
In interiorul ziarului
PROLETARI JOIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÄi

Drum bun, școlari,
4 PAGINI - 20 BANI

și petrecere frumoasă

• Carnet cultural (pag. 2-a).
• G. Graure. — Prin magazi

nele clujene (pag. 2-a).
• De la corespondentul nos

tru : A. Vela — Berlinul con
struiește (pag. 3-a).

• Sport (pag. 3-a).
® Răsfoind presa străină : 

„Spania — un vulcan în ajunul 
erupției” (pag. 4-a).

Organ al Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXI Nr. 5577 Luni 2 iulie 1962

A sosit vacanța. Dac-ar fi să-i 
dăm o „definiție” ca la școală, am 
spune că este al patrulea trimes
tru al anului, sezonul de aur al 
drumeției și excursiilor, al tabere
lor pionierești cu steagurile flutu- 
rînd în boarea dimineților de vară. 
S-au închis, deocamdată, cărțile de 
școală. Se deschide acum în fața 
școlarilor marea cartă a naturii, a 
frumuseților patriei, a minunatelor 
construcții ale socialismului.

Ca și în anii trecuți, partidul și 
guvernul asigură tineretului școlar 

> nu numai condiții bune de învăță- 
t tură, ci și o vacanță plăcută, in- 
' structivă și odihnitoare. Copiii, ti

nerii noștri sînt tot ce avem mai 
de preț. Vrem să se odihnească 
bine, după rodnica activitate școla
ră din timpul anului, să pornească 
la munte și la mare, în excursii și 
tabere, și să se înapoieze cu forțe 
proaspete, cu sacul plin de im
presii și de cunoștințe noi. O

acesta vom întîlni
patriei in drume-

peste 2 000 000

cifră : anul 
pe cărările 
ție, in excursii, 
de copii și tineri. Sa ne gîndim și 
la taberele de odihnă organizate în 
cele mai pitorești localități care 
vor cuprinde 136 000 de copii și ti
neri, la cluburile, casele de pio
nieri, bazele sportive, casele de 
cultură puse la dispoziția tineretu
lui școlar — pentru a ne da seama 
de amploarea măsurilor luate pen
tru această vacanță de vară.

E plăcut să pornești la drum, să 
colinzi împrejurimile satului sau 
orașului natal, să vizitezi alte orașe 
și regiuni, să întîmpini un răsărit 
de soare pe munți, să stai de vorbă 
cu muncitorii unei uzine, cu cons
tructorii de pe un mare șantier, cu 
colectiviștii unei harnice gospodării 
colective. Excursiile, drumeția sînt 
o mare desfătare pentru minte și 
suflet, in puternic mijloc de edu
cație patriotică. Ele recreează și, în 
același timp, cultivă și dezvoltă 
mîndria pentru frumusețile țării, 

; pentru tot ceea ce a creat, sub că- 
. îăuzirea partidului, harnicul nostru 

popor cu mintea sa, cu mîinile sale. 
Excursiile constituie o școală a 
tenacității și energiei, a curajului, 
ele fortifică și'călesc nu numai 
trupurile, ci și caracterele tinerilor.

Prin urmare, e firesc ca organi
zațiile de partid din școli, fiecare 
organizație U.T.M. și unitate de 
pionieri, fiecare secție de învăță- 
mînt a sfaturilor populare și fie
care școală, deopotrivă interesate 
în educarea și formarea cetățenilor 
de mîine ai țării, să considere or
ganizarea drumeției pe timpul va
canței de vară ca o datorie de o- 
noare și, ceea ce e deosebit de im
portant, să contribuie la cuprinde
rea cît mai multor tineri în aceas
tă acțiune.

De vreme ce excursiile își propun 
lărgirea orizontului de cunoștințe 
ale micilor turiști, alegerea itinera- 
riului capătă un mare rol. Un tra
seu bine ales înseamnă că de la 
bun început s-a și asigurat jumătate 
din reușita excursiei. Care e cel 
mai atrăgător itinerariu ? Fără în
doială, acela care are în vedere im
portante obiective economice și 
social-culturale, localități istorice, 
colțuri de natură vestite prin fru
musețea lor, de care țara noas
tră nu duce lipsă. Firește, la în
tocmirea itinerariului e bine să se 
țină seama de vîrsta, de nivelul de 
cunoștințe și de puterea de înțele
gere a drumeților. Să nu uităm, de 
asemenea, că într-o atare împreju
rare „ce e prea mult strică” — 
așadar, prea multe locuri vizitate 
într-o zi nu recreează și nici nu 
instruiesc.

Să căutăm să interesăm pe par- 
ticipanți la stabilirea localităților și 
a diferitelor întreprinderi și insti
tuții ce urmează a fi vizitate, săle 
solicităm propun^le și spiritul lor 
de inițiativă... ' 
indicat să ' 
nări le 
șurare. 
dăm să _ 
cărți. Bineii

•■otodată foarte 
ănî însărci- 

cgat,ea S* desfă- 
-a ejle recoman- 

ci, ghiduri și 
î pînă acum,

e nevoie să se ceară sfatul și spri
jinul oamenilor competenți, cu ex
periență în ale drumeției — cadre 
didactice și, în primul rînd, profe
sori de științe naturale, de istorie, 
ghizi ai O. N. T. etc.

Cine-i conduce și-i însoțește pe 
tinerii plecați în drumeție ? Un bun 
conducător este el însuși un pasio
nat al excursiilor, iubitor al pri
veliștilor noi, dornic de noi cunoș
tințe pe care să le poată transmite 
cu căldură drumeților. El este și un 
bun educator și pedagog, un om în 
stare să dea tinerilor explicații 
care să le înaripeze mintea și su
fletul. Este de dorit ca organele și 
organizațiile U. T. M., regionale, ra
ionale și orășenești, secțiile de în- 
vățămînt ale sfaturilor populare să 
îndrume îndeaproape activitatea 
însoțitorilor și conducătorilor de 
excursii, să stimuleze inițiativa lor. 
Odată ajunși în diverse localități e 
bine ca elevii să primească expli
cații bogate și de la ghizi anume 
desemnați dintre profesorii local
nici, care pot povesti lucruri inte
resante despre diferite obiective in
dustriale, așezăminte de cultură, 
monumente istorice.

Călătorilor le stă bine cu drumul. 
Dar pentru asta, organizatorii și 
însoțitorii excursiilor au datoria să 
se îngrijească din vreme de mijloa
cele de transport, de cazare, hrană, 
de stabilirea popasurilor — într-un 
cuvînt, toate amănuntele unei orga
nizări gospodărești să fie riguros 
puse la punct, pentru ca excursio
niștii să se simtă bine.

Pe drum, tovarăși conducători și 
însoțitori, medici, șoferi, suprave- 
gheați copiii și tinerii, aveți grijă 
de sănătatea Jpr, feriți-i de neplă
ceri, dezvoltați în rîndurile lor sim
țul ordinii și al disciplinei. Evitați 
însă dădăceala plictisitoare, precau
țiile exagerate. Lăsați-i să zburde 
în aer liber, să cunoască și să se 
desfete cu frumusețile naturii.

Cît privește taberele de odihnă, 
aici se pot organiza numeroase ac
țiuni cultural-artistice și sportive, 
atrăgătoare și recreative, vizitări 
de muzee, case memoriale, locuri 
istorice, care evocă trecutul glorios 
al partidului, vizite în întreprinderi 
și pe marile șantiere, vizionări de 
spectacole, șezători, excursii. Și, fi
rește, neapărat, focuri de tabără...

