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NE RĂSPUNDE:u fiecare fila rup
tă din calendarul 
lunii iunie, ne a- 
propiem tot mai 
mult de ziua în 
care va începe 
strîngerea recoltei

cînreiaTinerelului
Muncitor
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de păioase.
în regiunea București, sînt 

de recoltat anul acesta 450 000 
de hectare de păioase. Timpul 
scurt în care trebuie efectua
tă lucrarea pentru a se evita 
pierderile necesită un volum 
mare de muncă, o concentra
re a tuturor forțelor și o or
ganizare chibzuită a lucrului. 
Ca și la însămințat, mecaniza
torii vor executa și in campa
nia de recoltare cel mai mare 
volum de lucrări: peste 350 000 
de hectare cu griu vor fi re
coltate cu combinele. Anul a- 
cesta, cele 47 de stațiuni de 
mașini și tractoare din regiu
nea noastră dispun de o foriâ 
mecanică sporită. Numârui 
tractoarelor care vor participa 
la recoltat și la executarea 
arăturilor este mai mare cu 
peste 1000 față de anul trecut. 
A crescut, de asemenea, nu
mărul combinelor cu 800 bu
căți, iar al preselor de balotat 
paie cu peste 500.

S-au luat din timp măsuri 
ca încă înainte de începerea 
secerișului, întregul parc de 
mașini și tractoare să fie pus 
la punct pînă la cele mai mici 
detalii, astfel îneît la data de 
10 iunie erau gata de lucru 95 
la sută din numărul tractoa
relor, 98 la sută din combine, 
aproape 90 la sută din presele

de balotat paie și circa două 
treimi din numărul batozelor. 
Aceste procente oferă numai 
o imagine de ansamblu asupra 
stadiului în care se află re
parațiile. Pentru că la 10 iu
nie în 30 de S.M.T., reparațiile 
și reviziile tractoarelor, com
binelor, batozelor, preselor de 
balotat paie ca și a celorlalte 
mașini erau terminate, în 
timp ce în celelalte, realizările 
erau sub posibilități. La Ha- 
giești. Vînâtori, Bogdana. Odo- 
beasca și altele, unde n-a exis
tat sufioestă preocupare pen
tru procurarea dxn uinp a păe- 
seîcr și pentru respectarea 
graficului sini oecesare acsm 
eforturi in plus.

Ritmul 6e exi 
parațzîlor a fâs 
in ultima vrem* 
întregul parc de 
pus la punct intâ 1 
începerea secerișt^hz. cs ce£ 
puțin o sâptămini

Acum, in toate se
acordă o mare ra'ită-
îii reparațiilor în fbecare ra
ion a fost altflMtt cte • co
misie din 4—5 spe-r-a_Ljc. ezre 
verifică, pnn sjoâit- sarea 
tehnică a Tnașsmaor reparate. 
Se controlează, de aterrora. 
dacă la brigăzile de tractoare 
s-a complectat stoa£ ăe car
buranți și cum

Ing. Paul Ivan 
vicepreședinte al Consiliului 

agricol regional București

mecanizatorii în vederea cu
noașterii temeinice a reglării, 
funcționării și exploatării ma
șinilor. La brigăzile de trac
toare, a început recepționarea 
mașinilor care se face în pre
zența inginerilor agronomi din 
gospodăriile agricole colective.

O parte din suprafețele o- 
cupate acum cu grîu. orz și 
secară vor fi recoltate de către
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„ZOLELE EMINESCU
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
Oameni de cultură și artă, 

cadre didactice, studenți și e- 
levi s-au întîlnit ieri la Casa 
de cultură a studenților. In 
cadrul „Festivalului Emi- 
nescu" organizat de Filiala 
din Cluj a Academiei R.P.R. 
în colaborare cu Filiala Uni
unii scriitorilor, au rostit cu
vinte omagiale prof. univ. Li- 
viu Rusu și Aurel Rău, redac
tor șef al revistei „Steaua". 
Actori de la Teatrul Național 
clujean au recitat poezii ale 
poetului.

Festivaluri Emhxesex n 
arul Ioc p i» 
și institute dau Clu;, Lt 
trul școlar 11 MJ.U. i-x 
nizat o seară Ewina. 
au recitat pocz & pacuiut 
iar corul școlii x «xerpre*: 
cintece inspirau dia re~rx—-iz 
sale. La biblioteca șeois i-x 
deschis o expanse rr*e cu
prinde cele ruâ reiate lu
crări ale elecH&r — cesexe. 
ilustrații la poezii, xr- referi
toare la. viața fi opera «fcx-c- 
Ivi poet.

★

TG. MUREȘ (de la coresponden
tul nostru)

Pe o căsuță modestă din Tg. 
Mureș, unde a fost odinioară ha
nul „La calul alb“, o placă come
morativă evocă „amintirea popa
sului iăcut aici în vara anului 
1866... de către marele nostru poet 
Mihail Eminescu...“, rînduri care 
evocă prezența poetului cu 98 de 
ani In urmă, In acest oraș.

La Tg. Mureș au avut loc nu
meroase manifestări cu prilejul co
memorării a 75 de ani de la moar
tea poetului. La simpozionul „Emi- 
nescu — luceafărul poeziei romî- 
nești" au luat cuvîntul conferen
țiarul universitar Gavril Scridon, 
decanul Facultății de filologie și 
asistenta universitară Sanda Odaia,

în stațiunile
Stațiunile balneo-climaterice de 

pe litoral, găzduiesc în prezent 
peste 19 000 de oameni ai muncii 
din țară și turiști de peste hotare.

Pentru cei care își petrec în a- 
cest an concediul de odihnă aici, 
s-au făcut intense pregătiri. Pe 
lingă condițiile bune de cazare 
s-au luat măsuri de extindere a 
restaurantelor, de înființare a unor

( upă ploile abundente, căldura din ultimul 
Ia favorizat dezvoltarea rapidă a culturilor. 

‘ rumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr și 
lalte culturi prășitoare au crescut viguroase și 
vegetează bine. Tăioasele au înspicat de mult, 
iar culoarea tot mai aurie a lanurilor de grîu, 
orz și secară anunță apropierea momentului cînd 

va începe recoltatul. Executînd acum lucrările de întreținere pe 
terenurile ocupate cu culturi prășitoare, atît de importante 
pentru recolta din toamnă, lucrătorii din G.A.S., mecanizatorii 
și colectiviștii își îndreaptă tot mai mult atenția spre campa
nia care bate la ușă — secerișul. Strîngerea recoltei de ce
reale păioase este o lucrare ce se cere făcută cu maximum 
de operativitate ; ea concentrează un volum mare de forțe 
de muncă și solicită conlucrarea perfectă a mai multor 
factori. Urmărind lucrările de pregătire a acestei noi cam
panii, începute cu mult timp înainte, ziarul nostru a publicat 
articole și reportaje pe această temă din S.M.T., G.A.S., 
G.A.C.

Pentru că regiunea București are suprafețe foarte mari 
ocupate cu păioase, la recoltatul cărora vor participa forțe 
însemnate, am întreprins zilele acestea o anchetă cu între
barea : „Cum pregătiți secerișul ?“ la care ne-au răspuns : 
ing. Paul Ivan, vicepreședinte al Consiliului agricol regional 
București : Mihai Volintiru, ing. șef la G.A.S. Mavrodin ; 
Victor Mateevici, ing. șef I.R.T.A. București ; ing. agronom 
Sandu Teodor, președintele G.A.C. „24 Ianuarie“-Țigănești; 
Vasile Dan, directorul C.R.R. București; ing. Marin Cimbru, 
președintele Consiliului agricol raional Alexandria și Petre 
Pîrvu, secretarul comitetului U.T.M. din G.A.C. Buzescu. Cu 
acest număr, începem publicarea răspunsurilor primite Ia 
ancheta noastră.

jinit gospodăriile colective în 
revizuirea și repararea seceră- 
torilor-legători, a secerătorilor 
simple, a selectoarelor și a al
tor mijloace din inventarul a- 
cestor unități.

Concomitent cu efectuarea 
reparațiilor, S.M.T. au acordat 
o mare atenție pregătirii, în 
continuare, a mecanizatorilor, 
în perioada aceasta au fost 
școlarizați la centrele de in
struire permanentă de la Că- 
lugăreni. Ciulnița și Roșiori, 
un număr de 950 de mecanici 
de prese. La Urziceni au fost, 
de asemenea, instruiți timp de 
7 zile toți șefii de brigăzi în 
vederea folosirii utilajelor la 
întreaga lor capacitate. Aces
te xnst s-au făcut fără a

stingheri desfășurarea lucrări
lor agricole la ordinea zilei, în 
perioadele cînd nu se putea 
lucra în cîmp. în momentul 
de față, în fiecare stațiune se 
desfășoară instructaje cu me
canizatorii care vor lucra pe 
combine. S-a prevăzut ca îna
inte de începerea recoltatului, 
cu ajutorul inginerilor agro
nomi și al șefilor brigăzilor de 
tractoare să se facă și instrui
rea colectiviștilor care vor de
servi mașinile.

Pentru ca secerișul, arături
le și celelalte lucrări din a- 
ceastă perioadă să se execute 
în condiții bune și la timp, 
pentru ca nici o oră să nu fie 
pierdută, S.M.T. au mai luat 
și alte măsuri care vizează 
direct ritmul de desfășurare 
a lucrărilor. La fiecare S.M.T. 
și la brigăzile de tractoare 
stocul de carburanți, motorină 
și uleiuri existent acum asigu
ră funcționarea neîntreruptă a

Constructorii și montorii de 
pe șantierul de amenajare hi
droenergetică a rîului Bistrița 
au dat în exploatare în terme
nul stabilit primul grup de 
11 500 kilowați la hidrocentrala 
Pîngărați. Aceasta este a patra 
hidrocentrală de pe Valea Bis
triței care produce energie e- 
lectrică în sistemul energetic 
național. Turbinele și genera
torii cu care este echipată a- 
ceastă centrală au fost realizate 
de Uzinele constructoare de 
mașini din Reșița, iar aparata- 
jul stației de transformare de 
110 kilovolți s-a construit Ia 
Uzina „Electroputere“ — Cra
iova.

Datorită utilajelor și instala
țiilor moderne cu care este do
tată centrala se asigură un înalt 
grad de automatizare. La cel de 
al doilea grup electrogen al 
centralei, cu o putere egală cu 
a primului se desfășoară în 
prezent probe tehnologice. Pînă 
Ia 23 August vor mai intra în 
funcțiune noi hidroagregate la 
centralele Zănești, Costișa, 
unde, de asemenea, au loc pro
be tehnologice sau se execută 
montaje.

(Agerpres)

Linii automate
și mașini-agregat
In industria constructoare de 

mașini se extinde folosirea linii
lor automate și mașinilor agregat. 
Pînă acum au fost realizate și 
puse în funcțiune 9 linii automate 
și 94 mașini agregat. Aceste uti
laje, de înalt nivel tehnic, se fo
losesc în prezent la construcția 
autocamioanelor, locomotivelor 
Diesel electrice, sapelor rotative, 
rulmenților etc.

Eficiența economici a aceștor 
echipamente este deosebit de ridi
cată. Astfel, la uzina de tractoa
re unde s-au pus în funcțiune în 
ultima perioadă 17 asemenea 
agregate, s-au înlocuit 35 de ma- 
șini-unelte universale, care ocu
pau o suprafață productivă de 
164. mp. Totodată ’durata manope
rei necesare executării reperelor 
respective a scăzut cu 148 de mi
nute.

CRONICA
(Agerpres)

ACTUALITĂȚII
OMAGIU

La Școala medie nr. 1 din Ca
pitală s-a sărbătorit intr-un ca
dru festiv dezvelirea unui bust al 
lui Nicolae Bălcescu.

Cu acest prilej, directoarea șco
lii, tovarășa I. Cosma, le-a vor
bit elevilor despre trecutul școlii, 
despre elevul Nicolae Bălcescu careal re- (Continuare în pag. a III-a)
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Zile de vacanță in paie
Foto; GR. PREPELIȚĂ

pășind de pe băncile acestei școli, 
avea să devină unul din cei mai 
mari cărturari ai neamului nostru.

Apoi, în ovațiile asistenței, Con
stantin David, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului Popu
lar al raionului 16 Februarie. a 
dezvelit bustul lui Nicolae Băl- 
cesai.

Festivitatea s-a încheiat ca un 
frumos spectacol pe care un nu
meros colectiv de elevi l-a dat cu 
viesa ^Bilcescu* de Cernii Pe- 
trrscsL. Tatexii devi-mierpreți, sub 
zxârxmx-ee artistei Eugenia Ma- 
rin de Ia Teatrul ,C. I. No tiara" 
și a Trvfesoarei de limba rominâ. 
EcxSrrrix Sorohc, au creat un 

enz-rtionuni. Elevii Rrm- 
-lxs-i Asrrd (Nicolae Bălcescu) 
£.~ dssa X-a B, Negroizi (A. G. 
Gclesca-A-ie'. 'â din clasa a X-a 
D. Iran Harta (Chr. Tell) din cla
sa a VlII-a D. eleva Spătaru Gri- 
r-.-a (Tița Bălcescu) din clasa a 
IX-e B, Hm Hori (1. Eliade) din 

x X-m J și toți ceilalți au 
rst -isvlâtiți cu vii aplauze.

HORLA NESTORESCU
Corespondent voluntar

La cererea Consiliului Supe- 
nior al Agriculturii, Studioul 
cinematografic „Alexandru 
Sahia" a realizat noi diafilme 
agricole cu teme privind orga
nizarea teritoriului și preveni
rea eroziunii solului pe tere
nuri arabile, combaterea boli
lor și dăunătorilor la culturile 
de legume, mașini și instalații 
pentru mecanizarea lucrărilor 
în zootehnie.

Celor peste 100 diafilme a- 
gricole difuzate în ultimzil 
timp li se mai adaugă în acest 
an încă 30. Noile diafilme au 
o tematică variată, din toate 
sectoarele agriculturii. Un ci
clu ■ de diafilme ilustrează pro
bleme din domeniul creșterii 
animalelor, altele se ocupă de 
metodele noi care duc la spo
rirea producției de floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, fa
sole, de măsurile pentru folo
sirea rațională a pământului. 
Pentru pomicultori și viticul
tori vor apare diafilme privind 
plantațiile pe terenurile în 
pantă.

(Agerpres)

Tinerii regiunii Galați 
pe stadioane

tinerePeste 14 000 de tineri si 
du: orese^e si satele regiunii Ga
lati, au trecut pînă In prezent pro
bele pentru cucerirea ..Insignei de 
polisportiv". Cele mai bune rezul
tate au fost înregistrate în raioa
nele Tecuci și Pașcani și In orașele 
Galati și Brăila. Participant:: au 
la dispoziție un număr de 150 baze 
sportive simple amenajate în acest

an, echipament și materiale spor
tive în valoare de 200 000 lei.

In același timp, la startul Spar- 
tachiadei Republicane, s-au prezen
tat 274 776 tineri — cel mai mare 
număr de participanți înregistrat 
la o manifestare sportivă de masă 
In această regiune.

(Agerpers)

de /a Ijutiâuhzl Ss±e ©e
iubitori ai poexxi șt-ria drt MB- 
nire, recent, ia secrc erori leși
nată Iui Emutescu. la cere &-<tc 
dat concursul adori ai TeatmRri 
de stat și stodesCIi d Isstztxtnic: 
de teatru și ci Instiîuînhri peâapo- 
gic din localitate. Revista Lterrri 
„Igaz Szo" a dedkat ai aater 
special comesnoririf Joi Es_-
nescu (tălmăciri di* opera poeiu 
lui, eseuri, evocări despre vjcja ș. 
creația lui Eminescu U

Seri literare, carieriste. simpo
zioane, medalioane literare despre 
creația eminesciană au avut fi au 
loc In școli și institute de Învăță- 
mint superior. In fabrici fi la că
minele culturale sătești.

de odihnă
noi localuri publice cu un grad de 
confort ridicat.

Intense pregătiri s-au făcut și în 
stațiunile de la munte. Au fost 
amenajate noi vile la Sinaia, Buș
teni, în stațiunile Sovata, Borsec, 
Tușnad-băi, s-au amenajat vile 
speciale pentru familiștii cu copii, 
la Slănic Moldova a fost dat în 
folosință un restaurant modern.

(Agerpres)

momi L/t un jml de mi
• Startul vacanței 

luatpoate fi
e școlarii bucu- 
reșteni îi așteaptă 
și în vara aceasta 
o vacanță plină de 
bucurii și surpri
ze. Ne-o confirmă 
bogatul program

al comandamentului de orga
nizare a vacanței care ne-a 
fost prezentat de tovarășa CE
CILIA STAN — secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M.

„De la 1 iulie se vor des
chide cele 8 tabere locale pen
tru pionierii și școlarii Capi
talei. Ele funcționează pe ma
lurile lacurilor, în parcuri, la 
unele case de cultură ale ti
neretului, în apropierea unor 
baze sportive și stadioane —

și vor oferi copiilor o bogată 
activitate culturală și sportivă. 
Peste 6 000 de pionieri și șco
lari își vor petrece o parte din 
vacanță în taberele turistice 
organizate în împrejurimile 
Capitalei: la Snagov, pe ma
lul Argeșului, la Mogoșoaia, în 
pădurea Pustnicul, în corturi 
și cabane. Micii turiști vor 
participa la concursuri de cîn- 
tece și poezii, se vor întrece 
în competiții sportive, se vor 
odihni și distra. Tot pentru 
cei mai mici școlari s-a pre
văzut — ca o activitate de 
masă în vara aceasta — învă
țarea înotului; 12 500 de pio-

(Continuare în pag. a III-a)

• Drum bun • Calatorii in lumea
excursioniștilor ! filmului

Vacanța mare des
chide sezonul turis
tic pentru elevii de 
toate vîrstele. li 
poți întîlni pe cres
tele munților sau 
admirînd valurile 
înspumate ale mă
rii, pe străzile Ca
pitalei și la cetățile 
Sucevei, vizitînd u- 
zine, monumente 
istorice, expoziții și 
muzee. Pe jos, ori 
cu autocarele, în 
circuit cu trenul, 
ori cu vapoarele- 
dormitor alunecînd 
pe luciul albas
tru al Dunării,

excursioniștii stră
bat țara în lung și 
în lat pentru a și-o 
cunoaște, pentru a-i 
admira frumusețile. 
De la an la an 
numărul elevilor 
excursioniști a cres
cut atingînd anul 
acesta impresionan
ta cifră de două 
milioane, 
rarii vor 
în vara 
cele două 
de școlari, 
vor vizita pentru 
a-și completa cu
noștințele despre 
geografia și istoria

Ce itine- 
străbate 
aceasta 

milioane 
ce locuri

patriei

cu cîteva 
luni în urmă — a- 
flăm de la O.N.T. 
„Carpați" — agen
țiile și filialele din 
toată țara au în
tocmit proiecte și 
propuneri cu pri
vire la excursiile ce 
pot fi organizate 
pentru elevi, înce- 
pînd de la 15 iunie 
și pînă la 1 septem
brie. Acestea au a-

(Continuare 
în pag. a III-a)

cu imagini 
fața locu-

entru a-i informa 
pe cititorii noștri 
care au intrat sau 
intră peste cîteva 
zile în vacanța de 
vară asupra fil
melor pe care le

vor vedea în această perioadă, 
ne-am adresat tovarășului 
OVIDIU ANDREI — director 
adjunct al D.D.F., care ne-a 
relatat:

„în întreaga țară au fost 
programate numeroase filme 
pentru copii și tineret, a că
ror premieră urmează să aibă 
loc luna aceasta și în lunile 
următoare. Iată cîteva titluri 
pentru tineret: „Golful se nu
mește Elena", „Căpitanul",

„Mă numesc Coja*, „Ocolul 
Pămîntului în 80 de zile", 

,Lumea veselă a 
și altele.

„Cuba 58", „] 
lui Harold Lloyd“
Recent au avut loc în Capi
tală premierele filmelor „Tî- 
nărul de pe vasul Columb" și 
„Cei trei mușchetari" care vor 
fi programate și pe ecranele 
celorlalte cinematografe din 
țară. Dar tinerii, și îndeosebi 
elevii, așteaptă — în afara fil
melor artistice — și filme ca
re să-i ajute să înțeleagă fe
nomene științifice, să adîn- 
cească cunoștințele dobîndite 
în școală. Avînd în vedere a-

(Continuare în pag. a III-a)



PRIETENI DRAGI
CINTECUL Șl

m stat de vorbă zi
lele acestea cu dțiva 
tineri de la Uzi
na metalurgică din 
Galați, despre sta
diul în care se află 
acțiunile de învățare

a cîtecelor și poeziilor.
Iată pe scurt, răspunsurile pri

mite.

Intern la Uzina de vagoane din Arad. In secția scu- 
lerie, la turnătorie, la uzinaj tinerii învață cîntecul 
„Să iii partidului oștean". „Proiesori" : coriști mai 
vechi (maistrul Cornel Țiganu, Anton Milnic sau Ion 
Covaci). In fiecare sector, grupuri de coriști cîntă 
alături de ceilalți tineri.

...Clubul Fabricii „Tricoul Roșu'. In program, seară
cultural-distractivă. Elena Bănățean, solistă cunoscuta, urcă pe 
scenă. De data aceasta, ajutoarea de maistru, responsabilă cultu
rală în comitetul U.T.M., expune tinerilor pianul alcătuit de co
mitetul U.T.M. privind desfășurarea acțiunii de învățare a cînte- 
celor. Apoi, acompaniată, cîntă „Tineret, mîndria țării". Melodia 
răsună limpede, ușoară. Se repetă, frază cu frază, textul mu
zical.

— Să încercăm sa cîntăm cu toții!
Răspunsul se-nfiripă timid, apoi ritmul cîntecului crește. La pu

țin timp după aceea, 80 de tineri plecau în excursie spre Oradea

ÎN ORAȘUL

Dumitru Igescu — lăcătuș, sec
ția construcții metalice : ,Jmi 
place mult poezia. De aceea sînt 
un „abonat*4 permanent al biblio
tecii din uzina noastră. E adevă
rat, nu memorez toate poeziile, 
dar ceea ce îmi place în mod 
deosebit mă străduiesc să rețin, 
citind de mai multe ori. La fel de 
mult îmi place și cîntecul. Mă 
gindesc. că ar fi atractiv și tine
resc ca în mod organizat toți ti
nerii din secția noastră să învă
țăm să cîntăm și să recităm cît 
mai expresiv o poezie".

ția forjă și citeva broșuri cu cân
tece. Aici, am constatat câ tinerii 
nu cunosc textele cântecelor deși 
melodiile — unele — le sînt cu
noscute.

Am discutat despre cîntec și 
poezie, și cu tovarășii Olimpia 
Hulea și Gheorghe Obogeanu, se
cretari ai comitetului orășenesc 
U.T.M. Iată și răspunsurile lor :

Răspunsul a încsput

să fie dat

POEZIA

DE PE MUREȘ
• Să cîntăm cu toții • Poezia în haine 
festive • Spectacol cu 600 interpreți • Un 

concurs disputat

și Băile Victoria. Atunci, în timpul drumului, „răspunsul" s-a des
fășurat larg, tot drumul. Stimulate de comitetul orășenesc U.T.M., 
inițiativele îmbogățite pornesc, într-un adevărat circuit, în toate 
colectivele de tineri. Intr-o recentă consfătuire, la care au parti
cipat 27 de profesori de muzică din oraș, s-a stabilit un întreg 
program de învățare a cîntecelor, cu concursul competent al spe
cialiștilor.

Poezia, prieten statornic și adevărat al tinerilor, am întîlnit-o 
în haine festive duminică dimineața la Teatrul de Stat, iar după- 
amiază, pe scena estivală din parc. Recitatori taientați au ales 
versuri închinate patriei, noilor irumuseți turnate în beton de 
harnicii constructori, versuri de recunoștință și slavă partidului. 
Spectacolul a avut ca interpreți 600 de elevi ai școlilor arădene. 
S-au găsit și modalități practice pentru învățarea poeziilor. Pe o 
tablă în sala care găzduiește adunările generale U.T.M. de ia 
„Tricoul Roșu' au fost scrise, pe rînd poeziile „Patria" de Mihai 
Beniuc, „Țării mele" de Victor Tulbure, „Partidului" de M. Be
niuc, „Slavă eroilor Doftanei' de Maria Banuș. Dinainte, 4—5 ti
neri se pregătesc pentru a recita poeziile. Rusu Maria, Viorica 
Precupaș, Ștefania Niță sînt animatorii acestor întîlniri cu poezia. 
Recitate de mai mulți tineri, într-o ambianță familiară, versurile 
se memorează mai ușor. De curînd, 12 dintre cei mai buni prie
teni ai poeziei s-au întrecut într-un disputat concurs ,.Mihail Emi- 
nescu".

La „Teba“, tinerii se vor prezenta în iața unui juriu care va 
decide „cine este cel mai bun recitator'. Clubul ceferiștilor găz
duiește reușite seri de versuri la „Zilele tinerelului". In zileie 
premergătoare aniversării Eliberării, la cluburi, în parcuri, la că
minele culturale vor avea loc adevărate serbări ale poeziei, or
ganizate cu concursul actorilor teatrului arădean. Poezia îi va în
soți pe tineri și în numeroasele excursii înscrise in planurile or
ganizațiilor U.T.M. Obiective: locuri pitorești, monumente isto
rice, obiective industriale, locuri care amintesc despre lupta po
porului și a partidului. Transcriem un astfel de traseu: pe valea 
Mureșului — la Lipova — Radna — Păuliș, locuri unde s-a dus 
o luptă eroică pentru a ține în loc înaintarea fasciștilor.

Hotărîrea tinerilor arădeni de a întîmpina cea de a 20-a ani
versare a Eliberării patriei nu numai cu rezultate bune în pro
ducție, dar și cu activități cultural-educative qît mai bogate, ti
nerești este sprijinită practic de 
nul de măsuri întocmit în urmă 
cretizeze în acțiuni largi, care 
neri.

Panel lordache — lăcătuș în a- 
ceeași secție : „Am terminat școa
la de meserii din Galați acum doi 
ani. îmi aduc și acum aminte cu 
plăcere de serile de poezie orga
nizate de comitetul U.T.M. din 
școală. Nu știu să cînt, dar poe
zia îmi place în mod deosebit. 
„Zilele Eminescu', care se desfă
șoară acum, mi-au amintit de 
faptul că în școala de meserii, în
vățasem poezia1 „Luceafărul", pe 
de rost. Am convingerea că și a- 
cum dacă ași mai citi-o de 2—3 
ori ași putea s-o recit pe dinafa
ră. Subscriu la părerea lui Dumi
tru Igescu".

La comitetul U.T.M. din uzină 
am întîlnit pe Nicolae Chirilă, 
secretarul organizației U.T.M. din 
secția forjă, și pe Ion Talabă, de 
la turnătorie, membru în comite
tul U.T.M. pe uzină cu resortul 
cultural. Amîndoi s-au străduit să 
ne demonstreze că tinerii cunosc 
cîntece și poezii, „dar că, ce-i 
drept, nu învățate în uzină.**. 
Ne-eu mai spus, de altfel, că exis
tă undeva prin fișetul de la or
ganizația de bază U.T.M. din sec-

Olimpia Hulea — „Cîntecul și 
poezia sînt mult îndrăgite în șco
lile orașului nostru. în acest sens 
pot spune că în multe școli 
(școlile medii nr. 4, 1 ,7,
2, 3 și altele) organizațiile
U.T.M., împreună cu conducerile 
școlilor respective, inițiază cu 
regularitate activități destinate 
învățării cîntecelor și poeziilor. 
Mai puțin, sau mai bine zis de
loc, am rezolvat această problemă 
cu tinerii din întreprinderi. Chiar 
eu am promis acest lucru tineri
lor de la1 Uzina de reparații, dar 
nici pînă în prezent nu mi-am 
îndeplinit făgăduiala.

Tov. Gheorghe Obogeanu este 
literalmente îndrăgostit de poe
zie. Recită din poeziile lui Emines- 
cu, Coșbuc, Arghezi, Beniuc, Labiș 
și mulți alții. Ba mai mult, are o 
bogată experiență în organizarea 
de concursuri de poezie, recitaluri, 
seri literare, întîlniri cu poeți, in- 
suflînd acest lucru și tinerilor. La 
fel de bine știe să organizeze me
dalioane muzicale sau să dea „to
nul' în organizarea unor acțiuni 
de învățare a cîntecelor patrio
tice.

Ne-a surprins însă că la între
barea noastră — în care dintre în-

treprinderile orașului au loc acti
vități destinate învățării de cînte- 
ce și poezii — tov. Obogeanu 
ne-a răspuns cu părere de rău și 
cu multă sinceritate că „aseme
nea activități au avut loc, ce-i 
drept" dar de la o vreme nu se 
mai desfășoară nicăieri în afara 
școlilor, amintite de altfel mai sus 
de tovarășă Hulea.

Firește, una din cele mai im
portante concluzii este aceea că 
tovarășii din Comitetul orășenesc 
U.T.M. Galați n-au luat măsurile 
necesare, pentru ajutarea concretă 
a tinerilor în învățarea de cîntece 
și poezii, iar atunci cînd s-au luat 
asemenea măsuri n-a mai fost ur
mărită îndeplinirea lor. După cum 
și pentru Comitetul regional 
U.T.M. Galați se impune de a 
controla mai atent modul în care 
este sprijinită sau se desfășoară 
în organizațiile U.T.M. acțiunea 
de învățare a cîntecelor și poe
ziilor. Este un lucru de care tre
buie ținut seama imediat, cu atît 
mai mult cu cît situația aceasta 
nu este numai în orașul Galați.

(N. A. — La numai o zi după 
discuția avută cu tov. Gheorghe 
Obogeanu, dîrisul s-a deplasat 
la S.N.G. în vederea reluării de 
către tinerii din acest șantier a 
frumoasei inițiative de învățare a 
cîntecelor și poeziilor. Răspunsul 
la recentul articol a început, așa 
dar, să fie dat concret. ÎI aștep
tăm în continuare).

TUDOREL OANCEA 
corespondentul „Scînteii tineretu

lui" pentru regiunea Galați

Un nou film la căminul cultural (comuna Frumușani, regiunea București)
Foto: SORIN DAN

La 30 de grade
se așteaptă...

De la primele ore ale dimi
neții, salturile termometrului 
prevestesc canicula de peste zi. 
Tinerii clujeni — prevăzători 
— pornesc spre aerul proaspăt 
al pădurilor. Utemiștii organi
zației din secția tăbăcărie ve
getală de la Fabrica de pielă
rie și încălțăminte merg spre 
Someșul Rece. Alți 50 de la 
secția metalurgie — spre Va
lea Drăganului. Cu cei de la 
,,Carbochim“, „Unirea", „Teh- 
nofrig" sau „Libertatea" — 
alți 100 de tineri din diferite 
secții ale fabricii și-au fixat 
întîlnire la cabana Făget. Sînt 
„înarmați" — pe lîngă sacoșa 
cu merinde — cu mingi (de 
volei sau fotbal), aparate cu 
tranzistori, acordeoane, chita
re, mandoline. Locurilor pito
rești cu bătrîne păduri răco
roase, cu apă și plajă îmbie-

vara
tar al comitetului orășenesc 
U.T.M.

— Dar ieri, și toată săptă- 
mîna, termometrul a urcat 
ca-n iulie?!...

— S-a organizat o comisie 
ca anul trecut; am întocmit 
un plan — reia tov. Andreica. 
Intenționăm să-l reluăm săp- 
tămîna aceasta, pentru a re- 
planifica echipele artistice în 
funcție de desfășurarea celui 
de-al VII-lea concurs. Dacă 
sîmbăta viitoare va fi cald...

Același răspuns îl aflăm și 
la tovarășul N. Daisa, secreta
rul comitetului orășenesc pen
tru cultură și artă.

De remarcat: planul cuprin
de manifestări multiple, varia
te ca teme și forme de reali
zare. Sînt cuprinse numeroa
se excursii la obiective econo
mice. frumuseți ale naturii, în 
locuri istorice. (De altfel, e 
capitolul la care se vede cît de 
fals e argumentul „timp întîr- 
ziat" ; s-au realizat citeva zeci 
de excursii, cu sute de tineri; 
în programul lor și-au făcut 
loc și manifestările cultural- 
artistice, și sportul în aer li
ber). Apoi, numeroase mani
festări sportive și — cu loc 
precis, date și ore — progra
me culturale în aer liber.

Dar, în ciuda acestei stricte 
planificări, beneficiarii de 
drept, tinerii, sînt lăsați să aș
tepte. în Piața Păcii, la Cetă- 
țuie nici nu s-au ridicat sce
nele. Acolo unde sînt, rămîn 
goale.

La 7 iunie se mai aștepta 
încă vara. Poate ar fi îndrep
tățit, dacă mercurul termome
trului n-ar fi săltat peste 30 
de grade. E o temperatură de 
care ar trebui să țină seama și 
comisia de organizare a acti
vităților cultural-educative în 
aer liber, Comitetul orășenesc 
U.T.M. Cluj — luînd măsurile 
necesare pentru ca activitatea 
înghețată acum în planuri să 
se reverse pe mult așteptatele 
scene ale stagiunii estivale.

toare li se adaugă sportul, 
cîntecul și voia bună.

...Autobuzele sînt arhipline ; 
baza de transporturi, cu toate 
măsurile luate, abia poate face 
față. La fel și agenția O.N.T. 
încă de la începutul săp-.ămî- 
nii, pentru excursia Cluj—O- 
radea—Băile Victoria se soli
cita „un bilet în plus". Dorin
ței de a cunoaște noua frumu
sețe a patriei i se alătură și 
satisfacerea unei alte pasiuni: 
sportul. La Oradea se dispută 
meciul de fotbal dintre „Cri- 
șul"—„Știința Cluj" ; firesc ca 
suporterii fideli ai echipei clu
jene să o însoțească și-n de
plasare. Locurile prin O.N.T. 
s-au dovedit insuficiente. A 
fost „asaltată" și gara, s-a fă
cut verificarea de drum lung 
a cîtorva sute țle motociclete, 
autoturisme și peste 3 000 de 
tineri la o oră foarte matinală 
au părăsit Clujul în aceeași 
direcție. Odată cu ei, alte 3 
mașini ale O.N.T.-ului s-au 
îndreptat cu muncitori de la 
„Carbochim", „Unirea" și „Li
bertatea- spre Cheile Turzii.

Dar în această duminică de 
cireșar mulți tineri au rămas 
și în oraș. Gătit de sezon, i-a 
întîmpinat ștrandul cu nisi
pul fierbinte și apa proaspătă, 
răcoroasă. Și parcul cu bănci 
așezate în locuri umbroase ; 
cu debarcaderul -— stup de 
iole, caiacuri, bărci; și lacul — 
oglindă ce-mblînzește razele 
puternice ale soarelui. Sur
prindem o discuție într-un 
grup ce se tot uită spre estra
da de lîngă lac :

— Va fi astăzi vreun pro
gram ?

_  ...? ț...
Dar se lasă umbrele serii; 

luna luminează scena estradei; 
e tot goală.

A doua zi am căutat să a- 
flăm la comitetul orășenesc 
U.T.M., la comitetul orășenesc 
pentru cultură și artă măsuri
le luate pentru perioada esti
vală.

— Știți, la noi, timpul e în 
întîrziere — ne spune tovară
șul Ion Andreica, prim secre-

comitetul orășenesc U.T.M. Pla
ca o lună a început să se con- 
cup.rind un mare număr de ti-

VIORICA GRIGORESCU

Formația de dansuri a căminului cultural din co
muna Stoicănești, regiunea Argeș, la faza regio

nală a concursului, desfășurată la Slatina

Foto: TEODOR 1OANEȘ
FLORICA POPA 

IOAN RUS

Pe scena celui 

de-al VII-lea concurs 
■ aza regională a celui de-al VII-lea concurs 

al formațiilor artistice de amatori prilejuiește

I constatarea că activitatea cuiturai-artistică a 
cunoscut și în anul acesta o creștere conside
rabilă a numărului artiștilor amatori, cei mai 

• mulți dintre aceștia dovedind nu o dată o pre
gătire bună, talent remarcabil, repertoriu in

spirat din actualitatea patriei socialiste. La București, pe 
scena Teatrului C.C.S., s-au întrecut ,1a iaza regională, 200 
de formații care au prezentat în zece zile un adevărat fes
tival folcloric mult aplaudat de spectatori. Un festival 
al portului, cîntecului și dansului a fost organizat la 
Pitești cu ocazia încheierii acestei faze a întrecerii la care 
au participat 7 500 de artiști amatori.

în întreaga țară s-au remarcat numeroase colective artis
tice de o desebită valoare interpretativă. în regiunea Banat, 
corurile metalurgiștilor din Reșița, „Ion Vidu" din Lugoj 
precum și al colectiviștilor din Chizătău, dansatorii de la 
„Oțelul roșu", balerinele de la întreprinderea „1 Iunie" din 
Timișoara, fanfara clubului C.F.R. Arad, orchestra de muzică 
populară a casei raionale de cultură din Caransebeș ș.a. 
au demonstrat mari posibilități artistice.

în regiunea Iași, întrecerile actualei competiții au prile
juit o impresionantă desfășurare a celor aproape 35 000 de 
artiști amatori, cu 13 000 mai mulți decît la concursul pre
cedent. Pe lîngă numărul mare de participanți, trebuie rele
vată aici (ca și în alte regiuni) buna valorificare a folclo
rului local, dovedită de numeroase formații. La Constanța 
ori Tulcea (regiunea Dobrogea), Hunedoara, Galați și în 
alte orașe ale țării, întrecerea a fost un minunat prilej de 
verificare largă, cu sute de mii de spectatori, a activității 
complexe desfășurate de artiștii amatori. Juriile concursului 
au acordat nenumărate „note" mari, apreciind astfel — și 
ajutînd printr-o riguroasă selecție — colectivele artistice 
cele mai valoroase, mult mai numeroase ca în alți ani.

La La Tg. Lăpuș La Reghin

■
1 una lui florar a a-

dunat, anul acesta, 
jerbe de culori și 
melodii pe toate 
scenele care au 
găzduit faza regio
nală a întrecerilor 

artiștilor amatori.
In regiunea Iași, după ce du

minică de duminică ne-au în
călzit inima miile de cîntăreți 
și dansatori adunați în centre
le Bîrlad, Pașcani și Vaslui, ul
tima săptămînă a aparținut o- 
rașului și raionului lași, con
cursul fiind găzduit de ospita
liera scenă din Socola.

Sobru și impunător, se im
pune și de astă dată corul ior- 
mat de către muncitorii de la 
Telecomunicații. Au iăcut vîl- 
vă acum nu știu ci ți ani dan
satorii de la Flămînzi, cu „cele 
trei generații"; astăzi idee a 
lor a generat formule asemă
nătoare în raionul Bîrlad, Ne
grești, la Dumbrava-Iași.

Fetele și flăcăii din Păușești- 
lași au impresionat prin au
tenticitatea jocului, și parcă 
țîșnit din robustețea dansului 
lor a electrizat sala un solist al 
dansului și cîntecului popular, 
și acesta e Sandu Alexandru, 
muncitor la Fabrica de mase 
plastice-Iași.

Viața nouă, cu bucuriile și 
realizările ei, e cîntată pe stru
ne felurite dar toate într-un u- 
nison luminos. Brigada Fabricii 
de antibiotice pornește de la 
lupta pentru scăderea prețului 
de cost și îmbunătățirea conti
nuă a ritmului producției, a- 
ceea a constructorilor ieșeni a-

duce poezia noilor cartiere. 
Alături de acestea vine briga
da colectiviștilor de la Muncel- 
Pașcani cu rezultatele ogoare
lor colectiviste, cea a muncito
rilor de la Fabrica de rulmenți- 
Bîrlad.

Fie că e iluierar de la Hîr- 
toape, cobzar de la Flămînzi, Cu 
muzicuța de gură de la Rediu- 
Tatar, sau solist vocal de la In
stitutul de igienă-Iași, fiecare 
solist subliniază că el cîntă sau 
joacă așa cum e „la noi". A- 
cest „ca la nbi" al dansatori
lor de la „Țesătura" sau al fan- 
iarei de la Cozmești-Huși e ca 
în Moldova, e ca în întreaga 
țară în această vară ce se ves
tește bogată in talente depista
te dintre milioanele de oameni 
ai muncii.

„Partidul drag, inimă vie,
A patriei noastre mîndrie" — 

intonează cele 160 de voci ale 
corului din comuna Popești- 
lași, pentru ca imediat exube
ranța juvenilă a dansatorilor 
de la Ateneul orășenesc Tătă- 
rași să simbolizeze o impresio
nantă cunună oferită Partidului 
drag.

Ecourile grave ale corurilor 
din Bîrlad, Huși și Negrești 
încă nu s-au stins, ci se întîl- 
nesc astăzi cu cele pornite din 
Iași, ureînd tot mai sus, aseme
nea zborului de ciocîrlie, spre 
cerul senin al Moldovei. E 
zborul în triluri măiestre al 
rapsodiei lui Enescu, simbol 
nepieritor al talentelor pe care 
le dă un popor liber, comoară 
nesecată de artă autentică.

AUREL LEON

Aproape 800 de spec
tatori și 400 de artiști 
amatori din raioanele 
Lăpuș și Somcuta 
Mare și-au dat întîl
nire în sala de spec
tacole a Casei raiona
le de cultură din Tg. 
Lăpuș. Formația de 
dans al căminului 
cultural din Cufoaia 
(38 persoane) a pre
zentat dansul cu temă 
„Joc de nuntă".

Brigada artistică de 
agitație a căminului 
cultural din Suciu de 
Sus și-a întitulat pro
gramul „20 de ani 
înfloritori". Artiștii 
amatori au vorbit în 
vers și cîntec specta
torilor despre viața 
nouă a satului, bogă
ția ogoarelor unite, 
despre școala nouă cu 
7 săli de clasă, dis
pensarul, cinemato
graful, magazinul u- 
niversal, despre cele 
100 de case noi din 
care nu lipsesc radioul 
și mobila modernă. O 
parte a textului brigă
zii a fost dedicat 
fruntașilor în muncă.

Cîntecele „Țară 
nouă să trăiești", „Ho
ra colectivei", „înflo
rește Lăpușul" și al
tele au .fost interpre
tate de cei 120 de co
riști ai căminului

cultural din satul Ba
ba, raionul Lăpuș, for
mație care a luat 
ființă o dată cu ini
țierea celui de al 
VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de 
amatori.

Evoluția pe scenă a 
formațiilor căminelor 
culturale din raionul 
Somcuta Mare a fost 
de fiecare dată căldu
ros aplaudată. Briga
da artistică de agitație 
din Ardusat a sur
prins în programul 
prezentat realizările 
harnicilor colectiviști 
din această gospodărie 
fruntașă a raionului, 

mulțumirea colectiviș
tilor de aici pentru tot 
ce a dat socialismul 
oamenilor muncii.

Dansul cu temă al 
formației din Mireșul 
Mare, „Dansul gene
rațiilor" în interpreta
rea formației din 
Curtuiușul Mare (90 
de perechi) a plăcut 
în mod deosebit ofe
rind spectacole de o 
înaltă ținută artistică. 
Corul căminului cul
tural din Ardusat, 
dirijat de profesorul 
Valentin Băințan, cîș- 
tigător la mai multe 
faze raionale și regio
nale, este unul din 
cele mai vechi coruri

maramureșene. Inter
pretarea cîntecelor 
„închinare partidului", 
„înflorești, pămînt al 
bucuriei", „Mară, pe 
marginea ta" etc. s-a 
bucurat de un meritat 
succes, dovedind buna 
tradiție a acestuia, 
existent de peste 60 
de ani.

Cîteva cuvinte des- 
pe formațiile din ra
ionul Lăpuș. în gene
ral, repertoriile au 
fost bine alese, tra- 
tînd teme majore cum 
este cazul brigăzii ar
tistice de agitație a 
întreprinderii miniere 
Cavnic. Se impune 
însă ca pe viitor casa 
raională de cultură, 
Comitetul pentru cul
tură și artă, învățînd 
din experiența dobîn- 
dită cu această ocazie, 
să se preocupe cu mai 
multă răspundere de 
selecționarea oame
nilor care compun o 
formație sau alta, să 
îndrume la fața locu
lui formațiile, asigu- 
rîndu-le instructori 
bine pregătiți.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Maramureș

■
 pectacolele pre

zentate (la Casa de 
cultură din Re
ghin) de cele a- 
proape o sută de 
echipe artistice 
(coruri, brigăzi de 

agitație, orchestre, tarafuri 
dansatori, soliști vocali și in
strumentali) ale căminelor 
culturale, sindicatelor și coo
perației din raioanele Reghin, 
Tg. Mureș și orașul Tg. Mu
reș, s-au remarcat prin bogă
ție tematică, varietate și ni
vel artistic.

Romîni, maghiari, sași și-au 
dat întîlnire înălțînd împreu
nă un imn patriei noastre 
dragi, partidului, pentru viața 
minunată pe care o trăim.

...Aproape 60 de fete și flă
căi, bărbați, neveste și copii 
din Sîmbriași (raionul Reghin) 
au prezentat dansul cu temă 
„plantarea pomilor", activitate 
ce preocupă — așa cum a 
sugerat-o și dansul — de la 
copil pînă la omul cărunt, pe 
toată lumea...

Flăcăi și fete dansează a- 
prins un dans al celor de 
17—18 ani, un dans al bucu
riei și al muncii libere. Retră- 
gîndu-se apoi, treptat, ei lasă 
locul generației de neveste și 
bărbați.

...Pe scenă cîntă 22 fluierași. 
Melodia vine de undeva de 
departe, dintre stînci și 
trunchiuri de copaci, aducînd 
cu ea jalea adunată în doina 
străveche. A apărut o rază 
de lumină și melodia s-a în
viorat. Susurul izvorului a 
prins clinchetul de cristal al 
bucuriei. Melodiile devin op

timiste. Degetele fluierașilor 
aleargă, cîntecul creîndu-ți 
un sentiment de descătușare, 
de libertate. Acum soarele 
strălucește puternic. Și spre 
el parcă se-nalță chiotul ve
sel al țapinarului prins în 
vîrtejul dansului, cîntecul co
rului și al fluierașilor din an
samblul folcloric al I. F. Re
ghin.

...Iată un tablou muzical 
coregrafic prezentat de 120 de 
tineri artiști amatori și inti
tulat „Nuntă ca la Luieriu".

Cortina s-a ridicat și-n fața 
sutelor de spectatori a apărut 
aevea satul Luieriu. Un grup 
de fete îmbrăcate în pitorești 
costume naționale au invitat 
oamenii din sat „la o nuntă 
mare / cum n-a fost sub soa
re" anunțînd că „fata harni
că, frumoasă / ce va fi mîine 
mireasă, / e Ana lui Cengher 
Ilie, / prima în gospodărie / 
mire — Ion al Nucului / fala 
colectivului".

O nuntă autentică adusă pe 
scenă într-o transpunere in
spirat stilizată — motiv mi
nunat de prezentare a unor 
tradiții străvechi, a unor dan
suri ca „Bota", „învîrtitele", 
„Călușeriu", „Bătuta călușe- 
riului" și altele, transmise din 
generație în generație.

La Reghin s-au întrecut a- 
proape o sută de echipe ar
tistice și fiecare a adus ceva 
original, propriu, inedit. Ele au 
fost aplaudate la scenă des
chisă, ca semn de prețuire 
pentru măiestria lor artistică.

I. PETRU 
ȘT NECANIȚCHI



Scenă din spectacol
Foto : I. M1CLEA

Box Mîine in finala C. C E. la rugbi

EMINESCU

Prezentarea scrisorilor de acreditare

in R. P.

„Poetul național" — cum l-a 
definit în mod strălucit George 
Călinescu — Mihail Eminescu a 
intrat în legendă încă în viața fi
ind și de peste cincizeci de ani a 
devenit el însuși erou de litera
tură. Despre Eminescu s-au scris, 
alături de atîtea cunoscute ver
suri, poeme dramatice, romane, 
piese de teatru și printre autorii 
lor se numără Jean Bart, Victor 
Eftimiu, Eugen Lovinescu, Cezar 
Petrescu și, evident, Mircea Ște
fănescu.

Cea mai exactă imagine a ma
relui nostru poet ne-o dă, firește, 
inegalabil „Viața lui Mihai Emi
nescu", pe care o datorăm ilustru
lui scriitor și’ critic, academicianul 
George Călinescu. întreaga operă 
dedicată de George Călinescu lui 
Eminescu rămîne, de altfel, pînă 
astăzi, și în viitor, de asemenea, 
monumentul literar cel mai nobil, 
care s-a închinat poetului

Lucrarea lui Mircea Ștefănescu 
se înscrie, în aceste zile de nouă 
sărbătoare a marelui poet, ca un 
prinos de cinste și laudă, ca un 
omagiu nobil și demn de prețu
irea noastră.

Evocarea ce se încearcă astăzi 
pe scena Naționalului bucureștean 
își are izvorul într-un poematic 
scenariu radiofonic care s-a bucu
rat, și continuă să se bucure de 
o largă și binemeritată atenție.

Dramaturgul, care ne-a dăruit și 
alte evocări patriotice, precum 
„Cuza Vodă" și „Matei Millo", a 
dat la iveală astfel, cu acest pri
lej, cum zice și Sică Alexandrescu, 
„prima încercare, — fără îndoială 
îndrăzneață — de a da literaturii, 
ca erou, chipul autentic al lui Mi
hail Eminescu", într-o imagine 
realistă și întemeiată pe adevărul 
faptului istoric în interpretarea 
vieții și operei sale.

Spectatorul întîlnește cu emoție, 
în spectacol, transpunerea scenică 
a multor episoade ale istoriei li
teraturii, ce l-au avut în centrul 
lor pe Mihail Eminescu și care se 
păstrează în memoria noastră cu 
grave rezonanțe. Scenele, alter- 
nînd, ni-1 înfățișează pe Eminescu 
la Viena, în anii lui de studenție, 
alături de Slavici și Chibici, în 
clipele and izbîndește Comuna și 
vestea îi inspiră poetului „împărat 
și proletar*, apoi la Iași, la Juni
mea, cu Titu Maiorescu și Ne
gruzzi, la Iași cu Veronica Miele, 
la Iași cu Ion Creangă, la Bucu
rești cu Caragiale și Slavici, in 
redacția „Timpului" și, tot aid, 
din nou cu Veronica Miele, și ia
răși la ședințele Junimii citind 
„Scrisoarea a IlI-a" și întikun- 
du-1 pe Alecsandn.

Dramaturgul evocă, cum spu
neam, în scurte episoade încăr
cate de atîtea nobile ecouri pen
tru public, atmosfera vremi: și 
drama lui Eminescu. Se face dem
nă de reținut ideea care l-a con
dus pe Mircea Ștefănescu la ima
ginea unui Eminescu, nu pesimist 
incurabil și fatalist, nu izolat de 
vremea și de epoca sa, ci așa cum 
a fost cu adevărat : trăind, cum 
însemna Ion Slavici, „nu prin 
sine și pentru sine, ci prin lumea 
în care-și petrecea viața, și pen
tru ea".

de

—

Sala compiesoarelor pentru a- 
zot lichid a Combinatului de 
îngrășăminte azotoase-Piatra 

Neamț

Foto : AGERPRES

Mircea Ștefănescu
scena Teatrului Național

n I. L Caragiale"

Aseară pe stadionul Dinamo s-au 
desfășurat semifinalele turneului 
internațional de box. La cat. grea, 
V. Mariuțan (Dinamo București) a 
dispus la puncte de polonezul Ku- 
bacik (Gwardia). Campionul țării 
la cat. mijlocie Ion Monea (Dina
mo) l-a învins la puncte pe Graf 
(Dynamo Berlin). O bună impresie 
a lăsat boxerul polonez Josefowicz 
(semigrea), învingător la puncte 
în fața maghiarului Feher (Dozsa). 
Iată alte rezultate mai importante: 
I. Pifu (Dinamo București), b p. 
Knut (Gwardia), Olech (Gwardia). 
b. p. Takâcs (Dozsa) ; A. Verdes 
(Dinamo București) b. ab. Lehman 
(Dynamo Berlin) ; Kulesza (Gwar
dia) b. p. Crudu (Dinamo Bucu
rești).

Finalele turneului se vor desfă
șura duminică dimineața de la ora 
10 pe stadionul Dinamo după cum 
urmează (în ordinea categoriilor) 
Olech — Davidescu Verdes — 
Rekawek ; Kulesza — Wolfgang ; 
Dasal — Kâlay ; Dumitrescu — 
Hanjal ; Pițu — Bauer; Erdely — 
Olteanu ; Monea — Fabiech ; 
Gheorghiu — Josefowicz ; V. Ma
riuțan — Linhard.

★

Astă-seară de la ora 20 pe rin
gul montat
Dinamb se 
ternațional 
zentativele 
dei.

io incinta stadionului 
va disputa meciul in- 
de box dintre repre- 

R. P. Romîne și Olan-

(Agerpres)
care ni-I descrie Mir-

Grivița Roșie“~„Stade Montoîs“
O altă echipă 

romînească — 
campioana țării 
la rugbi, „Gri
vița Roșie" — 
a ajuns pînă în 
finala „Cupei

campionilor europeni". Dumi
nică, pe stadionul „23 Au
gust”, începînd de la orele 
18, rugbiștii feroviari vor dis
puta trofeul pus în joc împreu
nă cu prestigioasa campioană 
a Franței pe anul 1963, Stade 
Montois din Mont-de-Marsan. 
Este pentru a doua oară cînd 
rugbiștilor romîni li se oferă 
prilejul de a cuceri această 
cupă: acum doi ani aceeași 
echipă bucureșteană a cedat în 
finală puternicei echipe fran
ceze din Beziers. Vor reuși, 
de astă dată,. rugbiștii fero
viari să învingă și să aducă ast
fel cea de a patra cupă a cam
pionilor europeni la București? 
Reamintim că anul acesta trei 
echipe romînești („Voința" 
București și „C. S. M.“ Cluj 
la tenis de masă și „Rapid" 
București la handbal au cucerit 
prețiosul trofeu.

încercînd să aflăm răspunsul
Eroul pe 

cea. Ștefănescu e un visător pasio
nat, un înflăcărat luptător, dornic 
de viață, avîntat, demn și intran
sigent, (citîndu-1 pe Caragiale) 
„un om dintr-o bucată și nu din- 
tr-una care se găsește pe toate 
cărările. Dar un om care a sufe
rit și îndurat mai mult decît s-ar 
putea închipui și care a sfîrșit a- 
tît de trist sub povara nemiloasă 
a indiferenței strîmbei alcătuiri 
sociale în care și-a petrecut viața.

Firește, dramaturgul nu putea 
epuiza, în evocarea sa, tot ceea 
ce era demn de interesul unei 
astfel de lucrări, după cum nici 
momentele selectate nu se bucură, 
toate, de o foarte solidă construc
ție. Sînt cele mai multe, schițe, 
unele fugar desenate, cu price
perea ce-1 caracterizează pe Mir-

CRONICA
DRAMATICA

cea Ștefănescu, evident, dar une
ori destul de subțire.

Bine surprinse, în cîteva crochi
uri de replică, personaje precum 
Caragiale, Creangă, Slavici și Titu 
Maiorescu, asupra căruia drama
turgul a insistat, deși poate că se 
putea încă accentua rolul pozitiv 
al acestuia în afirmarea valorii Iui 
Eminescu. în sfîrșit, frumos reali
zată idila Eminescu-Veronica Mi
ele, aceasta din urmă desenată cu 
multă delicatețe, ca de altfel și 
amorul lor devenit legendar, por
nind de la un criteriu judicios cu 
pnvire la această dragoste ce 

istoria noastră literară
cu o pagină din acea cronică a 
murilor iubiri care îmbogățesc 
pentru veacuri lirica unei litera-

îeai

Nu putem însă să nu observăm 
ci momentul nebuniei lui Emi
nescu e adus în scenă cu o insi
stență, ce nn ni se pare a fi fost 
absolut indispensabilă evocării, 
care ar fi putut foarte bine să-l 
sugereze doar. De altfel, acest 
numeai este accentuat ușor și de 
regie și, normal, de către inter
pret, incit rezerva noastră se ex- 
tinde in genere asupra episodului, 
poate și dramaturgie nu îndestul 
de pes la punct. Sînt observații la 
un text dramatic pe care l-am 
subliniat mai înainte ca plin de 
căldura dragostei pentru marele 
nostru poet. Indiscutabil cum zice 
și George Ivașcu în foarte fnnnosul

r.i i iii iiiiiiiii
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• ȘTABUL VACANTE! 
POATE El HAI
(Urmare din

în Va ța ino- 
ștrandurile Tei, Obor, 
tului și Palitul pionie-

nieri și elevi vor 
tul la {' ’ "
Tineretului 
rilor, după care vor participa 
la concursul pentru cel mai 
bun înotător. O altă manifes
tare, care va atrage cu sigu
ranța mii de copii, va fi cam
pionatul de fotbal pitici, a 
cărui finală se va desfășura la 
16 august pe stadionul „23 Au
gust". Iar pentru copiii din 
noile cartiere ale orașului se 
organizează cluburi în colabo
rare cu comisiile de femei. Ele 
vor funcționa în Piața Amzei, 
cartierele Floreasca, Drumul 
Taberei si altele.

între 1—5 iulie se vor des
chide cele 8 cluburi ale ele
vilor școlilor medii și profe
sionale. Și aici programele 
prevăd activități în aer liber, 
manifestări culturale, nume
roase întreceri sportive.

Peste 150 000 elevi din Ca
pitală vor participa la drume
ții și excursii. S-au stabilit 
itinerariile, însoțitorii; odată 
cu prima zi de vacanță turiș
tii vor porni la drum.

Dacă consulți programele 
de vacanță ale taberelor și 
cluburilor te impresionează 
varietatea manifestărilor pro
puse de elevi pentru a fi or- 

? în cinstea zilei de 23 
Concursuri de cîntece 

și poezii, întîlniri cu activiști 
‘ l și participanți la în

armată, vizitarea o- 
biectivelor social-economice 
construite în anii puterii

caiet-program al spectacolului, „E 
greu ca geniul să intre în tipare 
dinainte constituite — cum sînt, 
desigur, și limitele artei teatrale. 
Dar în gestul temerar al autoru
lui trebuie să vedem omagiul 
cald pe care, în atîtea chipuri, 
cultura noastră de astăzi îl aduce 
luceafărului poeziei romînești“.

Spectacolul se bucură de direc
ția de scenă a artistului poporu
lui Sică Alexandrescu și de cola
borarea actorilor Costache Anto- 
niu (Alecsandn), Al. Giugaru 
(Ion Creangă), Ion Finteșteanu 
(Titu Maiorescu), Marcel Ange- 
lescu (I. L. Caragiale), N. Bran- 
comir (Iacob Negruzzi), Nicu 
Dimitriu, Ion Mânu, Victor Mol
dovan, nume prestigioase ale pri
mei noastre scene, prezențe ce 
dau greutate rolurilor și fac să 
vibreze emoția spectatorilor că
rora le evocă celebre pagini de 
istorie și istorie literară cu arta 
lor binecunoscută. E greu să dis
tingi între aceste prezențe, dar nu 
ne putem opri să nu spunem că 
ni s-a părut admirabil Ion Fin
teșteanu în Titu Maiorescu, ca de 
altfel Al. Giugaru în Ion Creangă, 
încît cred că nu greșesc spunînd 
că au realizat scenic aproape ima
ginea imaginată de noi a eroilor 
lor.

Protagoniștii evocării; Mijlail 
Eminescu și Veronica *MicFe; au 
fost doi studenți ai . Institutului 
de teatru, Ion Carâmițru și Valeria 
Seciu. A fost o alegere izbutită și 
atît regizorul cît și tinerii debu- 
tanți pe scena b&ționalului sînt 
de felicitat.

Ion Caramitru a găsit foarte a- 
desea posibilitatea de a sugera 
zbuciumul și flacăra lăuntrică a 
poetului, și cîteva ipostaze 
demn de reținut, îndeosebi 
din prima pârte, pentru 
partea a doua. Și îndeosebi 
nai, ne-a apărut prea tînăr
pentru a șuiera cu toată puterea 
de transmisie momentul respectiv 
din biografia poetului. Valeria 
Seciu e al treilea student care 
urcă podiumul Naționalului în 
primăvara aceasta și interpretarea 
ei ilustrează, o dată cu realizarea 
frumoas^ a rolului Veronica Mi
ele, aptitudini actoricești deosebite.

La reușita evocării și-au adus 
contribuția scenografii Mihai To
fan (decoruri) și Al. Brătășanu 
(costume), compozitorul Alfred 
Mendelssohn, pentru a ne dărui 
un spectacol în care ținuta arti
stică sporește noblețea omagiului.

îl fac 
cele 

că în 
în fi- 
totuși

DINU SARARU

CUM PREGĂTIT! SECERIȘUL?
(Urmare din pag. 1)

mașinilor pe 15 zile, în timp ce 
campania de recoltare e pla
nificată să dureze 10—12 zile. 
Sînt pregătite 88 de ateliere 
mobile dotate cu scule și piese 
de schimb care, în campanie, 
vor fi prezente acolo unde e 
nevoie, înlăturînd cu operati
vitate defecțiunile ivite.

Arăturile adînci de vară (lu
crare deosebit de importantă), 
vor fi executate paralel cu re
coltatul cerealelor. în acest 
scop, va fi organizat schimbul 
doi pentru un mare număr de 
tractoare, folosindu-se, în afa
ră de mecanizatorii cu vechime 
în meserie, și cei peste 1 500 
de elevi absolvenți ai școlilor 
profesionale de mecanici a- 
gricoli din regiune, aflați acum 
în practică.

O atenție deosebită va tre
bui acordată, tot timpul cam
paniei, întreținerii zilnice și 
periodice a tuturor mașinilor, 
în acest scop, prima oră de 
lucru va fi obligatoriu rezer
vată pentru curățirea, degre- 
sarea, alimentarea și ungerea 
mașinilor. în felul acesta a- 
vem garanția că mașinile vor 
funcționa bine, fără întreru
peri.

Un ajutor prețios la pune
rea în aplicare a acestei mă
suri îl așteptăm din partea 
organizațiilor U.T.M. care, 
prin grupele U.T.M. din bri
găzi, pot să desfășoare o acti
vitate practică, concretă pen
tru ca tinerii mecanizatori să 
respecte cu strictețe procesul 
tehnologic de întreținere a 
mașinilor.

în sol fiind încorporate can
tități mari de apă, datorită 
ploilor abundente, există con
diții bune pentru însămînțarea 
unor suprafețe mai mari cu 
culturi duble. De aceea meca
nizatorii verifică acum, semă- 
nătorile pe care le vor folosi 
la. însămînțarea imediată a a- 
cestor culturi.

Eforturile mecanizatorilor 
vor da rezultate bune dacă și 
ceilalți factori care concură la 
reușita campaniei își vor face 
datoria. în legătură cu aceas
ta, am vrea să subliniem cîte
va lucruri. Gospodăriile colec
tive să asigure un număr sufi
cient de oameni pe mașini 
care să lucreze pînă la termi
narea recoltatului; să ajute 
brigăzile de tractoare în 
transportul carburanților de la 
sediile brigăzilor, la punctele 
de lucru, evitînd astfel depla
sarea neproductivă a tractoa-

relor ; paiele care rămîn în 
urma combinelor să fie ridica
te imediat, iar acolo unde co
lectiviștii recoltează cu mijloa
cele proprii, clăile să fie făcu
te la distanțe mai mari și în 
linie dreaptă, creînd astfel 
cîmp liber tractoarelor pentru 
executarea arăturilor. Anul 
trecut, în timpul campaniei de 
recoltare, S.M.T. au întîmpinat 
unele greutăți din partea cî- 
torva gospodării colective din 
raza S.M.T. Rîioâsa, Orbească, 
Băneasa, Cocioc, Vînători și 
altele care, n,u au asigurat, în 
raport cu nevoile existente, 
colectoare de paie, saci și sal
tele pentru colectarea plevei.

Socotim că cu ceea ce s-a 
realizat pînă în prezent, la 
care se vor adăuga și alte mă
suri, secerișul va găsi 
bine pregătite ; viteza 
la recoltat cu combina 
la 31 000 de hectare, cu 
pe 4 500 hectare mai mult de
cît viteza realizată în anul 
precedent.

în felul acesta campania de 
recoltare va dura chiar mai 
puțin decît ne-am propus.

la această întrebare, i-am vi
zitat, la unul din ultimele an
trenamente, pe jucătorii bucu- 
reșteni. Seriozitatea și atenția 
pregătirilor, pe de o parte, at
mosfera de optimism și încre
dere ce domneau în rîndurile 
lotului feroviar, pe de altă 
parte, ne fac să credem că echi
pa noastră campioană are șan
se bune de a termina cu o vic
torie partida de mîine. De alt
fel, antrenorul N. PĂDUREANU 
ne-a vorbit despre încrederea 
de care este animată întreaga 
echipă, asigurîndu-ne totodată 
că toți jucătorii vor lupta neo
bosit pentru a obține victoria, 
dată fiind, mai ales valoarea 
deosebită a adversarului — 
despre care se spune că este 
astăzi cea mai omogenă e- 
chipă de club din Franța. 
Trebuie să arătăm, în a- 
cest sens, că în rîndurile e- 
chipei Stade Montois activea
ză cîțiva dintre cei mai repu- 
tați rugbiști francezi, cum sînt 
de pildă, internaționalii Andre 
și Guy Boniface, Darrouy, A- 
mestoy, Cazals, Dauga, Tignol 
și alții, în majoritatea lor cu- 
noscuți și apreciați de publicul 
bucureștean. O trăsătură carac
teristică echipei franceze este 
jocul ei ofensiv și deschis, tră
sătură care, mai ales în ultimul 
an, este proprie și echipei 
„Grivița Roșie". Aceasta ne 
îndreptățește să așteptăm un 
spectacol atractiv de ridicată 
valoarea tehnică.

Meciul de mîine va fi condus 
de italianul Silvio Pozi, de a- 
semenea bine cunoscut publi
cului bucureștean.

S. IONESCU

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a primit 
vineri la amiază la Consiliul 
de Stat pe domnul Tsvi Aya- 
lon, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calita
te de trimis extraordinar 
ministru plenipotențiar 
Izraelului la București.

în cuvîntul său, ministrul 
Izraelului a declarat că va de
pune toate eforturile pentru 
ca relațiile dintre cele două 
țări să se dezvolte în intere
sul păcii și al colaborării in
ternaționale.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, a urat 
bun venit ministrului Izraelu
lui, asigurîndu-1 că în activi
tatea sa se va bucura de spri
jinul Consiliului de Stat și al

Și 
al

guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și ministrul Izraelului, 
Tsvi Ayalon, a avut loc o 
convorbire.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au asistat Grigore 
Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, și Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Ministrul Izraelului a fost 
însoțit de domnii : Mordechai 
Avgar, consilier, Gideon Sha
mir, prim-secretar, și Yaakov 
Arnon, al doilea secretar al 
legației.

(Agerpre3)

Fotbal

INFORMAȚII
Vineri la amiază, Alexandru 

Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a ofe
rit un dejun cu prilejul vizi
tei pe care i-a făcut-o înaltul 
comisar pentru energia atomi
că al Franței, prof. Francis 
Perrin, cu soția.

Au luat parte Ilie Murgu- 
lescu, 
R. P.
Horia 
țeica, 
junct al ministrului afacerilor 
externe, și ing. Popa Stoica, 
membru în Comitetul pentru 
energie nucleară. A participat, 
de asemenea, Jean-Francois 
Noiville, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Franței la Bucu
rești.

în timpul dejunului a avut 
loc o discuție amicală, cordia
lă, între vicepreședintele Con
siliului de Miniștri și înaltul 
comisar.

președintele Academiei 
Romîne, academicienii 
Hulubei și Șerban Ți- 
Pompiliu Macovei, ad

S.M.T. 
zilnică 
ajunge 
aproa-

Pe stadionul „23 
August“ din Capita
lă, se dispută astăzi, 
cu începere de la ora 
ÎS, meciul de fotbal 
pentru categoria A, 
dintre echipele Stea- 
ua și Știința Cluj. 
Repriza a doua va fi 
transmisă la radio,

pe programul I, de la ora 18,55.
Sta(iile noastre de radio vor 

transmite duminică, alternativ, în- 
cepînd de la ora 18,50, aspecte 
din repriza a Il-a de la finala 
„Cupei campionilor europeni” la 
rugbi : „Grivița Roșie” București— 
Stade Montois (Franfa) și de la 
meciul de fotbal C.S.M.S. Iași— 
Știința Timișoara. Transmisia se 
va face pe programul I.

(Agerpres)

★
Ambasadorul James Dalton 

Murray, a oferit o recepție la 
reședința sa cu ocazia sărbă
torii naționale a Marii Brita
nii — ziua nașterii reginei Eli- 
sabeta a Il-a.

Au luat parte Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, acad. 
Petre Constantinescu-Iași și 
Roman Moldovan, membri ai 
Consiliului de Stat, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale, ai grupului 
parlamentar romîn pentru re
lațiile de prietenie Romînia — 
Marea Britanie, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Dr. Abdoulaye Singare, mi

nistrul educației naționale din 
Republica Mali, care se află 
în țara noastră la invitația 
Ministerului învățămîntului, a 
lost primit vineri dimineața de 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului.

La întrevedere, la care s-au 
discutat probleme de învăță
mânt și educație, au mai parti
cipat Costin Nădejde, adjunct 
al ministrului învățămîntului 
și funcționari superiori din a- 
celași minister.

în continuare, oaspetele a 
vizitat complexul de cămine 
studențești din cartierul Gro
zăvești, Palatul Pionierilor și 
a făcut o plimbare prin oraș.

★
Vineri dimineața a părăsit 

Capitala, înapoindu-se în pa
trie, delegația Uniunii Ziariș
tilor din R. P. Bulgaria, care 
la invitația Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă ne-a vi
zitat țara.

Delegația, condusă de Ilia 
Kiulovschi, vicepreședinte al 
Uniunii și redactor șef al zia
rului „Otecestven Front", a 
vizitat întreprinderi industria
le, unități agricole socialiste, 
instituții de cultură din Ca
pitală, din diferite regiuni ale 
țării, precum și litoralul Mă
rii Negre. Oaspeții bulgari 
s-au întîlnit cu ziariști ro
mîni și membri ai conducerii 
Uniunii Ziariștilor.

★
Vineri dimineața, Duncan M. 

Weatherstone, lordul primar 
al orașului Edinburg, din An
glia, a făcut o vizită la Sfatul 
Popular al Capitalei, unde a 
fost primit de Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului Popular al 
Capitalei și de alți membri ai 
Comitetului executiv.

Oaspetele s-a interesat, 
printre altele, de activitatea 
sfatului popular, despre mo
dul cum este gospodărit orașul 
și perspectivele de dezvoltare 
ale Bucureștiului.

în continuare, lordul primar 
al orașului Edinburg a vizitat 
unele din noile cartiere bucu- 
reștene și Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii".

(Agerpres)

Noi construcții în orașul Tirgoviște
Foto: AGERPRES

ION MEDOIA 
profesor

Noi spatii comerciale
Rețeaua comercială a regiu

nii Banat va fi extinsă anul 
acesta cu încă 34 de unități 
comerciale noi. La Timișoara, 
Reșița, Anina, Arad, Caran
sebeș, vor lua ființă 19 maga
zine alimentare și 11 metalo- 
chimice. Pînă în prezent, la 
Timișoara au fost date în fo
losință un complex comercial, 
un laborator de înghețată, o 
braserie. A fost modernizat și 
dotat cu mobilier nou magazi
nul de confecții „Eleganța".

Introducere la un jurnal de vacantă
populare, a muzeelor și locu
rilor legate de lupta revolu
ționară a partidului, con
cursuri, întreceri sportive, șe
zători, focuri de tabără — 
iată numai cîteva din acțiu
nile ce vor fi organizate la 
propunerea elevilor. Cîteva 
din aceste manifestări merită 
sa fie cunoscute mai în amă
nunt.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
în colaborare cu Palatul pio
nierilor, a lansat un „Album 
ștafetă", care va circula în 
toate taberele și în care vor 
fi înscrise fapte pionierești în 
cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei. 
Cu ocazia focului de tabără 
tradițional, care se va ține în 
ziua de 20 august, Albumul va 
fi înminat comitetului orășe-

nesc de partid. La focul de 
tabără cu tema „Te slăvim, 
Romînie socialistă" cei 2000 de 
pionieri participanți vor da 
glas prin cîntec, vers și dans 
dragostei lor fierbinți față de 
partid pentru copilăria ferici
tă pe care o trăiesc. Tot la 
Palatul pionierilor se va orga
niza, în preajma marii sărbă
tori, un carnaval al copiilor, 
va avea loc un festival cu cele 
mai frumoase cîntece și poe
zii despre partid ; 2 000 de co
pii vor participa la o mare 
serbare pionierească închina
tă sărbătorii Eliberării pa
triei.

în toate taberele și clubu
rile se va organiza un con
curs „Cine știe, răspunde" in
titulat „Mărețele realizări ale 
patriei noastre socialiste în

cei 20 de ani de la Eliberare", 
la care vor participa zeci de 
mii de elevi. Și, în sfîrșit, e- 
levii Capitalei vor participa la 
o acțiune interesantă — „Pe 
urmele insurecției armate din 
August 1944", cu care ocazie 
vor vizita casele memoriale și 
locurile care vorbesc de lupte
le din August 1944, se vor în- 
tîlni cu militari, participanți 
la insurecție.

Chiar această succintă enu
merare oferă tabloul numeroa
selor și interesantelor activi
tăți la care sînt invitați să 
participe elevii Capitalei. La 
reușita fiecărei acțiuni în par
te își dau concursul activul 
U.T.M., conducerile școlilor, 
cadrele didactice și înșiși 
levii, care vor participa 
numai ca spectatori,

• organizatori, folosindu-și ta
lentul și fantezia pentru ca 
fiecare zi de vacanță să con
tribuie la recreierea lor, la 
îmbogățirea cunoștințelor.

• CĂLĂTORII ÎN LUMEA
FILMULUI
(Urmare din pag. I)

ci și

e-
nu
ca

cest lucru, am programat și 
filme de popularizare a știin
ței ca : „Din praf și pulbere", 
o producție a studioului Sahia, 
„Natură prevăzătoare", „Gră
dina botanică din Batumii", 
„Lumea minunată a lui Karel 
Zemann" și altele. Pe cei mai

• Drum
(Urmare 

din pag. I)

jutat comandamen
tele de organizare 
a vacanței elevilor 
să stabilească pro
gramul, itinerariile, 
colectivele de șco
lari care vor porni 
în excursii.

în funcție
particularitățile de 
vîrstă, de locurile 
vizitate pînă acum, 
elevii vor pleca in 
excursii în jurul o-

de

bu n excursioniștilor
rașelor, în regiuni, 
în țară. Astfel 6 000 
de elevi din Dobro- 
gea își vor vizita 
regiunea și Capi
tala, 3 000 de elevi 
din Baia Mare vor 
vizita Capitala, li
toralul, Banatul și 
Hunedoara; din De
va peste 
levi vor 
regiune 
încheia 
poposind 
pitală.
excursii îi așteaptă

1 000 de e- 
pleca prin 
și-și vor 
excursiile 

în Ca- 
Frumoase

pe elevii din Ar
geș : ei vor merge 
la Hidrocentrala „16 
Februarie", vor 
străbate Valea Ol
tului și Valea Pra
hovei. Cîteva mii 
de elevi din Bacău 
și-au propus în a- 
cest an să cunoas
că Mpldova, de la 
vechea cetate de 
scaun — Suceava — 
și pînă la Dunăre 
— vizitînd Gala- 
țiul. Din itinerarii- 
le lor nu lipsește

vizitarea marilor u- 
zine chimice, plim
bările pe lacul Bi- 
caz, popasurile la 
Cetatea Neamțului. 
Este aproape cu ne
putință să fie con
semnate toate dru
murile ce vor fi 
străbătute de elevi 
în vara aceasta. 
Alături de traseele 
cunoscute, O.N.T. a 
înscris în anul a- 
cesta noi itinerarii 
— Delta Dunării, 
Munții Făgăraș etc.

I

permite 
cunoaște- 

monumentalei 
a patriei

— care vor 
elevilor 
rea 
naturi
noastre.

Pentru atragerea 
marii mase a elevi
lor în excursii li 
s-au creat nume
roase avantaje: re
duceri pînă la 50 
la sută din costul 
transportului pe 
C.F.R., mari redu
ceri la prestarea 
celorlalte servicii 
(masă, cazare trans-

portul cu autocare
le etc.). De aseme
nea, O.N.T. a asigu
rat o largă rețea de 
ghizi și însoțitori 
competenți care-i 
vor ajuta pe elevi 
să cunoască cele 
mai interesante lu
cruri din itinerarii
le pe care le stră
bat.

Așadar, pregătiri
le fiind făcute, 
drum bun excursio
niștilor !

mici școlari îi așteaptă filme 
de păpuși și desen animat cu 
subiecte din lumea minunată 
a basmelor. Ei vor putea vi
ziona „Puișorul colorat", „Mi
ca privighetoare sfioasă", 
„Licuriciul", „Poveste pentru 
bătrînul cedru" și multe al
tele.

Elevii vor sărbători în a- 
ceastă vacanță — alături de 
întreg poporul — 20 de ani de 
la Eliberarea patriei noastre. 
Și filmul va face cunoscute 
pagini din istoria luptei parti
dului, își va aduce contribu
ția la educarea dragostei față 
de patria și partidul nostru. 
In acest sens, am prevăzut să 
reluăm anumite filme va
loroase cum ar fi: „Valurile 
Dunării", „Lupeni 29", „Stră
zile au amintiri'’, „Setea”. De 
asemenea, va fi prezentat în 
premieră filmul „Străinul" 
după romanul cu același nume 
al scriitorului Titus Popovici. 
Alături de această premieră, 
vor mai fi prezentate docu
mentarele „Republica Popu
lară Romînă", „Pagini de 
istorie", „Memoria orașului 
meu", „Doftana" etc. Și, în 
sfîrșit, la cererea unor co
mandamente de organizare a 
vacanței, în mai multe centre 
din țară s-a prevăzut pro
gramarea unor filme urmărind 
o idee tematică. Astfel, în 
Banat, București și în alte o- 
rașe s-au grupat filme docu
mentare și artistice sub titlu
rile : „Să ne cunoaștem pa
tria", „Cîntare Romîniei so-

cialiste", „Realizările poporu
lui nostru în anii puterii 
populare" etc.

Direcția difuzării filmului a 
luat măsura în acest an ca 
taberele de odihnă care nu 
sînt înzestrate cu aparate de 
proiecție proprii să fie de
servite de caravanele cinema
tografice, pentru a nu-i lipsi 
pe școlari în cele 2—3 săptă- 
mîni pe care le petrec în ta
bără de plăcerea de a viziona 
un film. De asemenea, s-au 
stabilit la toate cinematogra
fele tarife reduse pentru elevi.

Aceste manifestări comune 
în toate orașele și satele țării 
vor fi îmbogățite în funcție 
de inițiativa unor întreprin
deri regionale de difuzare a 
filmului, de colaborarea care 
va exista între acestea și co
mandamentele de organizare 
a vacanței. Asemenea inițiati
ve se fac de pe acum simțite. 
Astfel, întreprinderea din ora
șul București a stabilit de pe 
acum 14 cinematografe care 
organizează matinee cu filme 
speciale pentru tineret și co
pii, a organizat cîteva întîl
niri între copii și realizatorii 
unor filme de desen animat. 
Intr-un mod interesant oferă 
și întreprinderea din Deva 
producțiile cinematografice 
destinate elevilor în această 
vacanță. Astfel, a fost ame
najată o grădină specială pen
tru micii spectatori, filmele 
sînt programate cu discernă- 
mînt, urmărindu-se în primul 
rînd criterii educative.

Sperăm ca aceste măsuri 
să-și aducă contribuția la asi
gurarea unei vacanțe frumoa
se celor mai tineri spectatori 
ai noștri.



GENEVA FILM CU „RAPSODIA f

In Comitetul celor ROMÎNĂ-- LA S.U.A.: Vizita delegației
însemnări

18 state
TELEVIZIUNEA FRANCEZĂ romîne la Dallas

Intervenția reprezentantului 
R. P. Romine

GENEVA 12 (Agerpres). — 
In ședința din 11 iunie a Co- 
miletului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva 
a lut cuvîntul șeful delegației 
R. P. Romîne, Vasile Dumi
trescu. După ce a împărtășit 
punctul de vedere exprimat 
de mulți reprezentanți in le
gătură cu trecerea la negocie
rea sistematică a problemelor 
concrete de pe agenda Comi
tetului, dîndu-se prioritate a- 
celora dintre ele care sînt sus
ceptibile de un acord, el a 
arătat că din constatările fă
cute de delegațiile care au luat 
cuvîntul se desprinde o idee 
comună și anume că proble
ma dezarmării se pune astăzi 
cu o și mai mare ascuțime, 
datorită primejdiei pe care o 
reprezintă armele moderne, 
precum și enormei risipe de 
mijloace materiale pe care o 
implică înarmarea. „Rezulta
tul cel mai important obținut 
in ultimii ani — a spus vorbi
torul — îl constituie faptul că 
pacea a fost menținută și s-a 
conturat un început de destin
dere în viața internațională. 
Aceasta asigură Comitetului 
posibilități mai largi decît în 
trecut de a face progrese în 
îndeplinirea mandatului pe 
care O.N.U. i l-a încredințat".

Subliniind că o răspundere 
deosebită pentru menținerea 
și consolidarea păcii, pentru 
statornicirea și înfăptuirea de
zarmării revine marilor pu
teri, în special celor care po
sedă arma nucleară, reprezen
tantul R. P. Romine a spus : 
-Nici un stat, insă, mare sau 
mic, nu poate fi scutit de răs
pundere in această privință. 
Fiecare stat are îndatorirea 
sfintă să militeze activ, neo
bosit. aducindu-și propria con
tribuție la slăbirea 
internaționale și la 
problemelor inter 
calea tratativelor''.______
du-se la limbajul amenință ri- 
lor, manifest ind realism și în
țelepciune, răbdare și perse
verență. se pot găsi soluții re
ciproc acceptabile in cele mai 
complexe și spinoase proble
me pe care Comitetul 
cina să le examineze.

In aceeași ședință _ ___
luat cuvîntul reprezentanții 
R. P. Bulgaria, R. P. Polone 
și Etiopiei.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc marți 16 
iunie. Lucrările Comitetului 
celor 18 și-au reluat astfel 
ritmul obișnuit, intrunindu-se 
în ședințe în zilele de marți 
și joi.

încordării 
rezolvarea 
statale pe 
Renun tin

are sar-

au mai

PARIS 12 Corespondentul 
Agerpres T. Vomicu. transmi
te : Vineri seara una dintre 
cele mai importante emisiuni 
ale Televiziunii Franceze — 
..Invitație la dans" — a fost 
alcătuită în întregime din 
jocuri și cintece, prezentate la 
Paris de Ansamblul . Rapsodia 
Română". După primele spec
tacole de la ..Alhambra", re
gizorul emisiunii, Robert 
Favre le Bret, a considerat că 
întreg spectacolul „Rapsodiei 
Romine- merită să fie filmat, 
varietatea dansurilor, a costu
melor. frumusețea melodiilor, 
permițând alcătuirea unui 
spectacol interesant pentru te
lespectatorii francezi. Imagini
le bine alese au redat ritmul 
și bogăția melodică, muzica 
fiind imprimată cu o deosebi
tă grijă. Programul, care a du
rat mai mult de o jumătate de 
oră. a cuprins dansuri din di
ferite regiuni ale R P. Romi
ne. cintece populare interpre
tate de soliștii vocali și instru
mentiști ai ansamblului.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— Trimisul special L. Rcdes- 
cu, transmite :

După câteva zile petrecute 
la New York, unde a purtat 
discuții cu membrii din con
ducerea unor societăți indu
striale, bancare și comerciale, 
delegația romînă condusă de 
Gheorghe Gaston-Marin. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a făcut o călătorie 
in Texas, la invitația condu
cerii unor mari firme ameri
cane. care își au baza activi
tății lor în această regiune.

La sosirea in orașul Dallas, 
membrii delegației romine au 
fost întâmpinați de John 
O'Connor și Charles Gulledge, 
președinți ai unor importante 

John 
tin- 

o re- 
parte 
loca- 

orașe ;

societăți industriale. 
O'Connor a oferit in 
stea oaspeților români 
cepție. la care au luat 
numeroși invitați din 
litate și din alte 
membri marcaați din condu
cerea unor firme din diferite

Succesul
cărților rominești

• La expoziția librarilor americani

Premierul despre dezvoltarea relațiilor
comerciale cu țările socialiste

TOKIO 12 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la una din ulti
mele ședințe ale Consiliului 
Superior pentru export, pre
mierul japonez Ikeda, a propus 
revizuirea 
care stau la baza activității 
Băncii de import-export a Ja
poniei. El a propus, printre al
tele, ca pe viitor banca să joa-

----- •------ --------

actualelor principii

O declarație 
a guvernului 
R. P. Chineze 

cu privire la Laos
PEKIN 12 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că 
guvernul R. P. Chineze a dat 
publicității o declarație în le
gătură cu situația din Laos. în 
declarație se arată că situația 
din Laos se înrăutățește 
mai mult. Guvernul de 
Vientiane s-a transformat în- 
tr-un guvern aflat sub con
trolul de forță al grupului de 
dreapta, nu poate reprezenta 
în nici un mod un guvern lao
țian de uniune națională. Ca 
semnatar al acordurilor de la 
Geneva, guvernul chinez nu 
poate să nu fie grav îngrijorat 
de actuala situație din Laos. 
Cu scopul de a salva Laosul 
din această gravă situație, gu
vernul chinez este gata să ia 
în considerare propunerile 
pozitive de oriunde ar veni 
ele. Totuși, guvernul chinez 
nu poate decît să scoată în e- 
vidență că consultările de la 
Vientiane dintre reprezentanți 
ai unei părți din țările care au 
participat la conferința de la 
Geneva sînt ilegale și inutile. 
Guvernul chinez consideră că 
toate consultările între o par
te din țările care au participat 
la Conferința de la Geneva 
sînt incompatibile cu acordu
rile de la Geneva.

Reglementarea pașnică a 
problemei laoțiene — se arată 
în declarație — nu poate fi 
realizată decît prin tratative 
între toate părțile interesate, 
adică — pe plan internațional 
— între toate cele 14 țări și — 
pe plan intern — între toate 
cele trei grupări.

de un rol mai activ în dezvol
tarea comerțului cu țările so
cialiste și cu țările în curs de 
dezvoltare. Tot în acest scop, 
se prevede crearea unor comi
tete de ramură, care urmează 
să elaboreze masuri menite să 
contribuie la dezvoltarea rela
țiilor comerciale cu țările so
cialiste.

In legătură cu aceasta, presa 
japoneză relatează că este pen
tru prima dată cînd Consiliul 
Superior pentru export se ocu
pă de studierea problemei rela
țiilor comerciale cu țările so
cialiste.

Pentru a favoriza dezvoltarea 
acestor relații, guvernul japo
nez intenționează să adopte o 
serie de măsuri și să ceară re
vizuirea listei de mărfuri inter
zise la exportul în țările so
cialiste.

WASHINGTON 12 (Ager- 
pres). — La a IX-a Expoziție 
a librarilor americani, care a 
avut loc la Washington între 
6 și 10 iunie a. c., standul de 
cărți rominești s-a bucurat de 
succes, fiind vizitat de repre
zentanți ai firmelor editoriale 
de import-export din S.U.A., 
precum și de un numeros pu
blic. Cărțile rominești au fost 
apreciate în mod deosebit 
pentru conținutul și forma lor 
de prezentare grafică. Printre 
acestea au reținut în primul 
rînd atenția dicționarele, ghi-

durile de conversație, dicțio
narele tehnice, lucrările de 
artă și lucrările de beletris
tică.

Delegatul romîn. Dumitru 
Trancă, directorul general al 
Centralei Editurilor și Difu
zării Cărții, a fost primit la 
Departamentul de Stat și a 
avut întrevederi cu condu
cerea Asociației „American 
book publishers council'. Au 
fost încheiate contracte și 
perfectate aranjamente pe li
nie editorială și de import
export de cărți.

ramuri — industria petrolului, 
petrochimie, energie electrică, 
industrie cinematografică, so
cietăți bancare, institute de 
proiectări și cercetări — eco
nomiști, specialiști.

Intîlnirea a prilejuit dis
cuții și schimburi de păreri, 
care au cuprins o serie largă 
de probleme actuale din do
meniile economiei, comerțului, 
colaborării internaționale. 
Printre principalele probleme 
dezbătute au fost relațiile e- 
conomice, schimburile comer
ciale și extinderea lor, precum 
și rezultatele recentelor trata
tive romîno-americane de la 
Washington.

Membrii delegației romîne 
au vizitat o mică fermă a lui 
O'Connor, unde se cultivă 
ovăz și iarbă de Bermude 
pentru furajarea a 90 de vite 
pentru carne.

Membrii delegației romîne 
s-au întîlnit, de asemenea, cu 
reprezentanți din conducerea 
firmelor „Kadane-Grifith Oii 
Company" și „La Brea Corpo
ration of Texas". Cu acest pri
lej au avut loc discuții în le
gătură cu unele probleme 
tehnice privind extracția ți- 
țeiurilor grele. Ambele socie
tăți au întreprins de mulți 
ani cercetări în
niu, aplicate pe plan indu
strial cu bune 
creșterea extracției.

încheindu-și călătoria 
Texas, membrii delegației 
mine s-au
după-amiază la New York. în 
cursul zilelor de joi și vineri, 
membrii delegației au purtat 
discuții cu reprezentanți din 
conducerea unor societăți in
dustriale ca 
cais", 
..Dow 
Ross“

acest dome-

rezultate în

în
ro-

reîntors miercuri

* La tirgul internațional al cărții
de la Londra

LONDRA 12 (Agerpres). — 
La 10 iunie a. c. la Earl’s 
Court din Londra s-a deschis 
Tirgul internațional al cărții, 
primul de acest fel organizat 
in capitala Marii Britanii. 
Tirgul a fost deschis oficial 
de regina Elisabeta a Il-a, ca
re în cuvîntul său a subliniat 
importanța cărții ca mijloc de 
comunicare a ideilor și de răs- 
pîndire a cunoștințelor umane.

La Tîrg sînt expu-se peste

100 000 de titluri, circa 200 
standuri din 20 de țări dife
rite. Țara noastră participă, 
cu un stand „Cartirnex" cu
prinzând peste 400 titluri din 
domeniile — științei, tehnicii, 
artei, literaturii romîne și uni
versale, cărți pentru copii, dic
ționare etc. încă din ziua des
chiderii standul de cărți romi
nești a stîrnit un viu interes.

Tîrgul va fi deschis pînă la 
20 iunie a. c.

tot 
la

„Allied Chemi- 
,.Fluor", „Lummus",

Chemicals", „Midland 
și altele.

Relațiile comerciale

cehoslovaca

franceze

PRAGA 12 (Agerpres). — 
La 11 iunie a avut loc la Pra- 
ga o conferință de presă con
sacrată dezvoltării relațiilor 
comerciale cehoslovaco-fran- 
ceze. Paul Pisson, președintele 
Camerei de Comerț franco- 
cehoslovace, a arătat că re
centa vizită a lui Fr. Hamouz. 
ministrul comerțului exterior 
al R. S. Cehoslovace, la Paris 
și convorbirile sale cu repre
zentanți ai cercurilor de afa
ceri franceze, constituie o măr
turie a lărgirii In ultima vre
me a relațiilor comerciale ce- 
hoslovaco-franceze. Subliniind 
necesitatea unui acord comer
cial pe termen lung, Pisson a 
subliniat că sarcina cea mal 
impcraută a - de Co
merț tramxeaoaiovaoe esze 
de a eoBOibc! la -

ecccccnice dintre 
xâ țări.
crearea

Imagine a unei noi case de cultură coi R. S F
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Vizita în Anglia 
a artiștilor Oleg 

Danovski și Irinel Liciu
LONDRA 12 (Agerpres). — 

Cu ocazia vizitei în Anglia a 
artiștilor emeriți Oleg Danov
ski și Irinel Liciu, Gilbert 
Longden, membru al Parla
mentului britanic, vicepre
ședinte al Comitetului est-eu- 
ropean din Consiliul Britanic, 
a oferit un dejun la care au 
participat Marie Rambert, 
fondatoarea și directoarea 
Teatrului de balet ..Rambert**, 
Ninette de Valois, fondatoarea 
„Școlii regale de balet", W. L. 
S. Baker, secretarul Comite
tului est-european și Director 
adjunct în Consiliul Britanic.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți reprezentanți ai Amba
sadei R. P. Romîne la Londra.

ALGER. — Suweih el Hawari, 
președintele Comitetului de luptă 
pentru pace din Algeria, a anun
țat că proiectata conferință pen
tru crearea unei zone denucleari- 
zate în regiunea Mării Mediterane 
va avea loc între 5 și 9 iulie la 
Alger.

STRASBOURG — La li iu- 
nie, s-a deschis la Strasbourg. 
Adunarea consultativă a re
prezentanților țărilor membre 
ale organizației pentru co
laborare economică și dez
voltare (O.E.C.D.). In prima zi 
a dezbaterilor, o atenție deo
sebită a fost acordată proble
mei comerțului mondial.

Manifestație de masă 
la care vor participa 

40 000 de mineri
DORTMUND. — După cum 

scrie cotidianul parizian „Les 
Echos’, la Dortmund va avea loc 
Ia 3 și 4 iulie o manifestație de 
masă la care vor participa 40000 
de mineri din cele șase țări vest- 
europene care fac parte din Co
munitatea Europeană a Cărbune
lui și Oțelului, cerînd un statut 
european al minerilor.

Secretarul general al Sindica
tului minerilor francezi afiliați la 
Federația sindicală Force Ouvriere, 
Augard, a subliniat importanța 
acestei manifestații cu caracter 
internațional arătînd că aici vor 
fi prezentate revendicările a 
500 000 de mineri.

Patrioți sud-aJricani 
condamnați Ia închisoare 

pe viată

PRETORLA. 12 'Agerpres). 
— Curtea Supremă din Pre
toria (Republica Sud-Africa- 
nă) a pronunțat vineri sentin
ța prin care a condamnat la 
închisoare pe viață pe liderul 
partidului Congresul național 
african, Nelson Mandela, și pe 
ceilalți conducători ai luptei 
populației africane din R.S.A., 
judecați sub acuzația de „ac
tivitate subversivă".

Un mare număr de ziariști, 
diplomați și observatori din 
străinătate au asistat la pro
nunțarea sentinței. Cunoscutul 
scriitor sud-african Alam Pla
ton a venit să asiste la pro
ces și a cerut să fie eliberați 
conducătorii mișcării africane 
de eliberare. înainte de pro
nunțarea sentinței autoritățile 
rasiste sud-africane au între
prins toate măsurile pentru a 
evita demonstrațiile popu

lației împotriva acestui pro
ces. Cu toate acestea. în fața 
tribunalului un mare număr 
de africani purtînd pancarte 
au manifestat pe toată dura
ta sentinței.

Poliția a intervenit cu bru
talitate pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți.

Acte de terorism 
în Guyana britanică

GEORGETOWN. — Arthur 
Abraham, înalt funcționar la 
ministerul comunicațiilor din 
Guyana britanică și șase din 
copiii săi au fost uciși vineri de 
explozia unor bombe aruncate 
de teroriști asupra casei lor, 
casa a fost în întregime distru
să de incendiul ce a urmat. So
fia lui Abraham s-a putut salva 
sărind pe fereastră.

DELHI — Vineri, avioane 
ale forțelor aeriene indiene 
au zburat deasupra întregului 
teritoriu al Indiei, și potrivit 
cererii testamentare a lui Ja
waharlal Nehru, au presărat 
cenușa acestuia peste ogoarele 
țării.

După cum se ffre. una din 
ursele conțin :nd cenușa lui 
Nehru a fost gcltâ. cu câteva 
zile înainte. Ia punctul de 
confluență al celor trei r.îr. 
fluvii de lingă Alahabad. locul 
său de naștere.

Intr-unui din avioane se a- 
fla și Indira Gandhi, frica lui 
Nehru.

Tot in cursul zilei de vineri, 
în India s-a emis un timbru 
comemorativ, cu portretul fo
stului prim-ministru al țării.

Alegeri parțiale 
într-o circumscripție 

din Liverpool

LONDRA. — în Marea Brita- 
nie, au avut Ioc joi noi alegeri 
parțiale într-o circumscripție 
din Liverpool pentru comple
tarea locului de deputat rămas 
vacant în urma încetării din 
viață a deputatului laburist 
David Logan. Victoria în aceste 
alegeri a revenit candidatului 
laburist Walter Alldritt, care a 
obținut 13 558 de voturi față de 
4 684 voturi primite de candi
datul partidului conservator.

pe scurt»pe scurt

MAREA BR1TANIE : Aspectul turnului, înalt de 215 picioare, 
al Universității din Bristol.

Semnarea Tratatului de prietenie, asistență 
mutuală și colaborare intre U.R.S.S. și R.D.G.

MOSCOVA. — La 12 iunie, 
în Palatul Mare al Kremlinului, 
a avut loc semnarea Tratatului 
de prietenie, asistență mutuală 
și colaborare între U.R.S.S. și 
R. D. Germană, precum și a co
municatului comun cu privire 
la vizita oficială în Uniunea 
Sovietică a lui Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. D. Germane.

Cele două documente au fost 
semnate de N. S. Hrușciov și 
Walter Ulbricht.

★
In Palatul Congreselor din 

Kremlin a avut loc vineri un 
miting consacrat prieteniei so- 
vieto-germane, la care au 
luat parte reprezentanți ai oa
menilor muncii din Moscova și 
din regiunea Moscova, oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți ai armatei sovietice, con
ducători de partid și de stat.

La miting au rostit cuvân
tări N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., și Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

★

La 12 iunie, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul U.R.S.S. au oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului 
o recepție în cinstea lui Wal
ter Ulbricht.

La recepție au luat parte 
N. S. Hrușciov și alți condu
cători ai Partidului comunist 
și guvernului sovietic.

Au fost de față reprezentanți 
ai vieții publice din Moscova, 
oameni de știință și cultură, 
precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

Dezbaterile
din Camera italiană

ROMA 12 (Agerpres). — 
Joi au început în Camera ita
liană dezbaterile în legătură 
cu scrisoarea trimisă de mi
nistrul trezorier, Emilio Co
lombo, președintelui de Consi
liu, Aldo Moro. După cum s-a 
mai anunțat, în scrisoarea tri
misă de Colombo, care a con
stituit săptămâna trecută 
obiectul dezbaterilor din Se
nat, se analizează situația 
economică a Italiei și se fac 
propuneri pentru o serie de 
măsuri imediate printre care: 
blocarea salariilor, alinarea 
tuturor reformelor și îndeo
sebi a reformei de planificare 
regională și a legii urbansfroe 
p reducerea cu » de și-
liarce lire în sezzeszrul ur
mător al acesrifr an fc cu 400 
de miliarde in prazul sernes- 
trs al anului 985 a bu^ecXui 
pcrvirxz peztru bunurile de 
consum

1= șecfrr.ța de joi a fooi 
posâ în dssor,.e motunea de- 
pGtafrkxr ccmuz-șu în care se 
cere guverzu-u: să bd cu
noscut par_zmen:ulul _rz- 
mcrandumul' rurnsrrulu: C*>- 
Lceribo adm: hs Al-do Moto 
S-a dacina^ de asemenea. ti 
asupra jnor interpelări pe a- 
zeeaji a—â ale uzor dec— 
tafc ■•epeejri:-tc alte parade 
de opezrție-

Vmeri seara a luat cuviaru-

„Alegeri" 

fare surprize...

președintele Consiliului, Aldo 
Moro, pentru a răspunde mo
țiunii deputaților comuniști și 
interpelărilor altor deputați 
din opoziție. El a arătat că 
..in prezent se află în fază de 
elaborare măsuri, care vor 
avea ca scop să învingă ac- 
.-alele dificultăți ale econo
miei italiene’. Aceste măsuri, 
a adăugat Moro, vor fi puse 

aplicare imediat după 
scurta pauză în activitatea 
guvernului, determinată de 
dezbaterile din parlament. 
Mcro a declarat că „anumite 
motive" îl determină să nu 

publicității textul scriso- 
:.i Iui Colombo.

Cu o publicitate redusă la mi
nimum, în Guatemala au avut 
loc alegeri pentru „Adunarea Con
stituțională'. Știri destul de pu
ține la număr au reușit să stră
pungă cenzura severă instaurată cu 
acest prilej de regimul condus de 
președintele Peralta Azurdia.

Nici un observator nu își fă
cuse iluzii că aceste alegeri, or
ganizate de o dictatură venită, 
anul trecut, la putere printr-o lo
vitură de stat care a alungat o 
altă dictatură, aceea a lui Ydigo- 
ras Fuentes, vor oferi posibili
tate, de participare forțelor pro
gresiste, scoase de altfel în afara 
legii. Erau alegeri fără surprize, 
totul fiind dinainte pregătit, in
clusiv rezultatul. Pentru necesită
țile propagandistice, forurile ofi
ciale au permis la recentele ale
geri participarea a două partide de 
dreapta, formate sub supraveghe
rea directă a lui Azurdia. A doua 
zi după despuierea scrutinului ele 
s-au „unificat" într-un partid nou, 
botezat ad-hoc „Partidul eliberării 
naționale".

Nu au lipsit nici obișnuitele 
presiuni împotriva alegătorilor 
pentru a-i sili „să nu-și uite în
datoririle". Ce-i drept, ele au îm
brăcat forme destul de bizare pen
tru o confruntare electorală. Ast
fel, printr-o „coincidență cu totul 
întâmplătoare* în ziua alegerilor, 
în întreaga țară armata a fost 
scoasă în afara cazărmilor pen
tru a participa la... „manevre". 
Toți cetățenii care au refuzat să 
se prezinte la vot au fost amen
dați. Numai în capitala țării, nu
mărul acestora a fost de peste 
30 000. Totodată, numeroși guate
malezi care nu s-au prezentat la 
vot au fost aruncați în închisori 
fiind învinuiți de „subversiune" 
și de colaborare cu unitățile de 
guerilă care acționează în munți. 
In aceste condiții nu este de mi
rare că toți candidații/ sprijiniți 
de marii latifundiari care, deși 
reprezintă 5 la sută din popu
lație, dețin peste 80 la sută din 
suprafața arabilă a țării, au fost 
„aleși".

Un protest împotriva regimului 
de teroare instaurat de Peralta A- 
zurdia a fost formulat de perso
nalități ale vieții publice guatema
leze unite într-un „Front pentru 
apărarea drepturilor umane". Do
cumentul devenit cunoscut săptă- 
mîna aceasta în capitala Mexicu
lui, subliniază că Guatemala nu 
are o constituție și nu asigură lo
cuitorilor ei garanții constituțio
nale, populația civilă este terori
zată de poliție și armată, iar li
bertatea cuvântului este inexis
tentă. In tară au fost înființate 
14 servicii diferite ale poliției 
care controlează îndeaproape ori
ce mișcare a celor 4 milioane de 
locuitori. A fost elaborată o lege 
în virtutea căreia, sub pretextul 
„ofensei adusă poliției", orice per
soană poate fi arestată.

Știrile care vin din această țară 
sînt puține. Dar ele nu pot as
cunde faptul că pe zi ce trece se 
intensifică lupta împotriva regi
mului dictatorial, că în munți de
tașamentele de partizani devin tot 
mai active, că poporul guatema
lez este profund nemulțumit de 
lipsa de drepturi și libertăți demo
cratice.

I. RETEGAN
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BUDAPESTA 12 (Agerpres ) 
— Intre 20 mai și 11 ;uroe de- 
iegațiile guvernamentale ale 
R P. Ungare și Canadei au dus 
tratative la Ottawa in legătură 
cu reglementarea relațiilor <tn- 
tre cele două țâri.

După cum anunță ager.::a 
M.TJ. s-a căzut de acord ca 
intre cele două țări să se stabi
lească relații diplomatice ia ni
vel de ambasadă și să se ducă 
tratative în vederea reglemen
tării unor probleme consulare 
și ii nanei are.

Cele două părți au încheiat 
de asemenea, un acord comer
cial pe trei ani care reglemen
tează schimbul de măriuri din
tre ambele părți pe baza res
pectării — în mod reciproc — 
a principiilor care prevăd cele 
mai mari înlesniri. S-a hotărît 
crearea unei reprezentanțe co
merciale a R. P. Ungare la 
Montreal,
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MADAME SANS GfiNE (film 
pentru ecran panoramic) ru
lează la Patria orele 9; 11,30; 
14; 1630; 19; 21,15. AM AJUNS 
$1 REGE rulează la Carpați 
-rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15. 

Capitol orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,45 ;21, (Grădină ora
20.30) . Modern orele 10; 12; 14;
16. 18; 20; (Grădină ora
30.30) . Melodia 10; 12; 15:
17; 19; 21. CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop ambele 
serii rulează la Republica, 
erele 9; 12,45 ; 16,30 ; 20,30); 
București, orele 8,45; 12.30;
*530; 2030; Feroviar ore
le 9; 13; 17; 21, Grivița 
erele 0; 12; 16; 20. Melodia, 
creie 9; 12.45; 1630; 20,15,
-Grădina Doina orale 21); 
•Grădina Progresul orele 
21) LUMEA COMICA A 
LUI HAROLD LLOYD ro- 
.eazâ Tccn» orele 10: 12; 
14: l<30, ÎOO. (Grădină ora 
2030), Arenele Libertății era 
2939: Aurora orele 10: 12; 14; 
16. 18.15. Adesgo orele 1530; 
1730: 1930. Ferentari orele 
1030; 14.30; la orele 17; 19.30 
rulează ANOTIMPURI: Pa ti. 
r.oarul 23 August ora 21. A- 
VENTURILE UNUI TlNAR- 
cinemascop — rulează la Vic
toria orele 9.30; 12; 15,15:18; 21. 
VIATA SPORTIVĂ rulează la 
Union, orele 15; 17,45; 20,30; 
duminica orele 11. CODIN ru
lează la Cultural erele 15; 17; 
19; 21. LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinema
scop — Lumina orele 10; 14 - 
în continuare orele 16; 18,45: 
20.30; Crîngași orele 16: 18.15; 
20.30. TOTUL DESPRE EVA 
rulează la Central orele 9.30: 
11.30; 14,30; 17,30: 20.30. UN 
OM CARE NU EXISTĂ, ru
lează la Doina orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. (Program 
pentru copii ora 10) Arta orele

16; 18; 20. CEI PATRU CĂLU
GĂRI rulează la Giulești orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15). 
Bucegi orele 10; 12; 15,30;
17,45; 20; (Grădină ora 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBĂ-AL- 
BASTRÂ rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10; 15,45; 
18; 20,15. ÎMBLlNZITORII DE 
BICICLETE, cinemascop, ru
lează la Excelsior orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30. RENUL
ALB rulează la Dacia orele 
9.30; 11; 13,15; 17; 19; 21. 
ANACONDA rulează la Bu- 
zești orele 16; 18,15; (Grădina 
ora 20,30). Munca orele 16: 
18.15; 20,30. DRAGOSTE LUN
GĂ DE-O SEARĂ rulează la 
Unirea orele 16; 18,15; DEZ- 
RADACINAȚII rulează la 
Flacăra orele 14,30; 16,30;
18.30; 20,30. FOTO HABER 
rulează la Vitan orele 16; 18; 
20. Grădina Vitan, orele 20,30. 
CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
ia Festival orele 9; 11; 13; 15; 
17: 19; 21. (Grădina Festival 
ora 20.15). LOCOTENENT 
CRISTINA rulează la Cotro- 
ceni orele 15.30: 17,15; 19; 20.45, 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Ml- 
NIE rulează la Cosmos 16; 
18; 20.

Televiziune
SIMBĂTĂ 13 IUNIE 1964

In jurul orei 18 — Transmi
siune de la Stadionul 23 August 
din Capitală, întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Steaua — 
Știința Cluj. în pauză — Jurnalul 
televiziunii ; 19,45 : Din viața ani
malelor (XI), 20,15: Cîntă Marga
reta Pîslaru și un sextet instru
mental condus de Paul Ghențer ; 
20,45: în fața hărții; 21: Seară de 
operă, Transmisiune de la Sofia; 
21,30: Actualitatea cinematografi
că. In încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’


