere arta — 
cu fiecare corist în parte, căci numai o a- 
semenea muncă poate reprezenta chezășia 
valorificării tezaurului de talent ce sălăș
luiește în componența sutelor de formații 
artistice de amatori.

în sfîrșit, în aceste scurte sublinieri a 
întrecerilor artistice care a avut loc sîm- 
bătă și duminică la Tulcea, cîteva cuvinte 
despre fanfara Casei de cultură din Tulcea.

Sub conducerea unui simplu trompetist 
(Gheorghe Carat) peste 30 de instrumen
tiști amatori (cu toții notiști I) au impro
vizat un program variat cuprinzînd potpu
riuri de muzică populară romînească, o 
uvertură de prestigiu și alte piese.

Publicul a primit cu entuziasm o aseme
nea manifestare. Ansamblul mai are desi
gur mult de lucru. Esențial este dragostea 
sa de artă, prețuirea pe care a trezit-o 
în rîndul muzicienilor din țară.

Primul dirijor al Teatrului muzical din 
Constanța — C. Danielescu își mărturisea 
hotărîrea de a veni foarte curînd la Tul
cea pentru a lucra personal cu această ta
lentată fanfară, pentru a-i lărgi și cizela 
repertoriul în vederea manifestărilor dedi
cate celei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării.

IOSIF SAVA

neau minte, pe alocuri, bătrâ
nii. Tinerii i-au invitat la că
minul cultural și i-au rugat 
să-i învețe dansurile pe care le 
jucau în tinerețe.

Pe scena concursului s-au 
prezentat și numeroase coruri: 
de la Grozești, raionul Tg. Oc
na, Păunești, raionul Adjud, 
corul petroliștilor din Moinești 
etc.

Trebuie subliniat ca o cali
tate a tuturor programelor 
prezentate la concurs — actua
litatea. Prin alegerea adecvată 
a repertoriului, fiecare forma
ție prezentă la concurs a a- 
dăugat o culoare nouă la ima
ginea de azi a regiunii Bacău. 
Elena Sandu, tînără solistă de 
la Rafinăria din Onești, a adus 
un cîntec nou despre orașul 
ei: „E Oneștiul stup de albine 
/ Ce-a-nflorit printre coline".

Un entuziast mesaj au adus 
pe scenă și brigăzile artistice 
de agitație. Nespus de bogate 
în fapte au fost programele 
prezentate de brigăzile din Că
iți, (Tg. Ocna), Adjud (Casa 
raională de cultură), Onești 
(Combinatul chimic Borzești) 
și altele. De fiecare dată, sce
na se umplea parcă de imagi
nile vieții noastre, pe scenă 
rulînd astfel un film în care 
spectatorul își putea recunoaș
te cu ușurință secvențele 
muncii lui de toate zilele.

C. NANCU

Moment din programul prezen
tat în cadrul concursului ce a 
avut loc pe scena Casei de cul

tură din Vaslui



Masă oferită de ambasadorul U.R.S.S. 
în cinstea delegației de activiști ai P. M. R., 

care va vizita Uniunea Sovietică
La invitația C.C. al P.C.U.S., 

o delegație de activiști ai 
PJM.R., condusă d'e tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., va face o vizită în 
Uniunea Sovietică pentru a 
studia experiența în dome
niul conducerii de către partid 
a economiei.

In legătură cu aceasta, I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, a ofe-

luni luni seara o masă în cin
stea delegației.

Au participat tovarășii 
Chivu Stoica, Simion Bughici, 
Paul Niculescu-Mizil, Cornel 
Onescu, Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.M.R., membrii 
delegației care va vizita 
Uniunea Sovietică, și alți ac
tiviști de partid.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Vizita președintelui

R. A. Yemen
Recepție oferită de ambasadorul R. A. U.

Ambasadorul Republicii Ara
be Unite în R. P. Romînă, Mo
hamed Fahmy Hamad, a ofe
rit luni seara o recepție cu pri
lejul vizitei în R. P. Romînă a 
mareșalului Abdullah al-Sal- 
lal, președintele Republicii 
Arabe Yemen. Au luat parte 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Rădules- 
cu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului 
de Stat, general de armată 
Leontin Sălaj an, ministrul for
țelor armate, Comeliu Mănes-

cu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, arta și cul
tură.

Au participat persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați fa 
R. P. Romînă și aifi membri 
ai corpului diplomate.

Recepția s-a desfăsarat to- 
tr-o atmosferă cordiali.

CAjerpru)

,-AJ1 ta poarta eetajpal oapare. Fază din meciul de tine- 
rtiLP. fioalri — JL P. Ungară 2:1

Foto : EMIL COJOCARU

l/n meci
1 uminică, formația 
j noastră de tineret — 
după un turneu stră
lucit în străinătate 
— a întrecut repre
zentativa de tineret 
a Ungariei, cotată

printre primele din Europa, în
tr-un joc de factură tehnică (mai 
ales în prima repriză] excepțio
nală.

In opoziție cu reprezentativa 
primă a țării care mai totdeauna 
(în ultimul an, totdeauna) intră 
greu în joc, avînd nevoie cîteodată 
ae o jumătate de oră ca să-și a- 
lunge emotivitatea, fotbaliștii noș
tri de 19 și 20 de ani se aruncă 
în luptă cu toata puterea începînd 
chiar din minutul unu. Subliniez 
faptul acesta pentru că e, așa cum 
am observat din tribună, caracte
ristic marilor echipe.

Meciul cu echipa de tineret a 
Ungariei (se putea cîștiga la 4—5 
goluri diferență) a demonstrat ori
cui că în fotbal victoriile se cuce
resc în primul rînd prin tehnică, 
prin măiestrie tehnică. Apune (și 
trebuie făcut totul ca să se întîm- 
ple cît mai repede posibil) concep
ția obtuză (am plătit-o cu nervi 
și oftaturi) căreia i s-a dat gir ani 
de-a rîndul că în fotbal primează 
voința și elanul. Readucerea în 
planul întîi (mă refer mai cu sea
mă la echipa de tineret) a princi
piului că fotbalul ține de tehnică

al măiestriei
individuală, de ceea ce știe să facă 
cu mingea fiecare jucător în parte 
și pe urmă toți la un loc, ne-a 
impus în atenția spectatorului și 
de la noi și din afară.

în întîlnirea cu tinerii jucători 
unguri, băieții noștri au demons
trat un foarte bun control al ba
lonului, mobilitate, fantezie, pu
tere și precizie în trasul la poartă 
— dar aceasta exact atîta vreme 
cît au luat jocul în serios, căci 
a existat o perioada cînd Dumitru

R.P.ROMiNĂ-R.P.UNGARĂ
(TINERET) 2-1

Nicolae, Pavlovici și Hălmăgeanu 
și-au depreciat adversarul și era 
cit pe-aci să-și muște mîinile. 
Greul jocului l-au purtat deopotri
vă toate compartimentele, iar 
spectacolul, uneori marele specta
col, l-au făcut înaintașii: Dumitriu 
II (astăzi un veritabil Ozon, dar 
cu mai multă clarviziune), Dinu, 
cel mai bun om de pe teren, Adam 
și extremul stîng Codreanu, exce
lent dribleur și tunar totodată.

Revriza întîi care ne-a aparți
nut în întregime a fost o adevăra
tă vijelie spre poarta oaspeților. 
Fiecare fază, țesută cu dibăcie (ne 
merg sigur, totdeauna, pasele la fi

tehnice

La Combinatul agioalimentar
„30 Decembrie-

Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, Abdullah al-Sal- 
laL și persoanele oficiale care 
îl însoțesc. împreună cu 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, au vizitat în cursul dimi
neții de luni Combinatul agre- 
alimentar „30 Decembrie" din 
apropierea Capitalei Aici, 
oaspeții yemeniți au fost fa- 
tîmpinați de Bucur Șchiopa.

prim-văcrprrjrd. al Cqoe-
liuhn Superscr ai

zriat oaeta aciart d» >r>- 
cucțâe cssatasasaaL. Qa*- 
cest e. s-m
-ocs&ei* âe •rr?—n î t a pr>- 
codata *gncs*t țar»
nzasnră.

Sesiune științifică școlară
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Sîmbătă și 
duminică la Galați în aula 
Școlii medii „Vasile Alec- 
sandri" a avut loc sesiunea 
cercurilor de elevi. După șe
dința de deschidere la care au 
luat cuvîntul profesorul Aris
tide Vrabie, director adjunct 
al școlii, Luca Mariana, pro
fesoară, Chița Neacșu, membră 
în comitetul U.T.M., sesiunea 
și-a început lucrările pe 
cercuri. Referatele prezentate 
— printre care „Tradiție și 
inovație în proza noastră rea- 
list-socialistă“ de la cercul de 
Limba și literatura romînă 
„Mihail Eminescu’, referat

prexectat ce eâercJ Scrin 2a- 
v-olovid din clasa a Xl-a E 
-Realizări in dccaenial eco
nomiei in patra noassi după 
Eliberare*, refera: prezenta: 
de Duța Aiexandrx eâev ir 
clasa a Xl-a A de la cercul 
de istorie, -Felurea mase
lor plastice in JSSria con
strucțiilor de tare taSJC-GA 
prezentat de Gabr-jela Coe- 
s: an tir. eseu, elevi fei clasa a 
Xl-a A — dt și eeidahe refe
rate prezentate t-aa boeurat 
de apreciere te peri» partS- 
dpanților la această sesiune 
dedicată celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării.

Muzeu de istorie
La școala medie din Găești 

s-a deschis un muzeu de is
torie care cuprinde peste 1000 
de exponate. O parte din o- 
biecte au fost descoperite pe 
meleagurile din împrejurimi.

Sînt expuse topoare <fia pia
tră șl alte obiecte care au fost 
descoperite la Gllmbocata Și | 
Mogoșani, ceramică descope- ■ 
rită la Sarmisegetuza Dac* și 
Romană.

(Agerpres)

ANUNȚ
Direcția Regională a Navigației Civile Constanța, selec

ționează candidați din întreaga țară, pentru Școala Supe
rioară de Marină, Secția Comercială cu durata de 4 ani, în 
funcția de Of. Maritimi pentru a naviga pe apele interna
ționale. Condițiile de înscriere sînt următoarele :

— ă fie absolvenți ai școlii medii cu diplomă de matu
ritate

— să aibă vîrsta între 18—25 ani, să fie apt din punct de 
vedere medical.

Admiterea în școală se face pe bază de examen, ce va 
avea loc Ia 10 septembrie 1964, și va consta din :

— matematică scris și oral
— fizică scris și oral, din materiile prevăzute pentru

clasele VII---- XI.
Pe timpul școlii elevii primesc gratuit școlarizarea, îm

brăcăminte, hrană și cazare.
Tovarășii ce se află pe raza Regionalelor D.R.N.C. Galați, 

Turnu Severin, Giurgiu și D.N.C. București, se pot adresa 
la aceste Regionale.

un nou record

ASetat CMmvM. Valuta Jurcă. este noul recordman al țării 
ta Rata de M ■ piat Ia concursul disputat duminică pe sta- 
dtaăal Ttacaetatai <ta Capitală. Jur că a parcurs această distanță 
ta excaleatai taap de 21’’. El a corectat astfel cu trei zecimi de 
MOBfi wektat record al țării care aparținea din anul 1948 
■•«trate f 1 >■ al sportului. Ion Moina.

U lolti feminin

(Agerpres)

R. P. Romină—R. P. Ungară 3-0

a îm
de 3—0 (15-

-5'. eehrpa R. P.

Floreasca. 
de volei a

15—5;
Ungare, 
in pro- 
evoluții 

au repurtat o
*le

Alte succese

meritată victorie. Cele mai 
bune jucătoare au fost Doina 
Popescu, Doina Ivănescu și 
Lia Venea. Meciul revanșă 
dintre cele două formații va 
avea loc marți de la ora 18 tot 
în sala Floreasca.

(Agerpres)

internaționale
ale sportivilor romîni

• Cea de a 6-a ediție a 
competiției internaționale de 
rugbi „Cupa Păcii“ a luat 
sfirșit duminică la Goerlitz o 
dată cu desfășurarea întîlni- 
rii finale; R. D. Germană- 
R. P. Romînă. Rugbiștii ro- 
mini au desfășurat un joc 
eficace, obținînd o categorică 
victorie cu scorul de 28—6 
(13—6). In urma acestei victo
ri:. echipa romînă a cucerit 
pentru a 6-a oară consecutiv 
trofeul pus în joc.

• Intîlnirea 
» gimnastică

Și
de 
masculine

internațională 
dintre echipele 
feminine

S-a
ale

R. P. Romîne și R.S.S. Arme
ne, desfășurată timp de două 
zile la Cluj, s-a terminat cu 
succesul selecționatelor țării 
noastre. La masculin, echipa 
R.P.R. a obținut victoria cu 
565,80—558,45 puncte, iar la 
feminin cu 305,55—290,75 
puncte.

In concursul masculin la 
individual compus pe primul 
loc s-a clasat Albert Azarian 
(R.S.S. Armeană) 114,20 puncte, 
urmat de Anton Kadar 
(R.P.R.) 113 85 puncte. La fe
minin locul I a revenit gim
nastei romîne Elena Leuștean 
cu 76,70 puncte.

încheiat „Cursa
17-aCea do-a

iiție a compe- 
tiei cicliste 

-Cursa Păcii', 
esfâșurată timp 
le două săptă- 
nini pe traseul 

Varșovia - Berlin- 
Praga. s-a înche
iat duminică cu 
i alergător Jan

tae valoroase din 18 
a prilejuit o 
sportivă ur- 
de spectatori, 

competiției 
1 R P. Romi- 

mi n in clasa- 
Uri. după un 
tiv cu echipa 
formații puter- 

i au fost aproa- 
etapa armatori de 

oi « csrseî. «a cistioat trei 
e Gabriel McHceanu. Ion

îndrăznețe și schimbări spectacu
loase în pluton. Vîntul a bătut din 
spate și în primii 30 de km s-a 
pedalat cu peste 60 km pe oră. A- 
ceastă trenă foarte rapidă face ca 
plutonul să se împartă în mai 
multe grupe. După sprintul cu pre
mii de la Tabor (km 40), cîștigat 
de belgianul Jacquemin, se des
prinde de unul singur Constantin 
Dumitrescu. Rulînd în stilul său 
caracteristic, cu o mare forță, ci
clistul romîn își creează un avans 
de peste 2 minute. Dumitrescu își 
continuă cu mult curaj acțiunea și 
cîștigă detașat sprintul cu premii 
din orașul Banska-Bystrica. Efortul 
este însă prea mare și la km 104 
este ajuns de un pluton format din 
peste 25 de alergători. Al doilea 
pluton trece la 4 minute. Ritmul 
cursei se menține la fel de vijelios. 
La kilometrul 118 evadează belgia
nul Jacquemin și maghiarul Me- 
gyerdi, apoi în urma lor demarea
ză cehoslovacul Heller. Pe străzile

rul ierbii) a fost încheiată cu pu
ternice șuturi la poartă care au dat 
prilej portarului Varga să-și arate 
clasa pe care o deține. De două 
ori în această primă parte, mingea 
a poposit în poarta lui Varga — 
o dată trimisă de Adam și prelun
gită de fundașul Galambos, a 
doua oară expediată năpraznic de 
Dinu, după ce mai întîi săriseră 
peste ea Matei și Dumitriu II — 
sărituri care au derutat întreaga 
apărare adversă.

Partea a doua a jocului s-a des
fășurat la un nivel mai scăzut. 
Codreanu și Adam, accidentați, au 
părăsit terenul și înlocuitorii lor, 
Pavlovici și Mureșean II, au rupt 
din frumusețea și cursivitatea jo
cului. Pavlovici, care de la un 
timp se face văzut mai mult prin 
vociferări, a ratat nepermis, de 
trei ori la rînd, din marginea ca
reului de șase metri. Și enervat 
(pe cine?) n-a mai pasat nimănui, 
a fugit alandala de colo-colo și a 
stricat orice fază pe care colegii 
lui se munceau s-o lege.

Oaspeții, veniți cu firmă mare 
— sînt posesorii unei tehnici de 
primă mînă și a unei bune condi
ții fizice — din momentul cînd 
au marcat un gol prin 
recurs, sperînd într-un 
la faulturi, îmbrînceli 
Ultimul sfert de oră
numai în poticneli. Pără efect pe 
tabela de marcaj, dar cu amără
ciune în rîndul spectatorilor.

Arbitrul Galba (Cehoslovacia) 
sigur și prompt în decizii. Foar

te bun.

Ambasadorul Republicii Ar
gentina în R. P. Romînă, Jos6 
Maria Garcia Alvarez de To
ledo, a oferit luni după-amia
ză o recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Argentinei.

Au participat Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Constant Mano- 
liu, ministrul Justiției, membri 
ai Consiliului de stat și ai gu
vernului, funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni, oa
meni de artă și cultură, 
ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

Pușkaș au 
meci nul, 
și loviri, 
s-a scurs

FANUS NEAGU

Concurs tradițional
evenit tradițional, 
concursul de atletism 
al școlilor profesio
nale ale celor două 
ministere: metalurgie 
și construcțiilor do 
mașini, s-a bucurat în

acest an de un succes deosebit. Du
minică dimineața pe stadionul Repu
blicii, s-au prezentat la probele 
concursului peste 400 de elevi, cei 
mai buni din cele 11 școli profe
sionale participante. Frumoasa fes
tivitate de deschidere, cu fanfara 
elevilor și defilarea echipelor par
ticipante, asemănătoare marilor 
concursuri internaționale care se 
desfășoară pe acest stadion, pre
cum și entuziasmul tineresc al nu
meroșilor elevi spectatori, veniți 
să-și încurajeze colegii, au dat un 
cadru de sărbătoare întrecerilor.

Doar performanțele de valoare 
internațională au lipsit (nici un 
elev legitimat în secții de atletism 
nu a avut drept de participare) dar 
desigur acestea vor veni curînd, 
așa cum au apărut și după celelal
te ediții ale concursului. Mihai 
Calnicov, recordmanul țării Ia să
ritura în lungime, Gheorghe Zamfi- 
rescu care a egalat de curînd „bă- 
trînele" recorduri ale lui Ion Moi- 
nea, Dan Vlădescu, campion balca
nic de juniori la triplu salt, Lucian 
Kotlar, titular în echipa R.P.R. la 
disc, sînt numai cîteva nume ale 
celor care au fost descoperit! și 
angrenați în activitatea sportivă 
cu ocazia acestor concursuri.

Preocuparea continuă a secțiilor 
de învățămînt din cadrul ministere
lor pentru activitatea sportivă și de
pistarea elementelor dotate pentru 
sportul de performanță este oglin
dită și de această ediție.

Astfel, la săritura în Înălțime 
juniori mici, pe primele locuri s-au 
clasat Nicolae Catergiu și Vasile 
Cirstea cu 1,56 m, ambii dovedind 
reale calități pentru această probă. 
Nicolae Stanciu (Șc. prof. „Grivița 
roșie') a cîștigat proba de 800 m 
la juniori mici cu 2:15,4, iar Ton 
Șoim (Șc. prof. „Timpuri noi“) deși 
a plecat mult prea repede, totuși a 
mai găsit resurse să termine în
vingător cursa de 800 metri juniori 
I în 2 : 10,0. De asemenea, frumoa
se calități a arătat și

dache (C.S.P. Construcții) obținînd 
la 400 metri 56,3 sec.

Cupa oferită de clubul Metalul 
a fost cîștigată de elevii Școlii 
profesionale „Electromagnetica" cu 
155 p (profesori de educație fizică 
Constanța Tabacu, Aurel Ișovea- 
nu și Maria Nicolau).

Sportivii fruntași, prezenți în 
mijlocul tineretului, au reușit în 
cadrul probei de triatlon să întrea
că recordul țării la această probă. 
(1. Sîrbu Aurelia 2 309 puncte; 2.

Maria Pândele 2 308 puncte. Ve
chiul record, Silvia Băltăgescu 
2 299 puncte).

Pentru edițiile viitoare, sugerăm 
ca la această reușită competiție a 
școlilor profesionale, să ia parte și 
alte școli din afara metalurgiei, 
așa cum la această ediție s-au ală
turat și școlile profesionale auto 
și construcții.

Florea lor-

Păcii“
își mențin 
Jacquemin 
sosire pe

la lectoratul central din 
Capitală a avut loc luni după- 
amiază o adunare consacrată 
Zilei eliberării Africii, orga
nizată de Liga romînă de 
prietenie cu popoarele din A- 
sia și Africa, în colaborare cu 
Institutul Romîn pentru Re
lațiile Culturale cu Străinăta
tea.

Au participat Octav 
vezeanu, vicepreședinte 
I.R.R.C.S., reprezentanți 
Ministerului Afacerilor 
terne, oameni de știință, 
și cultură.

Adunarea a fost deschisă de 
prof. Stanciu Stoîan, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, secretar gene
ral al Ligii romîne de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa.

A luat apoi cuvîntul ziaris
tul Augustin Bumbac, care a 
vorbit despre lupta pentru in
dependență a popoarelor 
Africii.

în încheiere a rulat un film 
documentar.

★

Li- 
al 
ai 

Ex- 
artă

orașului Praga, fugarii 
avansul și belgianul 
trece victorios linia de 
stadionul Dinamo.

Clasamentul etapei : 
min (Belgia) — a parcurs 156 kilo
metri în 3h49'19” ; 2. Megyerdi 
(R.P.U.) același timp s 3. Heller 
(R.S.C.) 3h51’15" ,- 4. Lesoticki
(R.S.C.) 3h5r55" și în același timp 
un pluton în care se aflau și ci
cliștii romîni.

Clasamentul general individual : 
1. Smolik (R.S.C.) a parcurs 2 245 
km în 54h49'05” ; 2. Hoffmann
(R.D.G.) la 7'48” j 3. Wiedemann 
(R.D.G.) la 7'58'' , 4. Kudra (R.P.P.) 
la 8’32” ; 5. Zapala (R.P.P.) la
8 39" ; 6. Appler (R.D.G.) la 8’48" 1
7. Kapitonov (U.R.S.S.) la 9’01" j
8. Jusko (R.P.U.) la 9'08" j 9. Ku- 
libin (U.R.S.S.) la 9'37” , 10. Heller 
(R.S.C.) la 11'09" j 11. Mickein 
(R.D.G.) la 11'23” ; 12. G. Moicea- 
nu (R.P.R.) la 11'39". C. Dumitres
cu a ocupat locul 18 la 12'53’'.

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. P. Romînă 
la 6’14" j 3. R. P. Polonă la 7'36” s 
4. R. S. Cehoslovacă la 11'14’' j 5. 
R. P. Ungară la 18'01" 1 6. U.R.S.S. 
la 20'19" 1 7. Iugoslavia ; 8. Franța

1. Jacque-

Noi construcții date în folosin ță In orașul Iași
Foto: AGERPRES

SILVIU DUMITRESCU

„Am cîștigat Cupa!" Reprezentantul Școlii profesionale Elec
tromagnetica alături de cel ai următoarelor școli clasate: Gri- 

vita roșie și Con»lrae|H Folog[alia autonj!ui

La invitația Comitetului gu
vernamental al R.S.S. Ucrai- 
niene, pentru sărbătorirea ju
bileului lui Taras Sevcenko, 
o delegație compusă din 
Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii scriitorilor din R. P. 
Romînă, Eusebiu Camilar și 
Victor Tulbure, a plecat luni 
seara spre Kiev, pentru a 
participa la Congresul inter
național al oamenilor de cul
tura și știință „Sevcenko", or
ganizat cu prilejul împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea 
marelui poet ucrainean.

★

Sosirea noului ambasa
dor al Republicii Guineea 

în R. P. Romînă

La 25 mai a sosit în Bucu
rești Maurice Camara, amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Guineea 
în Republica Populară Ro
mînă. La sosire, Maurice Ca
mara a fost întîmpinat de 
Dionisie lonescu, ambasador, 
directorul 
Ministerul 
terne.

protocolului 
Afacerilor

★
deschis în

din 
Ex-

sala 
din

Luni s-a 
mică a Palatului R.P.R. 
Capitală cea de-a 3-a sesiune 
a Institutului de studii și cer
cetări hidrotehnice.

La sesiune participă repre
zentanți ai Academiei R. P. 
Romîne, Comitetului de Stat 
al Apelor, cercetători din țară. 
Iau parte, de asemenea, spe
cialiști din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. S. F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. R. 
Ungară și U.R.S.S.

★
Ca răspuns la vizita făcută 

anul trecut în țara noastră de 
delegația municipalității din 
Turku, luni a plecat în Fin
landa o delegație a Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
condusă de Petre Niculae, 
președintele Sfatului popular 
al acestui oraș.

(Agerpres)

CINE M A T O G R A F E
CAUZE DREPTE — cinema

scop 
orele 
21,15, 
13,30;
orele : 10; 12; 15; 14,30; 16,15; 
19; 21, grădina Doina ora:
20, înfrățirea între popoare
orele: 10; 15,45; 18; 20,15.
CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează la Republica orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
21, Stadionul Dinamo ora 20,
Capitol orele : 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, grădină ora 
20, Gri vița orele: 9; 11; 13; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15, Tomis 
orele : 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,15; 21,15, Aurora orele 9; 11; 
13; 15,15; 17,15; 19,45; 21,15;
grădină ora 20, Modern orele: 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21,15, grădină ora 20,30, Are
nele Libertății — 20 ; grădina 
Tomis — 20. TÎNĂRUL DE 
PE VASUL COLUMB — ci
nemascop — rulează la Car- 
pați orele: 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30. IMBLÎNZITORII 
DE BICICLETE — cinema
scop — rulează la Festival 
orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
grădină ora 20, Floreasca 0- 
rele : 16; 18,15; 20,30. ANO
TIMPURI rulează la Victoria 
orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Excelsior orele : 10; 
12; 15; 16; 18,15; 20,30. KALO- 
IAN rulează la Central orele: 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45, Viitorul orele 16; 18; 
20, Pacea orele: 16; 18,15; 
20,30. DIVORȚ ITALIAN ru
lează la Lumina orele : 9,45; 
11; 14; 16,15; 18,30; 20,45. TO
TUL DESPRE EVA rulează la 
Union orele : 14,30; 17,30;
20,30. HOȚUL DIN SAN MA
RENGO rulează la Cosmos 
orele: 16; 18; 20. NU SE 
POATE FĂRĂ DRAGOSTE 
rulează la Doina orele: 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, (pro
gram pentru copii ora 10).

— rulează la Patria 
9 ; 11,30; 14; 16,30; 19; 

București orele 9; 11,15; 
16,30; 18,45; 21, Melodia

FRAȚII CORSICANI —- ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești orele 10; 12; 15,30 18;
20,30, Crîngași orele : 11, 14,30; 
17; 19,30. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — 
Munca orele 
grădina 
PLECA

cinemascop — 
15; 17; 19; 21, 

Vitan ora 20. NU 
rulează la Cultural

orele: 16; 18,15; 20,30. UN
OM CARE NU EXISTĂ ru
lează la Feroviar orele: 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
CUM STĂM TINERE ? rulea
ză la Dacia orele : 9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, TAXIUL MOR- 
ȚII rulează la Buzești orele : 
16; 18,15; 20,30, grădină ora 20. 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop — rulează la 
Bucegi orele 10; 13; 16; 19, 
grădină ora 20,15, Miorița 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Arta 
orele: 14,15; 16,30; 18,45; 21,
grădină ora 20, Volga orele 
9; 12; 15; 18; 21, Flamu
ra orele 9; 12; 15; 18; 21,

Grădina Moșilor ora 20. UN 
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ ru
lează la Unirea orele: 16;
18.15, grădină ora 20,30, ANA
CONDA rulează la Flacăra 
orele : 14; 16; 18,15; 20,30, Co- 
lentina orele: 14,15; 16,30;
18,45; 21, grădină ora 20, Lira 
orele : 15; 17; 19, grădină ora: 
21. TOTUL RĂMÎNE OAME
NILOR rulează la Vitan orele: 
16; 18; 20,15. ZILE DE FIOR 
$1 RÎS rulează la Popular 
erele : 14,15; 16,30; 18,45; 21,
Progresul orele: 15,30; 18;
20.15. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Mo
șilor orele 16; 18,15; 20,30, 
Ferentari orele : 16; 18; 20,30. 
LITURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop — ru
lează la Luceafărul orele: 16; 
18,15 20,30. VACANȚA CU 
MINKA rulează la Drumul 
sării orele: 16; 18,15; 20,30
(pînă la 27 mai). CELE TREI 
LUMI ----------- ------------
rulează 
16; 18; 
rulează 
16 ; 18; 
RE I ’
ȚEȘTI rulează la Timpuri noi 
orele 10—21 în continuare. 
VIAȚA SPORTIVĂ rulează la 
Grădina Luceafărul ora 20.

ALE LUI GULIVER 
la Drumul sării orele 

20. PĂPUȘILE RID 
la Cotroceni orele: 
20, ZBOARĂ PASĂ- 

TALENTE STUDEN-

Televiziune
MARȚI 26 MAI 1964

Orele 18,30 : — Universitatea 
tehnică Ia televiziune : Controlul 
calității materialelor de construc
ții, de ing. Nicolae Tănăsescu. 
19,00 — Jurnalul televiziunii.
19,10 — Pentru copii : Val-Vîrtej 
și taina muntelui magnetic 
— Comoara de pe insulă 
luare). 19,40 — Emisiune
știință : Nave cosmice cu 
multe locuri, de ing. lt. col.

(IV) 
(re

de 
mai 
Du-

mitru Andreescu. 20,00 — Trans
misiune de la Teatrul „C. I. Not- 
tara" : „Scandaloasa legătură 
dintre d-1 Kettle și d-na Moon", 
de J. B. Pristley — în romînește 
de Sima Zamfir și C. Grigoriu. în 
pauze — Filmul de desen animat 
„Hoțul de paratrăznete" și fil
mul i „Din viața peștilor exotici", 
în încheiere: buletin de știri și 
buletin meteorologic.



Vizita delegației guvernamentale PARIS

a R.P. Romine in S.U.A. Dejun in cinstea
WASHINGTON 24 (Ager

pres). — Prima săptămînă de 
tratative dintre delegațiile 
guvernamentale ale R. P 
Romîne și S.U.A. s-a încheiat 
vineri. In aceeași zi, A. Har
riman, subsecretar de stat al 

a oferit un dineu în 
cinstea delegației romîne, la 
care au participat personali
tăți ale vieții politice și eco
nomice din S.U.A.

Sîmbătă, cu prilejul unei 
plimbări cu yachtul preziden
țial „Honey Fitz“ pe fluviul

S.U.A.

Potomac, membrii delegației 
romîne, conduse de Gh. Gas
ton Marin, 
Consiliului 
întreținut, 
cordială, cu Dean Rusk, 
cretarul Departamentului de 
Stat, Luther Hodges, minis
trul comerțului, Orville Free
man, ministrul agriculturii, 
precum și cu membrii dele
gației S.U.A.

Tratativele dintre cele două 
delegații guvernamentale vor 
continua săptămînă aceasta.

vicepreședinte al 
d’e Miniștri, s-au 
într-o atmosferă 

se-

delegației R. P. Romine,
condusă de ministrul

de mașini

In Comisia O.N. U. pentru folosirea spațiului cosmic
in scopuri pașnice

Sesiunea subcomitetului
pentru știință și tehnică

GENEVA 25 (Agerpres). — 
Corespondență specială: La 
Palatul Națiunilor din Geneva 
s-a desfășurat luni a doua zi 
a lucrărilor celei de a 3-a se
siuni a subcomitetului pentru 
știință și tehnică al Comisiei 
O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri paș
nice, din care fac parte 23 de 
state, printre care și R. P. 
Romînă.

în ședința de luni a luat 
cuvîntul acad. Elie Carafoli, 
șeful delegației R. P. Romîne, 
care a subliniat activitatea 
secretariatului comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice, 
precum și a Organizației Mon
diale de meteorologie care a 
depus eforturi susținute pen
tru realizarea unui program în 
acest domeniu.

Reprezentantul țării noastre 
a sublimat importanța colabo
rării internaționale în acest 
domeniu insistînd asupra ne
cesității găsirii unei soluții, 
care să permită oamenilor de 
știință din țările ce nu dispun 
de mijloace materiale sufi
ciente, să participe la promo
varea activității spațiale pe 
plan mondial.

Avînd în vedere legătura

strînsă ce există între meteo
rologie și agricultură, a con
chis acad. Elie Carafoli, dele
gația romînă consideră că des
fășurarea unei activități prac
tice mai intense va fi de un 
real ajutor țărilor în a căror 
economie agricultura ocupă un 
loc important.

PARIS. — în ziua de 25 mai, 
delegația R. P. Romine, con
dusă de Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, a fost primită la 
Centrul național al industriei 
și tehnicii, de conducători ai 
întreprinderilor constructoare 
de mașini-unelte din Franța în 
frunte cu Jacques Line. Cu a- 
cest prilej, gazdele au prezen
tat delegației romîne principa
lele secții ale celei de-a Il-a 
expoziții bienale de mașini- 
unelte, care s-a deschis luni la 
Palatul Apărării.

în cinstea oaspeților romîni 
a fost oferit un dejun, în sa
loanele Casei Americii Latine 
din Paris.

Manifestări cu prilejul 
„Zilei eliberării Africii
ADDIS-ABEBA 25 (Ager

pres). — Drapelele tuturor 
țărilor independente din Afri
ca au împodobit la 
străzile capitalei 
Addis Abeba, sediul 
riu al Organizației 
Africane, înființată cu un an 
în urmă la Conferința șefilor 
statelor și guvernelor afri
cane.

în cadrul unei ceremonii 
solemne, în prezența condu
cătorilor statului etiopian și 
membrilor corpului diploma

25 mai 
Etiopiei, 
provizo- 
Unității

DE TOATE
Tragedie unică în istoria fotbalului

Stadionul national din Lima 
a fost duminică teatrul 
unei tragedii unice în isto

ria fotbalului mondial. Peste 350 
de persoane au murit, iar alte 
800 au fost grav rănite.

Stadionul găzduia întîlnirea 
internațională de fotbal Peru- 
Argentina, contînd pentru preli
minariile olimpice de la Tokio și 
era condusă de arbitrul Uruguayan, 
Angel E. Pazos. Cu șase minute 
înainte de sfîrșitul meciului, cînd 
Argentina conducea cu 1—0, re
prezentativa Perului egalează, 
dar arbitrul nu acordă golul. In 
acest moment mai mulți specta
tori au pătruns pe teren și s-au 
repezit la arbitru. Acesta a în
trerupt meciul și, protejat de 
fotbaliștii argentinieni a fugit 
în camera arbitrilor de pe stadion. 
Mii de spectatori au intrat pe 
teren. Personalul de ordine și po
liția sosită la fața locului, au în
cercat să-i împrăștie și să resta
bilească ordinea, folosind în acest 
scop bombe lacrimogene, dini 
polițiști și trăgînd focuri de armă 
în aer. Alarmați, spectatorii s-au

îndreptat spre porțile de ieșire ale 
stadionului, care erau însă închi
se. Aceasta a făcut să sporească 
panica și a dus la asfixierea și 
călcarea în picioare a celor ce-au 
căzut sub presiunea miilor de 
oameni care se înghesuiau spre 
ieșire. Pe străzile din jurul sta
dionului s-a produs o supra
aglomerare, numeroase mașini și 
ambulanțe au fost răsturnate și 
incendiate, iar vitrinele unor 
magazine au fost distruse, ceea 
ce a dat prilej răufăcătorilor să 
opereze furturi.

La porțile spitalelor s-au adu
nat grupuri mari de cetățeni care 
iși așteptau rîndul să intre pentru 
a-șl căuta rudele printre răniți 
sau morți. Aceste grupuri au 
protestat împotriva folosirii de 
către poliție a gazelor lacrimo
gene, din care cauză s-a produs 
panica.

în cursul nopții, guvernul a 
instituit starea excepțională pe 
termen de 30 de zile. De aseme
nea, s-a proclamat doliu național 
pe timp de o săptămînă.

tic, Kifle Wod'ajo, secretarul 
provizoriu al O.U.A. a rostit 
un discurs în care s-a pro
nunțat pentru lichidarea ră
mășițelor colonialismului de 
pe continentul african.

Ministrul afacerilor exter
ne al Etiopiei, Ketema Yifru, 
a dat apoi citire unui mesaj 
al împăratului Haile Selassie 
al Etiopiei în care făcînd bi
lanțul primului an de exis
tență a Organizației Unității 
Africane, a subliniat succese
le dobîndite de aceasta în 
salvgardarea păcii in mai 
multe rînduri pe continentul 
Africii, (conflictul algero-ma
rocan, situația din Tanganira, 
conLictul ce la frontiera so- 
malo-etiopiană k

Ziua eliberării Africii a 
fost marcat prin dcnoEsrra- 
țri și alte mamfestări in toato 
țările continentului african.

La Dar Es Salaam, cap;tala 
Tanganicăi, a avut loc o uria
șă demonstrație organizată 
de partidul de guvernămint, 
Uniunea națională africană.

Mii de muncitori, intelec
tuali, femei au demonstrat pe 
străzile capitalei Republicii 
Ghana, Accra, scandînd lo
zinci anticolonialiste, pentru 
unitatea Africii, împotriva ra
sismului.

ras

FRANȚA. în Camargue, ținut din delta Rhone-ului, unde pă- 
mîntul și apa se lnterpătrund

Vacile detesta procedeele arhaice

Vacile de la ferma lui
Merle Miller din apro
piere de Milford, statul 

Nebraska, sînt adepte ale pro
gresului tehnic și nu se lasă 
mulse decît cu mulgătoare au
tomate electrice. Cînd o furtu
nă a provocat o pană de cu

rent la fermă, bătrînul Miller 
și-a luat un scăunel și ducîn- 
du-se în grajd a încercat să 
mulgă o vacă cu mina. Vaca, 
de mult dezobișnuită de ase
menea practici, l-a răsturnat 
numai decît cu o lovitură de 
copită.

Reconstituirea scenei asasinării
președintelui Kennedy

DALLAS. — La 22 mai comi
sia prezidențială Warren a pro
cedat la o reconstituire minuți
oasă a scenei asasinării președin
telui Kennedy. Lee Rankin, pur
tătorul de cuvînt al comisiei Wu- 
ren, a declarat că agenții F£J.-u- 
lui, care au participat la această 
reconstituire, au avut in primul 
rînd sarcina de a verifica ampla
sarea precisă a automobilelor din 
cortegiul de mașini și poziția pa
sagerilor lor în momentul tind a» 
fost trase focurile de armă.

Agentul, care ocupa load pre
ședintelui Kennedy avea pe spate 
o cruce însemnată cu creta pe 
locul unde primul glonte îl atră
sese pe președinte. De ssemertea 
el purta la cap un bandaj fsls in
diană locul precis unde cl tredes 
glor.te l-a ucis pe Kennedy. !£■ 
al doilea agent reprezentini pe 
guvernatorul John ComsUp, bu- 
brăcase vesta pe csrg acest- 9 
purtase tn ziua crimeL Gaart “x- 
cutâ de glonte in vesti erx secrt- 
juratâ de un cert clk

la sfirșit, n sl trenez zțrra 
ie ediii. ers t'ssaz âs 
csjd desd ssseuec tare

ooas&aire. Mai multe camere
■ culă insta

lați cnixr pe arma asasină, au 
fibnat acuta din cele mai diferite 
uagjuan. Toți participanții la 
recoastihure erau în contact unii 
a prin radio.

O mtre mulțime a urmărit în 
Utere nsaastiiairea crimei. Prin- 

:r se aflau și
dtfiaafâ de la închisoarea din 
Dz—as -.-.it se află și Jack Ruby, 
aâgașad AMsindai prezumat al 

Leg Oswald Harvey.

■era
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laszni

„LIurope“ despre tratativele

PARIS 25 (Agerpres). — Pu
blicația pariziană „L'Europe" in
serează un articol consacrat tra
tativelor dintre Comunitatea 
Economică Europeană și cele 
trei țări ale Magrebului începu
te cu cîteva luni în urmă și 
care au fost întrerupte. Comi
sia C.E.E. a avut în noiembrie 
anul trecut și în ianuarie a.c. 
întrevederi cu o delegație tuni
siană, în ianuarie cu o delega
ție marocană, iar în februarie 
cu una algeriană în timpul că
rora a cerut delegațiilor infor
mări suplimentare. Potrivit da
telor preliminare, care n-au 
fost confirmate încă de C.E.E., 
contactele cu țările Magrebu
lui vor fi reluate la nivelul am
basadorilor sau al miniștrilor. 
Comisia C.E.E. va elabora un 
raport-bilanț pentru Consiliul 
ministerial al Pieței comune pe 
care îl va prezenta în luna iu
nie. Reluarea oficială a tratati
velor, potrivit aceleeași publi
cații, urmează să aibă loc nu 
mai devreme de toamna aces
tui an.

Problema principală, de so
luționarea căreia depinde în
cheierea unui acord privitor la 
relațiile dintre C.E.E. și țările 
Magrebului, o constituie găsirea 
de condiții acceptabile pentru 
toata cele trei țări arabe. Ma
rocul și Tunisia au acceptat să 
examineze drept variantă de 
lucru propunerea privind crea
rea unei zone a liberului 
schimb. Algeria însă s-a abți
nut pînă în prezent de la defi
nitivarea poziției sale. în timpul 
tratativelor din februarie cu 
C.E.E., delegația algeriană a 
examinat cîteva proiecte de 
acord. Insă, printre aceste pro
iecte nu a existat niciunul care

a
A.

La Tokio s-a deschis o expozi
ție inițiată de' Comitetul de 
pregătire a Jocurilor Olimpice, 
în cadrul căreia sînt prezenta
te materiale de popularizare a 

Jocurilor Olimpice

VIENTIANE 25 (Agerpres).— 
Intr-o conferință de presă or
ganizată luni la Vientiane 
prințul Suvanna Fumma, pri
mul ministru al guvernului 
laoțian, a declarat că este de 
acord să se convoace la Ge
neva o conferință pentru a 
discuta situația din Laos, dar 
numai cu condiția să se înce
teze focul, iar trupele Patet 
Lao să se retragă pe pozițiile 
inițiale.

El l-a Invitat apoi pe prin
țul Sufanuvong, președintele 
Partidului Neo Lao Haksat, să 
vină la Vientiane sau Luang 
Prabang, pentru a discuta ac
tuala stare de lucruri din 
Laos. Se știe însă că prințul 
Sufanuvong, ca și ceilalți mi
niștri din partea partidului 
Neo Lao Haksat, refuză să vi
nă la Vientiane atîta timp cît 
nu le este garantată securita
tea personală.

Citind surse oficiale, agenția 
France Presse relevă că pro
blema laoțiană constituit o- 
bâectul unui schimb de vederi 
fctoe gusesue> englez și fran
cez in ultimele 48 de ore". 
Puriâtoml de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Marii Britanii a declarat în 
conferința sa de presă de luni 
că guvernul englez a insistat 
pe lingă cel francez asupra „u- 
tilitătii unor consultări prea
labile la Vientiane, între re- 
r "•?.nții puterilor semna
tare ale acordurilor de la Ge- 
neva“.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, a fost dată publicității 
declarația comună asupra tra
tativelor dintre șeful guver
nului sovietic, N. S. Hrușciov, 
și președintele Republicii A- 
rabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser.

Cele două părți, se spune în 
declarație, au manifestat în 
cursul tratativelor dorința de a 
colabora strîns pentru întări
rea relațiilor reciproce în toa
te domeniile. Punctele de ve
dere ale părților au coincis în 
probleme internaționale de cea 
mai mare importanță. Părțile 
au reafirmat atașamentul po
poarelor lor față de poli
tica coexistenței pașnice, 
considerînd-o drept baza 
relațiilor reciproce dintre 
toate țările, independent 
de orînduirea lor socială. 
Părțile constată necesitatea li
chidării bazelor militare străi
ne, care creează focare de a- 
menințare imperialistă împo
triva securității popoarelor. 
Ele își exprimă sprijinul lor 
deplin moral și material luptei 
popoarelor din sudul Peninsu
lei arabice, Oman, Aden, pre
cum și din alte țări în lupta 
lor împotriva colonialismului 
și a dominației străine.

In declarație se spune că 
Uniunea Sovietică își exprimă 
sprijinul deplin luptei statelor 
arabe împotriva planurilor a- 
gresive ale forțelor imperia
liste care caută să folosească 
problema Palestinei pentru in
tensificarea încordării în O- 
rientul Apropiat și împiedică 
reglementarea acestei proble
me în conformitate cu hotărî- 
rea O.N.U.

Părțile reafirmă fidelitatea 
popoarelor lor față de hotărî- 
rile O.N.U. și ale celorlalte or
ganizații internaționale, hotă- 
rîri care prevăd necesitatea li
chidării colonialismului șl a- 
cordarea independenței tutu
ror țărilor și popoarelor în
robite în vederea eliberării lor 
depline de toate formele de 
dependență și exploatare. Cele 
două părți subliniază necesita
tea intensificării acțiunilor co
mune ale popoarelor care 
luptă împotriva imperialismu
lui și dominației străine, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor 
popoarelor și instaurarea unei 
păci trainice în întreaga lume.

In cursul tratativelor, șeful 
guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, a exprimat, în nu
mele poporului sovietic, sprijin 
pentru hotărîrile care au fost 
adoptate la Conferința de la 
Addis Abeba a șefilor de state 
și de guverne africane în pro
blemele unității africane.

Cele două părți consideră 
că drepturile legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. trebuie să 
fie restabilite și își exprimă 
sprijinul față de revendicările 
R.P. Chineze în legătură cu 
străvechiul teritoriu chinez 
insula Taivan.

Partea sovietică a declarat 
că ea va sprijini convocarea 
celei de-a 2-a Conferințe a ță
rilor afro-asiatice, daca această 
conferință va avea ca scop 
unirea tuturor forțelor care 
luptă împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului. In declarație se a- 
rată că în interesul desfășură
rii cu succes a celei de-a doua 
conferințe a țărilor afro-asia- 
tice este foarte important să 
se asigure participarea la lu
crările ei a tuturor statelor 
din Asia și Africa care duc 
lupta pentru pace, libertate, 
independență națională, împo
triva imperialismului și colo
nialismului.

Sprijinind Organizația Na
țiunilor Unite, cele două părți 
arată că, în scopul întăririi a- 
cesteia, este necesară o repre
zentare mai largă a țărilor 
Asiei și Africii în toate orga
nismele acestei organizații.

în timpul tratativelor, păr
țile au constatat că între 
U.R.S.S. și R.A.U. s-au stabilit 
relații trainice de prietenie, 
colaborare strînsă în domeniul 
politic, economic, cultural și în 
alte domenii.

Guvernul R.A.U. relevă cu 
recunoștință marea importanță 
a ajutorului și sprijinului a- 
cordat de poporul sovietic Re
publicii Arabe Unite în pe
rioada formării ei și, îndeo
sebi, în perioada respingerii da 
către poporul egiptean a tri
plei agresiuni imperialiste din 
anul 1956.

Uniunea Sovietică a consim
țit să acorde sprijin în con
strucția obiectivelor industria
le prevăzute în cel d.e-al doilea 
plan cincinal al dezvoltării in
dustriale pe anii 1965-70, și, în 
primul rînd, în construirea ce
lei de-a doua părți a barajului 
de la Assuan, a unui combinat 
metalurgic cu o capacitate de 
un milion tone de oțel pe an, 
cu ciclu metalurgic complet, a 
unei uzine constructoare de 
mașini grele, precum și a unor 
termo și hidrocentrale. U.R.S.S. 
va pune la dispoziția guver
nului R.A.U. un nou credit pe 
termen lung în sumă de 252 
milioane ruble și va transmite 
guvernului R.A.U. mașini agri
cole și mijloace tehnice agri
cole pentru crearea unei mari 
gospodării mecanizate.

N. S. Hrușciov a invitat pe 
președintele Nasser să viziteze 
Uniunea Sovietică. Președin
tele R.A.U. a primit cu mulțu
miri această invitație priete
nească.

■O-

Contract comercial
ceho-englez

PRAGA. — După cum 
nunță agenția C.T.K., la 
mai s-a încheiat la Praga 
contract între întreprinderea 
cehoslovacă de comerț exterior 
„Stroj import" și reprezentan
ții firmei engleze „Power Gas’ 
din Stockton, pe baza căreia 
firma engleză va livra Ceho
slovaciei utilaj în valoare de 
80 000 000 de coroane pentru 
producția de amoniac lichid și 
uree.

Utilajele au fost cumpărate 
de către Cehoslovacia pe cre
dit pe termen

a-
25 
un

între R. D. G
si Turcia

LENINGRAD. Aspect de pe Nevski — Prospect

să fie acceptabil pentru Alge
ria. Cercurile C.E-E-, sint inte
resate ca țările Magrebului să 
adopte aceeași „variantă de 
lucru". întrucît aceasta ar con
tribui, potrivit părerii expri
mate de un purtător de cuvînt 
al C.E.E., la succesul viitoarelor 
tratative.

p e scurt» ■pe scurt
SOFIA. — La Sofia s-a des

chis întîlnirea internațională 
a reprezentanților uniunilor 
scriitorilor din țările balcanice 
convocată din inițiativa uniu
nilor de scriitori din Bulgaria 
și Romînia, în scopul strîngerii 
legăturilor dintre scriitorii din 
această zonă a Europei. La lu
crări participă peste 30 de 
scriitori și critici literari din 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Romînia și Turcia. 
Delegația țării noastre este al
cătuită din Marcel Breslașu, 
membru al Biroului Uniunii 
scriitorilor, redactor-șef al re
vistei „Secolul 20“, Pop Simi- 
on, secretar al Uniunii scriito
rilor, Ov. S. Crohmălniceanu, 
Al. Piru și I. D. Bălan, critici 
literari.

Lucrările întîlnirii continuă.

periențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, spațiul cosmic 
și sub apă.

Din 154 d« consilieri pre- 
zenți, 151 au votat pentru ra
tificarea Tratatului.
Demonstrații studențești 

la Seul
SEUL. — Importante de

monstrații studențești au avut 
loc luni în patru orașe din 
Coreea de sud. Potrivit relată
rilor agenției United Press 
International, mii de studenți 
au participa: la demonstrații, 
cerînd inițierea unor reforme 
economice, eliminarea corup
ției și eliberarea imediată a 
studenților arestați în timpul 
precedentelor demonstrații.

La Seul și în celelalte orașe 
au fost arestați aproape 300 de 
demonstranți.

sacrală luptei împotriva rasis
mului. La adunare au partici
pat personalități politice, ju
riști, profesori și diplomați.

După cum transmite agenția 
Reuter, după ce a discutat o 
serie de probleme referitoare 
la repercusiunile pe care le au 
practicile discriminatorii adu
narea a adoptat o rezoluție în 
care condamnă orice manifes
tare a urii de rasă.

că partizanii controlează ju
mătate din valea fluviului 
Ruzizi, care formează frontie
ra Congoului cu Burundi. Mai 
multe alte centre sînt ocupate 
de partizani, iar unitățile ar
matei guvernamentale înain
tează foarte precaut.

Situația din Congo

Acord comercial

ISTANBUL 24 (Agerpres). 
— La Ankara a fost semnat 
un protocol privitor la pre
lungirea acordului comercial 
dintre R.D.G. și Turcia. Re
publica Democrată Germană 
va exporta în Turcia motoare 
electrice, generatoare, cauciuc 
sintetic, aparate optice și alte 
mărfuri, și va primi în schimb 
mărfuri tradiționale de export 
ale Turciei, cum sînt tutunul, 
fructe uscate etc.

Reuter, o rezistență îndîrjită 
în regiunea Hajib.

Camera superioară 
japoneză a ratificat 

Tratatul de la Moscova

TOKIO. — Camera Superi
oară a Parlamentului japonez 
a aprobat la 25 mai Tratatul 
cu privire la interzicerea ex-

U.N.E.S.C.O.: Adunare 
consacrată luptei 

împotriva rasismului

LEOPOLDVILLE. — Poliția 
congoleză a blocat numeroase 
străzi din Leopoldville după 
introducerea restricțiilor de 
circulație. Potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, de 
îndată ce se întunecă orașul 
devine pustiu, cluburile de 
noapte, barurile, restaurantele, 
cinematografele și alte loca
luri publice fiind închise de 
autorități.

Pe de altă parte, știri sosite 
din provincia Kivu relatează

VIENA. — Festivalul de la 
Viena a fost inaugurat de 
cancelarul Austriei, J. Klaus, 
în program figurează șase o- 
pere și cîteva concerte festive 
care vor marca 100 de ani de 
la nașterea lui Richard Straus 
și mai multe piese de teatru 
în cinstea aniversării a 400 de 
ani de la nașterea lui Wil
liam Shakespeare.

Aden t Continuă 
ciocnirile intre răsculați 

și trupele britanice

ADEN. — In provincia Rad- 
fan din Federația Arabiei de 
sud continuă luptele între 
trupele britanice si triburile 
răsculate. Unitățile de para- 
șutiști britanici au întîmpinat, 
potrivit relatărilor agenției

Procesul 
de Ia Frankfurt pe Main

FRANKFURT. — La 
Frankfurt pe Main continuă 
procesul foștilor supraveghe
tori ai lagărului de concentra
re de la Auschwitz. Luînd 
cuvîntul în calitate de mar
toră, Maria Widerska Swira- 
towa, care a fost internată și 
în lagărul de la Auschwitz, a 
relevat că doar 10 la sută din 
deținute aveau șansa de a scă
pa de camerele de gazare. 
Totodată ea a arătat că, în 
timp ce era deținută în lagă
rul de femei de la Birkenau 
deținutele erau obligate să 
rămînă toată ziua în picioare, 
iar seara erau supuse unui 
program forțat de gimnastică. 
Cele care nu puteau suporta 
acest supliciu, datorită epui
zării fizice, erau imediat tri
mise de către supraveghetorii 
lagărului în blocul nr. 25, iar 
de aici îmbarcate în camioane 
și transportate spre cremato-

PARIS. — Duminică a avut 
loc la Paris, la sediul 
U.N.E.S.C.O., o adunare con-
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