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Muncitor

• Priveliștea patriei transpusă în crn- 
tec, dans și poezie.A CELOR MICI

REALIZĂRILE
FORESTIERILOR

Spectacol de gală

Uheorglie CheorgbiuDej a delegației

Partidului Socialist din Japonia

de

Petre, președintele 
Popular orășenesc

Marți 21 iulie 1964

Pe marile trasee

PESTE PLAN

ale întrecerii socialiste

Dumitru Gheorghe va deveni peste un an muncitor caliiicat. Sfa
turile și ajutorul, în însușirea temeinică a meseriei, primite din 
partea rectificatorului Gheorghe Bătrînu de Ia Uzinele „Timpuri 

noi" din Capitală îl ajută să de vină un bun muncitor.
»
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Succese ale constructorilor
ploieșteni

La Hunedoara, între
cerea socialistă devine 
din zi în zi mai însufle
țită. Se iau noi măsuri 
pentru asigurarea înde
plinirii cu succes a pla
nului anual. La lami
norul de 650 mm — co
lectiv care ani de-a rîn- 
dul s-a situat printre 
cele mai bune din com
binat — în prima jumă
tate a lunii iulie au fost 
adăugate celor 15 000 de 
tone laminate peste plan 
realizate în semestrul I, 
încă 2 000 de tone

Și aici au început să 
fie puse în aplicare noi
le măsuri stabilite după 
apariția recentei Hotă- 
rîri a partidului și 
guvernului. în pre
zent, se lucrează la 
punerea în funcțiune a 
unui ansamblu de role 
conice filetate pentru 
deviere automată a la
minatelor la ieșirea din 
caja nr. 3. în curînd va 
fi modificat și sistemul 
de deplasare al fieră- 
straielor de retezare la 
calci, pentru schimbarea 
lungimii de tăiere. Prin 
aceasta se 
însemnată 
timp.

va realiza o 
economie de

întreprinderile apar- 
finind Ministerului Eco
nomiei Forestiere, des- 
fășurînd larg întrecerea 
socialistă în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei, au 
încheiat primul semes
tru al anului cu succese 
de seamă. Toate cele 33 
de întreprinderi ale sec
torului produse finite 
din lemn și-au realizat 
și depășit sarcinile de 
producție. Astfel, planul 
producției globale a fost 
îndeplinit în proporție 
de 103,8 la sută, al pro
ducției marfă în propor
ție de 103,2 la sută, iar 
productivitatea muncii a 
crescut cu 1,8 la sută 
față de sarcina planifi
cată.

Cele mai bune rezul
tate în primul semestru 
le-au obținut C.I.L. 
Gherla, C.I.L. Tg. Jiu. 
C.I.L. Blaj, IPROFIL 
Măgura Codlei care, pe 
baza creșterii producti
vității muncii în medie 
cu 2—5 la sută, au dat 
însemnate produse peste 
plan.

La întreprinderile din 
sectorul exploatare $i 
industrializare, -pe baza 
creșterii productivității 
muncii cu 3 la sută, pro
ducția globală — pe în
tregul sector — a fost 
depășită cu 9 la sută.
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Moment din spectacolul de gala prezentat de formațiile artis
tice premiate la concursul pe țară al pionierilor și elevilor 

Foto: ION CUCU

Luni după-amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a primit 
delegația Partidului Socialist 
din Japonia, condusă de To- 
momi Narita, secretar general 
al acestui partid.

La primire au luat parte to
varășii: Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Gas
ton Marin.

Au fost de față Vasile Vîlcu, 
membru al C.C. P.M.R.,

prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
Nicolae ~
Sfatului
Constanța, Petre Ionescu, pre
ședintele Sfatului Popular al 
regiunii Dobrogea.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
cordială.

După convorbire, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a re
ținut oaspeții la dineu.

Constructorii de la grupul 
de șantiere nr. 1 al T.R.C. 
Ploiești au de realizat in a- 
cest an 1264 de apartamente 
dintre care 854 in zona de 
nord a orașului, iar 410 in 
zona de sud-est.

In primul semestru, ei au 
îndeplinit planul de producție 
în proporție de 116,7 la sută. 
Productivitatea muncii a cres
cut cu 2,2 la sută față de plan 
și au fost realizate 151 000 lei 
economii suplimentare la pre
țul de cost. Aceste rezultate 
au fost posibile datorită apli
cării unor metode avansate de 
lucru, care au contribuit la 
scurtarea termenelor de exe
cuție.

De pildă, pe cele două șan
tiere au fost create brigăzi spe
cializate pe faze de execuție, 
pentru fundații, construcția la 
roșu, instalații și finisaje. O 
dată cu aceasta, în cadrul fie
cărui șantier au fost organi
zate loturi de execuție pentru 
rezistență, finisaj și utilități. 
Măsurile acestea au fost în
deaproape sprijinite și de or
ganizația U.T.M. care a re
comandat pe cei mai buni 
constructori tineri să facă 
parte din brigăzi și loturi.

Una dintre măsurile valo
roase aplicate de brigăzi și lo
turi a fost adoptarea metode
lor rapide de execuție a lu
crărilor. Astfel, pe Șantierul 
nr. 3 instalații, condus de tî- 
nărui inginer Horia Busuioc, 
s-au folosit la lucrările de in
stalații interioare prefabricate
le asamblate. Asamblarea 
în ateliere a părților compo-

nente a nodurilor sanitare și 
de încălzire a contribuit la 
scurtarea termenelor de exe
cuție ciștigindu-se timp pre- 
țios. La rindul lor, constructo
rii au trecut la folosirea pe 
scară largă a elementelor de 
mică mecanizare — macarale 
de fereastră, grinzi 
sibile, mașini 
parchet etc.
nr. 1 din zona Ploiești — 
nord, sub îndrumarea ingine
rului Ion Mirea, constructorii 
au aplicat cu succes execuția 
ce serie a parchetelor lame- 
lare pe suport de placi fibro- 
'.emnoase poroase și c tapete
lor lavabile f* locul zugrure
ții. Datorită acestui fapt. tim
pii de execuție au fost reduși, 
iar calitatea este cu mult su
perioară față de procedeele 
clasice.

Pe baza unei valoroase pro
puneri făcute la cabinetul teh
nic al șantierelor, s-a trec*: 
la aplicarea plăcuțelor deco
rative ceramice la parapetele 
balcoanelor odată cu turnarea 
acestora. Astfel, timpul nece
sar montării ulterioare a plă
cuțelor a fost înlăturat com
plect.

Sînt doar citeva exemple. 
Ele au contribuit însă din 
plin la terminarea și predarea 
către beneficiar la timp sau 
chiar înainte de termene, a 19 
noi blocuri cu 582 de aparta
mente. Numai valoarea aces. 
tor a echivalează cu întregul 
volum de construcții prevăzu: 
în planul semestrial.

exien- 
de curățat 

Pe șantierul

ION TEOHARIDE

R. LAL

Telegramă

(Agerpres)

AU TERMINAT Pe ogoarele G-A.C. Fundulea. în urma combinelor, presele de balotat string paiele în baloți 
erei nd cimp liber pentru eiectuarea arăturilor și însâmințărtlor culturilor duble.

Foto: AGERPRES

SECERIȘUL
ecoltarea cereale
lor păioase s-a 
desfășurat cu in
tensitate și în ul
tima săptămînă, 
mai ales în sudul

$i vestul țării. Or- 
ganizîndu-și bine munca, mo- 
bilizînd la lucru toate forțele 
de care dispun, folosind în
treaga capacitate a combine
lor. tractoarelor și a celorlalte 
mașini, numeroase unități a- 
gricole au încheiat cu succes 
această importantă lucrare. 
Zilnic s-a depășit viteza de 
lucru față de graficele stabi
lite. Un factor care a contri
buit din plin la sporirea rit
mului de recoltare, îl consti
tuie repartizarea judicioasă în 
cadrul raioanelor, a mijloace

lor mecanice de recoltare din 
unitățile care au terminat, în 
cele unde au rămas suprafețe 
mai mari cu păioase. Acestea 
a făcut posibil ca pînă în ziua 
de 16 iulie, pe întreaga țară, 
potrivit datelor Consiliului Su
perior al Agriculturii, să se re
colteze 60 la sută din supra
fața cultivată cu grîu, 71 la 
sută din suprafața cu orz și 
orzoaică și 67 la sută din cea 
cultivată cu mazăre.

Din situațiile existente la 
consiliile agricole regionale 
rezultă că pînă duminică sea
ra o serie de raioane din țară 
au terminat recoltatul cerea
lelor, iar în altele această lu
crare se apropie de sfîrșit. 
Rezultate bune s-au obținut

în regiunea Dobrogea unde 
pînă la aceeași dată se strîn- 
sese recolta de pe 98,4 la sută 
din suprafața cultivată. Gos
podăriile de stat din această 
regiune au terminat recolta
tul. De asemenea, au încheiat 
secerișul gospodăriile colecti
ve din raioanele Adamclisi, 
Hîrșova și Tulcea. în maxi
mum o zi — două în regiunea 
Dobrogea recoltatul va fi ter
minat în întregime.

într-un stadiu avansat se 
află regiunea Ploiești cu 95 la 
sută din suprafața cu grîu 
recoltată, regiunile București 
și Banat cu peste 90 la sută, 
Oltenia cu 84,4 la sută, Ga
lați cu 81.7 la sută.

Un număr de 17 raioane din

regiunile amintite au încheiat 
la 19 iulie recoltarea culturi
lor păioase.

în ritm susținut se desfă
șoară și arăturile adinei de 
vară. Această lucrare a fost 
executată pe aproximativ 
410 000 hectare, cele mai mari 
suprafețe fiind arate în re
giunile Galați, București și 
Dobrogea.

în același timp colectiviștii 
și mecanizatorii acordă o aten
ție deosebită însămînțării cul
turilor duble furajere pe su
prafețe cît mai întinse. 
Numai în regiunea Dobrogea, 
de exemplu, au fost însămîn- 
tate peste 22 000 hectare cu 
asemenea culturi.

RAIOANELE :
• Adamclisi • Hirșova
• Tulcea • Făurei
• Brăila • Buzău
• Mizil • Rm. Sărat
• Ploiești • Fetești7 >

• Calafat • Segarcea
• Corabia «Sinnicolau 
Mare • Timișoara
• Arad • Oeta

Tovarășului GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

prim-secretar al Comite
tului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin, 
președintele Consiliului 

Stat al Republicii 
Populare Romîne

T ovarășulai
ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Popular 
Revtxuțxsnar Mongol. al Pre

iei Marelui Hurai Popu- 
i ai Consiliului ce Miniș- 
al Republicii Populare 

Mongole. al poporului mongol 
și al nostru personal, vă trans- 

item mulțumiri cordiale dv, 
prâ dv Comitetului Central 

ii Partidului Muncitoresc Ro- 
Consiliului de Stat, Gu- 
ilui Republicii Populare 

Romîne. poporului frate ro
min. pentru salutul călduros 

citările cordiale tranș
au prilejul celei de-a 

43-a aniversări a Revoluției 
Populare Mongole.

Ne exprimăm convingerea 
că prietenia frățească și cola
borarea dintre țările noastre 
se vor întări și dezvolta în 
interesul popoarelor mongol 
și romin. pentru triumful cau
zei socialismului și păcii în 
lumea întreagă.

Vă dorim dv. și poporului 
romîn noi succese în construi
rea socialismului în Republi
ca Populară Romînă.

al

al

al

J. ȚEDENBAL, 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
Partidului Popular Revolu

ționar Mongol, 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
Republicii Populare Mon

gole

J. SAMBU, 
președintele

Marelui Hural Popular 
Republicii Populare Mon

gole

a avut loc în 
Teatrului de Operă și 

Balet un spectacol festiv pre
zentat de formațiile cultural- 
artistice fruntașe ale pionieri
lor și elevilor participante la 
faza pe țară a concursului 
închinat celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

La concursul organizat de 
C.C. al U.T.M. și Ministerul 
învățămîntului au participat 
pionieri și elevi din întreaga 
țară, brumai la faza finală au 
luat parte aproape 5 000 de ti
neri din orașele și satele pa
triei.

La spectacol au asistat 
varășii Gheorghe 
Petre Borilă, Chivu 
Alexandru Moghioroș, 
Dalea, Petru Enache, 
secretar al C.C. al 
Jean Livescu și Costin 
de, adjuncți ai ministrului în
vățămîntului, membri ai C.C. 
al P.M.R. și ai guvernului, 
conducători ai unor organiza
ții obștești și instituții centra
le, oameni de artă și cultură, 
pionieri și elevi.

to-
Apostol, 

Stoica, 
Mihai 
prim- 

U.T.M., 
Nădej-

Asistența a făcut conducăto
rilor de partid și de stat o 
caldă primire.

Spectacolul care a constituit 
o manifestare entuziastă, tine
rească a dragostei pentru pa
trie și partid; a cuprins melo
dii și dansuri populare, cîntece 
închinate partidului și patriei, 
momente coregrafice, recitări 
și fragmente din programele 
brigăzilor artistice de agitație. 
Și-au dat concursul formații 
corale, orchestre, soliști vo
cali, instrumentiști și dansa
tori, brigăzi artistice de agi
tație.

Publicul a răsplătit cu vii 
aplauze tinerii artiști.

La sfîrșitul spectacolului 
pionierilor și elevilor le-au 
fost oferite flori din partea 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., din partea C.C. al 
UiT.M. și a Ministerului învă
țămîntului.

în încheiere, tinerii artiști 
au ovaționat îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

Bucuria
de a fi copil!

de Octav Pancu-lași
Bucuria de a fi copil, străluci

rea pe care dragostea și grija le 
dăruiesc necontenit, la noi. vîrstei 
de aur, au găsit în cintec, în dans, 
in poezie fericiți ambasadori prin 
care să-și transmită omagiul anu
lui al XX-lea. marii sărbători a 
Eliberării patriei. Aseară a avut 
loc la Teatrul de Operă și Balet 
spectacolul festiv prezentat de for
mațiile fruntașe ale pionierilor și 
elevilor participante la iaza pe 
tară a concursului cultural-artistic 
organizat de C.C. al U.T.M. și 
Ministerul Invățâmîntulul. Timp 
de două ore, cîntecul, dansul, poe
zia au preiăcut scena intr-o sim
bolică oglindă, răsfrîngind imagini 
impresionante din tot ceea ce via
ta noastră nouă, prin măteția, prin 
bogăția și generozitatea ei, oieiă 
tinerei generații. A dovedit-o cu 
prisosință spectacolul de aseară 
care a tradus în imagini artistice 
emoționante o vastă gamă de sen
timente și idealuri caracteristice 
armonioasei, tonicei dezvoltări a 
copiilor, a adolescenților noștri. 
Mîndria că, strabătînd drumurile 
patriei, întîlnesc peste tot haina ei 
nouă țesută de socialism, că peste 
tot povața partidului a înălțat pa
late. a înflorit grădini, am simțit-o 
în fiecare cintec, în fiecare vers, 
in fiecare dans.

Înalta interpretare de care s-au 
bucurat cîntecele „Măreață e vre
mea pe care o trăim", „Partid al 
vieții nesecat izvor", „Am o țară 
ca o ii oare" s-a datorat unei trăiri 
autentice, corurile reprezentând 
pentru copii modalitatea de expri
mare a unei realități care îi însu- 
iletește, îi avîntează, le înaltă vi
sul în zboruri pline de cutezanță. 
Nenumăratele dansuri populare in 
care s-au întrecut zeci de formații 
ie-a oferit nu numai aiirmarea ta
lentului coregrafic, ci și prilejul de 
a comunica plastic propria lor vi-

ialitate și exuberantă, de a aduce 
pe scenă stropi din marea veseliei 
și a voioșiei care se revarsă peste 
vacantele lor, peste carnavalurile 
și serbările lor școlare. Poeziile 
despre școală și despre visurile lor 
de școlari au primit aplauze nu 
doar pentru sensibilitatea cu care 
au fost redate, ci și pentru că în
tre vers și viată există o cores
pondentă pe care au înțeles-o în 
primul rînd micii actori și au des
coperit în ea izvorul frumuseții.

Programul spectacolului a dat 
posibilitatea cunoașterii rezultate
lor unei asiduie munci de edu
cație artistică în școli, în organi
zațiile U.T.M. și de pionieri. Colo
ritul, bogăția costumelor din diferi
te regiuni ale țării, valorificarea 
unor autentice comori ale cîntecu- 
lui și dansului popular — prezențe 
scenice care au făcut să fie re
marcate formația de tulnicari din 
regiunea Cluj, taraful din Șendri- 
ceni-Suceava, brigada artistică de 
agitație a Școlii generale de 8 ani 
din Frumușița, regiunea Galați — 
un repertoriu muzical variat, cu- 
cuprinzînd de la piese de Mozart, 
Schumann, Chopin, pînă la me
lodii culese din folclorul nos
tru, ne-au solicitat necontenit o 
înaltă apreciere dată profesorilor 
si instructorilor care s-au ocupat 
de pregătirea tinerilor artiști ama
tori. Toate laudele pentru pricepe
rea, talentul, dragostea cu care au 
muncit sutele de profesori și in
structori, antrenînd pionierii și 
elevii într-o competiție artistică 
de o asemenea amploare.

Calde, sincere felicitări tuturor 
participanților la concurs și la 
spectacolul care l-a încheiat asea
ră. Ei și-a meritat din plin cinstea 
de a se număra printre spectaco
lele anului al XX-lea, de a fi de
dicat sărbătorii Eliberării, măreției 
si puterii patriei socialiste, leagăn 
al copilăriei fericite.
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• Membri ai juriului 

Concursului cultural-artistic al pionierilor fi 
elenilor

despre desfășurarea

• Formațiile artistice premiate



ATLETISM
Juniorii și-au disputat

titlurile de campioni
Timp de trei zile la Brașov 

și Poiana Brașov s-au desfă
șurat finalele campionatelor 
R.P.R. de atletism rezervate 
juniorilor. Din nou ploaia 
a fost singurul adversar al 
performanțelor bune. Cei pre- 
zenți au fost nevoiți să se 
mulțumească doar cu între
ceri dirz disputate, așteptind 
pentru alte concursuri con
cretizarea lor în performanțe.

In ultimul moment organi
zatorii au hotărît ca probele 
pentru juniori II să se dispute 
dimineața în Brașov, iar cele 
pentru juniori I, în Poiană, 
din cauza stării necorespunză
toare a pistei. De altfel acea
stă hotărire ar trebui păstrată 
și pentru anul viitor, concursul 
republican al juniorilor II să 
fie organizat separat, la altă 
dată și in alt oraș decit cam
pionatul R.P.R. de juniori I.

Contrar obișnuinței, la a- 
ceste concursuri nu s-au înre
gistrat decît două noi recor. 
duri: la disc Iosif Naghi a ob
ținut 57,30 m (in aruncarea a 
7-a în afara concursului, a do-

SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ

La sfîrșitul acestei siptâmini vor 2vea Ioc între- 
cerile etapei reptile a SpartarfuaJet repaWkane. 
Campionii raionali, desemnați în concursuriJe care 
s-au încheiat de cunnd. vor avea prileinl si facâ 
dovada unei pregătiri temeinice, a pasiunii și do
rinței lor de a realiza o comportare dt mai bună

O vizită în orașul fi regiunea Galați ne-a pnle- 
juit constatarea câ aid etapa a HI-a constituie prin
cipala preocupare a organelor sportive. Firesc, c-e- 
oarece li startul irrtrettrilor regionale se vor aiinu 
echipele și sportivii 3re au reușit sâ se claseze 
primii în întrecerile precedente. Tovarășul Nicoat 
Tofan, președintele consiliului regional U-CF-S-^ue 
informa câ la piima etapa a Spanaduada rețRMx*- 
canc au concurat pc»tc 2^5 con nner-, «> ui 
un succes pentru realizare».
U.T.M. aa contribuit dm Gtreta 1
mai mulți partidpanți la : atletism, —
tir, volei. Ded atlctii—1 W doredit f n
cel mai îndrăgit. Fotbalu’. clișexrz' după '«x 
înregistrînd „numai" 17 842 paxtâăpMfB.

Spartachiada republicană a contribuit la dezvol
tarea unor discipline sportive: triată, inhere, 
handbal, baschet și natație. Rezult :de înregisî-2:c 
de unii tineri, atrași în sport cu prilejul Spanarina- 
dei, ne îndreptățesc sâ credem câ rr-'te recorduri 
regionale vor fi îmbunătățite de participanții la 
etapa a III-a a Spartachiadei republicane.

Din rîndul celor peste 50000 de participau# din 
Brăila, peste 40000 din Galați, peste 30000 din 
Tecuci și a altor zeci de mii din nioande Panciu, 
Bujoru, Făurei etc. s-au afirmat mii de tineri și ti
nere care fac — în prezent — parte cin secțiile 
de performanță ale cluburilor sau asocia mior spor
tive. Astfel, colectivistul Ion Buruiană din comuna

etapei regionale

FOTBAL
IN CUPA R. P. R

la Galați, in preajma

ae respect

ca san

«7 fi 
M a

Sezonul s-a încheiat cu 
meci de-a-dreptul magistral șt 
care constituie, aș zice, gloria 
ultimelor luni, lntîlnindu-se hi 
iinala Cupei fLPJL, Diaasao 
București și Steaua au oient 
tribunelor un joc de stare 
spectacol, cu răsturnări drme. 
lice, cu momente de iaiestsd 
încordare, adică un mea foarie 
aproape de ceea ce se cheasd 
o partidă celebră- Era ce p 
cum noi toți cei ds» tribuae aai 
ii rostit jurâmint in cor (s: as 
așa cum ne jurăm boi iz fre
care duminică se-zra. a grsvi. 
ca in nu ț focul săptăsuau dad 
echipa ta e cea stai bună și in 
nict-un caz nu poete pierde) 
că nu vom mai călca prin 
preajma unui stadion și ei, ju
cătorii, înțelegi nd că fără noi 
nu poate exista fotbal, au dat 
pe iațâ, ca sâ ne înduplece și 
apoi să ne subjuge, știința și 
arta de a lovi și conduce min
gea. Fantezie, voință și chiar 
puțină vrăjitorie — și artă, 
nota bene, într-un meci cu o 
miză formidabilă.

Inițiativa a aparținui ambe
lor echipe deopotrivă și pînă-n 
ultimele opt-zece minute a fost 
aproape imposibil să știm cine 
va cîștiga. Ba, la un moment 
dat, am avut impresia că vom 
fi martorii unui ai doilea meci 
pentru desemnarea formației 
care să intre in posesia Cupei, 
intr-atit de echilibrat și siguri 
pe ei se mișcau pe teren și al
baștrii și albii.

Dinamo a preluat conduce
rea în primele cinci minute 
cînd Pîrcălab (împreună cu 
Creiniceanu, 
Nunweiller VI 
buni oameni 

Constantin și 
au fost cei mai 

de pe teren) a

vedit că poate și mai mult) și 
la 500 m junioare II, unde 
Elisabeta Baciu, fără adversa, 
re apropiate ca valoare, a a- 
lergat 1:17,4.

Se cuvine remarcata cursa 
de 800 m băieți, de o rară spec
taculozitate. Pe ultima suta de 
metri șase concurenți își dis
putau cu dîrzenie locul I și 
doar la firul alb s-a putut de. 
semna învingătorul. Intre pri
mul și ultimul clasat nu au 
fost decit 8 zecimi de secundă. 
Eroii cursei: 1. Dan Să-
vescu (Banatul Timișoara) 
1:58,2. 2. Andrei Domocoș (Di
namo-Brașov) 1:58,3. 3. Ion
Diaconu (Reșița) 1:58,4. 4. Do- 
rel Buturugă (Viitorul—Buc.) 

CICLISM
Gabriel \loiceanu. învingător

in „Cursa Sein teii"

ta M de

că trage cu 
rălorii dina^ovjșd 
înșelați) a htscrzs în 
următoare ca un fsX, 
văr necruțător. Din 
clipă militarii devia sUplx— 
terenului pentru citeva uuxsze 
și mai marcă un gol prin Con
stantin dintr-o lovitură de ia 
llm. Totuși, echilibrul valoric 
nu se strică, șansele victoriei 
sînt in continuare egale.

Repriza a doua a iost un iei 
de sărbătoare a înaintărilor, 
atît militarii cit și dinamoviștii 
întreeîndu-se să creeze iaze 
rapide, încheiate cu șuturi nă- 
praznice. Spre deosebire de 
Steaua, echipa din Ștefan cel 
Mare a rămas în continuare bine 
sudată, fiecare 
iuncfionînd 
a cedat în apărare mai mult 
spre partea lui Cojocaru care 
nu l-a putut ține pe Pîrcălab 
(indiferent că se arunca spre el 
și cu mîinile și cu picioarele), 
și a păcătuit in mod nepermis, 
la golul marcat de Nunweiller

compartiment 
perfect. Steaua

Aceasta a

159,0 5. î. Vlidoianu ($tunț^ 
—București) 1:59,0.

O altă cursă la fel de dispu
tată, dar cu rezultate mai va
loroase decit la 800 m, a fost 
cea de 400 m garduri, unde C. 
Grangure, cu un final impre
sionant, a reușit să întreacă 
pe T. Salomon și I. Gherghei.

Dar nu numai alergările a» 
prilejuit dispute spectaculoase. 
La aruncarea ciocanului, 
Gheorghe Costache, deținătorul 
recordului mondial de juniori, 
a fost învins cu 8 centimetri 
de G. Tibulschi!
fost cea mai mare surpriză a 
campionatului. Cu toate că a 
avut patru aruncări depășite, 
cauza principală a infringerii a 
fost alta, după cum ne-a de
clarat Costache: „Nu mi-am 
închipuit că a? putea să pierd 
acest concurs. Am mers mult 
prea relaxat și aceasta m-a 
costat. Va fi o lecție pe care 
nu o voi uita*.

Și de astă-datâ cuvinte de 
laudă pentru Gabriela Radu
lescu. Dacă performanța ei U 
săritura în lungime (5,75 m) 
nu este cea mai bună, in 
schimb ea a cîștigat fi cursa 
de 200 m într-un mod impre
sionant: 25,3 sec, o perfor
manță excelentă pentru debu
tul ei la această probă. La a 
mai cucerit titlul de campion 
la 100 m plat.

Petre Cioban* din nou a ciș- 

tazifoc-
Rexzxxlxd. ahrm că meciul 

D.-zj>o—Steaua c rw: o de- 
moasriaiie a virtuozității- Din 
pdede. partida a avut și unele 
părți nepfoazfo și cei care 
le-au resimțit auu acul sin! 
militarii. La Steaua, spiritul de 
disciplină apere totdeauna mai 
neinchegat dedîl la alte echipe 
și aceasta, în primul rînd. da
torită Iui Pavfovici. Duminică, 
Pavlovici și-a atras admones
tările publicului pentru jocul 
egoist pe care-I practică (în 
situație clară de gol, pe cînd 
echipa lui era condusă cu 4^-3, 
Pavlovici, în loc să șuteze sau 
să paseze lui Sorin Avram, a-

tigat sigur probele de 100 și 
200 m aducindu-și aposul 
principal și la ștafetele 
4X100 m și 4X4M nu La 
fel Leontina Frunză fi Do* 
Sâcescu, cure ca
probele de deuufoad: CM 
fi 800 m U fete fi res
pectiv 800 și 1500 m * 
băieți. Două probe a

««a* șt ia lega
tară at zB&szL naB a recctio* 
■ar o paz» <a spectatori. E 
. mnece ci treouae sd-p susții 
echipa tare - < dar asta au 
iasecnid ci trebuie sd-i fluieri 
ia peraMaeata pe adversari, 
la treacăi ne spot, atulți (hâ
tre jucătorii cere se înfruntă 
aroJo, pe dzeptuagh-ul de ga
zon, sini buni pr.eierj Intre ei 
fi e lipsit de se» să încerci a 
produce enervare intre prie
teni care se respectă și se pre
țuiesc reciproc- Dar. cei mai 
de neînțeles mi s-a părut fap
tul că organizatorii au permis 
in iinal intrarea pe teren a cl- 
torva sute de spectatori care au 
îngreuiat Împărțirea premiilor 
imbulzindu-se în jurul echipei 
cîștigătoare și strigindu-le în
vinșilor, in Chip impertinent : 
„ați ai nea t bătaie*. Gestul lor 
e reprobabil din toate puncte-

fi Fcleria Bufanu: 80 m gar. 
dori (11,6) și pentatlon (3812 p).

Dnzre învingători remarcăm 
fift l. Cioca la 3 000 m 
i-Mt). T Sărucan la lungime 

D. Piștalu la prăjină 
as). A. Dincă la înălțime 

f:JQ as), Gh. Luchian (15,71 
«1 la greutate.

SILVIU DUMITRESCU 
cnvrenor de atletism

Cu prilejul aniversării
eliberării Poloniei

Adunarea festiva tic hi icatrul c. t. $
Luni seara a avut loc la 

Teatrul C.C.S. din Capitală o 
adunare festivă organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Comitetul Exe
cutiv al Sfatului popular al 
Capitalei cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
PolcnieL

Au participat tovarășii Ale
xandru Drâghicî, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.IL, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gogu Ră- 
dulescu. ricepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al 
P.MJR-, ai guvernului,- repre
zentanți ai organizațiilor ob
ștești și ai unor instituții cen
trale, ofițeri superiori ai for
țelor armate ale R- P. Romîne, 
oameni de știință, arta și cul
tură.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Festivitatea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Cosma, pre
ședintele Sfatului popular al 
Capitalei.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Mihail Florescu, membru 
al C.C. al P.M.R., ministrul in
dustriei petrolului și chimiei.

La 22 iulie — a spus vorbi
torul — oamenii muncii din 
R. P. Polonă sărbătoresc îm
plinirea a 20 de ani de la cel 
mai de seamă eveniment din 
istoria patriei lor — eliberarea 
tării de sub jugul, cotropitori
lor hitleriști și crearea Polo
niei noi, populare.

Polonia a căzut printre pri
mele țări victimă agresiunii 
hitleriste care a prefăcut în 
ruine și scrum orașe și sate 
întregi, jefuind bogățiile țării, 
urmărind exterminarea po
porului și lichidarea statului 
polonez. Sub conducerea parti
dului, clasa muncitoare, între
gul popor, au desfășurat o 
luptă eroică împotriva invada
torilor hitleriști. Armata po
loneză renăscută a luptat ală
turi de armata sovietică pen
tru eliberarea și independen
ta Poloniei. In urma unei lupte 
îndelungate și pline de sacrifi
cii, la 22 iulie 1944, Comitetul 
polonez de eliberare naționa
lă a proclamat instaurarea 
puterii populare în Polonia.

In cei 20 de ani de putere 
populară — a spus în conti
nuare vorbitorul — oamenii 
muncii, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez au reușit să obțină succese 
importante în construirea so
cialismului. In această peri
oadă au cunoscut o perma
nentă dezvoltare industria si- 
oer^rg.câ. constructoare de 

chimică, de construcții 
navale. industria ușoară. 
Succesele obținute de Polonia 
in anii construcției socialis
mului în dezvoltarea industriei 
se reflectă în creșterea pro
ducției globale industriale care 
in 1963 a fost de aproape 9 ori 
mai mare în raport cu nivelul 
anului 1938.

Succesele obținute pe dru
mul construcției socialismului 
au dus la ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al 
poporului polonez, la dezvol
tarea învâțămintuluL științei 
fi culturii-

In luna iunie a acestui an a 
avut loc cei de-al IV-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Unit Poiooez. care a făcut bi
lanțul realizărilor dintre cele 
două congrese si a trasat pro- 
graaad dezvoltării R. P. Polo- 
oe ta viitorii 5 ani.

Alături de celelalte state so- 
riabote. R. P. Polonă pnete-

Telegrame

la juniori
campioana

ia fees*

Desfeșvss ia 
publican de țasucă a 
a formației CSM Oaș' 
pe o căldură de-a trre 
râ tehrucă. Ne asuntru câ in etapjîe 
prin jocul de buni cabtatt. indrtangi 
sau în tnbone.

Revenind la med. trebo 
meritata. Ei au doredsț o _ 
mai periculos, șt ceea ce este foarte i șutat «ml* la
poartă. S-au irniiirii: Lsag^ L MoUavw Sabccaaa fi panaral 
Hâșmășan.

De la gălățeni (echipa, în genere, a pire: mn f 
ne-au plăcut extremul sting Stânulescu — cri sui_________
teren — Balcanaiu. V. Popescu și portarul Enache. La festivitatea 
de premiere, Enache (care nu poartă niri o vini pentru primirea 
golului) a plîns, ascunzîndu-și fața in palme Durerea resimțită în 
urma infringerii și de care nu se putea scutura dedt plîngind ne-a 
făcut să înțelegem că tinerii fotbaliști își iubesc mult echipele din 
care fac parte, colegii și suporterii. Dragostea aceasta udată cu la
crimi e semnul cel mai sigur că ei se vor strădui să devină în 
viitor stăpînii unei înalte măiestrii sportive.

Lpută de suflu) 
a bun an de pe

FANUȘ NEAGU

politică ex-

coexistenței 
cu orînduiri

— a arătat 
împărtășește 

poporului polonez

nă, promovează o 
ternă de pace și colaborare in
ternațională bazată pe princi
piul leninist al 
pașnice a statelor 
sociale diferite.

Poporul romîn 
vorbitorul — 
bucuria , _ 
pentru realizările importante 
obținute pe drumul construc
ției socialismului. în cei 20 
de ani care au trecut de la e- 
liberarea Poloniei de sub jugul 
fascist, relațiile romîno-polo- 
ne au cunoscut o largă și rod
nică dezvoltare.

Relațiile multilaterale din
tre R. P. Romînă și R. P. Po
lonă sînt consfințite prin Tra
tatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală romîno- 
polon, de la a cărui semnare 
s-au împlinit 15 ani în acest 
an. O contribuție importantă 
la întărirea legăturilor prie
tenești romîno-polone au adus 
vizitele reciproce pe care le-au 
făcut delegațiile de partid și 
guvernamentale ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Polone.

S-au dezoltat continuu rela
țiile economice. Protocolul ro- 
mîno-polon privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 
1964 — încheiat în cadrul A- 
cordului comercial de lungă 
durată — prevede creșteri im
portante față de prevederile 
stabilite pentru anul 1963. 
Vorbitorul s-a referit la dez
voltarea colaborării dintre 
R. P. Romînă și R. P. Polonă 
în* domeniile culturii, învăță
mîntului și artei.

în continuarea cuvîntării 
sale, vorbitorul a înfățișat 
succint tabloul realizărilor 
poporului romîn sub conduce
rea * Partidului Muncitoresc 
Romîn în opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste în 
țara noastră. Oamenii muncii 
din Republica Populară Romî
nă întâmpină cu noi și impor
tante succese ziua de 23 Au
gust, cea de-a XX-a aniversa
re a Eliberării patriei.

Succesele popoarelor romîn 
și polonez în făurirea vieții 
noi socialiste creează o bază 
tot mai largă pentru dezvolta
rea continuă a schimburilor 
reciproc avantajoase, a cola
borării dintre ele, ducînd prin 
aceasta la întărirea continuă 
a întregului sistem mondial 
socialist.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale a Poloniei populare 
— a spus în încheiere vorbi
torul — adresăm poporului 
polonez condus de Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, de 
Comitetul său Central în frun
te cu tovarășul Wladislaw Go
mulka. un cald salut frățesc 
și urarea de a obține noi suc
cese pe drumul construcției 
socialismului și al luptei pen
tru cauza păcii și prieteniei 
între popoare.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Wieslaw Sobierajski.

Perioada istorică scurtă de 
douăzeci de ani a existenței 
Poloniei populare — a spus 
vorbitorul — are o însemnă
tate deosebită. Polonia a pășit 
pe drumul dezvoltării socia
liste, repurtând pe acest drum 
succese importante și multila
terale. Sînt deosebit de fericit 
că în Republica Populară Ro
mînă prietenă, marea noastră 
aniversare este sărbătorită 
într-un mod mai festiv ca 
orieînd.

Subliniind însemnătatea zi
lei de 22 iulie 1944, sărbătoa
rea Renașterii Poloniei, vorbi
torul a arătat că pentru întîia 
oară în istoria poporului polo
nez puterea a fost preluată de 
poporul muncitor, care, sub 
conducerea clasei muncitoare 
și avangardei sale — Partidul 
Muncitoresc Polonez — a 
pășit la opera epocală de 
ridicare a țării din ruină și 
înapoiere, de construire a so
cialismului in Polonia.

Intr-o perioadă scurtă de 
20 de ani. Polonia a recuperat 
in mod simțitor răminerea in 
urmă seculară a dezvoltării 
sale economice, transformi n- 
du-se intr-o țară industrial- 
agricolă. S-a dezvoltat indus
tria navală și industria auto- 
vefnculekr. cea a locomotive
lor tu combustie fi electrice, 
a tractaarel-cr și a cauciucului 
smtetit. Producția industriei 
de etectnrteiinice a
crescut de crea 30 de on. iar 
a ee*e curmare de circa 20 de 
ori. in raport cu anul 1937. 
Vaetxtarul s-a referit apoi la 
cexvottarea agricultura polo
neze.

In continuare. el a arătat că

INFOR

delegația 
Sociatr. din J*po- 

r± ecodnsS de Tomocni Mari
ta. secretar general al acestui 
partd. a sest la Constanța în- 
tr-o scurtă vizită pe lîtoraL 

împreună cu oaspeții a sosit 
Stela- Voctec. membru su
pleant al Biroului Politic ai 
CC. al PALR

La aeroportul din Constan
ța. delegația a fost salutată de 
Vasile VTcu. pm-secretar al 
Comitetului regional Debregea 
al PJdJL Neoiae Petre, pre- 
ședmteie Sfatului popular o- 
răfenesc Constanța și Petre 
Ionescu. președintele Sfatului 
popular al regiunii Dobrogea.

In cursul dimineții, oaspeții 
au vizitat stațiunile de pe li
toral și întreprinderea de mo- 
rărit și panificație „Dobrogea"4 
din Constanța.

• Luni s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Geneva, 
delegația condusă de Costin 
Nădejde, adjunct al ministru- 

în anul 1963 venitul național 
a fost de peste trei ori mai 
mare decît în anul 1937. Pes
te o pătrime din populația 
Poloniei învață în școlile de 
toate tipurile.

Referindu-se la rolul con
ducător al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, vorbito
rul a subliniat că un eveni
ment de seamă în viața poli
tică a țării a fost recentul 
Congres al P.M.U.P. în conti
nuare, ambasadorul R. P. Po
lone a enumerat obiectivele 
trasate de Congres pentru anii 
1966—1970.

Baza tuturor realizărilor Po
loniei Populare — a spus vor
bitorul — este legarea soartei 
sale, a viitorului poporului 
nostru — cu ideea cea mai îna
intată și mai revoluționară în 
istoria omenirii — ideea so
cialismului. Alianța și priete
nia cu Uniunea Sovietică, uni
tatea și cooperarea cu țările 
marii familii socialiste — vor 
rămîne pentru totdeauna te
melia politicii noastre externe.

Polonia populară și inde
pendentă, în frontierele sale 
noi, juste, este în prezent unul 
din bastioanele lumii socialis
te, un exponent consecvent al 
ideii colaborării pașnice a sta
telor și popoarelor, indepen
dent de regimul lor social.

Referindu-se la aportul a- 
dus de R.P. Polonă, împreună 
cu celelalte state socialiste, la 
rezolvarea problemelor de
zarmării și micșorarea încor
dării în relațiile internaționa
le, vorbitorul a menționat pla
nurile poloneze privitoare la 
crearea unei zone denucleari- 
zate și înghețarea armamente
lor nucleare în Europa Cen
trală. Continuînd eforturile 
noastre pașnice, ne dăm silin
ța din toate puterile să venim 
în ajutorul popoarelor și să 
sprijinim lupta lor pentru li
bertatea politică și indepen
dența economică, împotriva 
colonialismului în toate for
mele sale ; păstrăm de aseme
nea vigilența față de forțele 
imperialismului și războiului 
și îndeosebi față de tendințe
le militariste și revanșarde 
care continuă să apară în Ger
mania occidentală.

Subliniind că și R. P. Ro
mînă sărbătorește în acest an 
cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării sale, ambasadorul 
R. P. Polone a spus: Creșterea 
rapidă a economiei dumnea
voastră, întreprinderile indus
triale moderne, construcțiile 
frumoase, dezvoltarea agri
culturii socialiste, precum și 
dezvoltarea științei, culturii și 
artei — toate acestea consti
tuie o dovadă elocventă a 
succeselor Republicii Populare 
Romîne frățești, repurtate sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, a Comitetului 
său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Prietenia tradițională, fră
țească și colaborarea dintre 
țările noastre se adîncesc, 
cuprinzînd aproape toate do- < 
meniile yieții.

Un factor hotărîtor în a- 
ceastă privință este faptul că 
Polonia și Romînia sînt mem
bre ale comunității țărilor so
cialiste.

în ultimii ani au crescut 
simțitor schimburile comer
ciale dintre cele două țări ale 
noastre. în timp ce în anul 
1958 valoarea schimburilor 
comerciale polono-romîne a 
fost de 104 milioane zloți, în 
1963 a fost de 330 milioane 
zloți. în continuare vorbitorul 
s-a referit la adîncirea cola
borării polono-romîne în do
meniul economic, cultural, 
tehnico-științific.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Permiteți-mi să-mi ex
prim admirația pentru reali
zările mari și multilaterale 
ale celor douăzeci de ani ai 
dumneavoastră, precum și 
bucuria pentru relațiile apro
piate de strinsă prietenie 
existente între țările noastre 
socialiste.

Festivitatea 
un program 
neze.

s-a încheiat cu 
de filme polo-

★
celei de-a XX-aCu prilejul 

aniversări a eliberării Poloniei, 
.uni seara a avut loc la Casa 
Ziariștilor din Capitală pre
zentarea în premieră a fil
mului ,,Unde-i generalul". A 
luat cuvîntul Jerzy Fidler, 
consilier " ’ "
Polone la 

al Ambasadei R. P. 
București.

(Agerpres)

T ' iM A
lui învățămintului, care a 
participat, intre 6 și 16 iulie, 
ia cea de-a 27-a Conferință 
internațional â de instrucție pu
blică. organize, iâ de UNESCO 
și Biroul internațional de edu
cație.

Sosirea lui Edward Du Cann, 
ministrul de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală dl. Edward Du Cann, 
ministrul de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii, 
care, după cum s-a mai anun
țat, face o vizită în țara noas
tră între 20 și 22 iulie.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întâm
pinat de Mihail Petri, adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior, precum și de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului Exterior.

A fost de față James Dalton 
Murray, ambasadorul Macii 
Britanii la București, și alțl 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)



MAREA ARTA A CELOR MICI
ată-ne Ia sfîrșitul 
unei întreceri artis
tice pasionante care 
a adus 
aproape 
pionieri 
Concursul 

artistic al pionierilor și 
faza pe țară — a luat sfîrșit sîm- 
bată seară. I-au felicitat pentru 
succese și le-au adresat îndemnul 
de a desfășura în continuare o 
activitate cultural artistică și mai 
bogată tovarășii Petru Enache, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
prof. univ. dr. Jean Livescu, ad
junct al ministrului învățămîntu- 
lui, Elena Poparad, secretar al 
C.C. al U.T.M., și Ion Berea, di
rector general în Ministerul Invă- 
țămîntului. Participanții la concurs 
și-au sărbătorit succesele, i-au 
sărbătorit pe premianți într-un 
frumos carnaval, care s-a desfă
șurat la Palatul pionierilor, și în- 
tr-o seară distractivă, care a avut 
Ioc Ia Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 16 Februarie.

Bilanțul ediției anului 1964 a 
concursului cultural-artistic al 
pionierilor și elevilor a fost rod
nic. Cei 5 000 de artiști amatori, 
care au evoluat pe scena concursu
lui republican, reprezentînd pe 
cei 800000 de colegi ai lor, care 
s-au întrecut în fazele raionale, 
orășenești și regionale ale con
cursului, au venit la faza finală 
cu dorința de a aduce pe scenă 
ceea ce este mai bun și mai fru
mos. Ei au venit în Capitală ca 
soli ai sutelor de mii de elevi din 
întreaga țară, Să exprime în nu
mele acestora, prin cîntec, dans și 
voie bună, bucuria de a trăi și 
învăța într-o țară care le dăruiește 
o copilărie fericită. $i, în semn 
de adîncă recunoștință pentru fru_ 
musețea zilelor pe care le trăiește, 
tînăra generație școlară a închi
nat întrecerea lor artistică unei 
sărbători dragi — celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei.

Concursul a fost o revărsare a 
veseliei, cîntecului și jocului; s-au 
recitat poezii, au evoluat pe scenă 
brigăzi artistice de agitație. In-

pe scenă 
5 ooo de 
și elevi, 

cultural- 
elevilor —

treaga manifestare artistică a de
gajat optimism și tinerețe, a fost 
o nouă reflectare a grijii părin
tești pe care partidul o poartă ti
neretului școlar, a condițiilor mi
nunate în care trăiește, învață și 
își petrece timpul liber. Iar pio
nierii și elevii au ținut să-și ex
prime recunoștința față de partid 
și popor, nu numai prin străda
niile și rezultatele lor la învăță
tură și disciplină, ci și prin fru
moasa manifestare artistică care 
s-a desfășurat.

Cei care au urcat pe scena con
cursului republican au dovedit în 
această sărbătorească întrecere 
dragostea lor pentru ană, intere
sul pentru tot ceea ce a creat mai 
bun, mai frumos poporul nostru 
în domeniul artei și culturii. Cu 
toții s-au pregătit cu perseveren
ță pentru a obține rezultate cit 
mai bune. Au urcat pe scenele 
concursului cu siguranță și au 
stimit admirație pentru calitatea 
interpretării. Au cucerit aplauze 
corurile bucureștenilor, reșițenilor, 
constănțenilor, tulnicarii din Cîm- 
peni, fluierașii din Ciacova, sui
tele de dansuri ale celor din Ba
nat sau din Mușcel, soliștii din 
Turda, Bacău, Galați, Fălticeni. 
Au cucerit aplauze cunoscutele co
ruri ale bîrlădenilor și bucurește
nilor, formațiile de dansuri suce
vene, bănățene, brașovene, or
chestra bucureștenilor, formațiile 
folclorice din Sighet și Timișoara, 
brigada brașovenilor. Au cucerit 
aplauze toți cei care au venit în 
Capitală la concurs și s-au stră
duit să reprezinte cu cinste șco
lile în care învață.

Acest concurs a constituit un 
adevărat schimb de experiență în
tre acei care au adus în Capitală 
priveliștea minunată a patriei 
transpusă în cîntece și dansuri 
specifice regiunilor, în programele 
de brigadă legate de viața școlilor, 
în operele reprezentative din te
zaurul artei și culturii noastre.

Despre desfășurarea con
cursului. ne-au împărtășit im
presiile cîțiva membri ai juriu
lui. Le dăm cuvîntul:

COSTACHE ANTONIU
Artist al poporului

Am participat la multe concursuri artistice — ca membru 
in juriu sau ca spectator. De fiecare dată am avut revelația 
unor descoperiri: oameni tineri, maturi, și virstnici chiar, 
urcă cu curaj pe scenă pentru a oferi tovarășilor lor de 
muncă momente de desfătare, prilej de contact cu arta noas
tră nouă, își manifestă talentul și dragostea lor pentru cul
tură. Concursul pionierilor și elevilor, la care am avut posi
bilitatea să particip timp de două zile, mi-a adus bucurii 
inedite. N-am mai avut de multă vreme prilejul să-i văd pe 
elevi pe scenă și, mai ales, întreeîndu-se intr-un concurs de 
asemenea proporții. Am fost pe rind în toate cele patru săli 
in care s-a desfășurat concursul. I-am văzut evoluînd pe 
scenă și pe pionieri și pe elevii școlilor medii. M-a impresio
nat totul. Prospețimea lor, dragostea cu care s-au îndreptat 
spre cele mai valoroase opere din creația muzicală — cintece 
de masă, cintece populare, cintece din repertoriul clasic, cîn- 
tece de estradă. Farmecul dansurilor și al costumelor. Sensi
bilitatea recitatorilor, care ne-au transmis prin versuri me
saje însuflețite ale dragostei și recunoștinței față de partid și 
popor pentru copilăria lor fericită. Textele pline de vervă ale 
brigăzilor artistice de agitație, prin care și noi, vîrstnicii, am 
avut ocazia, pentru o clipă, să devenim elevi. Am trăit ală
turi de ei bucuria pentru școlile frumoase, încăpătoare, în 
care învață, pentru fericirea de a avea profesori buni, ade- 
vărați părinți, colegi care învață și obțin rezultate foarte 
bune la învățătură, și am aplaudat curajul cu care i-au „în
țepat** artiștii amatori — elevi pe cei cîțiva colegi de-ai lor 
care nu-și văd de învățătură și sînt indisciplinați. I-am 
aplaudat și pe îndrumătorii lor, tovarășii profesori, care îi 
călăuzesc și în activitatea artistică cu aceeași grijă cu care 
le călăuzesc pașii la învățătură.

Urmărind concursul, am avut în fața noastră tabloul viu 
al preocupărilor elevilor de astăzi, însetați de cultură, îndră
gostiți de artă, cărora nimic nu le lipsește pentru a-și cultiva 
talentul, pentru a se dezvolta multilateral. Pentru toți — 
participant și spectatori — concursul a fost un prilej de 
învățăminte. El a îndemnat la desfășurarea în fiecare școală 
a unei și mai bogate activități cultural-artistice, la înmulți
rea formațiilor artistice de tot felul, la atragerea tuturor 
elevilor la bogata viată culturală școlară.

și
Coruri

MARCEL BRESLAȘU
scriitor

E o nemărginită bucurie aceea de a vedea cum cresc copiii 
țării pe toate planurile. Mă duc adesea în școli, în casele 
pionierilor, în taberele lor de vară și am prilejul să cunosc 
multiplele aspecte din viața lor de școală, din viața de orga
nizație, din munca lor obștească. Și iată că acum am avut 
bucuria de a trăi sărbătoreștile zile ale fazei finale a con
cursului cultural-artistic al pionierilor și elevilor, de a privi 
și admira tablourile veseliei, spectacolele minunate ale iste
țimii, armoniei și grației copiilor noștri, robuști și sănătoși, 
care au adus în Capitală toate priveliștile patriei, toate cîn- 
tecele de pretutindeni în glasurile lor calde, toate jocurile in 
trupurile mlădii, în picioarele abile și neostenite.

I-a fost foarte greu juriului să hotărască premianții, să 
aleagă pe cei mai buni dintre cei mai buni, să răspundă 
dorinței lor firești de a fi răsplătiți pentru zilele care le-au 
dedicat pregătirilor, pentru numeroasele spectacole pe care 
le-au prezentat, înainte de concurs, în fața profesorilor, co
legilor și părinților lor. Am spus că a fost foarte greu pen
tru că toți cei care au apărut în fața noastră pe scen^ con
cursului au fost foarte buni. Nădăjduim că am fost drepți, 
deși exigenți, și am răsplătit cum se cuvine strădania artiș
tilor amatori elevi.

Premiul I: Școala Medie nr. 
2 — Constanța ; Premiul II: 
Școala Medie nr. 1 — Craio
va ; Premiul III: Școala de 8 
ani nr. 12 — Brașov, Școala 
de 8 ani nr. 3 — Sighet; Men
țiuni : Școala de 8 ani nr. 3 — 
București, Școala de 8 ani — 
Alba Iulia.

Mențiuni speciale pentru 
prezentare scenică

Școala de 8 ani — C. Lung- 
Moldovenesc, Casa de copii 
școlari — R. Vilcea, Școala de 
8 ani nr. 9 — Tg. Mureș, Școa
la de 8 ani — Bolintinu din 
Vale — reg. București.

D. D. BOTEZ
artist emerit

Emoționant prin tot ce l-a caracterizat — dăruire entuzias
tă, spontaneitate, sensibilitate — acest concurs al celor mai 
tineri îndrăgostiți de artă s-a impus și printr-o impresio
nantă varietate a repertoriului. De la Mozart, Schubert. Enes- 
cu, pînă la investigațiile atît de rodnice în folclorul local, 
repertoriul a acoperit o zonă vastă, demonstrînd un stadiu 
ridicat al educației artistice în școlile noastre. Aplaudînd pe 
micii interpreți, ne exprimăm în același timp prețuirea pen
tru profesorii și instructorii care i-au pregătit. Și nu mă 
refer doar la pregătirea strictă pentru concurs. Am simțit 
tot timpul roadele unei educații artistice cu caracter perma
nent și, fără îndoială, secretul succesului ea l-a determinat. 
Concursul s-a prezentat ca un rezultat al unei stăruitoare și 
migăloase munci de creație. Ascultînd, de pildă, corul pio
nierilor constănțeni sau taraful vasluienilor nu poți să nu 
remarci că încîntătoarele lor evoluții se datoresc nu numai 
unei îndelungi „șlefuiri", ci unui proces complex de educație 
muzicală. Este, după mine, una dintre concluziile cele mai 
însuflețitoare, aceea că arta muzicală a pătruns în școli, în 
viața tineretului, pe poarta principală, că ea nu mai figu
rează doar ca un obiect secundar în programa analitică, ci 
s-a infiltrat adînc, ca un element inseparabil, în educația 
multilaterală. Ne-a demonstrat-o cu prisosință acest con
curs !

Orchestre
Premiul I: Școala medie 

. nr. 2 — Vaslui ; Premiul II : 
Școala de 8 ani — com. Stă- 
neși, raionul Tg Jiu — cu 
grupul folcloric cu fluiere. 
Școala de 8 ani „Avram Ian- 
cu“ — Cimpeni — reg. Cluj 
cu formația de tulnicari : Pre
miul III : Taraful Școlii de 8 
ani — Bocșa — Reșița. Școala 
de 8 ani Aiud — reg. Cluj — 
formația de fluierași ; Men
țiuni : Școala de 8 ani Băcioi 
— reg. Bacău. Școala de 8 ani 
Hîrtoape — reg. Iași — for
mația de fluierași. Orchestra 
de acordeoane a Școlii de 8 
ani nr. 1, Turda — reg. Cluj.

Orchestre de mandoline

Premiul I: Școala de 8 ani, 
Satul Buda — comuna Mihăi- 
lești — reg. București; Pre
miul II: Școala de 8 ani nr. 
184 — București; Premiul III : 
Casa de copii școlari — Mier
curea Niraj — reg. Mureș-Au
tonomă Maghiară.

Soliști vocali

DINU STELIAN
maestru emerit al artei

perindat pe scena sălii studio aTimp de două zile s-au . . _ ____  ___  _____  _
Teatrului Municipal zeci de formații corale, orchestrale, nu
meroși soliști vocali și instrumentiști. I-am urmărit pe toți. 
Apreciez pozitiv faptul că toate regiunile s-au prezentat la 
concurs (cu excepția regiunii Cluj) cu formații corale bine 
puse la punct, cuprinzînd un număr mare de elevi. Semn că 
în școli activitatea corală este cultivată cu grijă. Și este 
foarte bine. Valoarea corurilor a fost foarte apropiată; de 
aici și greutatea de a stabili premianții. Nivelul interpreta
tiv al cîntecelor a fQst ridicat. Menționez că multe formații 
corale au apărut pe scenă cu costume foarte frumoase, spe
cifice regiunilor de unde veneau. De asemenea, a impresio
nat pozitiv faptul că s-au prezentat la concurs foarte multe 
orchestre: orchestre de muzică populară, fanfare, orchestre 
de mandoline, chiar și orchestre de muzică de cameră. 
Este firească concluzia pe care am tras-o că, în școli, tova
rășii profesori și organizațiile U.T.M. se preocupă cu grijă 
să cultive talentele. Am remarcat varietatea repertoriului 
orchestrelor. Am ascultat și foarte mulți soliști vocali și 
instrumentiști. Au apărut pe scenă cu curaj, au cîntat cu 
multă dezinvoltură, semn că au cîntat în săli de spectacole 
de multe ori, nu numai cu prilejul unor concursuri. Remarc 
strădania formațiilor corale și orchestrale și a soliștilor de 
a prezenta la concurs opere muzicale specifice regiunilor lor, 
că au prilejuit spectatorilor și colegilor să cunoască mai ales 
creația folclorică din diferite regiuni ale patriei.

Pentru că este vorba de o concluzie la un concurs repu
blican, care a oferit participanților multe învățăminte, nu 
vreau să trec peste unele observații critice pe care noi le-am 
făcut în cele două zile de concurs. Este vorba, în primul 
rind, de repertoriul corurilor. Am remarcat o repetare a re
pertoriului de la un cor la altul. Elevii s-au prezentat în 
exclusivitate cu cintece pe care le cîntă și formațiile corale 
alcătuite din oameni maturi și vîrstnici, cu prea multe cin
tece sobre. A lipsit cîntecul tineresc, cîntecul care să poată 
fi fredonat de elevi și cu prilejul zilelor distractive, a 
excursiilor; a lipsit mai ales cîntecul școlar, oglindă a vie
ții lor de elevi. E drept că aici nu este numai vina celor care 
îndrumă formațiile corale, ci, mai ales, a compozitorilor, care 
le pun la dispoziție prea puține cintece tinerești, de școală. 
Aceasta este o observație și o sugestie în același timp pentru 
compozitori.

O altă sugestie: în viitor să existe o mai strînsă colabo
rare între școli, organizațiile U.T.M. și casele de creație, pre
cum și cu instituțiile artistice din localitățile respective. 
Această colaborare ar fi fructuoasă, ar aduce un plus 
competență în îndrumarea artistică a elevilor.

Nu am citat formații și soliști pentru că am considerat 
premiile acordate vorbesc mai concludent despre cei care 
fost cei mai buni în acest concurs.

Premiul I: Olteanu George- 
ta — Școala Medie — Sinaia; 
Premiul II: Popa Cornelia — 
Școala Medie nr. 1 — Bacău; 
Purice Doina — comuna Se- 
cusigiu — raionul Arad; Cor
nea Mariana — Școala de 8 
ani — Batăr — reg. Crisana; 
Premiul III: Garabet Elena 
— Școala de 8 ani nr. 12 — 
Galați; Dragomir Domnica — 
Școala de 8 ani — Buda-Mi- 
hăilești — reg București; 
Mențiuni: Stanca Mariana — 
Școala de 8 ani — Orăștie. 
Ardeieanu Mariana — Școala 
pedagogică — Craiova. Negoi- 
țescu Iconia — Școala de 8 
ani — comuna Podeni — reg. 
Oltenia.

Mențiune specială pentru 
prezentarea programului

Moscu Petrica 
Medie nr.

Școala
7 — Galați.

Soliști
Premiul

rin, Școala de 8 ani nr. 6 —

instrumentiști 
I: Munteanu Flo-

de

ca
au

școlarilor premiate
Reșița — acordeon. Premiul 
II: Herzan Aurel — Școala de 
8 ani — Preoteasa — reg. Cri- 
șana — fluier, Văcaru ion — 
Școala de 8 ani — Dobrotești 
reg. București — fluier ; Pre
miul III: Dumitran Georgică 
— Școala de 8 ani nr. 12 — 
Galați — acordeon, Costea 
Adelina — Școala de 8 ani nr. 
12 — Craiova — vioară ; Men
țiuni : Roșea Nicolae — Școala 
de 8 ani — Perieni, raionul 
Bîrlad — cimpoi, Roman Va- 
sile și Pop Petru — Școala de 
8 ani Sighet — duet vioară și 
zongora, Biriș Toma — Școala 
de 8 ani — Băița, raionul Re
ghin — reg. Mureș-Autonomă 
Maghiară — vioară, Frații 
Vasile Mircea — timbal, Va- 
sile Adela și Vasile Alișca — 
acordeon— soliști în taraful 
Școlii de 8 ani Bocșa — Re
șița. Mențiuni speciale : Cos- 
tin Dumitru — Școala de 8 
ani — Băroaia — raionul Făl
ticeni — țiteră, Bîgu Ion — 
Școala de 8 ani — satul Pa- 
lerma. comuna Gri vița — ra
ionul Bîrlad — acordeon.

sărescu Mariliza — Școala de 
8 ani — Craiova; Premiul III: 
Băban Ion — Școala de 8 ani 
corn. Pomi Sîncuța — reg. 
Maramureș, Mastac Sanda ■— 
Școala de 8 ani nr. 1 — Bîr
lad; Mențiuni : Stroiescu Ilea
na — Școala Medie nr. 49 — 
București, Vîrtejanu 
Școala medie nr. 2 
stanța.

Aura —
— Con-

Brigăzi artistice 
de agitație

Dansuri
Premiul I: Școala

— comuna Cihei
Premiul II: Școala de 8 ani
— comuna Ocnița — raionul 
Bistrița — reg. Cluj, Școala 
de 8 ani — com. Cornu — ra
ionul Botoșani — reg. Sucea
va; Premiul III: Școala de 8 
ani corn. Băița, raionul Re
ghin, regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, Școala de 8 
ani — corn. Orlea — raionul 
Corabia — reg. Oltenia, Școa
la de 8 ani — Bragadiru — 
Storobăneasa — reg. Bucu
rești; Mențiuni: Școala de 8 
ani nr. 4 — Constanța, Școala 
de 8 ani nr. 150 — București, 
Școala de 8 ani corn. Călin — 
raionul Bacău, Școala de 8 ani 
com. Pihnești — raionul HușL

de 8 ani 
— Oradea;

Coruri

PREMIUL I: Complexul 
școlar Bîrlad, reg. Iași, Școala 
medie „M. Eminescu“ Bucu
rești. Premiul II : Școala me
die nr. 7 Galați, Școala peda
gogică Buzău, reg. Ploiești. 
Premiul III: Școala pedago
gică Suceava, Școala pedago
gică Cîmpul Lung Muscel, 
reg. Argeș, Școala pedagogică 
Deva, reg. Hunedoara.

Orchestre populare

Premiul I : Centrul Școlar 
Agricol Șendriceni — reg. Su
ceava. Premiul II: Școala pe
dagogică Sighet, reg. Mara
mureș. Premiul III: Școala 
profesională Electromotor Ti
mișoara, reg. Banat. Mențiu
ne : Școala medie nr. 2 Con
stanța.

Orchestre

Premiul I : Școala medie nr. 
22 București (orchestră de 
cameră). Premiul II: Școala 
medie nr. 1 Tecuci, reg. Ga
lați (fanfară). Premiul III: 
Școala profesională metaloteh- 
nică Tg. Mureș.

premiate
Școala medie nr. 1 Bacău — 
acordeon. Premiul II: Mer- 
cescu Ion — Școala medie 
Gătaia, reg. Banat — taragot, 
Petrache Gabriel — Școala 
medie nr. 2 P. Neamț — saxo
fon. Premiul III : Săndulache 
Ion — Școala de meserii Ba
cău — clarinet, Crețu Ion — 
Școala medie nr. 1 Craiova, 
reg. Oltenia — vioară, Safian 
Constantin — Școala medie 
nr. 2 Rădăuți — Suceava. 
— fluier. Mențiuni : Moraru 
Liana — Școala medie nr. 22 
București — pian.

III; Lică Nicolau, Școala me
die nr. 3 Brăila, reg. Galați.

Brigăzi artistice 
de agitație

Mențiunile speciale 
ale juriului

Corul Școlii medii din Titu, 
reg. București, pentru 
pretarea Doinei, Corul 
medii nr. 1 din Sibiu, 
Brașov, pentru costume, 
Școlii medii din Sighet, reg. 
Maramureș, pentru costume.

Dansuri

inter- 
Școlii 

reg.
Corul

Premiul I: Școala medie 
Roznov, reg. Bacău (pentru 
programul „In vîrful peniței"). 
Premiul II: Școala medie nr. 
5 Brașov, reg. Brașov (pentru 
programul „Visele capătă con
tururi precise"), Școala medie 
nr. 3 Pitești, reg. Argeș (pen
tru programul „Spre noi suc
cese"). Premiul III: Școala 
medie nr. 2 Timișoara, reg. 
Banat (pentru programul „Se
renada tinereții"). Mențiune : 
Școala medie nr. 36 București 
(pentru programul „Voioșiei").

Recitatori

Premiul I: Școala de 8 ani
— Frumușița — reg. Galați, 
Școala de 8 ani nr. 3 — Pi
tești ; Premial II: Școala de 8 
ani — Scurtești — Buzău; 
Premiul III: Școala de 8 ani 
Făcăieni — raionul Fetești — 
reg. București; Mențiune: 
Școala de 8 ani nr. 1 — Onești 
reg. Bacău, Școala Medie nr. 1
— Constanța; Mențiuni spe
ciale individuale: Șchiopu 
Săndica — Școala de 8 ani — 
Frumușița — reg. Galați, Io- 
nescu Mihaela — Școala de 8 
ani nr. 3 — Pitești.

Soliști dansatori Soliști vocali

Recitatori

Premiul I: Homorozean A- 
lexandru — Școala Medie nr. 
1 — Sibiu; Premiul II: Ghi- 
țoiu Elena — Școala de 8 ani 
— Jariștea — reg. Galați, Pâ-

Premiul I: Lazar Mihai — 
Școala de 8 ani, com. Ceanu 
Mare — raionul Turda — re
giunea Cluj ; Premiul II: Țocu 
Safta — Școala medie Baleni
— raionul Tirgoviște, Premiul 
III: Lăcătuș Aurel — Școala 
de 8 ani — Ceanu Mare — ra
ionul Turda — regiunea Cluj, 
Tatu Iacob — Școala de 8 ani
— corn. Sărături — Agnita 
regiunea Brașov.

Mențiuni de interpretare
Croitoru Gheorghe — Școa

la de 8 ani corn. Bragadiru — 
raionul Zimnicea — regiunea 
București, Vlada Gheorghe — 
Școala de 8 ani, comuna Bra
gadiru — raionul Zimnicea 
— reg. București.

Premial I: Crivăț Ștefania — 
Școala medie nr. 2 Ploiești, 
Băraru Maria — Centrul șco
lar agricol Suceava. Premiul 
II : Dorobanțu Maria — Școa
la medie nr. 5 Ploiești. Pre
miul III: Moldovan Maria — 
Școala de meserii Tg. Mureș. 
Mențiuni : Mioc Mircea — 
Școala medie Ciacova, reg. 
Banat, Gheorghiu Elena — 
Școala tehnică Vaslui, reg. 
Iași, Sănduțu Roxana — Școa
la medie nr. 1 Craiova, reg. 
Oltenia.

Soliști instrumentiști

Premiul I: Chircu Teodor 
— Școala medie nr. 1 Constan
ța — violoncel, Cizic Elena —

ALEXANDRU MARIUS TAMARA CAP
artist emerit

Mi-e ffreu să concretizez ce cm simțit ți ce am văzut in 
cele două zile ale concursului. Elevii mi-au transmis vibra
ția caldă a sentimentelor lor de tecunoțtințâ față de partid 
pentru copilăria și tinerețea lor ;eria:â, M-am simțit eu în
sumi în aceste zile t:.năr și am încercat să țin pasul cu ei 
în entuziasmul general.

M-a impresionat înaltul conținut de idei exprimat în ver
surile recitate, in programele brigăzilor artistice. O mențiu
ne pentru forma artistică în care au fost prezentate: ținuta 
corespunzătoare, potrivită v'.rstei artiștilor.

Am ascultat cu emoție 22 de elevi recitind cu sinceritate 
și vibrație versuri ale poeților noștri contemporani. Era atîta 
căldură în vocile lor incit am avut la un moment dat impre
sia că chemarea înflăcărată la muncă, la învățături, la o 
viață demnă, cuprinsă în unele versuri, cuvintele de slavă 
închinate partidului din altele le aparțin elevilor și nu poe
ților, atît de profunda era trăirea lor pe scenă. Dar am ră
mas cu o nedumerire: de ce din 22 de recitatori prezenți la 
concurs 21 au fost fete. Oare băieții nu iubesc poezia ?

maestru coregraf
Am participat la o revărsare de tinerețe care a imprimat 

concursului o atmosferă de sărbătoare. Elevii au prezentat 
de fapt un preludiu la marea sărbătoare din august.

Toate formațiile participante la concurs au atins un nivel 
artistic înalt: din acest punct de vedere juriul a fost pus 
rn mare încurcătură pentru că interpretarea a atins aproape 
nivelul formațiilor profesioniste.

Apreciez faptul că fiecare formație s-a străduit să pre
zinte cele mai frumoase dansuri din regiune. Brașovul, o 
suită foarte interesantă de dansuri pentru băieți. Suceava, 
frumoasele dansuri Ciobănașul, Hora și Bătuta, Timișoara, 
o suită de jocuri bănățene. Această mare varietate de dan
suri, costumele excepționale, înaltul nivel tehnic la care s-au 
prezentat dansatorii, mi-au dat din nou revelația bogăției 
noastre folclorice, au demonstrat cit de frumos poate fi in
terpretată.

Socotesc că în școli trebuie să se continue atragerea în 
formațiile artistice a elementelor cele mai valoroase, echi
pele de dansuri, împreună cu celelalte formații artistice să 
prezinte mai multe spectacole în fața colegilor și părinților, 
ciștigind astfel siguranță, dorința de a-și îmbogăți reperto
riul și, firește, aplauzele care le răsplătesc eforturile.

Premiul I: Școala profesio
nală agricolă — Șendriceni 
raionul Dorohoi, reg. Suceava 
(pentru suita „în ritmul dan
sului moldovenesc"), Școala 
profesională hidromecanică 
Brașov (pentru dansul „Suită 
de dansuri din regiune". Pre
miul II: Școala medie 1 Ca
ransebeș, reg. Banat (pentru 
suită de dansuri bănățene), 
Școala pedagogică Craiova, 
reg. Oltenia (pentru suită de 
dansuri oltenești), Școala me
die Negrești, raionul Oaș. reg. 
Maramureș (pentru suită de 
dansuri din Oaș). Premiul III: 
Școala de meserii Șimleul Sil- 
vaniet reg. Crișana (pentru 
suită de dansuri din reg. Cri- 
sana). Școala medie nr. 2 Vas- 
luL reg. Iași (pentru suită de 
dansuri moldovenești), Școala 
medie nr. 2 Constanța (pentru 
suită de dansuri dobrogene). 
Mențiuni : Școala medie Sîn- 
georzu Băi. raionul Năsăud. 
reg. Cluj (pentru suită de 
dansuri din Năsăud). Școala 
medie Salcia, raionul Tr. Mă
gurele reg. București (pentru 
suită de dansuri din reg. 
București), Școala medie nr. 13 
București (pentru suită de 
dansuri din reg. București), 
Școala medie Miercurea Ciuc, 
reg. Mureș-Autonomă Maghia
ră (pentru suită de dansuri 
secuiești).

Soliști dansatori

Premial H : Pițan Ion, Școa
la profesională Independența 
Sibiu, reg. Brașov. Premiul

Premiul I: Steinberg Suzi, 
Școala medie nr. 2 Bîrlad, reg. 
Iași (pentru poezia „Cel ce 
gîndește singur" de T. Ar- 
ghezi), Stănescu Camelia, 
Școala medie nr. 13 București 
(pentru poezia „Imn" de Șt. 
Iureș). Premiul II: Eftimie 
Olimpia. Școala medie nr. 8 
București (pentru poezia „Cîn
tec de leagăn al Doncăi“ de 
M. Breslașu), Ghiară Costin, 
Școala medie nr. 10 Cluj (pen
tru poezia „Partidul" de N 
Labiș). Premiul III: Vasile 
Marițica, Școala medie nr. 2 
Galați (pentru poezia „Amin
tirile pămîntului" de M. Be- 
niuc), Gheorghiu Cristiana, 
Școala medie nr. 2 Ploiești 
(pentru poezia „Partidul" de 
M. Beniuc), Perșoiu Geraldina, 
Școala medie Giurgiu, reg. 
București (pentru poezia „Fru
moși s înteți" de Șt. Iureș). 
Mențiune : Baro Marica, Școa
la medie nr. 2 Tg. Mureș, reg. 
Mureș Autonomă Maghiară 
(pentru poezia „Pacea"), Bran
ca Mioara, Școala medie Pe- 
troșeni reg. Hunedoara (pen
tru poezia „Salutul lumii" de 
W. Wittman).

Mențiuni speciale 
ale juriului

Magdalena Elena, Școala 
medie Roznov, reg. Bacău 
(pentru contribuția adusă la 
programul brigăzii artistice al 
școlii), Mozeș Gheorghe, Școa
la medie nr. 2 Timișoara reg. 
Banat (pentru textul și regia 
programului brigăzii artistice 
a școlii), Gabriela Viorica, 
Școala medie nr. 8 Cluj (pen
tru contribuția adusă la pro
gramul brigăzii artistice a 
școlii), Soare Ana, Școala me
die nr. 36 București (pentru 
contribuția adusă la progra
mul brigăzii artistice a școlii).

GEORGE MUNTEAN
director adjunct al Casei creației populare 

a regiunii București
pi0^Ta°T »* școlarilor a atins un ridicat nivel 

M‘i-U programele brigăzilor. Ele au oglindit
PTeocuP&rile specifice școlarilor: învă- 

țatura, disciplina, colegialitatea, atitudinea față de profesori ^î:e !e^e aU mers ^i ^ParteePrr°M 
sa ilustreze foarte bme legătură dintre activitatea părinților 

Vla1at {ertcita Pe care o trăiesc copiii țării. Toate textele 
am?Tenta anului acesta cu marea lui sărbătoare 

'□7° an!l.ersare Eliberării patriei. Creatorii textelor 
ra"afe - monologul, dialogul, sceneta. Mai 

puțin izbutita a fost ilustrația muzicală — limitată doar la 
cintece populare și de dans, lipsindu-i dntecele pentru copii 
cmtecele pionierești mai potrivite pentru cei mai mici artiști 
amatori, mai aproape de preocupările lor. Mergîndu-se mai 
aeparte pe linia îmbunătățirii activității brigăzilor artistice 
ale școlarilor, ehminîndu-se tot ce se copiază din brigăzile 
artistice ale maturilor, va trebui asigurat mai mult firesc 
mișcani copiilor.

Am ascultat în cele două zile de concurs foarte mulți reci
tatori. Copiii au deosebitul talent de a trăi ceea ce spun, de 
a exprima cu mare convingere și vibrație conținutul fiecă
rui vers, emoționînd auditoriul. Chiar și juriul nu și-a mai 
putut păstră „imparțialitatea", răsplătind cu deosebită căl
dură pe micii recitatori care au închinat adevărate imnuri 
de slavă partidului, țării, care prin versurile alese au vorbit 
convingător despre copilăria lor luminoasă, lipsită de griji.

(Interviuri luate de
LUCREȚIA LUSTIG și MARIETA VIDRAȘCU)



CAIRO

și de guverne africane
C^AIRO. — Luni dimineața 

și-» reluat lucrările Conferința 
șefilor de state și de guverne 
africane. Primul vorbitor, Ju
lius Nyerere, președintele Re
publicii Unite Tanganica și 
Zanzibar, s-a pronunțat pentru 
promovarea unor relații eco
nomice mai strînse între țări
le africane. A luat apoi cu
vîntul șeful guvernului Repu
blicii Zambia (Rhodesia de 
nord), Kenneth Kaunda, care 
s-a referit la succesele obținu
te de lupta de eliberare națio
nală din Africa, «precum și la 
succesele economice obținute 
de țările care și-au cucerit in
dependența.

Amilcar Cabrai, secretar ge
neral al Partidului african al 
independenței din Guineea 
Portugheză și insulele Capului 
Verde, a denunțat acțiunile 
puterilor coloniale, în special 
ale Portugaliei, de înăbușire a 
mișcării de independență na
țională din Africa. El a arătat, 
de asemenea, că politica de 
apartheid promovată de gu
vernul Verwoerd privează mi
lioane de băștinași de dreptu
rile civile cele mai elementa
re, reprimă mișcarea de eman
cipare a populației africane 
din Republica Sud-Africană.

denței economia. EI e urat tutu
ror popoarelor africane succese în 
lupta lor bnrctrxa coiomalîsmu- 
lui, pentru obținerea fi consoliÂA- 
rea independenței lor naționale.

A luat apoi rmrâzahd
Haile Selassie al Ec.zrin zare a 
subliniat importxnzz co’-abcririi 
multilaterale «i a vnitățH sCaieia* 
africane pentru c nroznge toate 
dificultățile ce le stai te fofă.

„Acesta a fost țelsl primei con
ferințe a șefilor de stole și gxver- 
ne din țările africane, care a m: 
loc la Addis Ahecx. acesta este 
țelul actualei 
Cairo', a spus 
încheiere.

cxm(erixț£ ie la 
Haile Selassie ia

La Cairo a ar«tCAIRO. — 
loc o întîlnire între preredxn- 
tele Algeriei. Ben Be\'.z. pre
ședintele Tunisiei, Burghzba 
și regele Hassan al HAea al 
Marocului, care după cum se 
știe, participă la confer-.-.:: 
africană la nivel înalt.

După cum relatează ziarul 
„Al Ahram' conducătorii ce
lor trei state au discutat cu 
acest prilej posibilitatea une: 
colaborări mai strXse intre 
țările Magrebului.

CAIRO 20 (Agerpres). — Du
minică seara, președintele Gantal 
Abdel Nasser a oferit la Palatul 
Kubbeh un banchet in cinstea par- 
ticipanților la cea de-a doua Con
ferință a șefilor de state și guver
ne africane. In toastul său. Na- 
sser a declarat că conferința de la 
Cairo „reprezintă spiritul transfor
mărilor survenite pe continentul 
african — spiritul luptei împotri
va dominației coloniale". El a evo
cat victoriile obținute in lupta 
anticolonială de popoarele din 
Etiopia, Algeria și Egipt, subli
niind că țările care și-au obținut 
independența politică trebuie să 
depună acum eforturi pentru cu
cerirea și consolidarea indepen-

Acord comercial
sovieto - englez
MOSCOVA. — Agenția 

TASS relatează câ firma en
gleză „Curtolds Limited- va 
livra Uniunii Sovietice celo
fibră vîscoasă, fire de mătase 
artificială și țesături cord, a 
căror valoare va depăși 15 
milioane ruble.

Firma „Curtolds Limited', 
care este una dintre marile 
producătoare de fibre sinteti
ce din Anglia, face comerț cu 
Societatea „Exportlen" din 
anul 1957. In această perioa- 
dă, exportul său în Uniunea 
Sovietică s-a cifrat la cîteva 
zeci de milioane ruble.

Vizita unei delegații
a tineretului lumii

din R. P. Romină

:• Mfftti lit Mksu
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care nu

c

Coldwater
campania

în Katanga de nord

coagoiez.

-r,?;

Aspect ir

din 
este

de 
Po-

Oxaord — i
cnrremto cJe .Arc..*.

u prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării R.P. 
Polone, în saloanele mu

zeului „Leon Wyczulkowski' din 
orașul Bydgoszcz s-a deschis o

cu 
de 
montate șase 
niere.

benzi avînd o lungime totală 
peste 22 kilometri și au fost 

mari mașini mi-

LEOPOLDVILLE. 20 (.Agerpres). 
Dșâ câiâroria făcură in Katanga 
de nonă, ministrul de interne al 

Munongo, 
după a-

Consiliului național 
al femeilor

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
La 20 iulie a sosit, la Mosco
va, intr-o vizită prietenească, 
la invitația Consiliului femei
lor sovietice, o delegație a 
Cxxahului național al femei
lor cin R. P. Romină. condusă 
de prof, ing Suzana Gîdea, 
președin^ Consiliului.

La Gara Kiev din Moscova, 
seâegațta a for. intimpinată 
de O. A. Hvalebeova și L L 
Petrova. •.~cepreșecir.:e al 
Coesuiului. Z. T. Feodcrova,

In iRiunra seiittiti « 1»M (MMriit

Canalul navigabil
V a Marea Baltică Jjsstratr u Tutnic

300000
pot învăța...

Din R. P. Polonă

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
In Uniunea Sovietică a fost ter
minată construcția canalului navi
gabil Volga — Marea Baltică. lung 
de 361 km. O dată cu darea h® în 
funcțiune se creează sistemul unic 
de transport de mare adindme in 
partea europeană a țării, prevăzut 
în programul P.C.U.S., aprobat de 
cel de-al XXII-lea Congres al 
partidului.

Canalul navigabil Volga — Ma
rea Baltica dă posibilitatea orga
nizării transportului neîntrerupt 
cu vasele mari între porturile a 
cinci mări — Marea Albă. Marea 
Baltică, Marea Caspică, Marea Nea
gră și Marea de Azov. Se descind 
perspective remarcabile atît pentru 
dezvoltarea largă a transportului 
pe apă între princspaJeie reșcum 
economic? ale țârii, ac st pecrz 
trecerea vaselor scâne dte Masei 
Balnea in Marea Neagră și Marea 
Caspică. Se creează, de asm*-ei 
largi posibilități per.tr- dezvoua- 
rea continuă < turismului sovietic 
și străin.

Prin canalul navigabil Volga — 
Marea Baltică pot trece vase mari 
de pasageri și de transport, mo
tonave, cu o capacrtatc de încăr
care de pînă la 5 000 tone. Prin 
acest canal drumul dintre Marea 

Baltică spre porturile Mării Negre

este de două ori mai scurt dedt 
in cazul înconjurăm Europei- Prin 
darea in funcțiune a canalului 
Volga — Marea Baltici se creea
ză. de asemenea, o cale directă spre 
porturile Mirii Caspice.

De la începutul sezonului na
vigabil din anul 1964 pe canalul 
Volga — Marea Baltică s-a des
chis circulația navelor de pasageri 
și cargoboturilor. Pe acest canal 
au trecut de,» peste 1 000 de vase. 
Pentru recevțior.arez. in vederea 
dării in exploatare permanentă 2 
canalului Volga — Marea Bahică, 
Consiliul de Miniștri al L'-R-S-S- a 
creat o comisie guversaeenrxlâ 
condusă ce frn Voronov, râee- 
eresedinte al Czvs:hxcn de NL- 
mstn al JUSF5JL

luate 
ii muncii din 
in cinstea celei 

te-e aniversări a eliberă- 
au fost îndeplinite la 

ar multe dintre ele
■ ImB depifite. Astfel, a fost 

i cruma parte a com- 
de prelucrare a pe- 

£xn PSock, iar la 18 
ar: car in exploatare 

_ GKzaea bloc al cen- 
Btriuce _Turow“.
rxaca dintre 1 și 10 
mărul efectivelor de 

țe a sporit cu 
aproape

S HA: Lansarea

DE TOATE
• După caniculă

După căldurile înăbușitoare 
din Franța (Ia Faris plus 
34 grade, iar la Toulon plus 

47 grade) în numeroase regiuni 
ale țării au început ploi torenția
le, însoțite de vînturi puternice. 
In regiunea orașului Amiens vîn- 
tul a deteriorat casele, a smuls 
copacii din rădăcini. Au fost inun
date mari suprafețe cultivate. A- 
provizionarea cu electricitate a fost 
întreruptă. Toate spectacolele au 
fost suspendate, iar cinematografe
le au fost închise. O parte din car
tierele Parisului au rămas fără 
lumină, deoarece vîntul a rupt li
niile de înaltă tensiune.

• Nici nu bănuia...

răranul ucrainean Aleksei 
Medușenko, care locuiește 
intr-un sat din sudul repu

blicii, nu bănuia că este posesorul 
unei viori de o valoare de nepre
țuit. El a aflat acest lucru de la 
niște oaspeți, care au manifesta! 
un interes deosebit pentru o in
scripție de pe vioară, in limba 
italiană.

Ulterior, specialiștii au stabilit 
că vioara a fost confecționată in 
164^ de către Nicolo Amatti, emi
nentul reprezentant al vestitei fa
milii de constructori de viori, pro
fesorul lui Stradivarius.

Aleksei Medușenko — violonist 
amator — a primit vioara ca pre
miu în 1921 pentru vitejia de care 
a dat dovada in luptele împotriva 
dușmanilor puterii sovietice. In 
anii celui de-al doilea război mon
dial, el a purtat-o cu grijă in ra
nița sa de ostaș, cîntînd la ea 
pentru tovarășii lui de. luptă.

Medușenko a hotărît să dăru
iască vioara colecției de stat.

In Iordania au loc in presea: 
o serie de lucrări arheolo
gice. Departamente! anti

chităților a anunțat că dnd echipe 
de arheologi efectuează săpături 
în diferite locuri din ț*ră.

Astfel, o echipă condusă de Pe
ter Parr, profesor la Institutul de 
Arheologie al Universități: cin 
Londra, a început exearârile !n lo
calitatea Petra, pe locul unde ca 
patru secole înaintea era r.-casțre 
se înălța faimosul palat „Traada- 
finii roșu'.

O altă echipă, condusă de pre£ 
Ernest Wright, șeful aec^e ce ar
heologie ce la Universitatea Har
vard din S-U-A^ a început «âpâ- 
turile pe locul tests așezări an
tice xa*».

PSuip Hxzzzi< ’a 
ml Mologie cm S U-<-
efectBad ir. tnss» saei iht 
echipe cercetin la pe^er. SUcp- 
hella.

• Expoziție d« porttUrarri

Zilele trecute a jos: 
rată la Limoges cec de-c 
opta expoziție de porțe

lanuri. Dacă la prima ediție 
din 1957 această expoziție a 
fost vizitată doar de 2 500 de 
persoane, in 1963 numărul lor 
era de 103 000. De altfel, volu
mul producției celebrelor por
țelanuri de Limoges s-a tri
plat din 1945, iar exporturile 
s-au dublat în ultimii trei ani.

• Campanie contra lăcustelor

isuanxirtfii antirasisî^. circa 
299 de membri ai organiza
ției Kb KIkx Klan-vlui au 
past o resBXBBe U care a fost 
«rai o copie « legii drepturi
lor cîrile. Parriczpcnți: la 
rmiBiie purtau măștile și 
glugile acestei organizații te
roriste. Un participant la reu
niune a declarat că legea 
drepturilor cirile este... un 
complot comunist.

ganizat duminică o deunenstra- 
ție. cerind încetarea rețres._- 
nilor întreprinse de guvern— 
Smith împotriva zrțix-zzzx- 
lor africane- Un african a fost 
ucis, iar numeroși xiniti- 
Persoane necunoscute au >- 
runcat o bombă pe fereastra 
unui hotel în care se aflau 
grupuri de africar.; estrii gu
vernului. Patru africani și un 
alb au fost răniți.

9 Podul „Jean Jaures"

Sena, în apropiere de 
Rouen, a fost inaugurat 
un nou pod care poartă 

numele lui Jean Jaures.
Podul are trei deschideri, 

una de 70 metri, iar celelalte 
două de cite 50 metri și are 
înălțimea de 16 metri. Podul 
Jean Jaures se întinde pe o 
lungime de 180 metri și uneș
te orașul Elbeuf cu suburbia 
sa Saint Aubain Ies Elbeuf.

/n capitala Iordaniei se 
vor întruni la 22 iulie 
reprezentanți a 10 sta

te care vor discuta măsurile 
în vederea unei campanii 
pentru distrugerea lăcustelor, 
care constituie o adevărată 
calamitate pentru țările din 
Orientul Mijlociu. întruniți 
sub egida Organizației pentru 
alimentație și agricultură a 
O.N.U. (F.A.O.), reprezentanții 
celor 10 țări vor discuta pro
blema cooperării între țări 
în vederea distrugerii acestor 
insecte care invadează în fie
care an țările din Orientul 
Mijlociu, provocînd mari pa
gube semănăturilor.

BRAZZAVILLE. — Intr-o 
convorbire cu reprezentanți 
ai tineretului congolez, pri
mul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), Pascal 
Lissouba. a declarat că -vuito
rul aparține fără îndoială so
cialismului, care va triumfa 
în întreaga lume. Africa, a 
arătat el, manifestă un inte
res crescînd față de socialism, 
la care ea va ajunge mai de
vreme sau mai tîrziu.

NEW YORK. — Agenția 
Associated Press anunța că la 
St. Augustine, statul Florida, 
unde recent au avut loc de-

BRUXELLES. — Leon Degrelle 
căpetenia partidului regalist din 
Belgia, de tip fascist, condamnat 
la moarte In contumacie de către 
Tribunalul militar suprem al Bel
giei în anul 1944 pentru crimele 
comise în timpul celui de-al doilea 
război mondial, a făcut recent o 
declarație, în care cere guvernului 
belgian să-i asigure condiții pentru 
a prezenta o serie de prelegeri la 
Bruxelles și să i se ofere posibi
litatea de a-și organiza un partid 
propriu. Comentînd această decla
rație, ziarele belgiene protestează 
împotriva atitudinii guvernului 
spaniol care i-a acordat azil și cer 
extrădarea neîntîrziată a crimina
lului de război.

Represiuni la Salisbury
SALISBURY. — Poliția sud- 

rhodesiană a intervenit cu 
brutalitate împotriva unui 
grup de băștinași care au or-

Primul buget 
al Yemenului

Fi-SANAA. — Ministerul de 
nanțe al Republicii Arabe Yen 
a anunțat în cursul zilei de 20 iu
lie primul buget din istoria aces
tei țări. Este vorba de bugetul 
planificat pe exercițiul financiar 
1964—1965, însumind 32 889 000 
de riali. In luna iulie a anului tre
cut guvernul anunțase bugetul pe 
trei luni al țării. înainte de pro
clamarea republicii. Yemenul nu 
avea buget. Veniturile provenite 
din taxele vamale și din impozi
te erau însușite în întregime de 
imamul (regele) Yemenului.

CIUDAD DE MEXICO. — 
Potrivit datelor anunțate de 
Biroul mexican de statistică, 
populația Mexicului a ajuns 
la 40 milioane locuitori. Rit
mul anual de creștere a popu-

alimentației în mediul rural unde 
trăiesc mai mult de 66 la sută din 
cei 2 500 000 de locuitori ai țării. 
Copiii țăranilor sînt aproape lip
siți de asistență medicală. Ziarul 
„DIARIO DE SAN SALVADOR-' 
relata că „singurul spital pentru 
copiii din Salvador este ticsit dc 
bolnavi care n-au avut niciodată 
posibilitatea să mănînce pe sătu
rate".

Referindu-se la această situație 
agenția PRENSA LATINA sublinia 
că în cazul în care „Organizația 
Mondială a Sănătății va organiza 
o zi de luptă sub deviza „Foame
tea — un flagel al omenirii", a- 
tunci Salvadorul ar putea consti
tui un exemplu al unei țări în 
care foametea distruge omul".

Dar pe lîngă această situație 
economică dezastruoasă, la înrău
tățirea condițiilor din țară contri
buie și metodele dictatoriale de 
guvernare. Sute de fruntași pro
gresiști, lideri ai studențimii și 
sindicatelor sînt urmăriți, arestați 
și întemnițați. Sediile centrale ale 
unor organizații de masă sînt su
puse la numeroase percheziții ale 
poliției. Studenții Universității din 
San Salvador în ciuda prigoanei 
la care sînt supuși au dat publi
cității o declarație de protest îm
potriva „represiunilor bestiale ale 
poliției, maltratărilor muncitorilor, 
țăranilor și studenților".

Dar autoritățile continuă să e- 
laboreze noi legi antidemocratice, 
în conformitate cu una din ulti
mele legi, actualmente în vigoare, 
judecătorii ar fi scutiți de obliga
ția de a strînge dovezi din care 
să reiasă vinovăția inculpatului. 
Ziarul „THE NEW YORK TIMES" 
relata că noua lege din Salvador 
„împuternicește tribunalul... să ac
cepte ca dovezi și zvonurile".

Situația grea a copiilor care nu 
ajung pe băncile școlilor trebuie 
înțeleasă în nemijlocită legătură 
cu fenomenele care se petrec în 
general în Salvador.

Salvador, mica republică 
continentul latino-american, 
nevoită să facă față unor dificile 
probleme economice și sociale. Re
cent, ministrul educației a anun
țat în parlamentul țării că 300 000 
copii (din 600 000) sînt lipsiți de 
posibilitatea de a urma cursurile 
școlare. El a arătat că aceasta se 
datorește unei lipse acute de lo
caluri pentru școli, de cadre di
dactice și mai ales lipsei de fon
duri. Situația este cu mult mai 
gravă în ceea ce privește școlile 
din mediul rural. In darea de sea
mă publicată de Ministerul Edu
cației se subliniază că puținele 
școli care mai funcționează își 
desfășoară activitatea în încăperi 
insalubre și se resimte o mare 
lipsă de materiale didactice.

De altfel, situația din domeniul 
școlar este o consecință a situa
ției generale a Salvadorului. Refe
rindu-se la aspectele economice ale 
acestei situații, săptămînalul mexi
can „SIEMPRE" relata : „Alături 
de milionari, în această țară dom
nește cea mai completă mizerie 
din lume. Economia țării se află 
în pragul falimentului iar numă- 

e$ie continuă
. __  . Sub controlul a 14 fa
milii se găsesc aproape toate pă- 

' ' Munci-
____________ ;______să mun
cească 10 ore pe zi pentru un sa
lariu de mizerie cu care nu-și pot 
întreține familiile. Ramura domi
nantă a economiei salvadoriene 

; aur", 
__ ____ ___ _ cafea. De 
capriciile pieței de desfacere a ca
felei de stabilitatea ei, depind și 
veniturile salvadorienilor. Scăde
rea vînzărilor de cafea a dus la 
o scădere a rezervelor Băncii Cen
trale.

Dar flagelul numărul 1 al Sal
vadorului este foametea. Renumi
tul economist brazilian Josue de 
Castro, în cartea sa „Geografia 
foamei", a denumit Salvadorul 
„țara foametei celei mai cumplite*'. 
Deosebit de grea este problema

I
I
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rul șomerilor 
creștere.". Sub

Imilii se găsesc aproape n 
mînturile agricole fertile, 
torii agricoli sînt nevoiți

I
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este producția „boabelor de 
varietate superioară de cafe

i
I

orașul Bydgoszcz s-a deschis o 3 
expoziție de pictură. La expoziție'9 
sint vrezentate 140 de tablouri ■

I

I.

a 19 iulie în voievodatul 
monu- 
în cin- 
Silezia, 
cu pri- 
aniver-

La 19 iUx.v. xxx .— 
Opole, în fața 
meniului înălțat 

stea răsculaților din 
a avut loc un miting 
lejul celei de-a 20-a 
sări a eliberării Poloniei la 
care au participat 120 000 de 
persoane.

Cu acest prilej a luat cuvîn
tul mareșalul M. Spyhalski, 
membru al Biroului politic al 
C.C. al P.M.U.P.

zle celor mai cunoscuți pictori 
din Polonia, făcind parte atit 
din generația veche, cit și din fi
niră generație.

In localitatea Grudziadz a avut 
loc in aceeași zi vernisajul expo- 

iâ de meturâ denumită „Arta

După călătoria 
lui Munongo

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Senatorul Barry Goldwater, can
didatul în alegerile prezidențiale 
al partidului republican, și-a în
ceput campania electorală sub 
semnul divergențelor stîmite de 
ultimele sale declarații, conside
rate ca fiind o încurajare directă 
a extremismului.

Intr-un interviu televizat, fos
tul președinte, Eisenhower, deși a 
afirmat că va sprijini campania 
lui Goldwater, a criticat decla
rațiile acestuia. Eisenhower a re
cunoscut că poziția sa de neutra
litate între aspiranții la desemna
rea prezidențială — Goldwater și 
Scranton — „Nu a fost rodnică". 
El a mai declarat că problemele 
de politică externă vor forma te
mele principale ale campaniei 
electorale.

.Agenția France Presse relatează 
că Nelson Rockefeller, guvernato
rul statului New York, care își 
luase la congresul republican an
gajamentul de „a se consacra 
restabilirii armoniei' în sînul par
tidului republican, a luat condu
cerea ,-unei adevărate revolte a 
moderaților împotriva conservato
rilor. cărora congresul de la San 
Francisco le-a permis să pună 
mina pe controlul partidului".

Pe de altă parte, retragerea 
candidaturii prezidențiale a lui 
George Wallace, guvernatorul sc- 
gregaționist din statul Alabama, 
este considerată ca fiind de na
tură sa întărească șansele lui
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Mitingul din Hvde Park
LONDRA, — In parcul lon

donez Hyde Park a avut loc 
un mare miting convocat de 
Comitetul organizațiilor din 
țările Africii, Asiei și regiunea 
Mării Caraibilor, in legătură 
cu evenimentele din Guyana 
Britanică.

Luînd cuvîntul la miting,

IOAN TIMOFTE

și-a început 
electorală

Goldwater. Deși Wallace, care este 
democrat, a refuzat să facă o pre
cizare în această chestiune, Roy 
Harris, care a condus campania 
electorală a lui Wallace, a declarat 
că în statul Georgia va fi creată 
o nouă mișcare „Democrații pen
tru Goldwater". Fostul guverna
tor democrat al statului Missis
sippi, Ross Barnet, tot atît de cu
noscut ca și Wallace pentru opo
ziția sa față de integrarea rasială, 
a și anunțat că va vota pentru 
Goldwater.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Sub titlul „Candidatul", ziarul 
„Baltimore Sun" a publicat un 
editorial, în care analizînd re
percusiunile interne și inter
naționale ale desemnării se
natorului Goldwater drept 
candidat la președinția State
lor Unite, scrie că prin aceasta 
„partidul republican s-a lan
sat într-o aventură cu conse
cințe incalculabile pentru na
țiune". Subliniind că desem
narea lui Goldwater constituie 
„un eveniment nefericit", zia
rul arată că în ce privește pă
rerile senatorului din Arizona 
pe plan intern el crede în „su
premația omului alb și elimi
narea negrilor din societate". 
Referindu-se la poziția lui 
Goldwater pe plan extern, zia
rul afirmă că el formulează o 
„ideologie a disperării".

Pautcia Benn. soția locțiitoru
lui primului ministru al Gu
yana Britanice. Benn, aruncat 
în închisoare de guvernatorul 
britanic, a condamnat actele de 
violentă împotriva forțelor de
mocratice din această țară.

CARACAS *- OIivm Oli- 
cunoscui^ pentru lupta sa 

rindurile partizanilor din Vc- 
ceia. și care a fost condam- 
k *a i.ichisoarc, a fost elibe- 

djminicâ de către tin grup 
rj-t?zzm Olivia Olivo fusese 

transferată dintr-o închisoare din 
Caracas la un spital pentru trata- 
ment.

=RL XELLES. — Secretarul gene
re în retragere al N.A.T.O., Dirk 
Stikker. care întreprinde un turneu 

rămas bun în țările membre 
N.A.T.O., a luat la 20 iulie cu

ltul la Bruxelles în cadrul unei 
Reierindu-se

cu primul ministru al Noii 
Zeelande, Keith J. Holyoake, 
care întreprinde j vizită ofi
cială în Statele Unite. In 
cursul convorbirii a fost tre
cută în revistă situația din 
Asia de sud-est, precum și 
probleme care interesează cele 
două țări.
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de
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conferințe de presa, 
la situația din Cipru, el a subliniat 
că criza cipriotă este una din pro
blemele cele mai grele pe care le 
•asă succesorului său în dosarele 
N.A.T.O. „Trebuie să se iasă din 
cercul vicios al violenței, a adău
ga! Stikker, în vederea restabilirii 
ordinei în Cipru fie cu ajutorul 
torțelor O.N.U. fie pe calea nego
cierii unui acord între părțile in
teresate*.

WASHINGTON. — Pre
ședintele S.U.A., Lyndon John
son, a avut luni o întrevedere

GENEVA. — Consiliul economic 
si social al O.N.U.. întrunit la Ge
neva. a continuat dezbaterea rezul
tatelor Conierinței Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare și 
a tendințelor economice adtuale. 
Reprezentantul S.U.A., F. Williams, 
a cerut ca Consiliul să țină seama 
de sugestiile îormulate de secreta
rul general ai O.N.U. privitoare la 
necesitatea revizuirii generale a 
mecanismului O.N.U. și în special 
a Consiliului economic și social. 
Reprezentantul Franței, J. Dupraz, 
a declarat că Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
,.a pregătit, reforme viitoare, chiar 
dacă nu le-a pus încă în practică".

PrințulPNOM PENH.
Norodom Sianuk, șeful statu
lui Cambodgian, 
luni la Pnom 
vizita pe care 
Franța.

După cum s-a 
în timpul vizitei sale, Noro
dom Sianuk a avut convor
biri cu generalul de Gaulle. |

s-a înapoiat
Penh după 

a făcut-o în

mai anunțat,
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