Ca și anul trecut, tabere de vară 
se vor organiza și pe lîngă gospo
dăriile agricole de stat. în cadrul 
acestor tabere, odihna plăcută, joa
ca, distracțiile, manifestările cultu
ral-sportive se vor împleti cu mun
ca patriotică a tineretului școlar, 
cu cunoașterea realizărilor agricul
turii noastre socialiste — fapt care 
va dezvolta în rîndurile tinerilor 
dragostea și respectul pentru mun
ca productivă. Este necesar ca or
ganele și organizațiile U.T.M. să a- 
corde atenția cuvenită înscrierii 
elevilor care doresc să meargă în 
aceste tabere. în colaborare cu 
consiliile agricole locale și cu con
ducerile G.A.S., ele urmează să ia 
măsuri pentru asigurarea condiții
lor corespunzătoare de cazare și 
masă.

Așadar, în curînd, vom revedea 
priveliștile familiare din anii tre- 
cuți. Peroanele gărilor înțesate de 
copii și tineret, autobuze pline de 
micii călători cuprinși de emoțiile 
plecării, șosele, drumuri și poteci 
străbătute de tineri drumeți. Pen
tru tineretul studios la ordinea zi
lei sînt acum rucsacul și bastonul 
de drumeție. Pregătiți-vă busola și 
aparatul de fotografiat, jurnalul de 
însemnări, insectarul, ierbarul și 
harta. Vă dorim să vă întoarceți 
cu jurnalul de însemnări scris pînă 
și pe coperți, să aveți de povestit 
zile întregi despre tot ce ați văzut 
pe drumurile patriei.

Drum bun și petrecere frumoasă 
în vacanța de vară !
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au pornit spre Sna-

Panait și
Grigoriu, 

cu Diplo- 
învățător 
Dumitru

Finisaj la te
rasele noilor 
construcții. 
(Foto : R. Costln)

gimnastică, lupte,
— 51 concursuri de

Produse chimice peste plan
BRAȘOV (red. ziarului „Drum nou“). — îndeplinind 

planul de producție pe primul semestru al anului cu 
4 zile înainte de termen, colectivul Uzinelor chimice 
din Copșa Mică a produs peste plan 676 tone pro
duse chimice.

Muncitorii din eecțiile furnal și formoxal se situează 
prin rezultatele obținute în fruntea întrecerii socialiste. 
Demn de remarcat este și faptul că pînă la 1 iunie 
colectivul uzinei a realizat mai mult de 500 000 lei 
economii peste plan.

și pădurile Capitalei
In parcurile și pădurile Capitalei 

avut loc ieri bogate manifestări cultural- 
artistice și demonstrații sportive. In pă
durile Băneasa, Mogoșoaia, Pustnicul, 
Andronache, Buda-Argeș și Snagov, pro
gramele au început la orele 11. Au evo
luat aici numeroase formații artistice de 
amatori. De asemenea, s-au desfășurat de
monstrații sportive : 
haltere, scrimă, box 
înot, volei și tenis.

In cursul dimineții 
gov peste 6 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții, însoțiți de for
mații artistice de amatori.

Pe estradele din parcurile „Herăstrău", 
„8 Mai”, „Vitan” și „Izvor”, au fost 
prezentate după-amiază spectacole la 
care și-au dat concursul brigăzi artistice 
de agitație, soliști și orchestre de mu
zică populară șl ușoară, coruri, echipe 
de dansuri.

La muzeul „Grigore Antipa"

O nouă 
policlinică 
pe litoral

La sanatoriul bal
near al Ministerului 
Sănătății și Preve
derilor Sociale din 
stațiunea balneară 
Mangalia a fost 
dată in funcțiune 
o nouă policlinică. 
Aci se acordă asis
tență medicală de 
specialitate atit 
celor internați in 
sanatoriu, cit și ce
lor veniti Ia odih
nă etc.

Excursie 
pe Dunăre
GALAȚI (coresp. 

„Scînteii“). — A- 
proape 300 de în
vățători și profe
sori din Galați, 
împreună cu fa
miliile lor, au fă
cut o excursie pe 
Dunăre. Pe bor
dul vasului „Re
publica” se aflau 
Maria 
Nicolae 
distinși 
ma de 
fruntaș, 
Știubeanu, Mititei 
Simionov, Cons
tantin Suceveanu 
și mulți alți învă
țători și profesori 
care au încheiat 
un an de muncă 
rodnică.

REFERENDUMUL CU PRIVIRE LA 
AUTODETERMINAREA ALGERIEI, 
care a avut loc la 1 iulie, s-a desfă
șurat într-o atmosferă de calm și 
ordine. (Amănunte în pag. IV-a).

greșului mondial pentru dezarmare 
generală și pace. Comitetul Inten
ționează să trimită la Moscova o de
legație, precum și să popularizeze 
congresul în rîndul populației Ecua
dorului.
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Muncitoarele Florlca Vilaia și Nicula Manolache sînt prietene încă 
din școala prolesională. Acum elo lucrează împreună, înfr-o brigadă 
de filatoare, la întreprinderea „Industria textilă" Lugoj. Ajutîndu-so 
reciproc în muncă și învățînd din experiența muncitoarelor cu o 
înaltă caliticare, cele două tinere au ajuns, în scurt timp, să se nu
mere printre fruntașele în producție. Ele se străduiesc să-și perfec
ționeze continuu metodele de lucru, să dea fire de bună calitate.

Sîmbăfă, ora 12, la Consiliul Supe
rior al Agriculturii.

Se face apelul celor 
să participe la discuție, 
zenți.

— începem tovarăși I I 
Iei : sfrîngerea recoltei.

Se prezintă mai întîi, 
unele date centralizate 
siliul Superior al Agriculturii 
desfășurarea lucrărilor agricole 
cursul săptămînii. Firește, fiecare 
cei prezenji cunoaște ce s-a făcut în 
regiunea lui, dar este bine să afle șl 
cum merg treburile în celelalte re
giuni, ce metode bune se folosesc. S-a 
subliniat că în regiunea București s-au 
obținut cele mai bune rezultate la re
coltat. în regiuni vecine, cu 
condiții, recoltatul nu 
toate forțele.

După ce se atrage 
unor lipsuri constatate 
regiunile lași, Suceava, Cluj, Bacău, 
Brașov mai sînt suprafețe cu porumb 
pe care nu s-a executat încă prașila 
a ll-a, în majoritatea regiunilor s-a 
întîrziat recunoașterea culturilor de să- 
mînfă și recoltatul fînețelor — se dă 
cuvînful președinților consiliilor agri
cole regionale. Pe scurt, .fiecare rela
tează ce măsuri s-au luai în ultimele 
zile pentru grăbirea muncilor agricole. 
(Este cazul să arătăm că președinții 
consiliilor agricole regionale nu se 
află în jurul unei mese la Consiliul 
Superior al Agriculturii, ci în birourile 
lor, la regiune ; o instalație specială 
pentru feleconferințe înlesnește purta
rea unei discuții între oameni aflați în 
diferite locuri, la ’ sute de kilometri 
unul de altul, întocmai ca atunci cînd 
sînt întruniți în aceeași sală).

Am arătat că s-au evidențiat reali
zările din regiunea București la recol
tat și la alte lucrări agricole. Președin
telui consiliului agricol regional i se 
cere să relateze mai amănunțit, ca să 
audă și ceilalți, cum so lucrează aici.

care urmează 
Tofi sînf pre-

La ordinea zi-

se face

J J 
) 
)

La muzeul de istorie naturală 
„Grigore Antipa“ din Capitală a 
fost amenajat un colț în care se 
prezintă noi exponate despre origi
nea și evoluția vieții : panouri, fo
tografii, piese în relief etc.

In curînd se vor instala acvarii 
cu ajutorul cărora se va putea ur
mări „pe viu“ viața unor pești și a 
altor viețuitoare de apă.

PESTE 2 000 de tineri și tinere din 
40 de țări au absolvit anul acesta 
diferite instituții de învățdmînt su
perior din U.R.S.S. Ei au primit di
plome de ingineri și profesori, me
dici și geologi, juriști și agronomi.

LA BRUXELLES s-a încheiat fără 
nici un rezultat Conferința miniștri
lor țarilor „Pieței comune'. (Amă
nunte în pag. IV-a).

scurt, 
Con- 

privind 
în 

din

aceleași 
însă cu

asupraafenjia
pe teren — în

Principalul lucru, de care trebuie să cu cele din raioanele vecine din regi- 
se tină seama în toate regiunile, este unea București. Controlul făcut pe fe
să nu se așfepfe ca grîul să fie recol- ren 
fat numai cu combina, să se iasă la 
recoltat cînd este în pîrgă cu seceră- 
tori-legăfori .și simple, cu seceri și 
coase.-., . .......... .......
deru In raioanele din sudul regiunii 
București, conduce/ile gospodării
lor colective, in'ginerii agronomi, 
îndrumaji de organele de partid 
și de consiliile agricole, au or
ganizat recoltatul manual, cu secera, 
îndată ce soiurile timpurii au dat în 
pîrgă. Ca să grăbească recoltatul, co
lectiviștii au hotărît să iasă la secerat 
și duminica. Au intrat în lanuri și com
binele. Potrivit calculelor, viteza zil
nică de lucru în regiune, prin folosi
rea tuturor mijloacelor și forjelor, este 
de 43 000 de hectare. Pînă la 10—12 
iulie recoltatul va fi terminat în întrea
ga regiune, iar în raioanele din sudul 
regiunii mai devreme. Membrii co
mitetului executiv al consiliului agri
col nu sînt însă multumiji de realiză
rile 
cet 
orzului, se tărăgănează eliberarea te
renului penfru a se face arătura. Con
siliul agricol regional a luat măsuri 
penfru înlăturarea acestor lipsuri.

Și în regiunea Oltenia s-a început 
în multe gospodării colective din ra
ioanele de sud recoltatul cu secerăto- 
rile și cel manual cu seceri și coase. 
Dar va trebui ca în cursul acestei săpfă- 
mîni să fie mobilizate toate forfele pen
tru grăbirea recoltatului. în această re
giune, deși timpul a fost secetos și 
după cum se știe o prașilă face cît o 
ploaie, s-a manifestat tendința greșită 
(mai ales în raionul Băilești) de a nu se 
mai face prașila a treia pe motiv că 
porumbul n-are buruieni.

în raioanele din sudul regiunilor Ga- 
Jafi și Ploiești grînele ajung la faza 
de recoltare aproape în același timp

a arătat însă că, în vreme 
satele regiunii București se 

zor, în cele „de peste 
drum“, în regiunile Galați și Ploiești,

ce în 
secera de

Altfel se îfifî&zie. și «.or.Ji pier-, jw._ stătea. în . ^ștypfarQ... S.M.T.-urile „au

de pînă acum. S-a mers în- 
cu recoltatul mazării și treieratul

trimis utilajele în gospodăriile colec
tive dar unii directori nu se mai in
teresează dacă ele recoltează sau nu. 
Această situajie se datorește și faptu
lui că unii președinți de gospodării 
colective și ingineri agronomi nu or
ganizează folosirea tuturor mașinilor 
puse la dispozi|ie de S.M.T., nu antre
nează masa largă a colectiviștilor la 
recoltatul manual.

Cu ocazia acestei teleconferinfe s-a 
constatat că mai sînt de rezolvat o 
serie de lucruri nu numai în regiunile 
din nord, unde recoltatul va începe 
peste 5-10 zile, ci și în regiunile unde 
această lucrare trebuie să se desfă
șoare acum cu foate forjele. Se sem
nalează că lipsesc saci, sfoară, sîrmă 
de balotat paie, curele de batoze, 
Multe din acestea se găsesc în depo
zite, dar nu în unităjile agricole. Este 
necesar ca bazele de aprovizionare, 
cooperația să ia măsuri pentru apro
vizionarea rapidă a unităjilor agricole 
cu materialele și piesele necesare în 
campania de recoltare.

Președinfii unor consilii agricole din 
regiunile sudice au arătat în cadrul 
feleconferinfei 
de înlăturare 
iar săptămîna 
toate forfele 
și trebuie, căci 
lucrare se va strînge întreaga recoltă 
fără pierderi.

că au fost luate măsuri 
a lipsurilor semnalate, 
aceasta se va lucra cu 

la strînsul recoltei. Așa 
numai grăbind această

N. ENUȚA

f

IN ORAȘUL PEMBROKE din An
glia a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva reînvierii milita
rismului vest-german și împotriva 
staționării trupelor vest-germane pe 
pămîntul englez.

LA GUA1AQUIL a fost creat comi
tetul ecuadorian de sprijinire a Con-

REFUZUL S.U.A., Marii Britanii, 
Auetraliei și Noii Zeelande de a-și 
retrage trupele din Tailanda neli
niștește opinia publică cambodgia
na. La Pnom Penh se semnalează 
faptul că prezența trupelor țărilor 
S.E.A.T.O. pe teritoriul Tailandei 
sporește primejdia Izbucnirii unor 
noi conflicte în Aeia de sud-est, 
creează o amenințare directă pentru 
securitatea țărilor neutre.

............. ............... ...........

Bienala de teatru „I. L. Caragiale"

In întunericul sălii 
se revarsă acordurile 
unei melodii grave. 
Parcă e zbuciumul 
surd al unei mări în
depărtate, parcă ceva 
se năruie, se năruie 
neîncetat. De undeva, 
răzbate o chemare la 
luptă. Reflectoarele 
irump și în fața ochi
lor se desfășoară evo
carea dramatică a 
prăbușirii Doftanei.

Așa a început faza 
pe Capitală a celui de 
al 111-lea Festival bie
nal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale”. 
Cu un simbol. Simbo
lul luptei comuniștilor, 
acolo, între zidurile 
Doftanei. Montajul li
terar „Prăbușirea Dof
tanei’’, prezentat de 
actorii amatori ai Uzi
nelor „Semănătoarea", 
evocă crîmpeie su
gestive din această 
luptă. Prezentarea ar
tistică a evenimente
lor este realizată de 
doi tineri.

Unul din ei ne 
este cunoscut. Sîmbă- 
tă, la această oră, 
nu se afla sub buche
tul de raze al reflec
torului, ci în sectorul 
6-preparare 
nei.

Pe scenă 
talentat. In 
cătuș, unul
citorii cu care colec
tivul se mândrește. 
Pentru Victor Chiri- 
ță, între muncă și artă 
este o strînsă legă
tură. Acolo, în uzină, 
execută cu măiestrie 
piese pentru mașinile 
agricole. Brigada din 
care face parte a eco
nomisit în primele 6

luni ale anului peste 
10 000 lei. Pe scenă 
caută să întruchipeze 
artistic crîmpeie din 
viață, să redea în ro
lurile pe care le in
terpretează bogăția su
fletească a eroilor. Ac
torii uzinei — funcțio
nara Gina D. Anton, 
frezorul Marcel Horo- 
beț, electricianul E- 
lena Praier, desena- 
toarea E. Homoș, mo- 
delierul D. Vulpe, in
ginerul tehnolog Ni
colae Coteanu și alții 
— au muncit cu rîvnă 
pentru a prezenta la 
un înalt nivel artistic,

posește pentru prima 
dată în uzină ca mun
citor. Pînă ieri a fost 
elev. Duminică și luni
— două zile de emoții 
și satisfacții.

Cortina se deschide, 
pe scenă apare un in
terior de casă țără
nească. Se prezintă 
piesa „Deșteaptă pă
mântului” de Victor 
Ion Popa. Interpreții
— actori amatori de 
la Oficiul P.T.T.R. 
Gara de Nord. Sin
tern, credem, în asen
timentul spectatorilor, 
afirmînd că au jucat 
piesa cu multă mă
iestrie. Aceasta au do
vedit-o de altfel a- 
plauzele care au con
taminat și pe mem
brii juriului.

Cine sînt interpre
ții ? Dacă mergeți azi 
pe la Oficiul P.T.T.R. ; 
Gara de Nord o veți 
întîlni pe „Deșteaptă 
pământului” — Maria
na Dușa, cartînd scri
sorile alături de „băr- : 
bătui" ei din piesă, , 
Gheorghe Stroesr'u, <

Pînă la sfîrșitul Can- ; 
cursului, pe scena tea- < 
irului „C. Nottara” < 
vor evolua încă 48 de ! 
formații de teatru 5 
fruntașe din Capitală, j

Ieri a fost „primul j 
act” al întrecerii ar-r ! 
tiștilor amatori bucu-ț i 
reșteni. In zilele '
mătoare își vor 
măiestria alte z 
talente din înt 
derile și ins 
Capitalei. Spi 
pregătite în c< 
libere, după o 
muncă.

V. 1
GH. PETF

Cu mașsnile și cu coasele
TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii”). 

— In mai multe gospodării agricole 
colective din regiunea Banat a în
ceput recoltatul păioaselor. La gos
podăria colectivă din Peregul Mare 
peste 200 de colectiviști au recoltat 
pînă acum cu coasele grîul de pe 
aproape 100 de hectare. De aseme
nea, la gospodăria din Ciacova, co
lectiviștii lucrează de zor la strînsul 
păioaselor. După ce au secerat cele 
55 ha cultivate cu orz, 15 echipe de 
cosași au intrat în lanurile de grîu 
și, alături de cele 4 combine și 5 se- 
cerători-legători, dau zor la 
gerea păioaselor. în același 
miriștea de orz se ară și se 
mînțează cu plante furajere.

Și colectiviștii din Recaș, 
Izvin și alte gospodării au început 
secerișul orzului.

Vițe altoite produse 
de gospodăriile colective 
în scopul asigurării materialului 

săditor viticol necesar viitoarelor 
plantații, numeroase gospodării co
lective produc vițe altoite atit pen
tru nevoile proprii cît și pentru va
lorificare. In această primăvară, 95 

fgospodării colective, care au în- 
eiat contract cu „Agrosemul”, au 
.oit 50 de milioane vițe. Gospo

dăria colectivă din Nlculițel, regiu
nea Dobrogea, a altoit 4 milioane 
vițe, G.A.C. Tîrnova, regiunea Cri- 
șana — 3 500 000 vițe, G.A.C. Covă
sim, regiunea Banat — 2 000 000 
vițe etc. Pe lîngă iaptul că reali
zează mari venituri bănești, aceste 
gospodării aduc o contribuție pre
țioasă la extinderea culturii viței 
de vie.

Mecanizatorii de la G.A.S. Tor- 
toman, regiunea Dobrogea, au 
recoltat griul de pe 500 hectare, 
din cele 1500 hectare cultivate. 
In fotografie : Muncitorii Marla 
Stamin, Gh. Cocoș, V. Ovezea șl 
C, Mocanu privesc cu bucurie 
boabele aurii de grlu.

strîn- 
timp, 
însă-

Deta,

'Șg, .... ***■ .
ECONOMII DE COMBUSTIBIL

PETROȘENI (red. ziarului „Steagul 
Roșu“). — Mecanicii și fochiștii de 
la Depoul C.F.R.-Petroșeni desfă
șoară o susținută acțiune de remor
cate a trenurilor cu tonaj sporit. Pe 
această cale ei realizează însem
nate economii de combustibil : de 
la începutul anului, ceferiștii depou
lui au economisit o cantitate de 
combustibil convențional cu care se 
pot remorca peste 700 trenuri de 
marfă pe distanța Petroșeni — Si- 
meria și retur.

Cele mai mari economii de com
bustibil au realizat echipele condu
se de mecanicii Petru Rusu, Aurel 
Marcu, loan Dascălu ; ele au eco
nomiei! in acest an 125—170 tone de 
combustibil convențional.

al uzi-

este artist 
uzină lă- 
din mun-

în ' montajul literar, 
eroica luptă a comuniș
tilor în închisoarea 
Doftana. Trebuie re
marcată pasiunea cu 
care tov. Mărgărita 
Tutoveanu, instructor 
din partea Casei crea
ției populare a Capi
talei, se ocupă de în
drumarea tinerelor ta
lente din uzină.

Pe scenă se perindă 
recitatorii. Unul din
tre ei, Mihai Clonaru, 
bobinator la fabrica 
de mașini electrice 
București, abia a îm
plinit 17 ani. Poartă 
în buzunar diploma 
de muncitor calificat 
obținută la școala pro
fesională. Adevărata 
muncă o începe abia 
azi. In clipa cînd rota
tivele imprimă cu tuș 
proaspăt numele lui, 
Mihai Clonaru po-
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Cînd alergi numai
DIN POȘTA

SÂPTĂMIMII
J- Sudura automată

și semiautomată
I ...se aplică pe șantierul de 
l strucfii navale al Uzinelor mecanice j 
[ din Tr. Severin la circa 75 la ) 
( sută din volumul total al lucrărilor de j 
[ sudură. Recent, comitetul sindicalului j 
J- s-lin tirinri n ryrnnnnzl lin crkifYlIo ria I 
( experiență, în cadrul căruia sudorii j 
' fruntași Constantin Oproiu, Nicolae j 

Bojora si lorgu Văcuță au arătat j 
cum aplică ei metoda sudurii auto- | 
mate. (De la Aristică Băghină, lă
cătuș). j

După recoltarea
...secarei și a borceagului, membrii j 

I gospodăriei colective „Progresul" din j 
1 comuna Făcăeni, raionul Fetești, aju- j 
( tați de mecanizatori, au semănat cu j 
I ovăz și porumb pentru siloz supra- j 
( fața de peste 200 ha. Pe lingă supra- j 
} fața semănată cu culturi duble, gos- J 
I podăria mai are însămînțale, tot cu { 
(furaje, 150 ha cu ovăz, borceag și j 
> nrti'iiiMln nartlrn eilnT la n — J

tin Frîncu, colectivist).
O interesantă excursie j 

...au făcut, recent, elevii din clasa ) 
X-a de la Școala medie serală „Ni- J 

Ei au j

la Bicaz, Cheile Bicazului, au admi- J 
I rat frescele pictorului Nicolae Gri- j 
( gorescu de la mînăstirea Agapia, au j 

:... c.__..=ă șij 
, alte obiective turistice din Moldova. J 
f (De la George Sima, tehnician).

La uzina mecanică 
Poiana-Cîmpina

...eu început cursurile celor 25 de J 
f cercuri de ridicare a calificării, dite- j 
I rențiate pe meserii și grad de pregă- j 
J tire profesională. Pentru a asigura un I 
I nivel corespunzător lecțiilor predate, j 
f conducerea cursurilor a fost încre- j 
J dințată celor mai buni ingineri și teh- J 
I nicieni din uzină printre care Virgil j 
I Marinescu, Gheorghe Năstase, Ni- j 
! colae Sandru, Nicolae Dima și alții. J 
f (De la Ion C. Oprea, funcționar). j

I 
f 
f

con-

( din uzină a organizat un schimb de j
( .............................. ' ‘ ■ •• I
f 
I 
I

r porumb pentru siloz. (De la Constan- j 
f '• --------- ---------- '
f
I

f
f

f
yuitsscu ue ia iiih ladi 11 ea
vizitat bojdeuca lui Ion Creangă

I Alfa nhiarfiva tiiricfîra rlin Mnlri

(
I

I

a
colae Bălcescu" din Brăila.
vizitat hidrocentrala „V. I. Lenin” de j 
■ - - __ j

pictorului Nicolae Gri-1

Colectiviștii
...din cele trei gospodării colective 

din comuna Gighera, raionul Segar- 
( cea, se îngrijesc încă de pe acum de

Jl

iIJ
I —, -- — ----  - - „ - - -
( fertilizarea terenului care va fi culti- j 

vaf cu porumb in anul următor. Odată I 
( cu lucrările de îngrijire a culturilor și j 

recoltatul păioaselor, ei transportă la J 
f cîmp, In platforme, gunoi de grajd, j• r i . . - j
l (De la Gheorghe Neacșu, colec- J 
f tiviși). j

f Caravana cinematograiică j
...care a trecut recent prin satele ) 

[ raionului Huși a prezentat In fața co- -j 
lectiviștilor din Hurdugi, Lunca Banu- J 
lui, Bunești etc. filmele artistice „Pace | 
noului venit", „Omul nu se predă”, j

I precum și o serie de filme documen- J 
j- tare despre combaterea eroziunii so- -j 
I lului și despre alte probleme legate de ) 
( munca lor. (De la I. Schäffer, 1

după sortimente rentabile
Anul acesta, la ----------

ți?ib^TudoerCvifadi- D*n activitatea fabricii 
mirescu” din Tg. de confecții din Tg. lia 
Jiu s-a obținut o 
creștere importan
tă a volumului de produse. S-a îm
bunătățit totodată și calitatea unor 
articole livrate comerțului. Rezulta
tele eforturilor întregului colectiv de 
muncitori și tehnicieni de aici se 
concretizează în îndeplinirea și de
pășirea lunară a planului producției 
globale, în scăderea prețului de cost

în Editura politică 
a apărut :

V. I. LENIN :
Opere completer vol. 8

688 pag. 12 lei
Volumul cuprinde lucrările scri

se de Lenin în perioada septem
brie 1903—iulie 1904.

Cadre calificate 
de chimiști și petroliști
Școlile Ministerului Industriei Petro

lului și Chimiei au fost absolvite in anul 
școlar 1961—1962 de 2 900 de elevi — cu 
900 mai multi decît in anul precedent. 
Dintre aceștia, la Combinatul chimic Bor- 
zești au fost repartizați aproape 150 de 
absolvenți, la Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești circa 100, iar la Uzina de 
anvelope „Danubiana” 110.

Pentru pregătirea cadrelor necesare 
industriei chimice șl petroliere funcționea
ză acum 20 de grupuri școlare și școli. 
Numai școlile profesionale pregătesc 
muncitori calificați pentru 42 de meserii, 
ca : operatori chimiști și petrochimiști, 
sondori de foraj și extracție, mecanici 
pentru utilajele de foraf și construcții, 
mecanici de întreținere pentru utilajul 
chimic șl rafinării etc.

în vederea dezvoltării bazei materiale 
necesare pregătirii cadrelor de chimiști 
șl petroliști, se află In construcție 3 noi 
localuri de școli la Craiova, Piatra Neamț 
și Suceava.

LISTA De’cÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiuni cu cîștiguri 

TRAGEREA DE BAZĂ
DIN 30 IUNIE 1962

Fetele — producție 
a studioului „Mosfilm". 
Scenariul este semnat 
de Boris Bednîi, iar re
gia aparține lui luri 
Ciuliukin. în rolurile 
principale: Nădejde Ru- 
meanțeva (care a obți
nut pentru rolul inter
pretat în acest film 
Premiul pentru cea mai 
bună interpretare femi
nină la Festivalul inter
național al filmului da 
la Mar del Plata-Argen
tina — în 1962), Nikolai 
Rîbnikov, L. Ovcinniko- 
va, I, Makarova, S. Dru- 
jinia, N. Menșikova, N. 
Pogodin, V. Baikov. Fil
mul urmărește un șir da 
întîmplări din viața a 
cinci fete, întîmplări 
care reflectă imaginea 
unui tineret optimist, ce 
își croiește un drum 
drept în viață.

Două reprize în iad 
— o producție a stu

diourilor din R. P. Un
gară. Scenariul a fost 
realizat de Péter Bacsô, 
regia — Zoltăn Fabri, 
în rolurile principale : 
Imre Sinkovits, Dezsô 
Garas, Lészlô Markus, 
Tibor Molnar, Janos 
Koltai, Gyula Benkô, 
Jânos Rajz. Comandan
tul unei unități hitlerls- 
fe propune șefului unui 
lagăr de concentrare să 
organizeze împreună 
un meci de fotbal între 
ostași și deținuți, cu 
prilejul zilei de naștere 
a lui Hitler. Evoluția 
meciului nu dă însă sa
tisfacție fasciștilor șl 
atunci ei obțin, cu aju
torul mitralierelor, ceea 
ce nu putuseră obține 
prin joc.

Cînd comedia era 
rege — producție a 
studiourilor americane. 
Regia aparține lui Ro

bert Ÿoungson. Apar 
actorii : Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Stan 
Laurel, Oliver Hardy, 
Ben Tgrpin, Fatty Ar
buckle, Wallace Berry, 
Gloria Swanson, Mabel 
Normand, Charlie Cha
se, Edgar Kennedy, Bil
ly Bevan, Vernon Dent, 
Keyston Teddy ș.a, O 
antologie a comediilor 
americane, realizate în
tre 1912 și 1920.

Numai o glumă — 
o producție a studiou
rilor din R, P. Ungară. 
Scenariul aparține Iul 
Mâriassy Judif, reg.a 
este semnată de Keleti 
Mărton. Din distribuție 
fac parte : Tolnay KI6-i, 
Pager Antal, Vass Eva, 
Psota Irén, Latabăr K6I- 
măn, Bessenyei Ferenc, 
Tordy Géza, Benkô 
Gyula, Szabé Ernô, Kiss 
Manyi.

„Seara prietenilor filmului"
In cadrul programelor „seara 

prietenilor filmului”, inițiate de în
treprinderea. cinematografică Bucu
rești și Arhiva națională de filme, 
au fost prezentate filme care evocă 
momente din evoluția artei cine
matografice și a unor mari cineaști. 
La aceste spectacole cinematogra
fice au participat pînă acum apro
ximativ 7 000 de oameni ai muncii 
din Capitală. Sîmbătă 7 iulie și luni 
9 iulie ora 19,30 la cinematograful 
„Vasile Alecsandri" din București 
va avea loc o „seară a prietenilor 
filmului” cu tema „Clasicii cine
matografiei universale — René 
Clair" ciclul IL Cu,aceasta se în
cheie prima serie a „serilor priete
nilor filmului" ; o altă serie va în
cepe în toamna acestui an.

al producției etc. Pe primele cinci 
luni ale anului s-au obținut eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de peste 100 000 lei.

Dar oare aci s-a făcut totul pen
tru ca procesul de producție să se 
desfășoare în bune condiții, iar re
prezentanții comerțului și cumpără
torii să aibă numai cuvinte de 
laudă pentru articolele ce poartă 
marca acestei fabrici ?

*
Se știe că unele articole sînt so

cotite de producători ca fiind mai 
rentabile, altele — mai puțin ren
tabile, deși ele sînt solicitate în 
aceeași măsură. Sînt căutate și con
fecțiile pe care producătorul — res
pectiv conducerea fabricii din Tg. 
Jiu — le apreciază ca nerentabile 
pentru întreprindere. îndeosebi con
fecțiile de bumbac pentru copii au 
o mare căutare.

Să urmărim evidența livrărilor 
făcute de fabrică în acest an. Co
merțul a primit de la fabrica de 
confecții din Tg. Jiu mai multe pro
duse textile decît în aceeași peri
oadă a anului trecut. Dar aceasta 
nu înseamnă că fabrica și-a îndepli
nit sarcinile de plan la toți indicii. 
Sînt mai multe cauze care au dus 
la această situație. Directorul fa
bricii, tov. Ilie Hornoiu, motivează 
că neîndeplinirea unor indici de 
plan s-ar datora nerespectării de 
către întreprinderile „Teba" și „30 
Decembrie" din Arad și „Dacia” din 
Capitală, a sarcinilor privind livra
rea la timp a unor cantități de ma
terii prime.

Fără a nesocoti, firește, aceste 
greutăți, trebuie spus că la fa
brica de confecții din Tg. Jiu există 
și multe cauze de ordin su
biectiv care au dus la nerea- 
lizarea planului. Anume, aici și-a 
făcut loc tendința, profund ne- 
justă, de a se asigura condiții pen
tru îndeplinirea planului valoric 
mai mult pe seama depășirii planu
lui la produsele socotite rentabile, 
și în detrimentul acelor așa-zis „ne
rentabile". în trimestrul I întreprin
derea a rămas sub plan cu 11 700

bucăți confecții de 
bumbac, din care 
mare parte sînt 
articole pentru co
pii. Și în aprilie 
planul la confecții

pentru copii a fost realizat numai 
în proporție de 78 la sută.

întrucît și anul trecut a existat o 
situație asemănătoare în privința în
deplinirii planului pe sortimente, 
este necesar ca Ministerul Industriei 
Ușoare să ia măsuri pentru schim
barea „opticei“ conducerii aces
tei fabrici în ce privește respecta
rea disciplinei de plan.

★

La această întreprindere întîlnești 
și un mod „original“ de a privi pro
blema micșorării consumului spe
cific de materii prime. în fabrică se 
realizează unele economii de ma
terie primă în dauna calității. în 
cursul anului, I.C.R.T.I.-urile din 
Arad, Sibiu și Tg. Mureș au fost ne
voite să respingă întreprinderii 
peste 1 100 bucăți confecții din bum
bac, toate destinate copiilor. Deși 
erau confecții relativ frumoase, bine 
călcate și cusute... la măsurătoare 
s-a constatat că ele erau croite cu 
2 pînă la 5 cm sub dimensiunile nor
melor STAS. Așadar, în loc să se 
realizeze economii, s-a ajuns la ri
sipă de materii prime, la irosirea u- 
nui însemnat volum de muncă. 
Există un proverb care ni se pare 
potrivit în cazul de față : „Zgîrcitul 
scump plătește". Numai că de astă 
dată se pune întrebarea : cine va 
plăti aceste pagube ?

Pe de altă parte, conducerea 
întreprinderii susține că ministerul 
tutelar i-a fixat un plan de beneficii 
prea mare, peste posibilități. Adevă
rul e însă altul. Cum poate fi 
realizată sarcina de beneficii cînd 
au fost plătite numeroase pena
lizări pentru slaba calitate a unor 
produse refuzate de comerț, cînd un 
indice important al planului — pro
ducția marfă vîndută și încasată — 
n-a fost realizat din această cauză? 
Remanierile au încărcat și ele chel
tuielile și, evident, au dus la micșo
rarea beneficiilor.

★
Activitatea întreprinderii s-a îm

bunătățit în ultimul timp. S-a a- 
cordat o mai mare atenție realizării 
planului — nu numai la producția 
globală — dar și pe sortimente. Sînt 
necesare însă eforturi perseverente 
pentru o mai bună organizare a pro
ducției, creșterea exigenței față 
de calitatea produselor. Este vorba 
doar de o chestiune de prestigiu a 
întregului colectiv.

S. UTAN
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Oblig, 
aîștigătoare

Valoarea 
cîștigurilox

Seria Nr. Parțială Totală

1 30.414 17 75.000 75.000
1 13.134 24 50.000 60.000
1 46.720 24 25.000 25.000
1 08.566 24 10.000 10.000
1 04.013 05 5.000
1 10.590 27 5.000
1 26.234 23 5.000
1 28.238 28 5.000
1 40.913 09 5.000
1 41.704 38 5.000
1 43.582 33 5.000
1 53.754 25 5.000 40.000

Termi-
nația
seriei

60 048 45 2.000
60 398 32 2.000
60 849 12 2.000 360.000

600 10 36 800
600 49 45 800
600 64 19 800 1.440.000

1.992 TOTAL : 2.000.000

Cîștigurile suplimentare au lost atri
buite următoarelor obligațiuni C.E.C. :

Seria Nr. Valoarea cîștigurilor

04465 37 25.000
48181 33 25.000
06508 23 10.000
11485 03 10.000
33040 43 10.000
44636 18 10.000
53908 50 10.000

TRAGEREA SUPLIMENTARA

a Oblig, 
cîștlgătoare

» Valoarea
cîștlgilrllor

§ 
o Seria Parțială Totală

1 03447 29 100.000 100.000
1 56491 05 50.000 50.000
1 14233 11 25.000
1 20069 22 25.000 50.000
1 00666 46 10.000
1 01153 03 10.000
1 26955 20 10.000
1 40846 50 10.000
1 49652 45 10.000 50.000
1 07652 46 5.000
1 03813 37 5.000
1 11530 25 5.000
1 12565 40 5.000
1 18078 06 5.000
1 28325 14 5.000
1 31090 36 5.000
1 42027 39 5.000
1 44755 09 5.000
1 54809 08 5.000 50.000

«0

Termi
nația 

seriei
012 29 2.000

60 064 50 2.000
60 203 50 2.000
60 648 23 2.000
60 990 18 2.000 600.000

600 89 43 800
600 98 08 800 960.000

1.519 TOTAL 1.860.000

Prin magazinele clujene

In turneu
GALAȚI (coresp. „Scinteii"). — 

Artiștii Teatrului muzical din Ga
lați au plecat intr-un turneu prin 
orașele moldovene. Timp de o lună i 
artiștii gălățeni vor prezenta spec
tacole de operă, operetă și estradă 
in orașele Bacău, Iași, Onești, Su
ceava etc.

Artiști amatori 
in mijlocul colectiviștilor

MEDGIDIA (coresp. „Scinteii”). 
— Cei 120 de artiști amatori de la 
fabrica de ciment Medgidia — 
muncitori, ingineri și tehnicieni — 
vizitează gospodăriile colective din 
regiune unde prezintă cu succes 
spectacole alcătuite din cîntece 
populare, coruri, scenete. De cu- 
rînd, ei au fost oaspeții colecti
viștilor din comunele Mircea Vodă 
și Peștera. De asemenea, au pre
zentat, în comunele Cuza Vodă și 
în cele din împrejurimile orașu
lui Medgidia spectacole care au 
dat un cadru sărbătoresc începerii 
acțiunii de recoltare a păioaselor.

Scenă din filmul sovietic „Fetele*

„Verificați-vă cunoștințele tehnice“
Zilele acestea, a luat sfîrșit a 

doua ediție a concursului cu premii 
pe tema „Verificați-vă cunoștințele 
tehnice", organizat de ziarul „Rul
mentul" din Bîrlad. Au participat 
416 concurenți, care au trebuit să 
răspundă la 50 de întrebări refe

ritoare la probleme tehnice, spe
cifice fabricării de rulmenți. Pre
miul I a fost obținut de rectifica
torul sculer Ion Băluța.

ELIADE SOLOMON 
Coresp. voluntar

„P® plaiurile Hunedoarei"
DEVA (coresp. ,,Scînteii’f). — In 

regiunea Hunedoara se desfășoară 
primul festival regional al einte- 
cului și dansului. La acest festival 
participă 129 coruri, 311 echipe de 
dansuri pe. te 200 brigăzi artistice 
de agitație, 84 formații instrumen
tale și peste 1 000 soliști vocali, 
instrumentiștii:șî'dansatori din ca
drul căminelor culturale și caselor 
raionale de cultură, precum și un 
mare număr de formații artistice 
de amatori ale sindicatelor.

Pentru muncitorii forestieri
PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii“ ).— 

La întreprinderea forestieră din 
Nehoiu s-au executat anul acesta 
lucrări pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă șt de viață ale 
muncitorilor. La parchetul Bradu 
s-au construit 3 cabane. Asemenea 
cabane s-au construit și la parche
tul de la Gura Bîsculiței.

în prezent, la gurile de exploa
tare a lemnului există peste 120 de 
cabane. Cea mai mare parte din
tre ele sînt înzestrate cu aparate 
de radio, jocuri de șah și biblio
teci volante. La două din sectoa
rele de lucru funcționează cantine, 
iar la celelalte sînt amenajate bu
cătării. în exploatări sînt 28 maga
zine ale cooperației de consum, 
bine aprovizionate cu produse in
dustriale și alimentare.

De curînd, la Nehoiu a fost dată 
în folosință o policlinică, cu sta
ționar. La punctele de lucru din 
satul Varlam și de la Siriu funcțio
nează dispensare.

din șos. Alexandriei nr. 102, str. Se
bastian nr. 51, calea Rahovei nr. 41, 
șos. Militari nr. 99, șos. Chitilei nr. 221, 
șos. Giurgiului nr. 152, șos Armatei So
vietice nr. 9, șos. Pantelimon nr. 254 și 
cele din comunele Popești Leordeni și 
Otopeni execută pentru populație lu
crări de zugrăveli, pardoseli, vopsito- 
rie, confecționări de sobe și alte ser
vicii de întreținere a locuințelor.

...pentru o ma' bună deservire a 
populației, în Capitală s-au deschis noi 
unități care execută reparații și trans
formări de îmbrăcăminte, pe bulevar
dul Dinicu Golescu nr, 9, str. Viting nr. 
2, str. Cristian Teh nr. 29 bulevardul 6 
Martie nr. 46, str. Brezoianu nr. 9, șo
seaua Mihai Bravu nr, 152, Calea Mo
șilor nr. 27.

...două mari centre de ceasornicărie 
din București (str. 30 Decembrie nr. 30 
și Calea Victoriei nr. 25) au fost înzes
trate cu defectoscoape electronice. Cu 
ajutorul acestor aparate maiștrii cea
sornicari po* stabili imediat dereglări
le în mersul ceasurilor, operațiune 
pentru care se făceau observații timp 
de tîteva zile.

...agenția București a O.N.T, „Car- 
pafi" organizează la cererea publicu
lui excursii de 5 zile cu autocarele tn 
Moldova. Traseul excursiilor : Bucu
rești—Bacău—Piatra Neamț—Bicaz—Tg. 
Neamț—Suceava — Putna — Cîmpulung 
Moldovenesc—Gura Humorului—Sucea
va—Bacău—Onești—Brașov—București. 
Vor fi vizitate marile șantiere de con
strucții, monumente și locuri istorice.

...pentru o mai operativă înlăturare 
a defecțiunilor ivite la clădiri, la I.A.L. 
din cadrul Sfatului popular raional 1 
Mai din Capitală a început să funcțio
neze un serviciu de intervenții urgen
te. Aici se primesc zilnic între orele 
7,30—21, la telefonul nr. 15 88 26, sesi
zări privind defecțiunile produse la 
clădirile proprietatea statului care au 
un caracter urgent (spargerea țevilor 
de apă, defectarea instalațiilor sani
tare, a instalațiilor de încălzire ș.a.).

...aparate foto, de filmat, micro- 
scoape defecte se pot repara la cele 
două unități special amenajate de 
cooperativa „Fotografia” în calea Că
lărași nr. 7 și str. Colței nr, 24.

...unitățile cooperativei „întreținerea“

...... —.....■.......d « « ....

Cine n-a văzul Clujul de mai 
mulfi ani, trecînd acum pe aici, 
ar rămîne plăcut impresionat de multe 
lucruri. Poate că vizitatorului i-ar a- 
trage întîi atenția zecile de blocuri 
noi. Poate străzile îngrijite sau parcu
rile... Nu l-ar mira însă mai puțin 
nici noul aspect al magazinelor, care 
se numără astăzi cu sutele.

Tn cursul acestui an, alte unități vor 
fi puse la dispoziția cumpărătorilor. în 
Piața Abator, la parterul unuia din 
blocurile noi, se vor deschide 5 ma
gazine; în cartierul Andrei Mureșan va 
fi dat în folosință un întreg complex 
comercial; în alte cartiere se lucrează 
la construirea unor magazine de con
fecții, încălțăminte. în total, pentru

noile unități care se vor deschide a- 
nul acesta, și pentru cîteva depozite, 
se vor cheltui peste 20 de milioane de 
lei.

Să intrăm prin cîteva magazine 
clujene. „Lacto-bar” de pe str. lokay 
este elegant și amenajat cu mult gust. 
Deține un original record : aici se pre
gătesc zilnic peste 50 de preparate. 
Apreciată de cumpărători este și cofe
tăria „Expres" din Piața Păcii.

Magazinul de cafea de pe str. 30 
Decembrie este de asemenea unul din 
cele mai atrăgătoare ; el pune la dis
poziția consumatorilor o mare varie
tate de sortimente. Utilajul modern cu 
care este înzestrat permite cumpără
torului să asiste la prăjirea și rîșnirea 
boabelor de cafea. Celor care doresc 
să bea o cafea le stă la îndemînă un 
aparat Expresso, o măsuță cochetă și 
cîteva. banchete, completate de un ser
viciu ireproșabil.

în pas cu lărgirea rețelei comer
ciale s-au dezvoltat și formele rapide 
de deservire a populației. în oraș func
ționează multe magazine cu autoser
vire. O mare bucătărie de bloc (păcat 
însă că numai una I) servește clien
tul imediat sau la domiciliu cu mîncă- 
ruri gătite sau semipreparate. Comenzi 
pe loc sau telefonice pentru acasă 
primesc și alte 4 magazine alimentare 
din oraș.

Rețeaua comercială satisface într-o 
măsură tot mai mare cerințele cumpă
rătorilor. Anul trecut s-au vîndut 
mărfuri a căror valoare întrece cu 77 
milioane de lei pe aceea a mărfurilor 
desfăcute în 1960; anul acesta crește
rea va fi și mai mare.

Ca și în oraș, în regiunea Cluj 
funcționează o largă rețea comercială. 
Numărul unităților de desfacere a pro
duselor alimentare șl industriale se ri
dică astăzi la peste 2 300, la care sa 
adaugă 340 de chioșcuri și tonete se
zoniere.

Pentru 1962, în majoritatea orașelor 
din regiune este prevăzută construirea 
de noi spații comerciale, în piața Bo- 
bîlna din orașul Dej se va da în folo

sință un magazin modern cu articole 
electrotehnice. La Turda, la parterul 
unui bloc nou din cartierul Oprișan, se 
va deschide un magazin alimentar cu 
autoservire, avînd o suprafață de peste 
700 mp. Am putea înșira multe ase
menea exemple.

Cînd intri în magazinele din Cluj 
sau în cele din regiune te impresio
nează nu numai bogăția sortimentelor, 
utilajul modern sau bunul gust cu care 
sînt etalate mărfurile. O impresie bună 
produc și politețea, atitudinea atentă a 
lucrătorilor din comerț, corectitudinea 
lor. Este un rezultat al grijii 
conducerilor organizațiilor comer
ciale, precum și a organizațiilor de 
partid pentru desfășurarea muncii edu
cative în rîndurile lucrătorilor din co
merț. în toate întreprinderile există 
cursuri permanente de calificare, iar în 
orașul Cluj funcționează o școală pro
fesională care pregătește vînzători. „A- 
limentara" nr. 47, magazin-școală pen
tru elevii școlii profesionale, este frun
tașă pe regiune de doi ani.

Vizifînd magazinele clujene înfîl- 
nești însă și unele neajunsuri. Rețeaua 
de unități alimentare, de pildă, este 
înzestrată cu numărul de frigidere ne
cesar păstrării produselor, numai că 
unele dintre acestea nu funcționează. 
Repararea lor durează mult și se face 
de mînfuială. Meșterilor de la între
prinderea „Electrometal"-Cluj le-au tre
buit nu mai puțin de 30 de zile ca să 
ajungă la Cîmpia Turzii pentru insta
larea unor frigidere. Dacă le-a trebuit 
o lună pentru deplasare, cît va dura 
oare montarea propriu-zisă?

Un cuvînt și despre reclamele lumi
noase. Multe dintre ele sînt ...indesci
frabile. Motivul ? Filiala din Cluj a în
treprinderii „Electrofar”-București lu
crează cu destulă încetineală la înlocu
irea literelor defecte și la repararea 
firmelor, întîrzie săpfămîni și luni mon
tarea acestora la unitățile noi. Din a- 
ceastă cauză, ta unele magazine fir
mele nu pot fi citite decît ziua.

G. GRAURE

T1EATR1E • (Sumocmai /
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_. ----------- j

universal j
mult In co- j

j- munca lor. (De 
" funcționar).

Un nou magazin
...s-a deschis nu de

muna Crasnaleuca, din raionul Săveni. j 
Buna aprovizionare cit și deservirea J 

f conștiincioasă a lucrătorilor de aici -j 
( atrag un mare număr de cumpărători, j 
f (De la Gh. Zaiț, funcționar). J

în Interiorul magazinului „Calea*

SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
Spectacol extraordinar cu LANTERNA 
MAGICĂ (R. S. Cehoslovacă) — (orele 
20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20).

OPERA DE STAT DIN TIMIȘOARA 
(Sala Teatrului de Operă șl Balet al R. 
P. Romîne) : PESCUITORII DE PERLE 
— (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI (cinemascop) : Patria (bd. Magheru 
12—14), Elena Pavel (bd. 6 Martie 14), 
Alex. Sahia (cal. Văcărești 21), 23 Au
gust (bd. Dimitrov 118), Grădina Elena 
Pavel (Pasajul Eforiei), Grădina Alex. 
Sahia (cal. Văcărești 21). CIND COME
DIA ERA REGE : Republica (bd. Maghe
ru 2), București (bd. 6 Martie 6), Gh. 
Doja (cal. Grlvlțel 80), Miorița (cal. Mo
șilor 127), Stadionul Dinamo (șos. Ște
fan cel Mare), Stadionul Giulești (șos. 
Glulești), Stadionul Republicii (str. Ma
ior Ene), Grădina Progresul (str. Ion 
Vldu 5). DOUA REPRIZE IN IAD : Ma
gheru (bd. Magheru 29), Tineretului (cal. 
Victoriei 48), B Delavrancea (bd. Liber
tății 70—72), Grădina Olga Banele (cal. 
13 Septembrie 196). NUMAI O GLUMA : 
V. Alecsandri (str. Grlgorescu 24), I. C. 
Frlmu (bd. 6 Martie 16). Volga (șos Iile 
Pintllle 61), Libertății (str. 11 iunie 75), 
Grădina I. C. Frlmu (bd. 6 Martie 16), 
Grădina Libertății (str. 11 Iunie 75). UR
ME TĂCUTE : Lumina (bd. 6 Martie 12), 
înfrățirea între popoare (bd. Bucureștli- 
Nol). SCRISOARE DE LA O NECUNOS
CUTA : Victoria (bd. 6 Martie 7), 1 Mal 
(bd. 1 Mal 322). Grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). ÎNVIEREA (ambele 
serii) : Central (bd. 6 Martie 2), V. Roaită 
(bd. 1 Mal 57), Flacăra (cal. Dudești 22), 
Grădina V. Roaită (bd. 1 Mal 57). PRO
GRAM PENTRU COPII (dimineața) : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). POMPIE
RUL ATOMIC (după amiază) : 13 Sep
tembrie (str Doamnei 9). Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). CĂLĂTORIILE LUI GUL
LIVER : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). 
ȘOFERII IADULUI: Maxim Gorki (str. 
13 Septembrie 5—7). CASA SURPRIZE
LOR : Cultural (cal. Grlvlțel 196). AVEN

TURILE LUI KROȘ : Alex. Popov (cal. 
Griviței 137). Donca Simo (str. Avrlg 1). 
16 Februarie (bd. 30 Decembrie 89). DUE
LUL N-A AVUT LOC : 8 Martie (str. 
Buzești 9—11), (sală și grădină). OMUL 
AMFIBIE : Grivița (Piața Ilie Pin- 
tilie 2) FOCURI ÎN MUNȚI : C-tin 
David (șos. Crîngași 42), 8 Mai
(str. Lizeanu 19). POST-RESTANT : 
Unirea (bd. 1 Mai 143), (sală ș! grădină). 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATA : rulează la ci
nematograful T. Vladimirescu (cal. Du
dești 97). COMEDIANȚII : Munca (șos. 
Mihal Bravu 221). Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). RAZE PE GHEAȚA : 
Popular (str. Mătăsari 31). Arta (cal. Că
lărași 153). Luceafărul (cal. Rahovei 118), 
Grădina Arta și grădina Luceafărul. UN 
OM TRECE PRIN ZID : Moșilor (cal. 
Moșilor 221). I. Pintille (șos. Colentina 
84). Grădina Moșilor (cal. Moșilor 221), 
Grădina Ilie Plntilie (șos. Colentina 84). 
DACA ȚII LA MINE (cinemascop) : G. 
Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1). TOM DE
GEȚELUL : rulează la cinematograful G. 
Bacovia (șos Giurgiului 3). UN MECI 
NEOBIȘNUIT ■ Olga Banele (cal. 13 Sep
tembrie 196) AUSTERLITZ (ambele se
rii) — (cinemascop) : 30 Decembrie (cal 
Ferentari 88). GARDIANUL: rulează la 
cinematograful Aurel Vlalcu (șos. Cotro- 
cenj 9). FRUMOASA AVENTURA : Gră
dina Donca Simo (str. Avrlg 1). RĂZBU
NAREA : Grădina 23 August (bd. Dimi
trov 118). CELITO LINDO : