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clasic al scenei romînești (pag. 
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® însemnări din raionul Boto

șani : N. Țuicu — Răspîndirea 
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• Gh. Trifu — Cu aceleași su
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® A. Munteanu — Din carnetul 
corespondentului Ia Moscova (pag 3-a).

Motonavă lansată là apă

Să pregătim temeinic 
strîngerea recolteiîn această perioadă, în agricultură sînt multe treburi de făcut. în primul rînd, colectiviștii, mecanizatorii și lucrătorii din G. A. S. și S.M.T se străduiesc să execute la vreme și la un nivel calitativ corespunzător, lucrările de întreținere a culturilor. De asemenea, ei recoltează plante furajere, îngrijesc viile și livezile, ridică adăposturi pentru animale etc.Paralel cu aceste lucrări este necesar să se facă și pregătirile pentru campania de strîngere a recoltei, care se apropie cu pași repezi. Colectiviștii și mecanizatorii știu bine că numai pregătindu-se temeinic, din vreme, vor putea strînge recolta într-un răstimp cit mai scurt și fără pierderi. Dacă tractoarele și mașinile de recoltat și treierat nu sînt pregătite din timp sau dacă reparațiile sînt de slabă calitate, recoltatul întîrzie și se pierd însemnate cantități de cereale. în 

schimb, strîngînd recolta într-o pe
rioadă de timp cît mai scurtă, în 
5—6 zile după ce grînele dau în pîrg, 
se înlătură cu totul pierderile, se 
cîștigă mii de kilograme de cereale 
în fiecare gospodărie, zeci de mii de 
tone pe întreaga țară.Numeroase gospodării colective și gospodării de stat au o bună experiență în strîngerea recoltei de cereale. La G.A.S. Moșneni, din regiunea Dobrogea, de exemplu, în anul 1960 întreaga recoltă de grîu de pe o suprafață de peste 1 000 de hectare a fost strînsă în 8 zile, iar anul trecut în numai 6 zile. Cum a reușit colectivul acestei gospodării să strîngă recolta repede și fără pierderi ? Âici, toate tractoarele, combinele, mijloacele de transport au fost bine revizuite și reparate cu mult înainte de începerea recoltatului, încît nu s-a ivit nici o defecțiune în timpul lucrului în lan. Totodată, oamenii care au lucrat pe mașini au fost temeinic instruiți și s-a întocmit un plan de desfășurare a recoltatului, în care s-a prevăzut pînă în cele mai mici amănunte cum se va lucra. Și pentru strîngerea recoltei din acest an colectivul G. A. S. Moșneni se pregătește temeinic. întregul utilaj este pus la punct.Cea mai importantă sarcină care stă acum în fața conducerilor gospodăriilor colective, S.M.T.-urilor și gospodăriilor de stat pentru buna pregătire a campaniei de strîngere a recoltei este reparatul tuturor 
tractoarelor, combinelor, secerători- 
lor și batozelor. în multe unități din regiunile Dobrogea, București, Banat, Oltenia, Crișana și altele reparațiile sînt pe terminate. Trebuie spus însă ca în fiecare regiune sînt încă destule unități în care au fost reparate puține mașini și tractoare, iar în unele locuri felul cum se desfășoară lucrările de reparații nu constituie o garanție că ele vor fi terminate la timp.Timpul este înaintat și reparațiile nu pot fi tărăgănate. Se impune ca organele de partid și de stat, consiliile agricole regionale și raionale

să analizeze mersul reparațiilor în toate unitățile agricole și să ia măsuri pentru grăbirea acestor lucrări. Specialiștii care fac parte din comisiile de recepție au datoria să lucreze cu mult simț de răspundere.Pe lîngă buna pregătire a mașinilor, în atenția conducerilor gospodăriilor de stat și S.M.T.-urilor trebuie să stea în această perioadă temeinica instruire a mecanizatorilor și mînuitorilor de agregate, întrucît S.M.T.-urile vor fi înzestrate în acest an cu noi combine, este necesar de asemenea să se dea o atenție deosebită instruirii mecanizatorilor care vor lucra pentru prima dată cu combinele C-l. încă de pe acum trebuie să existe grija cuvenită pentru asigurarea schimbului II la tractoare.în scopul folosirii întregii capacități de lucru a mașinilor și tractoarelor și pentru scurtarea perioadei. de recoltare se impune ca toate 
unitățile agricole să-și facă planuri 
de recoltat, prin care să stabilească 
precis felul cum va decurge munca. De asemenea, fiecare unitate și brigadă să-și întocmească planuri operative în care să se prevadă, pentru fiecare agregat în parte, graficul lucrărilor pe care le are de executat, viteza zilnică de lucru, locul de staționare în cîmp etc.Odată cu recoltatul este necesar să se elibereze cîmpul de snopi și paie, folosindu-se toate mașinile de balotat paie, greblele mecanice, tîrî- șurile, spre a se putea executa arăturile de vară.Gospodăriile colective primesc un sprijin puternic la recoltare din partea S.M.T.-urilor. Aceasta însă nu îndreptățește consiliile de conducere să aștepte ca strînsul recoltei să se facă numai cu combinele și sece- rătorile-legători de la S.M.T. Ele au datoria să se îngrijească din timp de reparatul mașinilor proprii, de temeinica pregătire a campaniei de recoltare. în acest scop, uniunile raionale ale cooperativelor de consum trebuie să aprovizioneze cooperativele sătești cu tot ce este cesar gospodăriilor colective campania de recoltare.Un rol de mare însemnătate buna desfășurare a campaniei

Toata suprafața însămînțată cu porumb la gospodăria colectivă 
din Viile Noi, regiunea Dobrogea — pesto 300 ha — se lucrează cu 
mijloace mecanizate. In fotografie : tractoristul Tudor Popescu 
de la S.M.T. Valul Traian, executînd cea de-a doua prașilă la porumb.

Pe șantierul hidrocentralei de la Pîngărați

ie terminate. Trebuie

ne- în
în de recoltare îl are buna organizare a 

treierișului. Această lucrare trebuie să înceapă în primele zile de Ia recoltare. Comitetele executive ale sfaturilor populare au datoria să ia măsuri în vederea stabilirii șî amenajării ariilor înainte de începerea treierișului și să organizeze, aaolo unde sînt posibilități, arii electrificate unde să se lucreze la treieriș și noaptea.Pentru înlăturarea pierderilor de recoltă nu este de ajuns să se asigure executarea seceratului și treierișului în timpul cel mai scurt. Recolta este ferită de pierderi numai după ce a fost pusă în magazii bine curățate și dezinfectate, în bune condiții de păstrare. De aceea,

BACÄU (coresp. „Sciuleii’). Pe șantierul hidrocentralei de la Pîngărați, de pe Bistrița, se lucrează în- tr-un ritm susținut. Luna trecută, constructorii de aici, folosind întreaga capacitate a utilajelor șl mașinilor, au reușit să toarne în fundația uzinei hidroelectrice 4 600 mc betoane.

O contribuție da,-Beamă ; là obținerea acestui succes a adus brigada de betoniști a lui Remus Baltag, precum șl cea de dulgheri condusă de Imre Oprea — brigăzi care au lucrat șl pe șantierul hidrocentralei de la Bicaz și care au o bogată experiență.
■'.....  -v - --------------

Consumuri specifice reduse
(coresp. 

- Colecti- 
de mase

PLOIEȘTI „Scînteii'). vul fabricii plastice din Buzău arealizat anul acesta e- conomii suplimentare la prețul de cost în valoare de 1 386 000 lei șl beneficii peste plan de 238 000 lei. La aceste succese au contribuit(Continuare în pag. Il-a)

Eforie-nord. La rubrica „nr. curent" s-a 
înscris cifra 2504. Sînt oameni venifi 
din toate regiunile, de profesiile cele 
mai diferite. Radu Iftimide este son
dor la o schelă petrolieră de lingă 
Moinești, Dumitru Ciobanu — tracto
rist la G.A.S. Războieni, regiunea lași, 
sofii'Toloș — muncitori la Uzinele tex
tile cJih Arad. Tînăra Mihaela Coman 
se află pentru prima oară la mare. Lu
crează la fabrica de fire și fibre sinte
tice de la Săvinești. In schimb, Petru 
Săcășan, miner la una din minele Ma
ramureșului, vine aici de mulți ani.

Un grup de muncitori de la uzina 
metalurgică din Nădrag plănuiesc să 
olece în excursie pe litoral. Vor să 
vadă fotul, să se bucure de frumusețea 
noilor construcții.

ldeea excursiei cîștigă și pe cîțiva 
textiliști din Buhuși. Se stabilește itine- 
rariul. Vor pleca cu autobuzul și se 

_ __ ____ _ ___  vor întoarce cu vaporul costier. Să în- 
1955. Pînă spre sfîrșitul lui soțim și noi grupul de excursioniști al 

metalurgiștilor și textiliștilor...
Mamaia se impune încă de departe 

prin farmecul și eleganța construcțiilor 
sale. Hotelurile din beton Șl sticlă cu

Ultimele zile din mai și cele dinții 
ale lui iunie au fost zile frumoase, căl
duroase, pregătite parcă intr-adins să 
ureze „bun venit" primilor oaspeți din 
acest an ai litoralului romînesc.

In urmă cu cîfeva săptămini, în sta
giunile de odihnă înșiruite pe nsalul 
mării mai lucrau încă zidarii, parche
tară, vopsitorii, grădinarei: $f, ca prin 
farmec, schelele au dispărut cedînd 
locul construcjiilor noi ale Mamaiei, 
Eforiei, Mangaliei și Techirghiolului, co- 
voarelor nesfîrșite de flori și verdeață.

De cifeva zile au sosit la odihnă pe 
litoral oameni ai muncii din toate col
turile țării. Anul acesta sezonul a în
ceput mai devreme. Față de anii tre- 
cuți, stațiunile vor putea găzdui o serie 
in plus ; comparativ cu 1961, în sezo
nul actual ele vor putea primi mai 
mult cu 40 000 de vizitatori, iar numă
rul celor ce vin pe litoral pentru odihnă 
sau tratament este de 8 ori mai mare 
decît în 1 . .
septembrie îșl vor petrece zilele con
cediului pe malul mării aproape 
300 000 de oameni,

Răsfoim registrul oaspeților de la

măsurile luate pentru reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale. Bunăoară, prin croirea mal rațională a pînzei impregnate cu lac de bachelită la fabricarea căștilor pentru mineri șl petroliști, consumul specific de materie primă a fost redus cu aproape

8 la eută. A fost perfecționat procesul cație a unor înlocuindu-se lele deficitare pe cu unele mai ieftine. La acestea se a- daugă micșorarea cheltuielilor de întreținere a -secțiilor cu pesto 400 000 lei.

de fabrl- produse, materiali scum-

mult» etaja, marii 
le restaurante, vas
tele spații verzi 
incintă privirea. 
Dacă în vara tre- 
cufă*'Mamaia putea 
să găzduiască zece 
miiȚde oameni, ca
pacitatea stațiunii 
a “crescut la î 5 000 
oameni într-o se
rie. ’ S-au construit 
9 mari hoteluri, 
patru restaurante 
moderne, s-au de
schis cofetării, o 
librăria etc. Pe 
plajă au apărut 
vestiare.. noi, tone
le cu dulciuri și 
ceasuri solare ori
ginal concepute. 
La Mamaia au so
sit și cei dintîi 
oaspeți de peste 
hotare — unguri, 
austrieci, francezi. 
In cărțile de im
presii se aștern 
primele rînduri din 
'62 : „Sîntem im
presionați de fru
musețea litoralului 
romînesc" — scrie

un grup de francezi. Iar. dr. Polgar San
dor, cercetător la Institutul de Științe Eco
nomice din Budapesta, ne-a spus : „Am 
vizitat multe stațiuni de odihnă din Eu
ropa cu prilejul unor studii de_specia- 
litate. Ceea ce am văzut în Romînia 
m-a impresionat. Pe litoral, de la Ma
maia și pînă la Mangalia, s-au înălțat 
construcții demne de toată lauda. Mă 
refer atît la concepția arhitectonică — 
modernă, simplă, foarte frumoasă — 
cît și la marele număr de locuri puse 
la dispoziția oamenilor muncii din țara 
dvs. Am admirat confortul ireproșabil 
și strădaniile gazdelor ca fiecare oas
pete venit aici să se simtă 
bine".

lată-ne la Eforie-sud. Se 
aici îmbunătățirile aduse
Anul acesta s-au introdus tichete spe
ciale de rezervare a locurilor. lichelele 
sînt înmînate odată cu biletul și pe ele 
se află înscrise vila șl camera, astfel 
că repartizarea la sosirea în stațiune se 
face Imediat, fără nici o așteptare. A

cît mai

remarcă 
deservirii.

OLTENIȚA (prin telefon). — La Șantierele navale Oltenița a fost lansată leii la apă o motonavă de 2 000 tone — a 8-a din cîte prezent.Printre muncitorii care acestei nave se numără dusă de dusă de electrici condusă

cru fost executate pînâ îns-au evidential la construcția brigada de constructor! con- Ziate Arhire, brigada de lăcătuși navali con- Constantineecu Nicolae, brigada de sudori, a lui Matei Adrian și brigada de mecanici de Cătălui Gheorghe și altele.

La parterul 
noilor blocuri
La Onești se dau 

mereu în folosință 
noi unităti comer
ciale. De la începu
tul anului și pînă 
acum au fost deschi
se 12 magazine prin
tre care unităti ali
mentare, de 
o 
la 
la 
lor 
mai 
numeroase magazine.

piine, 
librărie ș.a. Pînă 
sfîrșitul anului, 
parterul noi- 

blocuri se vor 
deschide alte

Ziua experienței înaintate
TURNU - MĂGURELE. (coresp.

Scînteii“). — Comitetul raional de 
partid și Sfatul popular al raio
nului Turnu-Măgurele au organi
zat ieri, la gospodăria colectivă 
din Ologi o zi a experienței înain
tate și de odihnă colectivă. Au par
ticipat colectiviști din brigăzile de 
cîmp, zootehnice și pomiviticole din 
majoritatea gospodăriilor colective 
din raion. De asemenea, au mai luat 
parte cele mai bune brigăzi artistice 
de agitație, formații de cîntece și 
dansuri, echipele unor asociații spor- ■ întrecerile sportive.1 '

'■»«?>-........ , -—

live din unele gospodării colective 
din raion.

In prima jumătate a zilei, pdrtici- 
panții la schimbul de experiență au 
primit explicații asupra întocmirii 
rațiilor la vacile mulgătoare, igiena 
mulsului, ambalarea și expedierea 
laptelui etc.

După amiază, sute de colectiviști 
sosiți aici au vizitat expoziția de 
artă populară, deschisă cu această 
ocazie în comună și-au asistat la pro
gramele artistice prezentate de cele 
mai bune formații din raion și la

întrecerea artiștilor amatori
PITEȘTI (coresp. „Scînteti'J. — 

In regiunea Argeș s-a desfășurat 
„Sărbătoarea primăverii", manifes
tare culturală la care au luat parte 
numeroși artiști amatori.

Ieri, cele mai bune formații s-au 
întrecut pe scenele din Pitești. Sute 
de artiști amatori au prezentat bu
căți corale, cîntece de masă și jocuri 
populare, programe reflectînd viața 
nouă a regiunii Argeș. S-au remar
cat corurile reunite ale Uzinei meca
nice Muscel, școlii pedagogice Cîm- 
pulung și căminului cultural Dom
nești dirijate de Alfons Popescu, 
echipa de călușari din Pădureți, bri
gada de agitație din Bascov, fanfara 
minerilor din bazinul carbonifer 
Schitu Golești și altele.

Deschiderea expoziției comemorative
66, J. L. Caragialeîn sala de marmură a Combinatului poligrafic „Casa Scînteii" s-a deschis duminică dimineața expoziția comemorativă „I. L. Caragiale", organizată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la moartea marelui scriitor.La festivitatea de deschidere au participat tovarășii I. Murgulescu, ministrul învățămîntUlui și Culturii, A. Joja, președintele Academiei R. P. Romîne, V. Dumitrescu, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, M. Beniuc, președinteleUniunii Scriitorilor, membri ai C.C. al P.M.R., reprezentanți ai unor instituții centrale, numeroși scriitori și alți oameni de cultură.Au fost de față oaspeți de peste hotare, invitați la manifestările consacrate lui I. L. Caragiale, precum și membri ai corpului diplomatic.Cuvîntul de deschidere a expozi-

ției a fost rostit de acad. Zaharia St'ancu, directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale".Asistența a vizitat apoi expoziția. Folosind documente păstrate la Academia R. P. Romîne, Muzeul Teatrului Național „I. L. Caragiale", Muzeul literaturii romîne, Arhivele statului, expoziția înfățișează momente din viața lui Caragiale. Sînt prezentate manuscrise și obiecte căre au aparținut- marelui nostru clasic, documente privind activitatea sa de scriitor, publicist și director de teatru, opere editate în țară și peste hotare, afișe, fotografii, costume și machete ale spectacolelor de teatru prezentate în țară și pe numeroase scene ale lumii, imagini din filmele turnate după lucrări ale marelui scriitor, personaje caragia- lești .văzute de artiștii noștri plastici.

Pentru recoltarea 
fructelor de pădureMinisterul Economiei Forestiere. a luat o serie de măsuri în vederea recoltării în bune condiții a fructelor de pădure, care va începe în curînd. Pe valea Bistriței, Domelor, în bazinul Cricurilor, în Maramureș și în pădurile muntoase și de dealuri din lanțul carpatic au fost organi- ' zate circă 1100 de ceritre și'puncte ’ de' achiziție, prelucrare și conser- 1 va're a fructelor. Acestea sînt răs- ' pîndițe pînă în cele, mai îndepărtate păduri. Centrele pot prelucra'și . depozita în condiții optime, anul acesta, circa 33 000. tone de smeură, afine, coarne, mure,'ciuperci,etc.Totodată, la întreprinderile forestiere au fost luate măsuri de cazare a muncitorilor care vor. recolta fructe de pădure. (Agerpres)

■ T

(Agerpres)

Spectacole de teatru 
șî opera cu prilejul 

comemorării lui Caragiale

j La Teatrul de Operă și Balet a l 
I avut loc duminică dimineața un J 
(spectacol alcătuit din lucrări muzi- 1 '■ 
j cale inspirate din opera lui Cara- J 
I giale. S-au prezentat operele ,',O J 
(noapte furtunoasă.“ de Paul'Con-î 
j stantinescu și „Năpasta“ de Sabin j 
( Drăgoi. J

f * 1
I In aceeași zi, Teafrul național J 
( „I. L. Caragiale“ a prezentat, tn sala 1 
j Comedia, piesele „Năpasta“ și „O j 
[ scrisoare pierdută“. J

(Agerpres) j

lost mărit numărul bibliotecilor, al te
renurilor He sport fi magazinelor. Cei 
4 000 de oameni sosiți în primele două 
zile au mal găsit aici o plajă nou ame
najată, cu faleze suprapuse, luminate 
noaptea cu neon, și alei mărginite de 
mii de flori, arbori și arbuști ornamen
tali. Sînt aproape gata primele două 
pavilioane (560 locuri) din cadrul 
complexului de 1 500 de locuri ce se 
construiește în prezent. Săptămîna vii
toare intră în funcțiune un mare pavi
lion de băi reci antireumatice, mărgi
nit de un parc amplasat pe malul 
ghiolului. Pe malul celălalt al ghiolu
lui, la Techirghiol a sosit prima serie 
de copii. Tot aici este aproape gata un 
bloc alimentar.

„.Litoralul și-a primit primii oaspeți. 
Pe ceilalți îi așteaptă.

ION PLEAVĂ

este cea con- 
Vasile. Bri- 
planul lună 

a dat poste

Una din brigăzile fruntașe din
cadrul secției ringuri a Filaturii Ro-
mînești do Bumbac 
dusă de Vasilica
gada și-a depășit
de lună. In mai
plan 61 kg fire pieptănate de ca
litate superioară. In fotografie (de la stingă la dreapta): Matilda Stan, 
Maria Ciobanu, Stela Dobrescu, Va
silica Vasile, Angela Iordache și 
Maria Ganea.

(Foto : M. Andreescu)

0) IP T
PROTESTE ȘI DEMONSTRAȚII au loc în numeroase țări împotriva experiențelor nucleare americane din Pacific și împotriva pregătirilor făcute de către S.U.A. pentru a efectua . explozii atomice la mare altitudine.
IN VENEZUELA se desfășoară lupte violente la baza navală Puer-

to Cabello, între răsculați și trupele guvernamentale. (Amănunte în pag. IV-a).

«

Mamaia 1M2. (Vedere din avion).

f« w
(Foto I R. Costtn)

CONFERINȚA MINIȘTRILOR AFA
CERILOR EXTERNE a 19 state africane, care s-a încheiat la 2 iunie la Lagos (Nigeria), a< sprijinit în unanimitate cererea populației africane din Federația Rhodesiei și Nyassalandului de a se desființa imediat această federație creată în mod artificial de colonialiști.

MITING LA RANGOON. Peste 3 000 locuitori ai capitalei Birmaniei s-au întrunit pentru a condamna intervenția S.U.A. în Asia de sud-est. El au cerut să fie retrase trupele a- mericane din Tailanda, să înceteze ajutorul S.U.A. pentru grupul lui No- savan, pentru ca poporul laoțian să-și hotărască singur destinele.
NU — BAZELOR VESTGERMANE. Conferința organizației din Țara Galilor a partidului laburist a cerut cu majoritate de voturi desfășurarea unei largi campanii de protest împotriva punerii la dispoziția trupelor vest-germane a unor baze pentru exerciții în Tara Galilor.
DIVAN CHAMAN LAL, președintele comitetului parlamentar indian de luptă pentru pace, a declarat că acest comitet va adresa în curînd parlamentarilor din țările Asiei de sud-est și de sud-vest chemarea de 

a sprijini ldeea creării unor zone 
denuclearizat» în aceste legiuni.
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Radiotelevi- 
simfonice a 
Nicolae Bo-

pe- 
tre- dat pe

KàspîndÊrea experienței înaintate

• Mar/i 5 iunie 1962, orele 20, va 
avea loc în sala Studio a Ateneului R. P. 
Romîne un recital de pian dat de Paul " 
Surdulescu. In program lucrări de Bach, 
Scarlatti, Schumann șl Sabin Drăgol. în 
aceeași seară va avea loc și un recital 
de lieduri dat de Marcella Dimitriu. în 
program lucrări de Purcell, Grieg, Rubin
stein, Grecianinov, Glier, H. Wolf, Alfred 
Alessandrescu, Tiberiu Brediceanu.

• Joi 7 iunie, orele 19,45, 
In studioul de 
ziunii concertul orchestrei 
Radioteleviziunii dirijat de 
boc. In program : Simfonia nr. 36 în Do 
major de Mozart ; Suita simfonică 
,,Munfii Apuseni" de Marfian Negrea ; 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Aram Haciaturian — solistă Joanna Hod
ges (S.U.A.), „Cavalcada Walkiriilor“ din 
opera „Walkiria" de Richard Wagner.

© Vineri 8 iunie, orele 20, la Ateneul 
R. P. Romîne va avea loc un recital dat 
de Mihai Constantinescu (vioară) și Hel
muth Plattner (orgă). în program lucrări 
de : Haendel, Corelli, F. A. Bonporfi, 
Andrei Porfetye, Pietro Nardini, Giuseppe 
Tartini, Bach.

în creșterea animalelorîn primeöe patru luni an, gospodăriile colective Botoșani au obținut în medie, de la fiecare vacă furajată, cu aproape 200 litri de lapte mai mult decît în rioada corespunzătoare a anului cut. Creșterea ^producției le-a posibilitatea să livreze statului, bază de contract, 2.000 hl de lapte peste prevederile planului și să realizeze astfel venituri mari.în raionul Botoșani sînt gospodării colective mai vechi care cresc un număr mare de animale și care au obținut în aceste patru luni între 900—1060 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Astfel, gospodăria colectivă din satul Rama, de curînd decorată cu „Ordinul Muncii' clasa I, a realizat de la 122 de vaci furajate cîte 1 008 litri de lapte, G.A.C. din satul Lunca — 1 060 de litri, iar G.A.C. din Bucecea a obținut 950 litri de lapte de la 147 de furajate.Ținînd seama că anul acesta mărul taurinelor în gospodăriile colective din raion se va dubla, organele raionale de partid și de stat au luat din vreme o serie de măsuri pentru îmbunătățirea muncii în sectorul zootehnic al gospodăriilor colective. în planul de măsuri întocmit de biroul comitetului raional de partid sînt prevăzute acțiuni concrete ce trebuie întreprinse în vederea răspîndirii experienței înaintate în sporirea producției de^ lapte, școlarizarea unui mare număr, de îngrijitori de animale etc. începînd din toamna anului trecut și pînă în prezent, un număr de 310 colectiviști au lucrat efectiv cîte 10—15 zile în fermele de animale ale gospodăriilor de stat, alături de muncitori cu o îndelungată experiență.Pentru a da colectiviștilor posibilitatea să învețe mai temeinic și^să vadă rezultatele aplicării celor învățate, conducerile gospodăriilor de stat au organizat predarea unor cu-, noștințe de bază chiar în timpul.

unde am fost la practică, am văzut că îngrijitorii fruntași, care obțin anual peste 3.500 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, hrănesc vacile după producția de lapte dată de fiecare. Am făcut și eu la fel în gospodăria noastră. Acum, după ce am aplicat cele învățate la G.A.S., am obținut în 4 luni, de la aceleași vaci aproape cît realizam înainte într-un an.La fel ca Ion Ateșoaie vorbesc șl alți îngrijitori de animale de la gospodăriile colective din Buhăceni, Trușești, Cristești, care au fost școlarizați și au făcut practică la fermele gospodăriilor de stat. Respectarea programului de grajd, mulsul, adăpatul la ore fixe, întocmirea rațiilor în funcție de producția pe care o dau vacile, prepararea cu grijă aînsemnări din raionul Botoșani
furajelor etc. — stau mereu în atenția îngrijitorilor de animale.Comitetul raional de partid a inițiat și alte acțiuni menite să ajute la îmbunătățirea muncii în fermele gospodăriilor colective. Cu regularitate s-au organizat schimburi de experiență în gospodăriile colective cu realizări mai bune și consfătuiri în cadrul cărora îngrijitorii fruntași au împărtășit din metodele lor muncă. La o astfel vorbit și Gheorghe zootehnic la G. A. unde anul trecut medie de la fiecare vacă furajată cîte 2564 litri de lapte.în luna aprilie toți președinții de gospodării colective din raion au vizitat gospodăria din Bucecea, spre a cunoaște cum este organizată _________ __ _______ __ munca în zootehnie, cum sînt îngri- cînd ei’lucrau în sectoarele zootêh-: jite animalele și cum _ s-a ocupat nice, sub îndrumarea lucrătorilor fruntași din aceste gospodării.Ridicarea calificării colectiviștilor a dus la îmbunătățirea muncii în sectorul zootehnic și la creșterea producției animale în gospodăriile colective. Iată ce ne spune Ion Ațe- șoaie, mulgător la G.A.C. din Drîs- lea, despre felul cum a muncit pentru a realiza în primele patru luni ale anului cîte l'.200 litri de lapte de fiecare vacă furajată de la vacile pe care le îngrijește.■— La gospodăria de stat Socrujeni,

de de consfătuire a Alexa, brigadier C. din Bucecea, s-au obținut în

măsuri pentru desfășurarea unei munci de agitație cît mai eficace. Au fost tipărite pliante și broșuri despre experiența unor gospodării colective fruntașe. Astfel, a fost tipărit un pliant despre experiența colectiviștilor din Drăcșani în creșterea și îngrășarea porcilor și un pliant despre executarea de construcții zootehnice trainice și ieftine din materiale locale la gospodăria colectivă din Albești. Prin panouri și grafice mari, cu desene sugestive, așezate la locuri vizibile, colectiviștii sînt îndemnați să dezvolte fermele de animale, să aplice metode înaintate. Organizațiile de bază din gospodăriile colective au instruit agitatorii în vederea popularizării celor mai bune metode de muncă folosite de fruntașii în producție.Comitetul raional de partid a îndrumat organizațiile de partid și consiliile de conducere din gospodăriile colective să se îngrijească din vreme de asigurarea bazei furajere. Anul acesta, gospodăriile colective au însămînțat cu plante furajere 13.541 ha, din care cea mai mare parte cu porumb. Mari suprafețe au fost însămînțate cu sfeclă de zahăr pentru furaj. Gospodăriile colective vor însiloza în acest an furaje de fiecare vacă.Rezultatele obținute sînt bune, dar în raion bilități mult mai mari de creștere a animalelor. Este necesar ca biroul comitetului raional de partid să îndrume și să sprijine mai temeinic gospodăriile colective în organizarea E știut că un succeselor

cîte 10 tonepînă acum există posi-
Teatrul de Comedie va prezenta 

săptămîna aceasta premiera piesei 
„Procesul domnului Caragiale" de 
Mircea Șteîănescu. Rolul lui I. L. 
Caragiale este interpretat de artis
tul poporului Jules Cazaban. în fotografie : Un moment din timpul re
petițiilor.

DIM POSÏÂ
SÀPTÀMÎNII

-------- -
SUDURA AUTOMATĂ

( ...sub strat de flux, metodă de I 
f înaltă productivitate, se aplică pe ] 
( scară tot mai largă la Uzinele de J 
( construcții metalice și mașini a- j 
f gricole din Bocșa. Cu ajutorul t 
( agregatelor automate se execută 
l lunar 12 000 metri liniari de su- 
f dură, aproape dublu față de anul j 
I trecut. Se fac pregătiri pentru ) 
! amenajarea unor noi linii de su- 
I, , - ______iK ZT-,- 1- Tr.„ Do !( dură automată (De la Ion Ro- j 
f tărescu, muncitor lăcătuș la 
(U.C.M.M.A. Bocșa).

To-!
ANUL ACESTA

( ...colectiviștii din comuna ~ J 
( polog, raionul Hîrșova, au pregă- 
( tit pentru irigare prin aspersiune 
I o suprafață de 45 ha. Din aces- 
( tea 10 ha sînt cultivate cu grîu, 
( iar restul cu porumb pentru boa- ( be și legume. De cîteva zile, co- 
[ lectiviștii au și pus în funcțiune 
( utilajele de irigat și au început j 
( udatul culturilor. (De la Victor j J- Alexe, inginer agronom). j
( VASE DIN FLOTA TEHNICĂ ] 
( ...de la secția Căi navigabile din j
[ Giurgiu activează în prezent în J 
( raza portului Orșova. Echipajele j 
f scot de la fundul Dunării epavele j 
( unor vase scufundate în timpul j 
( războiului. In ultimele două luni j f colectivul secției a recuperat ast- ) f fel peste 500 tone de fier vechi pe J 
( care l-au expediat oțelăriilor. j ( (De la Aldea Tudorache, me- [ canic).

CEFERIȘTII
( ...de la depoul Piatra-Olt au re-1f morcat de la începutul anului j 1 pînă în prezent peste 380 de tre- j 
( nuri cu tonaj sporit. Ei au trans-1 f portât în plus aproape 100 000 tone j 
( mărfuri, economisind astfel circa j 
[ 2 350 tone d.e combustibil conven- I f țional. Printre cei care s-au evi- 
( dențiat în această acțiune se nu- j 
( mără mecanicii Tudor Dumitru, j f Marin Drușa și alții. (De la Dimi- j i trie Golopența, tehnician).

DE CURÎND jj- ...au fost terminate lucrările j 
f de instalare a rețelei de medie j 
( tensiune, pe o lungime de peste I 
[■ 1 500 m, care va alimenta cu e- j f nergie electrică satul Știubei, ra- ) 
(ionul Rm. Sărat. De asemenea,! 
[ au fost efectuate lucrări de insta- > 
! lare a liniei de joasă tensiune. { f Locuitorii comunei au participat i 
( la plantarea stîlpilor, la întinde- j ! rea conductorilor electrici și la j l „7 + « /T7ö Io Va- j

I 
)

APICULTORII
...de la gospodăria de stat Piscu} 

Sadovei, raionul Segarcea, au in- | ceput de cîteva zile recoltatul j 
raierei de albine Pînă acum s-au j 
recoltat peste 23 tone de miere, j Printre apicultorii fruntași se j 

~ a?___ _  ci TrhTI '

( alte lucrări. (De la Gheorghe Va- j i Ieriu, colectivist). 1iif1
I1 _ ______  ___ _
( află Alexandru Marcovici și Ion ( 
( Negrită, care au recoltat cîte 1 800. j I respectiv 1 600 kg de miere. (De la j [ Alexandru ■ Schintee, organizator j ( de partid).
! ...........- _J

consiliul de conducere al gospodăriei de dezvoltarea unui puternic sector zootehnic.Un ajutor prețios au primit gospodăriile colective din partea stațiunii experimentale Popăuți. în a- fară de un mare număr de colectiviști școlarizați în cadrul stațiunii, cercetători de aici s-au deplasat cu regularitate în gospodăriile colective unde au dat îndrumări practice, concrete, legate de îmbunătățirea activității în sectorul zootehnic.Comitetul raional de partid a luat■»<&»=

fermelor de păsări, mare rol în obținerea din G.A.C. fruntașe îl au oamenii care lucrează în sectorul zootehnic. De aceea consiliile de conducere și organizațiile de bază să fie sprijinite și îndrumate în repartizarea la fermele de animale a celor mai destoinici colectiviști, cu dragoste pentru această muncă.bază să popularizeze pe scară mai largă în cadrul gospodăriei, prin panouri, gazete de perete, succesele fruntașilor pentru a constitui un îndemn pentru ceilalți colectiviști.Continuînd cu și mai multă perseverență extinderea metodelor înaintate, Comitetul raional de partid Botoșani va crea condiții ca gospodăriile colective să-și îndeplinească și sa depășească sarcinile privind dezvoltarea creșterii animalelor.

Organizațiile de

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

(Urmare din pag. I-a)trebuie să fie temeinic pregătite mijloacele de transport, silozurile și magaziile în care va fi depozitată recolta. Sarcini de mare răspundere au în această privință organele Comitetului de stat pentru valorificarea produselor agricole și organele Ministerului Transportului și Telecomunicațiilor. Toate autocamioanele și vagoanele destinate transportului recoltei trebuie să fie bine reparate, să se asigure saci și prelate de acoperire pentru a se înlătura risipa sau stricăciunile pricinuite de ploi, iar magaziile să fie curățate și dezinfectate.Conducătorii stațiunilor experimentale, ai gospodăriilor de stat și gospodăriilor colective au datoria ca, odată cu secerișul și treierișul,

să asigure sămînța necesară pentru recolta anului viitor din cele mai bune soiuri și de cea mai bună calitate. Recunoașterea cu multă răspundere a seminței din lanuri, seceratul separat al loturilor semincere, treierișul făcut cu grijă, condiționarea și depozitarea separată spre a nu se amesteca sămînța — trebuie să se bucure de o grijă deosebită.Specialiștii agricoli din gospodăriile colective sînt chemați să dovedească întreaga lor pricepere, aju- tînd consiliile de conducere să organizeze în așa fel munca îneît strîngerea recoltei să se facă în cel mai scurt timp.Este în interesul oamenilor muncii din agricultură și al întregului popor ca recolta de cereale să fie strînsă la timp și fără pierderi.

---- o®o-----

Sosirea unei delegații 
de cineaști americaniDuminică seara a sosit în Capitală delegație de cineaști americani participa la prezentareao care va filmului artistic american „Bătrînul și marea", în baza aranjamentului de schimburi oficiale în domeniul culturii, științei și învățămîntului între R. P. Romînă și S.U.A.Din delegație fac parte Frank McCarthy, producător de filme, și actorii Shirley McLaine și Jack Lemmon.Oaspeții au fost întîmpinați, la sosire pe aeroportul Băneasa, de reprezentanți ai Ministerului învă- țămîntului Afacerilor reșteni.Au fostLegației1 Ș.U.A. la București.(Agerpres)

și Culturii, Ministerului Externe, de artiști bucu-prezenți reprezentanți ai
---- o°

Lucrări gospodărești

în Constanța s-au 
numeroase lucrări edili- 

înfrumusețare a orașului, 
lungimea bulevardului To- 
executat terasamente și

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 
— De curînd, 
terminat 
tare de
Pe toată 
mis s-au
s-au montat borduri, pe str. Frun
zelor s-au amenajat trotuare în 
suprafață de peste 4.000 m.p. iar 
piața Independenței a fost moderni
zată prin asfaltarea pe toată supra
fața.

Pentru 
tării cu 
terminată
lui de apă 
5 000 mc a stației de pompare.

îmbunătățirea alimen- 
apă a orașului a fost 

construcția rezervoru- 
cu o capacitate de

0/ mm Sl/PMFEfE BE PKODKIIE 
IMIIITjflI SPORIIE UE PRODUȘIproducția uzinei din orașul Săcele Sarcinile de plan sînt de trei ori

produse cu tehnologie similară sau apropiată, concentrîndu~se într-un sector primar operațiile de pregătire cum ar fi : debitarea, turnarea

Filme noirînd ; iată-1 pe Cetățeanul turmentat în admirabila compoziție a artistului poporului Costache Antoniu sau pe Pristanda realizat cu multiple mijloace comice de Marcel Anghelescu. Faimosul triptic Dandanache — Farfuridi— Cațavencu capătă, datorită artiștilor poporului Gr. Vasiliu Birlic, Ion Finteșteanu și artistului emerit Niki Atanasiu, o vie întruchipare în care reiese limpede esența lor comună de demagogi și lichele politicianiste.Distribuția a cuprins de asemenea pe Constantin Bărbulescu (prefectul spilcuit, jucat cu gesturi largi de fante farsor — trăsătură ce putea
jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

în cadrul spectacolului festiv care a avut loc cu prilejul comemorării lui Ion Luca Caragiale, aplauzele publicului au adus încă o dată omagiul meritat „Scrisorii pierdute“ în interpretarea, devenită clasică, a colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale“.Ne-am reîntîlnit cu textul genial al lui Caragiale, mereu tî- năr, dezvăluind de fiecare dată nuanțe neașteptate. Nu ne propunem, în rîndurile de mai jos, să facem o cronică a spectacolului, ci doar să subliniem momentul pe care montarea de față l-a marcat țn evoluția mișcării noastre teatrale și în revalorificarea dramaturgiei caragialiene. Personajele comediei au prilejuit, încă în timpul vieții scriitorului, creații actoricești care au făcut e- pocă în teatrul romînesc. După vreme de cLueiiu / u' - rea pierdută“ a fost boicotată și s-a. jucat extrem de rar. Firul, tradiției unor mari interpret! ăi lui Caragiale ca Ion Brezeanu, Aris- tizza Romanescu, Iulian, Mateescu sau I. Petrescu, a fost reluat în 1948, după instaurarea Republicii Populare Romine, cînd Teatrul Național din București și-a deschis stggiunea cu o nouă transpunere scenică a „Scrisorii pierdute“. Această montare — mai presus de diferențele de realizare de la o reprezentație la alta sau de la o stagiune la alta — și-a cîștigat prestigiu, a fost admirată de sute de mii de spectatori, a primit elogii la Moscova și la Paris, înscriindu-se în repertoriul permanent al primei noastre scene.Spectacolul—regizat de artistul poporului Sică Alexandrescu — a pus într-o lumină puternică satira neiertătoare îndreptată de Caragiale la adresa unui întreg sistem politic, social și moral. Pe scenă a apărut o lume ridicolă și în același timp tristă, înăbușitoare, urîtă — lumea azi apusă 
a exploatării și inculturii.S-au făcut de-a lungul vremii încercări — evident sterile — de a se identifica modele reale ale eroilor piesei. Exemplare din specia lui Trahanache, Tipătescu, a coanei Joițichii sau a lui Dan- danache au putut fi găsite în multe orașe, și asta tocmai pentru că autorul „Scrisorii pierdute' a creat tipuri cu o mare valoare de generalizare. Atît de mare, îneît un actor japonez povestește că după premiera piesei la Tokio, cineva l-a întrebat : Domnul Caragiale n-a vizitat curînd Japonia ?Meritul montării de a fost în .primul rînd viață unor asemenea tipuri memorabile. Iată-1 pe Trahanache, interpretat de Alexandru Giugaru care, de altfel, în spectacolul festiv s-a întrecut pe sine, onorînd înaltul titlu de „artist al poporului" ce i-a fost decernat de cu-

Cu prilejul reprezentării 
leslivc a „Scrisorii pierdute“

aceea însă, decenii, „Scrisoa-

fi încă accentuată, în profitul rolului), N. Bran- comir, artist e- merit, (Brînzove- nescu), Carmen Stănescu (parodiind melodra- dar uneori — fără temei — mai luînd-o și în serios), Gh. Buliga, Ion Henter, Mircea Cojan.Inepuizabila dramaturgie cara- gialiană va mai constitui — e de la sine înțeles — izvorul multor creații regizorale și actoricești, în stiluri realiste diferite. Pentru toți cei care vor juca de aci înainte piesele lui Caragiale, ciclul de spectacole realizate în ultimii 15 ani la Teatrul Național din București rămîne un termen de comparație înalt. Publicul larg îl identifică astăzi pe Trahanache cu chipul pe care i l-a dat Giugaru, tot’ astfel cum și-l imaginează pe Crăcănel cu înfățișarea compusă de Birlic sau pe Rică Venturiano cu cea căreia i-a dăruit materialitate și suflare Radu Beligan...Și ce satisfacție poate fi mai mare pentru un slujitor al scenei î x

ma,

ANDREI BÄLEANU

— seriile I și a Il-a —» studioului „Mosfilm",
pe ecrane

ÎNVIEREAproducție a după romanul marelui scriitor LevTolstoi. Scenariul este semnat de E. Gabrilovici, regia aparține lui Mihail Sveițer. în rolurile principale apar artiștii : Tamara Siomina, Ev- gheni Matveev, N. Sergheev, A. Zueva, K. Rumeanova, V. Gusev, V. Lanovaia, V. Livanov, V. Belokurov, M. Sidorkin. A doua serie a „învierii“ reia acțiunea romanului de după procesul Maslovei.
BĂTRÎNUL Șî MAREA — producție a studiourilor americane. Filmul este ecranizarea celebrei povestiri a lui Ernest Hemingway. Scenariul a fost realizat de Peter Viertel, regia este semnată de John Sturges. în rolurile principale : Spencer Tracy (bătrînul) Felipe Pazos (copilul).
RAZE PE GHEAȚĂ — producție a studiourilor din R. P. nariul este semnat de Antal Lukâcs, regia : Din distribuție fac talin Râkosi, MariettaPsota, Măria Mezei, Manyi Kiss, Ferenc Bessenyei. Filmul prezintă o înlănțuire de numere de balet pe gheață.

Ungară. Frigyes Frigyes parteKovâcs,
Sce- Bân, Bân. Ka- Iréri

COMEDIANȚII — Producție a studiourilor franceze. Scenariul a fost realizat de Pascal Bastia, regia este semnată de Jean Bastia. Apar actorii : Roger Pierre, Jean Richard, Louis de Funés, Daniele Lebrun, Annik Tanguy, Madeleine Barbuleé și alții.

la Național de a fi dat
cumva de

Scena din filmul „învierea

lipsuri mai ales în ce privește ritmicitatea producției. în scopul cîș- tigării unor suprafețe uzinale lichidării locurilor înguste în aceste sectoare, noi studiem o nouă formă organizatorică. Folosind un alt spațiu de producție pe care-1 are uzina, vom concentra la un sector producția mașinilor rotative ale e- chipamentului electric auto și de tractor, iar în alt sector piesele mărunte. în acest fel vom putea realiza linii de fabricație în flux continuu în ambele sectoare.în acest an vom asigura și condiții mai bune de lucru la benzile de montaj, dotate în mare parte cu dispozitive moderne, care asigură o

Și

mase plastice etc. Astfel, s-au format 4 sectoare de producție : motoare asincrone, echipament electric auto, echipament electric pentru tractoare și de prelucrări la cald și debitări. Odată stabilită această sectorizare din punct de vedere al profilului de fabricație, s-a căutat să se repartizeze suprafețele acestora pe ateliere, avînd grijă ca amplasarea utilajelor să fie făcută judicios, urmărindu-se în același timp succesiunea operațiilor. La sectorul motoare, unde seria de fabricație și productivitate sporită, similitudinea tehnologică a reperelor au fost favorabile organizării de linii tehnologice în flux, s-au reamplasat mașinile pe linii de ștanțare a tolg- lor, de prelucrare a carcasei și a scuturilor, s-au instalat două benzi pentru bobinare, montaj și control, o linie de vopsire prin conveior — cu uscare în cuptoare cu raze infra- roșii — precum și o bandă de montaj final și ambalare.Pentru a asigura realizarea producții mai mari pe același țiu de producție, a mai desigur, nevoie și de alte măsuri. Am căutat să îmbunătățim continuu tehnologia de fabricație. Astfel, s-a trecut la executarea axelor pe strungul de copiat program, a tolelor cu în 2 operații executa în motoarelor și se face pe o cializată, asamblarea motoarelor — cu mașini pneumatice specializate, iar vopsirea se face pe conveior. în introducerea tehnologiei avansate de fabricație un aport însemnat l-au adus proiectanții și tehnologii din sectoarele de concepție, care au proiectat modernizarea unor mașini și utilaje de tehnicitate ridicată.N-am reușit încă să organizăm tot atît de bine munca și în sectoarele de echipament auto și de tractor. Din această cauză s-au ivit unele

în ultimii ani, „Electroprecizia" a crescut mult, din anul acesta mai mari decît realizările din 1956. sub presiune, presarea pieselor dinSă asiguri realizarea acestui volum sporit de producție nu-i, desigur, un lucru ușor. Cere din partea conducerii uzinei, a întregului colectiv, spirit de inițiativă, pricepere în organizarea cît mai bună a proceselor de producție, în introducerea tehnologiei moderne de fabricație, cere grijă pentru ridicarea calificării oamenilor, perfecționarea cadrelor de ingineri și specialiști.Se poate spune că muncitorii, tehnicienii și inginerii de la „Electroprecizia" au reușit, cu sprijinul comitetului de partid și al organelor superioare de partid, să facă față cu creștere aceleașiAcumblema să producem de 2,4 ori mai multe motoare și aproape de tot atîtea ori aparataj electric auto, la propunerea tovarășilor de la Comitetul orășenesc de partid Brașov și de la comisia economică a comitetului regional de partid s-a format un colectiv de ingineri, tehnologi, proiectanți, maiștri, care a analizat. împreună cu muncitorii, situația fiecărui loc de muncă. S-au căutat soluții pentru a pune în valoare rezervele interne ale producției. Pe baza bogatului material strîns s-a întocmit un plan care prevedea ca obiective principale îmbunătățirea fluxului tehnologic, crearea condițiilor materiale pentru realizarea unei producții ritmice și continue, ridicarea calificării cadrelor.Am trecut, de asemenea, la rezolvarea uneia din cele mai dificile probleme : sectorizarea uzinei atît din punct de și al naturii și consultări zut că forma bună este să re. unde să se execute un grup de

succes ritmului a producției cu suprafețe uzinale, doi ani, cînd s-a
rapid de aproapepus pro-

unei spa- fost,
cu bandă Stanță bloc — de 4, cum se împachetarea lor în scoabeîn loctrecut :fixareapresă hidraulică spe-

vedere al spațiului cit fabricației. Din studii cu muncitorii, s-a vă- de organizare cea mai se lucreze pe sectoa-

Datorită acestor măsuri și a altora, în 1962 indicele de utilizare a suprafețelor de producție crește cu peste parte cestui mareîn condițiile în care suprafețele de producție sînt utilizate cu indici superiori, asigurarea aprovizionării tehnico-materiale la timp constituie un factor important în realizarea ritmicității și evitarea aglomerărilor de repere în diferite ateliere. Din păcate, colectivul nostru mai are încă lipsuri în ce privește organizarea aprovizionării locurilor de muncă și în planificarea operativă a atelierelor, în scopul evitării stocărilor inutile de materiale sau semifabricate. Considerăm însă că prin măsurile prevăzute, în curs de aplicare, vom elimina o mare parte din neajunsurile semnalate.Vom căuta și pe viitor ca suprafețele productive să fie utilizate cît mai bine, îneît să reducem la minimum cheltuielile de investiții. Căutările noastre în această direcție, eforturile care se fac pentru creșterea productivității pe metru pătrat de spațiu productiv ne asigură realizarea

60 la sută, cu toate că o mare a fabricatelor din profilul a- an necesită o manoperă mai pe produs.

sarcinilor sporite de plan.
GHEORGHE TRIFU 
inginer-șef al uzinei 

„Electroprecizia" — Săcele

BĂTRÎNUL ȘI MAREA : Patria (seara) 
(Bd. Magheru 12—14). POMPIERUL ATO
MIC : rulează la cinematograful Patria 
dimineața și după-amlază (Bd. "Magheru 
12—14), V. Alecsandrl (Str. Grigoreseu 
24), București (Bd. 6 Martie 6), 23 Au
gust (Bd. Dimitrov 118), Stadionul Di
namo (Șos. ștefan cel Mare). Stadionul 
Republicii (Str. Maior Ene). ÎNVIEREA 
— ambele serii : Republica (Bd. Maghe
ru 2), Elena Pavel (Bd. 0 Martie 14). 
AGRAFA ALBĂ : Magheru (Bd. Ma
gheru 29), I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16). 
Gh. Doja (Cal. Grlviței 80), Alex. Sahia 
(Cal. Văcărești 21), Stadionul Giulești 
(Șos. Giulești). APARTAMENTUL — ci
nemascop : Lumina (Bd. 6 Martie 12). 
S-A FURAT O BOMBA rulează la cine
matograful Maxim Gorki (Cal. Victoriei 
48). ÎNTRE DOUA IUBIRI : Central (Bd. 
6 Martie 2). ANII FECIORIEI : Victoria 
(Bd. 6 Martie 7), V. Roaită (Bd. 1 Mai 
57). CASA SURPRIZELOR : Timpuri Noi 
(Bd. 6 Martie 18). OMUL AMFIBIE : 13 
Septembrie (Str. Doamnei 9). LUNGA 
NOAPTE A LUI ’43 : Tineretului (13 De
cembrie 5—7), Miorița (Cal. Moșilor 127). 
POVESTE SENTIMENTALA : înfrățire?, 
între popoare (Bd. Bucureștii-Noi), Arta 
(Cal. Călărași 153), Ilie Pintilie (Șos. Co- 
lentina 84). ÎNTOARCE-TE : 1 Mai (Bd.
I Mai 322), G. Coșbuc (Piața Gh. Coșbuc 
1). ROSITA : Cultural (Cal. Grlviței 196). 
CHEMAREA MĂRII DE GHEAȚĂ : Alex 
Popov (Cal. Grivlțel 137), Libertății (Str.
II Iunie 75). IUBIRE ÎNCĂTUȘATA : 8 
Martie (Str. Buzești 9—11). MILIONUL : 
Grlvlța (Piața Iile Pintilie 2), B. Dela- 
vrancea (Bd. Libertății 70—72). CINE-I 
DE VINA ? rulează la cinematografele 
C-tln David (Șos. Crîngași 42), Popular

(Str. Mătăsari 31). GARDIANUL : Unirea 
(Bd. 1 Mai 143). CĂLĂTORIILE LUI 
GULLIVER : Flacăra (Cal. Dudești 22). 
Volga (Șos. Ilie Pintilie 61), Drumul serii 
(Str. Drumul serii 30). CURCANII rulea
ză la cinematograful T. Vladlmlrescu 
(Cal. Dudești 97). ULTIMA REPRIZĂ : 
Munca (Șos. Mihai Bravu 221). ÎN NOAP
TEA SPRE 13 : Moșilor (Cal. Moșilor 221). 
ȘOFERII IADULUI rulează la cinemato
grafele Donca Simo (Str. Avrig 1), 16 
Februarie (Bd 30 Decembrie 89). DON 
QUIJOTTe — cinemascop : M. Eminescu 
(Str. M. Eminescu 127). IN NOAPTEA 
DE AJUN : 8 Mai (Str. Lizeanu 19). POST 
RESTANT : Floreasca (Str. I. S. Bach 2). 
VALEA MINORĂ : N. Bălcescu (Cal. Ra- 
hovei 151). MELBA : Luceafărul (Cal. 
Rahovei 118). DUPĂ DOI IEPURI rulea
ză la cinematograful G. Bacovia (Șos. 
Giurgiului 3). CAVALERII TEUTONI 
— ambele serii : Olga Banele (Cal. 13 
Septembrie 196). MAI TARE CA URA
GANUL : 30 Decembrie (Cal. Ferentari 
86). PROCESUL MAIMUȚELOR rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (Șos. Co- 
troceni 9). CAIDUL : Grădina 8 Martie 
(Str. Buzești 9—11). LANȚUL : Grădina 
Libertății (Str. 11 Iunie 75). BĂIEȚII 
NOȘTRI : Grădina V. Roaită (Bd. 1 Mai 
57).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
și tehnică pentru pionieri și școlari. 
19,45 — Filmul documentar : ,,Voci în 
Cosmos“, — o producție a studioului de 
filme științifice din Moscova. 20,05 — 
Lauda păcii — emisiune pe versuri. 20,25 
— Medalion ..Jules Massenet“. 21,35 — 
Telesport. In încheiere : ultimele știri.

RADIO, LUNI 4 IUNIE. • Tinerețea 
ne e dragă — orele 9,00 — I • Cîntă An
samblul de cîntece și dansuri „Slask" 
din R. P. Polonă — orele 10,08 — I 
e Buchet de melodii de muzică ușoară
— orele 12,00 — I « Ansambluri vocale 
din opere — orele 14,03 — II o Muzică 
ușoară de compozitori sovietici — orele 
15,05 — I ® Vorbește Moscova — orele
16.15 — I • Valsuri din operete — orele 
16,30 — I • cîntă orchestra de mandoline 
a sindicatului C.F.R.-Roman — orele
17.15 — I • Prietena noastră, cartea — 
orele 17,30 — Ia Muzică din opere —• 
orele 18,05 — II • Almanah științific — 
orele 19,00 — I o Din activitatea sfatu
rilor populare — orele 19,30 — II • Ghid 
muzical — orele 19,40 — II • Tineri in
terpret! de muzică populară romîncască
— orele 20,20 “ ~ "
orele 21,15 — . _ ____
ră : basul Ezio Pinza
II 
o

— II o Tribuna radio — 
I c Mari cîntăreți de ope- 
™ — orele 20,00 —

• Muzică simfonică — orele 22,30 — I 
Muzică de Cl. Debussy — orele 23,15 
II.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 5, 0 

și 7 iunie : Vremea rămîne instabilă, cu 
cerul variabil. Ploi locale însoțite de 
descărcări electrice vor continua să 
cadă în toate regiunile țării, mal frec
vente în curspl după-amiezelor. Vînt po
trivit temporar pînă la tare, din sectorul 
nordic. Temperatura staționară, la în
ceput, apoi în creștere ușoară. Minimele 
vor fl cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 16 șl 26 de grade.



Nr. 5549 S C î N TE I A
Dinamoviada de atletism de la Praga

D© vorbă cm Irma Press
Sesiunea științifică a Institutului
pentru proiectări de laminoare

FOTBAL

Petrolul-Dinamo București 1—1PLOIEȘTI (prin telefon). — Meciul derbi al campionatului catego- "iei A la fotbal, Petrolul — Dinamo București s-a încheiat cu un rezultat de egalitate. In prima repriză echipa ploieșteană asaltează poarta apărată de Datcu. în minutul 20 Dri- dea reia imparabil mingea centrată de Zaharia și înscrie. Presiunea e- chipei gazde continuă. Dridea, Badea, Dumitru Munteanu și din nou Dridea au ocazii favorabile, care însă rămîn nefructificate. Cu scorul de 1—0 ia sfîrșit prima repriză. La reluare, inițiativa trece de partea di- namoviștiior bucureșteni, care joacă mai organizat, folosind cu pricepere, pătrunderea și viteza celor două extreme, Pîrcălab și David.Golul egalizator este marcat de Nunweiller III ; Varga execută cu precizie o lovitură de pedeapsă, iar stoperul dinamovist, trecut în atac, deviază cu capul mingea în plasă. Cei care atacă în continuare sînt tot dinamoviștii, dar scorul nu mai este modificat nici de ei, niçi de către ploieșteni, care spre sfîrșitul partidei au o ușoară revenire.Corect și autoritar arbitrajul prestat de Iosif Ritter care a avut de condus un meci dificil, în care unii jucători au recurs la o serie de durități și gesturi nesportive. El a eliminat pentru aceasta în repriza a doua pe Zaharia și. Nunweiller IV.
M. POPESCU

■

Fază din meciul Rapid-U.T.A,

PRAGA (orin telefon). 
— Cu toate că de cîte
va zile buletinul rneteo- 
roloaic anunță la Praqa 
„vreme răcoroasă si 
oloaie" amatorii de soorf 
nu s-au intimidat de 
prognoză, deolasîndu.-se 
în număr mare la com
plexul sportiv ..Strahov”, 
unde au urmărit ■ sîmbă
tă si duminică întrecerile 
dinamoviadei de atle
tism. Aci. în aropile cu 
nisip, de-a lungul pistei 
de zgură sau în cercu
rile de aruncări am re
văzut in olin efort o serie 
de celebrități ale atle
tismului mondial in frun
te cu recordmană■ lumii 
Irina Press (U.R.S.S.), 
campionul olimpic Savla- 
kadze (U.R.S.S.). Szivot- 
ski (R. P. Ungară). Zie
linski (R. P. P.olonă), 
Klaus (R. D. Germană) si 
alții.

La rugămintea noastră. 
Irina Press ne-a decla
rat :

„Permifefi-mi mai întîi 
să transmit din partea 
mea și a surorii mele Ta
mara un salut bunei noas
tre prietene lolanda Ba
laș, a spus Irina Press. 
In ciuda timpului nefavo
rabil atlefii din cele 7 
țări participante la dina
moviada au obfinut cîte
va- performanțe de valoa
re internafională, denion- 
sfrînd că ' se pregătesc 
temeinic în vederea cam
pionatului european de 
la Belgrad. ■

Sprinterul polonez Zie
linski a parcurs „suta“ în 
10 secunde 2/10, Szi- 
votski a aruncat ciocanul 
la 67,72 metri, Savlakad- 
ze a sărit la înălțimea de

2,08 metri iar Klaus la 
lungimea de 6,41 me
tri. Mi-a plăcut foarte 
mult tenacitatea romînu- 
lui Constantin Grecescu, 
învingător net în proba 
de 10 000 metri plat. 
Vamoș putea obfine și el 
victoria dacă nu cădea la 
penultima turnantă a pro
bei de 1 500 metri.

Concursul de la Praga 
a constituit un prim pri
lej de verificare înaintea 
„europenelor“. Sînt con
vinsă ca la Belgrad în
trecerile se vbr solda cu 
cîteva noi recorduri 
mondiale sau europene“.

★
Concursul de la Praga 

a fost cîștigat de echipa 
Dinamo (U.R.S.S.).

O. A.

1er, directorul Institutului pentrts proiectări de laminoare, care a subliniat în cuvîntul său principalele sarcini ale institutului decurgînd din directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R.Tovarășul Nicolae Rusu, director tehnic al Institutului pentru proiectări de laminoare, a făcut apoi o expunere asupra realizărilor obținute în construcția de laminoare în țara noastră și măsurilor care trebuie luate în continuare în vederea proiectării și executării noilor laminoare la nivelul tehnicii celei mai înaintate.Participanții la sesiune au fost sa-, lutați apoi de delegați ai conducerii Comitetului de Staț al Planificării, Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, Comitetului pentru tehnica nouă, de reprezentanți ai unor ministere, institute de proiectări, institute de învățămînt superior, gice.Lucrările sesiunii secții de specialitate.

în sala mică a Palatului R.P.R. din Capitală au început duminică lucrările sesiunii științifice a Institutului pentru proiectări de laminoare, avînd tema : „Realizări și tendințe în construcția laminoarelor în industria siderurgică din R. P. Romînă“.La lucrările sesiunii iau parte reprezentanți ai unor ministere economice, instituții centrale, institute de proiectări și cercetări științifice, profesori universitari, specialiști din exploatare, din construcția de utilaje și instalații pentru laminoare și din alte întreprinderi colaboratoare.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Constantin Tuzu, ministrul industriei metalurgice și construcțiilor de mașini. în numele conducerii ministerului, el a urat succes deplin lucrărilor sesiunii care va dezbate probleme din domeniul proiectării laminoarelor ce urmează să intre în funcțiune în anii următori.Participanții la sesiune au fost apoi salutați de tovarășul P. Wechs-
uzine siderur-continuă peTrei recorduri dePrima etapă a campionatelor republicane de înot — faza pe asociații — desfășurată sîmbătă și duminică la Ștrandul tineretului a scos ' în evidență buna comportare a juniorilor care au dat un serios asalt elementelor consacrate, obținînd rezultate promițătoare.Se cuvin citați în această ordine Zoe Reznicenco care, în afara celor două victorii realizate în cursele de 100 m și 200 m bras în fața campioanei Sanda Iordan, a avut satisfacția să obțină un nou record al R. P. Romîne la junioare II la 100 m bras cu 1’25”2. O altă tînără speranță, Cristina Balaban, a înregis-

juniori la înottrat și ea două recorduri ale R. P. Romîne la junioare : la 400 m mixt individual cu 6T0”l și la 200 m mixt cu 2’55“6.Iată cîteva dintre rezultatele cele mai importante înregistrate în cele două zile :Femei : 100 m liber : I. Ungur 1’09” ; 100 m spate : H. Țincoca 1’22”4 ; 400 m liber : I. Ungur 5’41”6; 200 m bras : Zoe Reznicenco 3’06”4.Bărbați : 200 m delfin : Al. Popescu 2’33”3 ; 200 m spate : D. Ca- minschi 2’ 28”5 ; 400 m mixt individual : V. Budai 5’50” ; 400 m liber: M. Căprărescu 4’55” ; 100 m delfin : V. Medianu l’U”9 ; 100 m spate : D. Caminschi l’08”5.

(Agerpres)

Lucrările Congresului P. C. din Danemarca
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL C.C. PREZENTAT

DE TOVARĂȘULCOPENHAGA 2 (Agerpres). — TASS: La cel de-al XXI-lea’Congres al Partidului Comunist din Danemarca, care și-a început lucrările la 31 mai, raportul de activitate al C.C. al P.C. din Danemarca 'a fost prezentat de președintele partidului, Knud Jespersen. Triumful socialismului, construcția comunismului au schimbat raportul de forțe pe arena internațională și au deschis noi perspective pentru toate popoarele din lume, perspectiva de a trăi în pace, libertate și securitate, a subliniat raportorul. Ziua de mîine 'deschide în fața omenirii noile orizonturi luminoase ale comunismului.Knud Jespersen a vorbit în continuare despre unitatea din mișcarea comunistă. Sîntem de acord cu P.C.U.S., a arătat el, că unitatea familiei lumii comuniste trebuie păstrată ca lumina ochilor.Referindu-se la situația din Partidul Comunist din Danemarca, Knud Jespersen a relevat că „trădarea fostului președinte al partidului a lăsat o anumită amprentă asupra activității partidului. Ne amintim cu cîtă înverșunare s-a pregătit el și grupul său să ne dea o lovitură pe la spate, a spus el. Ei au atacat însăși baza existenței noastre — mar- xismul-științific, principiile internaționalismului proletar. Noi am respins însă acest atac deși lupta crîn- cenă pe care ne-au impus-o a frînat activitatea noastră“.Programul nostru de „reînnoire a democrației“, a spus în continuare Jespersen, este un program care a trasat noi căi, o realizare a noastră fiind aceea că primii dintre toate partidele am făcut o analiză generală a raportului de forțe din Da- 
... . ..........

Goluri multe in cuplajul bucureșteansă conducă la un moment dat cu scorul de 4—0. (!) Pe teren însă lucrurile n-au stat chiar așa. Fotbaliștii din Brașov n-au renunțat nici un moment la luptă, dimpotrivă, ei au fost aceia care au dominat majoritatea timpului și în repriza a doua au refăcut terenul, cedînd meciul pînă la sfîrșit, la o diferență de numai două puncte.Dacă pe lîngă numărul mare de goluri marcate, lucru care place, publicul ar Ii asistat în acest joc la mai multe faze de bună calitate, meciul ar fi satisfăcut. Au fost însă momente cînd pe teren jucătorii celor două echipe au excelat în execuții greșite, care au scăzut valoarea acestei partide așteptate cu interes.Cele șase goluri au fost înscrise22

De multă vreme echipa textiliști- lor din Arad n-a mai obținut o victorie la București. Ieri însă, în fața rapidiștilor, fotbaliștii de la U.T.A. au desfășurat un joc bun, reușind să cîștige întîlnirea cu scorul de S—3.Jucătorii din Arad au intrat pe teren hotărîți să obțină un rezultat care să le amelioreze situația în clasamentul general. Ei atacă de la început și chiar în primele secunde Sasu ratează o mare ocazie. înaintașii celor două echipe încearcă poarta prin șuturi de la distanță. Cî- teva cornere obținute de arădeni

KNUD JESPERSEN

Metaiul-Mînerul 1—0întîlnirea dintre cele două echipe disputată ieri la Tîrgoviște a fost de o bună factură tehnică. Ambele echi- zămîn făiă rezultat. Timp de 24 de pe au prestat un joc frumos, apreciat de spectatori. Unicul punct al acestui meci a fost înscris de Cruțiu în minutul 65.
Scor mare la PetroșeniPETROȘENI (prin telefon). Jiul a întrecut ieri pe teren propriu cu 4—0 formația timișoreană Știința. In ciuda terenului, desfundat și a ploii care a căzui tot timpul partidei, meciul a fost deosebit de disputat.Iată ce a declarat conducătorul acestui meci, arbitrul ,N. .M.ihăilescu, din București, la sfîrșitul partidei : „Sub aspectul general al jocului, localnicii au fost net superiori jucătorilor timișoreni. Ei au luptat cu multă ardoare pentru victorie, me- iitînd-o la acest scor. Jocul s-a desfășurat într-o perfectă notă de sportivitate'.Gazdele înscriu primul gol în minutul 12 prin Gabor.In repriza a doua Jiul mai înscrie încă de 3 ori prin Gabor în minutele 51 și 81 și Dumitriu în minutul 61.

minute scorul lămîne alb cu toate insistențele depuse de jucătorii de la U.T.A., Cei care marchează sînt rapidiștii, prin Ionescu în minutul 25. Pop egalează după 8 minute. în repriza a doua începe ploaia de goluri. U.T.A. domină. Csako și Sasu înscriu în minutele 57 și 59 : 3—1 pentru U.T.A., numai pentru un minut, căci Ionescu marchează din nou pentru Rapid în minutul 60. Scorul acesta rămîne însă puțin timp pe tabla de marcaj, pentru că U.T.A. revine în atac și înscrie prin Sasu un nou gol în minutul 64, ca peste 7 minute Neacșu să marcheze și el printr-un șut de la .distanță. în sfîrșit în minutul 88 Floruț pecetluiește scorul final de 5—3 pentru U.T.A., la capătul unui joc care a plăcut publicului spectator.în cel de-al doilea meci al cuplajului disputat ieri pe stadionul „23 August" s-au întîlnit echipele Steaua și Steagul roșu. După felul în care a început meciul se părea că fotbaliștii militari ușor această întîlnire. să se impună autoritar luri înscrise în primele

de Constantin 2 și Crăiniceanu pentru pentru echipa Steaua și Meszaroș Steagul roșu.
C. M.

CLAS AMENT
Dinamo București 23 13 6 4 51:27 32
Petrolul 23 11 6 G 50:30 28
Steagul Roșu 23 12 3 8 48:34 27
Progresul 23 10 6 7 41:28 26
Dlnamo Bacău 23 10 5 8 30:28 25
Știința Cluj 23 9 G 8 40:30 24
Rapid 23 8 7 8 31:33 23
Steaua 23 9 4 10 48:41 22
Știinta Timișoara 23 9 4 10 31:38 22
Minerul 23 10 1 12 20:42 21
U.T.A. 23 7 6 10 37:38 20
Jiul 23 6 G 11 25:44 18
Dinamo Pitești 23 7 3 13 33:40 17
Metalul 23 6 5 12 31:54 17

Știința Cluj-Dinamo Bacău

Cémpionatele republicane de haltereLa Cluj ș-au desfășurat sîmbătă și duminică întrecerile pentru campionatele republicane de haltere pe anul 1962. Pe primele locuri s-au clasat următorii sportivi : categoria cocoș : I. Panait (Steaua) 300 kg ; categoria pană : I. Birău (C.S.O. Craiova) 290 kg ; categoria ușoară : Fitzi Balaș (Steaua) 355 kg (nou record republican) ; categoria semimijlocie : Lisias Ionescu (Olimpia București) 347,5 kg ; categoria mijlocie : T. Roman (C.S.M. Cluj) 380 kg : categoria semigrea : L. Baroga (Steaua) 432,5 kg (nou record republican) ; categoria grea : S. Cazan (Steaua) 410 kg.

Tînărul halterofil Fitzi Balaș a stabilit un nou record al țării la stilul „aruncat“ cu o performanță de 140 kg care egalează recordul mondial de juniori. De asemenea Lazăr Baroga a obținut un nou record republican la stilul „împins" — 145 kg și a egalat recordul la „aruncat” — 167,5 kg.Juriul de arbitri a hotărît să nu a- corde titlurile de campioni la categoriile pană, serfiimijlocie, mijlocie și grea, deoarece nu au fost realizate normele stabilite.
LA 10 ȘI 24 IUNIE ȘAH

beciuri inîcrnațîOHSîc fie riigDi

vor cîștiga Ei au reușit prin trei go- 10 minute și
Rezultate inSeria I : Rapid Focșani — Ceahlăul 2—0 ; Dinamo Galați — CS.M.S. Iași 3—3 ; C.F.R. Pașcani .va 2—2 j C.~.Galați 1—0 ; Carp ați 3—0 17—0.Seria a Ii-a : C.F.R. Roșiori i—t C.S.O. Craiova — 1—0 ; Tractorul <-*

i — Praho- C.S.O. Brăila — Știința 1—0 ; Dinamo Suceava — ;■ Poiana — Foresta
categoria BMetalul București 3—0 ; C.S.M. Mediaș — Farul — 1—0.Seria a IlI-a : Recolta — A.S.M.D. Satu Mare 1—0 ; Mureșul — Crișana 0—0 ; C.S.O. Baia Mare — C.F.R. Arad 3—2 ; Crișul — Corvinul 3—0.

3—1CLUJ (coresp. „Scînteii“). Știința Cluj a învins pe Dinamo Bacău pe merit. Golurile au fost înscrise de către Georgescu în minutul 39 prin- tr-un șut de la distanță, Marcu în minutul 53 dintr-o centrare a lui Ivansuc și Horațiu Moldovan în minutul 71 cu capul. Ultimul gol a fost deosebit de spectaculos. Pentru băcăoani a marcat Gros
PRONOSPORT

nemarca. Aceasta a constituit un izvor de „reînnoire politică", care a corespuns năzuințelor forțelor de stingă.Tot mai mulți oameni urmăresc cu neliniște și îngrijorare evoluția evenimentelor, a spus în continuare Jespersen. înarmarea N.A.T.O., comandamentul mixt și Piața comună, iată orientarea forțelor de dreapta. Tendința N.A.T.O. de a deveni cea de-a patra putere atomică, germa- nizarea tot mai intensă a aparatului său de conducere determină chiar pe cei mai fideli adepți ai N.AIT.O. să se gîndească cum se vor termina toate acestea. Se ascut contradicțiile sociale, șe ascut contradicțiile . de clasă. Poporului nu i se dă posibilitatea să exercite o influență reală asupra1 hotărîrilor importante.Forțele împotrivă cărora luptăm pentru a realiza o Danemarcă liberă, a continuat K. Jespersen, sînt aceleași forțe care se pronunță pentru înarmare și război.Congresul al XXI-lea al Partidu- lui Comunist din Danemarca trebuie să răspundă la întrebarea : pe ca cale va păși Danemarca ? a spus în continuare Knud Jespersen.Credincioși datoriei noastre, în lupta împotriva războiului și capitalismului vom apăra libertatea Danemarcei. Nu vom aproba niciodată hotărîrea cu privire la comandamentul mixt danezo-vest-german și par-> tidul nostru se va opune cu toate forțele Pieței comune. Scopul nostru primordial îl constituie unitatea clasei muncitoare. Am scris pe stindardul nostru cuvîntul „socialism“ și pornind de la aceasta vom contribui și mai mult la cauza luptei pentru pace, libertate și democrație.

în runda a 16-a a turneului 
lor la titlul mondial de $ah, 
Învins pe Tal, iar Benko a cîștigat la 
Filip. Două partide s-au întrerupt : Pe
trosian are poziția aproape ciștigată la 
Korcinoi, în timp ce Fischer deține 
ușor avantaj pozițional în fata 
Gheller.

Liderul clasamentului continuă să
marele maestru sovietic Paul Keres cu 10,5 
puncte, urmat de Petrosian și Gheller 9 
puncte — două partide întrerupte, 
Korcinoi 8 puncte — două partide între
rupte, Fischer 7 puncte — două partide 
întrerupte.

candidați- 
Keres l-a

® Reîntorși din R. P. Polonă, 
unde au participat cu succes în 
competiția internațională „Cupa 
Păcii“, rugbiștii noștri fruntași 
și-au continuat pregătirile în vederea 
unei noi întreceri internaționale : 
meciul cu selecționata Italiei. Ieri 
după-amiază, lotul nostru reprezen
tativ a făcut un antrenament pe sta
dionul Republicii, în compania echi
pei Rapid-Bucur ești.

Meciul R. P. Romînă-Italia va 
avea loc duminică 10 iunie, pe sta
dionul „23 August" din Capitală.

o Spre sfîrșitul acestei luni, Bucu- 
reștiul va găzdui un alt meci inter
național. Este vorba de finala „Cu
pei campionilor europeni“. Echipele 
finaliste — Grivița Roșie și Béziers 
(Franța) — au căzut de acord ca pri
mul joc să-l dispute la București în 
ziua de 24 iunie. Returul va avea 
loc în Franța.

• Pe terenul de rugbi din Parcul 
Copilului s-au desfășurat ieri dimi
neață ultimele partide ale competi
ției organizate de F.R.R. pentru e- 
chipele bucureștene. Meciul decisiv 
l-au susținut echipele Grivița Roșie 
(în a cărei componență n-au apă
rut o serie de titulari reținuți în lo
tul național) și Metalul. Victoria a 
revenit rugbiștilor de la Grivița Ro
șie cu scorul de 5—0.

un 
lui

fie

w carnetul corespondentului la Moscova
O mică excursie în viitor

a ajuns la Așhabad

Pentru a răspunde la această în
trebare ar trebui, poate, să pome
nim despre milioane de hectare de 
pămînt smulse nisipurilor, sau de 
sutele și sutele de mii de tone de 
bumbac ce vor fi oferite industriei 
sovietice; sau, poate, despre nume
roasele turme de animale care se 
vor adăpa la apa lui binefăcătoare. 
E deajuns doar să amintim că 
turkmenii îl numesc simplu ; „Ca
nalul vieții".

„Radiopilula“

„radiopilula“ la spitalul „Botkin" 
din Moscova au dat rezultate foar
te bune. După părerea savanților, 
„radiopilula" deschide posibilități 
noi în cercetările fiziologice ale or
ganismului omenesc.

Festivalul teatrelor

Progresul-Dinamo Piteștii 3—2PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). Jocul dintre Dinamo și Progresul desfășurat la Pitești a fost de un slab pivei tehnic.Dinamo ia conducerea la începutul reprizei a doua. Progresul egalează la putină vreme. Din nou piteștenii conduc, printr-un gol înscris din- tr-o lovitură de la 11 metri. Spre sfîrșitul jocului, Lovin de la Dinamo este eliminat de pe teren. Bucu- reștenii înscriu în intervalul de 4 minute încă două goluri, obtinînd .victoria cu 3—2.
Atletism: (jm SlOaiia“

»

un joc urîf,
12 italianul 
un jucător

SANTIAGO DE 
CHILE 3 (Agerpres). 
:— în gadrul jocu
rilor campionatului 
mondial, ieri s-au 
înregistrat următoa
rele rezultate: 
U.R.S.S. — Colum
bia 4-4 (3-1) ; R. F. 
Germană — Elveția
2-1 (1-0) ; Spania — Mexic 1-0 (0-0) ; 
R. P. Ungară — R. P. Bulgaria 6-1 (4-0).

★

DE CHILE 3 
treia zi a 
fotbal din

(Agerpres). — 
campionatului 
Chile a a- 

Rezultatele 
defavorabile fotbaliștilor

Steaua — Steagul roșu 
Petrolul — Dinamo București 
Dlnamo-Plteștl — Progresul 
Rapid — U.T.A.
Știința Cluj — Dlnamo-Bacău 
Jiul — Știința Timișoara 
Metalul — Minerul
Dlnamo Galați — C.S.M.S. Iași 
Mureșul — Crișana
C.S.M. Mediaș — Farul 
Dlnamo Suceava — Carpațl Sinaia 
C.F.R. Roșiori r-i C.S.O. Craiova

I Stadionul Republicii din Capitală a 
găzduit în zilele de 2 și 3 iunie con
cursul de atletism dotat cu „Cupa 

( Steaua". La întreceri au participat 
( aproape 200 de atleți șl atlete de la 
( cluburile bucureștene Steaua, Dinamo, 
I Știința, Progresul, Metalul, Olimpia, 
! Voința și din alte asociații bucu- 
1 reștene.
( Iată cîteva din rezultatele înregis- 
I trate în cele doiiă zile de concurs : 
I Feminin : 100 m plat — Georgeta Pa- 
( ladi (Știința) 12”7/10 ; lungime : M.

Miliadis (Știința) 5,50 m ; înălțime : 
r Simona Dăscălescu (C.S.S.) 1,57 m. 
( Masculin : înălțime : Eugen Ducu 
( (Progresul) 2 m ; ciocan : N. Rășcă- 
I nescu (Steaua) 57,30 m.
( în urma rezultatelor obținute, 
J „Cupa Steaua" a revenit sportivilor 
[ de la clubul Steaua cu 431 puncte, 
( urmată de Știința București cu 265 
f puncte și Progresul cu 235 puncte.

)
)

SANTIAGO
Cea de-a 

mondial de 
dus și primele surprize, 
de sîmbătă, ' 
sud-americani, complică mult lupta pen
tru calificarea în sferturile de finală. Bra
zilia, deținătoarea cupei Jules Rimei, n-a 
reușit sîmbătă decît un rezultat de ega
litate în fafa echipei R. S. Cehoslovace. 
In acest joc Pele s-a accidentat și nu va 
mai putea juca probabil timp de 10 zile. 
Alte două echipe sud-americane — 
Uruguay și Argentina — au suferit în- 
frlngeri, în timp ce Iugoslavia și Anglia 
își repun candidatura pentru a participa 
în sferturile de finală. Selecționata Chile 
este virtual calificată în urma victoriei cu 
2—0 asupra Italiei. Acest meci, disputat 
la Santiago, a fost presărat cu incidente 
destul de serioase care au determinat 
eliminarea a doi jucători italieni.

lată pe scurt relatarea celor patru In
ti Iniri.

R.P.F. lugoslavla-Uruguay 3—1 (2—1]. 
Fotbaliștii iugoslavi au obfinut o 
victorie prețioasă în dauna echi
pei Uruguayului. Ritm foarte rapid de 
joc în primele minute. Uruguayenii a- 
tacă insistent și pun în pericol 
poarta apărată de Soskici. în mi
nutul 17, după o frumoasă combinație 
a tripletei, centrul atacant Cabrera tra
ge peste bară de la 6 metri. Numai 
după 3 minute, fot el înscrie, lugosla-

vii își revin și domină. Secularac, in
terul dreapta, pasează Iui Jerkovici. A- 
cesta este complet liber și nu poate 
fi oprit decît prin fault de fundașul 
Troche. Arbitrul cehoslovac Galba a- 
cordă lovitură de la 11 metri (minutul 
26), Skoblar execută impărâbîl și sco
rul este 1—1. în minutul 29, Jerkovici 
șufează puternic la poartă. Sosa scapă 
balonul, din mîini și Galici înscrie pla
sat. Spre sfîrșitul reprizei, uruguayenii 
presează, au o mare ocazie în minutul 
40, dar Markovici „scoate“ cu capul 
de pe linia porții. După pauză, ini
țiativa aparține echipei iugoslave. în 
minutul 47, Markovici de la 18 metri 
înscrie cel de-al treilea gol.

Chile — Italia 2-0 (0-0). „A fost mai 
mult o corrida decît un joc de fotbal“, 
califică trimisul agenției France Presse 
întîlnirea dintre fotbaliștii chilieni și ita
lieni, care au practicat 
nesportiv. în minutul 
Ferrini l-a lovit pe 
chilian și meciul a fost întrerupt timp 
de 6 minute. Arbitrul englez Aston l-a 
eliminat de pe teren pe Ferrini. Chi
lienii ripostează și ei cu durități. Mas- 
cio are nasul spart. Din minutul 3 al 
reprizei a doua, Italia rămîne în 9 jucă
tori, deoarece arbitrul îl elimină și pe 
David pentru un fault grosolan asupra 
lui Sanchez. în această situație, cu ex
cepția centrului atacant Alfafini, toți 
ceilalți jucători italieni se retrag în 
apărare, cu intenția de a smulge cel 
puțin un rezultat de egalitate. Ei rezistă 
cu această tactică o jumătate de oră, 
dar pînă la urmă nu pot să împiedice 
înscrierea golului. în minutul 71 San
chez șufează la poartă, portarul Maftrei 
boxează balonul la Ramirez, care reia 
în plasă. Chilienii mai înscriu un gol 
în minutul 85 prin interul dreapta Toro.

Brazilia — R. S. Cehoslovacă 0-0. 
Fără aportul lui Pele, accidentat în mi
nutul 25, echipa braziliană, lipsită de 
motorul său principal, a jucat șters, cu

teamă și pufin a lipsit să nu piardă me
ciul. Totuși în primele minute se părea 
că brazilienii vor cîștiga. Ei atacă dez
lănțuit. Cehoslovacii se apără bine cu 
4 fundași, iar mijlocașul Masopoust face 
tot timpul legătura între apărare și 
atac. Marcajul este foarfeLsfrlat.bțîLSff.. 
șutează destul de pufin la poartă. în 
minutul 11, Garrincha îl driblează pe 
Novak și frage, dar mingea întîlneșfe 
bara. Portarul cehoslovac intervine 
curajos în minutul 20, culegînd mingea 
din picioarele lui Pele. Tot Pele în mi
nutul 25, de la Î6 metri, trage în bară. 
Executînd această lovitură, el a suferit 
o întindere mușchiulară. Pînă la sfîrșit, 
Pele trece figurant pe extrema dreaptă. 
Locul său de inter a fost preluat de 
Garrincha. După pauză jocul este lent 
și lipsit de interes. Brazilienii par mulfu- 
mifi cu un rezultat egal. Cehoslovacii 
domină mult. în minutul 58, în urma 
unei combinajii Masopoust — Sfibrani — 
Scherer, ultimul complet demarcaf, fra
ge pe lîngă poartă de la 7 metri. Pînă 
la sfîrșit Adamec și Jelinek ratează încă 
două ocazii.

Anglia — Argentina 3-1 (2-0.) După 
cum a început jocul, surprinși de atacu
rile vijelioase ale argentinienilor, en
glezii nu lăsau impresia că vor cîștiga. 
Din minutul 6 pînă în minutul 15, echi
pa sud-americană a dominat, ineficace 
însă. în minutul 27, scorul a fost des
chis de englezi. Centrul înaintaș Pea
cock a șutat înalt spre poartă, iar fun
dașul Navarro, crezînd că mingea intră 
în plasă, a oprit-o cu mîna. Lovitura de 
la 11 metri o transformă Flowers. în 
minutul 42, Charlton șufează de la 15 
metri pe jos, ridicînd scorul la 2-0. 
în repriza a doua, din minutul 62, Ar
gentina rămîne în 10 oameni, fără aripa 
stingă Bellen, accidentat. Englezii do
mină și mai înscriu un gol în mi
nutul 67 prin Greaves. La 3-0, echipa 
engleză nu mai insistă, permițînd ar
gentinienilor să reducă scorul. Autorul 
golului: San Filippo, în minutul 80.

La uzina metalurgică „Azov- 
stal“ din Donețk a avut loc o con
ferință consacrată progresului teh
nico-științific. Oaspeții au fost in
vitați într-o scurtă vizită prin 
uzină. La secția de laminate, vizi
tatorii s-au trezit într-o adevărată 
„împărăție“ a mașinilor. Laminorul 
automat, aidoma unui organism 
viu, prelua la unul din capetele 
sale bare incandescente de metal 
ca să le predea la celălalt capăt 
sub formă de șine de cale ferată. 
Uriașa hală părea aproape pustie; 
doar ici, colo cîte un muncitor îm
brăcat într-o salopetă albastră 
nou-nouță. Știți cîți muncitori lu
crează aici ? în total cinci. Se nu
mesc „operatori“ și au o înaltă ca
lificare profesională. Producția lor 
într-un schimb obișnuit de 7 ore 
se ridică la cîțiva kilometri de șine 
de cale ferată.

Vizita s-a încheiat la secția cup
toarelor Martin tocmai în momen
tul cînd avea loc „primirea oficia
lă" a unui oaspete mult așteptat 
:— noul- automat care va asigura 
dirijarea concomitentă a tuturor 
cuptoarelor. Muncitorii l-au numit 
simplu „oțelarul".

Pentru încheiere, cîteva lămuriri. 
„Azovstal“ e una din zecile de 
uzine cu automatizare și mecani
zare multilaterală. Pentru înzes
trarea ei conlucrează 30 de insti
tute de cercetări științifice 
proiectări.

„Canalul vieții“

populare

și

O veste din îndepărtatele ținu
turi ale Asiei mijlocii. Canalul 
Kara-Kum, una din cele mai gran
dioase construcții ale septenalului, 
a ajuns la Așhabad.

Anul trecut, în mai, mă aflam 
în Turkmenia. Ca să ajung pe ma
lurile acestui canal a trebuit să 
iau avionul de la Așhabad și să 
călătoresc cîteva sute de kilometri 
pînă la Mari peste nisipurile nes- 
fîrșite ale pustiului.

După un an, străbătînd prin ni
sipuri, canalul a ajuns în dreptul 
capitalei turkmène unde va umple 
„Marea Așhabadului", va iriga alte 
sute de mii de hectare pentru ca 
puful alb, mătăsos, al bumbacului 
să crească pe o nouă porțiune a 
milenarului pustiu Kara-Kum.

Canalul Kara-Kum va ajunge în 
curînd în apropierea malului Cas- 
picei. Ce aduce el Turkmeniei ?

Ing. R. Svoreni prezintă în „Tz- 
—L-" o nouă realizare a științei 

pe tărîmul electronicii
vestia“. 
sovietice 
medicale. Este vorba despre „Ra
diopilula“. Imaginați-vă un mic tu- 
buleț de metal cu o lungime de 
doi centimetri și un diametru de 
opt milimetri. In interiorul lui — 
o stațiune de radio cu toate piese
le necesare, destinată cercetării căi
lor gastro-intestinale.

E știut că medicina folosește 
pentru diagnoza bolilor de stomac 
un procedeu neplăcut și anume : 
bolnavul trebuie să înghită un tub 
de cauciuc cu ajutorul căruia se 
extrag sucuri gastrice. Cu „radiopi
lula“, lucrurile sînt mult mai sim
ple : bolnavul o .înghite așa cum 
ar înghiți un antinevralgic. „Ra
diopilula" circulă apoi prin stomac 
și intestine, pe care le supune unui 
riguros examen și transmite rezul
tatele unui receptor aflat în preaj
ma bolnavului. Capsula este abso
lut inofensivă pentru bolnav.

Experiențele făcute de curînd cu

Un important eveniment în viața 
artistică sovietică îl constituie fes
tivalul teatrelor populare, care a 
avut loc recent pe scena teatrului 
din Kremlin și care s-a desfășurat 
cu mult succes. Create în urmă cu 
trei ani, teatrele populare oferă nu
meroaselor talente din rîndurilea- 
matorilor largi posibilități de afir
mare artistică.

In acești trei ani, multe teatre 
populare au obținut succese remar
cabile. In repertoriul lor figurează 
piese ale unor cunoscuți drama
turgi sovietici ca A. Arbuzov, 
V. Rozov, N. Pogodin, L. Sobolev, ; 
A. Sofronov și alții. Colectivele lor ! 
pun în scenă și lucrări ale drama- ) 
turgilor clasici ruși. ;

In prezent, numai în R.S.F.S.R. ’ 
funcționează aproximativ 300 de ' 
teatre populare. Printre ele sînt ; 
teatre de dramă, de operă, de ba- J 
let, de comedie muzicală, filarmo
nici. Pînă la sfîrșitul anului ur
mează să fie create zeci de noi co- i 
lective iar pînă la sfîrșitul septe- ‘ 
naiului asemenea teatre vor exista 
aproape în fiecare raion al țării.

A. MUNTEANU i

Unul din puternicele furnale ale uzinei siderurgice „V. L Lenin" 
din Krivol Rog.
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Proteste și demonstrații împotriva
exploziilor nucleare americaneNEW YORK 3 (Agerpres). — în timp ce specialiștii americani puneau la punct ultimele pregătiri în vederea începerii seriei de explozii nucleare la mare altitudine, în diferite țări ale lumii au avut loc mari demonstrații de protest împotriva acestei noi acțiuni care nu ține seama de interesele majore ale omenirii.

„Numeroși oameni de știință en
glezi, francezi, japonezi, austra
lieni, vest-germani și din alte țări 
au obiectat împotriva unor 
nea experiențe", relatează .U.P.I. aseme-agenția

mile spre Washington, au sosit la 2 iunie în orașul Bloomfield (statul New Jersey). Ei purtau pancarte pe care scria : „încetați experiențele 
nucleare", „Dacă aveți conștiință, 
nu plătiți impozite pentru război", 
„încetați cursa înarmărilor”. Parti- cipanții la răsit la 22 aprilie orașul Hanover (statul New Hampshire), mînd să sosească la 22 iunie la Casa Albă, unde grupuri de din orașele Chicago.

acest marș au pă-ur-se vor întîlni cu alte studenți care au plecat Nashville (Tennessee) și

luat parte celor 100" dezarmare membri ai „Comitetului și ai „Mișcării pentru nucleară”.
• ★seara, grupuri de tineri 

instalat pichete în fața

In orașul San Francisco 
de demonstranți au instalat sîmbă
tă pichete în curtea clădirii Curții 
federale și au declarat că nu o vor 
părăsi pînă marți. Demonstranții și-au exprimat în felul acesta protestul față de reluarea experiențelor nucleare de către S.U.A. și față de arestarea unui grup de trei pacifiști americani care intenționau să plece pe bordul unui iaht în regiunea insulelor Christmas și Johnston, unde efectuează S.U.A. exploziile nucleare. Potrivit agenției, în cursul serii, demonstranții au fost evacuați 
cu forța din incinta Curții federale, 
dar pichetele au rămas instalate în 
continuare pe trotuarele din jurul 
clădirii.

grupuri

★La 2 iunie, poliția londoneză 
a arestat 12 persoane dintr-un grup 
de demonstranți împotriva experi
ențelor nucleare americane, care au 
organizat o manifestație de protest 
în fața clădirii ambasadei S.U.A. 
din Londra. La demonstrație au

Sîmbătă 
suedezi au 
clădirii ambasadei S.U.A. din Stock
holm. Ei au cerut ca Statele Unite să înceteze imediat noua serie de experiențe nucleare din regiunea Oceanului Pacific.

★Agenția U.P.I. transmite că mii 
de japonezi au manifestat în fața 
clădirii ambasadei S.U.A. din Tokio 
și a reședinței primului ministru al 
Japoniei, Ikeda, exprimîndu-și protestul față’ de intențiile Statelor Unite de a efectua explozii nucleare la mare altitudine. Potrivit agenției, între demonstranți și poliție au 
avut loc ciocniri.

Chemarea Federației Sindicale Mondiale

Marțul studenților spre WashingtonUn grup de studenți americani, tare participă la un marș de 700
Oaspete nedoritLONDRA 3 (Agerpres). — Numeroși locuitori ai Londrei au demonstrat în fața ambasadei vest-ger- mane în semn de protest împotriva vizitei ministrului de război, Strauss, în Anglia. Demonstranții au în- mînat ambasadorului vest-german o rezoluție în care se arată că vizita lui Strauss constituie o provocare. „Strauss, se spune în rezolu

ție, este răspunzător în mare măsu
ră de reapariția generalilor lui 
Hitler, el este unul dintre cei mai 
zeloși susținători ai revanșarzilor 
.vest-germani".Un grup de mame din cartierul Wood Green din Londra a vizitat Palatul Buckingham și a remis reginei o scrisoare de protest împotriva vizitei lui Strauss. „Avem toate 
motivele să credem că el sosește ca 
sol al războiului și nu al păcii", se arată, printre altele, în scrisoare.

o

MUn foc de pale“

Agenția France Presse 
despre „reforma agrară" din Iran

TEHERAN 3 (Agerpres). — într-o 
corespondență din Teheran, agenția 
France Presse face unele observații a- 
supra așa-numifei „reforme agrare“ pe 
care guvernul iranian pretinde că o 
efectuează în prezent. Agenția subli
niază că ceremoniile pompoase care au 
Inaugurat prelinsa reformă agrară n-au 
fost decît „un foc de paie și fotul a 
revenit cum era înainte. Cîteva săptă- 
mîni după ce ziarele guvernamentale 
au anunțat venirea „erei noi“, lucrurile 
au reînceput să arate ca de obicei“, 
țăranii au fost nevoiți să înapoieze oa
menilor de încredere ai foștilor lor 
ștăpîni titlurile de 
Je obținuseră.

proprietate pe care

După

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Par- ticipanții la cea de-a 25-a sesiune a Comitetului . Executiv al F.S.M., care a avut loc la Budapesta între 31 mai și 2 iunie, cheamă pe oamenii muncii și sindicatele din întreaga lume să lupte pentru pace și dezarmare.
Fără îndoială, se spune în chemare, că datorită luptei forțelor in

ternaționale iubitoare de pace, prin
tre care un rol hotărîtor îl qu țările 
socialiste, uneltirile imperialiștilor, 
care amenință în permanență pa
cea, vor fi sortite eșecului.Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace convocat la Moscova între 9 și 14 iulie 1962 din inițiativa Consiliului Mondial al Păcii și sprijinit de numeroase organizații de masă și de personalități din diferite țări, are în prezent o însemnătate primordială. Acest congres va arăta omenirii calea luptei

--------- O® O

împotriva continuării cursei turbate a înarmărilor termonucleare.
Federația Sindicală Mondială 

cheamă pe oamenii muncii — băr
bați și femei — pe membrii sindica
telor să-și mobilizeze eforturile pen
tru a contribui la succesul pregăti
rii și desfășurării Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
pace.Sesiunea Comitetului Executiv F.S.M. a adoptat de asemenea chemare către oamenii muncii sindicatele din întreaga lume pentru dezvoltarea mișcării de solidaritate cu oamenii muncii spanioli, un mesaj de salut către Uniunea generală a muncitorilor algerieni, o clarație cu privire la situația Vietnamul de sud și Laos și o clarație în legătură cu lupta porului indonezian pentru eliberarea Irianului de

ACCRA 3 (Agerpres). —Secretariatul permanent al Conferinței popoarelor Africii, care își are sediul la Accra, a remis la 2 iunie Comitetului O.N.U. pentru cercetarea situației în teritoriile aflate sub dominația Portugaliei un memorandum în care cere să se acorde neîntîrziat independența coloniilor portugheze din Africa.
★ACCRA 3 (Agerpres). La Accra se află membrii Comitetului O.N.U. pentru cercetarea situației din teritoriile administrate de Portugalia.Luînd cuvîntul în fața comitetului, Mabunda, ■ cunoscut om politic din Mozambic, a declarat că Por

tugalia stăpînește țara lui fle mai 
bine de 400 de ani. Portughezii au lipsit total populația Mozambicului de dreptul la autodeterminare, a spus el. Africanii nu au nici măcar dreptul de a circula liber prin țara lor. în prezent, în Mozambic se 
aproximativ 40 000 de soldați 
tughezi.Portughezii, a mai declarat bunda, intenționează să trimită100 000 de muncitori africani înminele din Republica Sud-Africană. 
Din anul 1902 și pînă acum, în a- 
ceste mine au murit aproximativ 
80 000 de băștinași din Mozambic.

află 
por-Ma-

vest.

șial o Și
de- din depo

I

La congresul partidului creștin-democrat

Se intensifică criticiie ia 
lui Adenauer

BONN 3 (Ager
pres). — Duminică 
5-a deschis la Dort
mund Congresul 
partidului creșfin- 
democraf. Agen
țiile de presă re
levă că acest con
gres are loc în 
condițiile 
adresa polificii lui 
parfea cercurilor largi ale opiniei pu
blice vesf-germane, cît și din rîndurile 
partidului creștin-democrat. Recenta 
demisie din partid a deputatului Gerd 
Bucerius și cererea deputatului creștin- 
democrat Gottfried Arnold ca Ade
nauer să-și dea demisia nu fac decît 
să confirme acest lucru.

Pînă și revista semioficioasă a parti
dului „DIE POLITISCHE MEINUNG“ 
scrie că în ultimul timp în partidul 
creștin-democrat s-a format un „vid“. 
Partidul este obosit, arată revista, și 
„grupările politice care îl sprijineau au 
început să-l părăsească". Ziarul 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU“ scrie, 
de asemenea, că „la Bonn domnește 
astăzi o derută mai mare ca oricînd“. 
Subliniind că Republica Federală frece 
printr-o „adîncă criză spirituală și poli
tică fără precedent“, ziarul arată că

-O'©o---------  -----

• Presa vest-germană despre „criza 
spirituală șl 
Cancelarul 

vechile

WASHINGTON
„Bursa din New ----- --- ----------
săptămîna cea mai agitată de peste 
30 de ani" — astfel a caracterizat duminică agenția France Presse evenimentele dramatice care s-au petrecut săptămîna aceasta în Wall Street. După cum scrie agenția, „recentul șoc al Wall Street-ului" riscă să aibă urmări puternice și _a arătat că „expansiunea economică, 
deja inferioară previziunilor făcute 
în urmă cu un an, se va resimți 
rapid și fără îndoială grav".Subliniind că fn prezent în S.U.A. au loc discuții aprinse între diferițieconomiști americani care caută să descopere cum se poate evita o criză gravă, agenția arată că economiști consideră că numai o creștere rapidă și importantă a cheltuielilor federale va putea permite menținerea curbei afacerilor și scăderea șomajului“. Potrivit agenției, președîîitele Kennedy și ministrul de finanțe, Dillon, au respins însă o

„unii

:
? 

?

ai . ■"<<
I---------- -----------

In Europa occidentală crește 
mișcarea maselor populare împo
triva Pieței comune și a cortegiu
lui de greutăți economice ce o însoțesc. în fotografia de sus: Un 
mare miting popular la Oslo, îm
potriva aderării Norvegiei la Pia
ța comuna.

Fotografia din 
mijloc prezintă 
un grup de re- 
fugiațl algeri
eni, aflați pe 
teritoriul Tuni
siei, pregătin- 
du-se pentru 
repatriere.
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Manevrele puterilor coloniale 
din nou demascateADDIS-ABEBA 3 (Agerpres). — TASS : La 2 iunie, la Addis-Abeba a avut loc o conferință de presă a reprezentanților Comitetului Special al O.N.U. pentru înfăptuirea declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale („Comitetul celor 17"). Corespondenții au pus președintelui și delegaților Comitetului Special al O.N.U. următoarele întrebări : Cînd vor căpăta independență Nyassa- landul și Africa de sud-vest ? Au avut toți petiționarii posibilitatea de a-și spune cuvîntul în fața comitetului ? Ce anume împiedică lucră-
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Brazilia au declarat o grevă generală. Ei cer înfăptuirea unei reforme universitare. bagaje a unei stații de metrou din centrul Londrei.

Paris. Din 
cauza grevei 
muncitorilor de 
la întreprinde
rile de gaz 
și electricitate, 
funcționarii u- 
nor bănci sînt 
nevoiți să re
curgă la lumi
na... lumînărl-

rile comitetului? Aceste întrebări ar fi rămas fără răspuns dacă nu ar fi luat cuvîntul reprezentantulU. R.S.S. în „Comitetul celor 17",V. I. Oberemko. El a declarat că reprezentanții puterilor coloniale participante la „Comitetul celor 17" nu voiau să plece în Africa pentru a studia situația la fața locului. Numai datorită eforturilor țărilor afro-asiatice și socialiste au putut fi convinși să accepte această călătorie.Chiar de la începutul lucrărilor Comitetului Special al O.N.U. pentru înfăptuirea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a subliniat el, delegații puterilor coloniale au refuzat să-i asculte pe petiționari.V. I. Oberemko a arătat că lucrările Comitetului sînt împiedicate de puterile coloniale. Din februarie șl pînă acum au avut loc 50 de ședințe ale „Comitetului celor 17“, dar au fost adoptate hotărîri numai în legătură cu două teritorii : Rhodesia de nord și Rhodesia

„această criză por
nește de la parti
dul creștln-demo- 
crat șl uniunea 
creștin socială, 
paralizate de lip
sa unor concepții 
politice externe. 
Ea continuă în 

partidul liber democrat șl se resfrînge 
în docila opoziție a social-democrați- 
lor, care astăzi nu mai îndrăznesc să 
dezvolte concepții politice externe pro
prii“.

Cercurile din apropierea cancelarului 
federal declară că acesta este îngrijo
rat de situația din partidul său.

Luînd cuvîntul la congres, Adenauer 
nu a ascuns că rămîne pe aceleași po
ziții rigide ca și în trecut și, amintind 
colaborarea sa de acum cîțiva ani cu 
fostul secretar de sfat american Dulles, 
a spus că formula alianței occidentale, 
așa cum o vede guvernul de la Bonn, 
ar trebui să rămînă aceeași.

Adenauer a fost obligat să recunoas
că, pentru prima dată în public — 
după cum subliniază agenția Associa
ted Press — că au fost înregistrate 
anumite divergențe de opinii între gu
vernul de la Bonn și Washington în ce 
privește abordarea anumitor probleme 
internaționale. Aceste divergențe, a 
subliniat însă cancelarul vest-german, 
se referă la chestiuni de amănunt. „In 
ce privește politica generală șl țelu
rile acestei politici nu există diver
gențe“, a adăugat Adenauer.

Tn preajma ultimelor alegeri, Ade
nauer își luase obligația să demisioneze 
în intervalul pînă la viitoarele alegeri. 
Acum însă, răspunzînd la o întrebare, 
a subliniat că „era lui Adenauer nu a 
luat încă sfîrșif“ și că personal nu și-a 
luat angajamentul să demisioneze la 
vreo dată precisă.

politică“ din R.F.G. • 
se cramponează de 
poziții falimentare

intensificării criticilor la 
Adenauer atît din

șocul Wall Street-uEui, 
prevestiri3 (Agerpres). —
York a cunoscut

sumbreasemenea propunere de teama efectelor ei inflaționiste.Reflectînd îngrijorarea diferitelor personalități politice din S.U.A. față de scăderea France Presse senatorului Humphrey, 
de la Wall 
al unei noi — scrie agenția — lecția anului 1929 
nu a fost uitată și catastrofa bursei 
rămîne pe primul plan al preocupă
rilor cercurilor de afaceri".

cursului acțiunilor, citează declarațiile democrat, Hubert care a arătat că „criza 
Street a fost un semn 

recesiuni"- „în orice caz
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Graficul — reprodus din ziarul englez „Guardian“ — 
reprezintă catastrofala prăbușire a acțiunilor industriale la 
bursele din New York și Londra, săptămîna trecută.

„Hemoragia"
NEW YORK 3 (Ager

pres). — „Statele Unite 
continuă să piardă aur 
Ïintr-un rifm de 3 mi
lioane dolari pe zi* — 
(scrie în revista america* 
jnă „Tax Review" sena- 
jforul democrat Harry. 
F. Byrd. „Continuarea

aurului: 3 milioane dolari pe zi
scurgerii aurului într-un 
astfel de ritm, a conti
nuat Byrd, primejduiește 
economia noastră tot așa 
ca și o bombă atomică*. 
„Sintern puși In tați 
unei (dileme îngrozii 
ifoare, spună Byrd, iau ză

recurgem la reducerea 
acoperirii in aur a dola
rului, sau să renunțăm la 
politica de a oferi cre
ditorilor externi opțiunea 
in aur sau dolari la plă- 
file 'datorate. Oricare din 
aceste alferjiatlve poate 
avesA efecte 'catastrofale",

Ziarul francez „Le Monde" publică sub semnătura lui Paul Bresson un articol în care se face un scurt istoric al situației din Laos :„în 1961 Kennedy îi urmează lui Eisenhower. în Laos, guvernele „pro. americane" nu numai că nu pot pune capăt „rebeliunii" Patet-Lao, dar trebuie pretutindeni la sate să se retragă. Este perioada în care cele cîteva batalioane ale căpitanului Kong-Le pun pe fugă forțele generalului Fumi, care era omul credere al Washingtonului, nistrația Kennedy hotărăște să „schimbe macazul" și să clare de acord cu crearea — cit mai este încă timp — a unui guvern neutru de uniune națională (inclu- zînd Patet-Lao) sub președinția lui Suvanna Fumma. Urmează acordurile de la Geneva și de la Ban-Hin- Heup (august 1961).Dar toate eforturile prințului Suvanna Fumma de a forma acest guvern de coaliție sînt sabotate de generalul Fumi*.
'în articol se arată în continuare 

manevrele lui Fumi Nosavan pen
tru ațîțarea unul nou război civil 
în Laos cu intervenția trupelor S.U.A. 
șl a aliaților lor din ca'drul S.E.A.T.O. 
După cum a devenit cunoscut, în

de în- Admi- atunci se de-

e

O tradițională sărbătoare 
populară

( BERLIN 3. Sîmbătă și duminică j 
[ s-a desfășurat la Berlin tradițio- j 
( nala sărbătorire a ziarului „Neues I t Deutschland“ — organ al C.C. al j t P.S.U.G., zi a presei din R.D.G. j f Sîmbătă, în sala sporturilor „Di- I f namo" din Berlin a avut loc o j J adunare festivă, în cadrul căreia j I a luat cuvîntul tovarășul Erich j 
f Hoenecker, membru al Biroului j 
l Politic al C.C. al P.S.U.G. Vorbi- j 
ț torul a subliniat sarcinile presei j I în lupta pentru dezvoltarea eco- j 
[ nomică și culturală a R.D.G., pen- j 
( tru întărirea continuă a statului | I muncitoresc-țărănesc, pentru re- j 
( glementarea pașnică a probleme- j 
f lor privind Germania. Jj- Duminică, în parcul Friedrich- j 
( shein' a avut loc o serbare popu-j 
[• Iară, la care au participat mii de j 
( cetățeni ai capitalei. Pe scenele în J 
\ aer liber au apărut artiști ai Ope- j 
t rei de Stat, ai teatrelor berlineze J [• și artiști amatori.
i. Sărbătoarea presei s-a desfășu-j 
( rat sub semnul legăturii strînse j t între masele de oameni ai muncii j ț și presa de partid, al atașamentu- j f lui față de orînduirea socialistă, J 
f al prieteniei frățești cu țările so- j f cialiste, al luptei pentru pace. j

ANDREI VELA( _........................ _.................................... J

I

toate aceste mașinațiuni un rol important a jucat Agenția centrală de spionaj a S.U.A. (C.I.A.).„Au urmat ciocnirile de la Muong Sing și Nam-Tha, provocate în mod intenționat (de trupele lui Fumi No- savan — N.R.). La o primă vedere pare că manevra acestora a reu-se

șit mai mult decît se sperase, căci la o săptămînă după „cedarea“ localității Ban-Huei-Sai, în Tai- landa debarcă infanteria marină americană și toate statele membre ale S.E.A.T.O. se declară gata să trimită contingente... Numai că de data aceasta lucrurile au apărut prea cusute cu ață albă. Veniți la Ban-Huei-Sai, la 48 de ore după ce Vientiane anunțase capturarea localității, ziariștii au putut constata nu numai că acolo nu intraseră trupele Patet-Lao, dar nici în împrejurimi nu se puteau observa semne

de sud.
MOSCOVA. LaMoscova, plecînd publica Populară Mongolă, delegația militară a Laosului, condusă de generalul Kong Le, președintele Consiliului Militar Suprem al Laosului.

2 iunie a părăsit cu avionul în Re-
NAIROBI. Agenția Reuter anunță că în cadrul unei reuniuni a ziariștilor din Kenya, care a avut loc la Nairobi, s-a hotărît constituirea unei uniuni a ziariștilor din această țară.
SYDNEY. Lordul Beaverbrook, 

proprietar al multor ziare engleze 
și canadiene, a declarat că Anglia 
aderă la Piața comună europeană 
sub presiunea Statelor Unite. „Ade- 
rînd la Piața comună, a spus el, An
glia nu va obține nici un avantaj 
economic. Dimpotrivă, va suferi din 
nou pierderi".

RIO DE JANEIRO. Ca urmare a hotărîrii Uniunii Naționale a Studenților, 100 000 de studenți de la instituțiile de învățămînt superior din

de război, cu excepția trupelor Fumi în derută, care traversau viteză fluviul pentru a fugi de inamic ce nu se vedea nicăieri*.„Este cu putință un acord care să fie mai trainic decît cel precedent ?" — se întreabă autorul articolului. „Da, — răspunde el — cu condiția ca americanii să știe să tragă pînă la capăt concluziile și să nu mai continuie politica lui Foster Dulles, să renunțe de asemenea la echipa ultrareacționară a generalului Fumi și adjuncților săi. Victoria — politică și militară— dobîndită de Patet Lao este un fapt evident. Plăcut sau nu, va fi sănătos să se tragă consecințele în ceea ce privește viitorul guvern al Laosului".Corespondentul din Washington al ziarului „TIMES" menționează că Agenția centrală de spionaj a S.U.A. „a jucat un rol important în răsturnarea prințului Suvanna Fumma, care a fost alungat de generalul Nosavan în 1960.„Principala problemă care rămîne— menționează „Times* — este că în mod deschis sînt încă folosiți a- genți ai C.I.A. al căror entuziasm pentru liderii de dreapta din Asia nu cunoaște margini*;

lui în un

KIEV. Reprezentațiile date de 
artiștii Circului de stat din Bucu
rești, în cursul turneului între
prins timp de o lună la Kiev, 
s-au bucurat de un mare succes. 
Peste 80.000 de locuitori ai Kie
vului au asistat la. spectacolele ar
tiștilor romîni. La 2 iunie, la Aso
ciația ucraineană de prietenie și 
relații culturale cu țările străine 
a avut loc o conferință de presă 
cu prilejul încheierii turneului. ,

_____________

NEW YORK. 50 de reprezentanți 
de seamă ai opiniei publice, oameni 
de cultură, și reprezentanți ai bisericii din S.U.A. au. dat publicității ,o declarație în sprijinul participării ti
neretului american la cel de-al 8-lea 
F.estival mondial al tineretului și stu
denților pentru pace și' prietenie care 
va începe la sfîrșitul lunii iulie la 
Helsinki.

MADRID. — După cum anunță agen
ția France Presse, la 2 iunie, 130 de 
cunoscuți oameni de artă și scriitori; 
din Catalonia i-au trimis lui Franco o 
scrisoare în care îi cer să renunțe la 
metodele autoritare și la folosirea vio
lențelor de către guvern.

ATENA. Ziarul „Etnos" anunță că primul ministru al Greciei, Karamanlis, a primit invitația lui Franco de a face o vizită oficială în Spania la începutul lunii septembrie. Karamanlis va fi însoțit de ministrul a- facerilor externe al Greciei, Averoff. Potrivit relatărilor presei, scopul vizitei este „întărirea legăturilor de prietenie” dintre Grecia și Spania.
' ‘ ' 1 1 ;

LONDRA. Cea mai mare parte dintre tablourile de Renoir, Matisse, Degas, Picasso, furate ' săptămîna trecută de la una din galeriile de tablouri din Londră, au' fost găsite de poliția londoneză la magazia de
LONDRA. Guvernul R.F.G. a cerut guvernului francez să permită reîntoarcerea în patrie a tuturor germanilor care au slujit în Legiunea străină și au participat la războiul colonial din Algeria.

O® O---------

Venezuela: lupte violente între răscalați 
și trupele guvernamentale

CARACAS 3 (Agerpres). — Lupte 
violente de stradă au avut loc la 2 
iunie în orașul Puerto Cabello, impor
tantă bază navală din Venezuela, a 
cărei garnizoană locală, după cum s-a 
anunțat, s-a răsculat împotriva regimu
lui antipopular al președintelui Be
tancourt.

Insurgenți) au făcut prizonier pe co
mandantul bazei navale, Jesus Carbo- 
nell. El a fost dus pe bordul distrugă
torului „Zulia“ al cărui echipaj s-a ală
turat răsculaților, împreună cu echipa
jele altor cîtorva nave de război. In- 
surgentil au eliberat 80 de patriofi ve- 
nezuelezi închiși în fortul orașului.

Auforitäjile au trimis împotriva răs- 
culaților 3.000 de soldați, în majoritate 
transporfaji po calea aerului. Avioane 
venezueleze au bombardat tn mai 
mult» rtnduri orașul, care a fost supus

de asemenea unui bombardament de 
artilerie.

în cursul după-amiezii, între insur
genți și trupele guvernamentale au 
avut loc lupte de stradă în urma cărora, 
potrivit unui comunicat al guvernului, 
unitățile guvernamentale au ocupat rada 
portului. Cu toate acestea, transmite 
agenția France Presse, pînă la căderea 
serii, trupele guvernamentale, în ciuda 
superiorității lor numerice, nu reușiseră 
să devină stăpîne pe oraș, luptele con- 
finuînd în cartierul El-Palifo, unde in
surgenții își fortifică pozițiile.

Potrivit unor știri neoficiale, numărul 
victimelor se cifrează la 
morfl șl 100 de răniți.

De teamă ca răscoala 
Cabello să nu cuprindă 
autoritățile au declanșat 
țară un nou val de teroare.
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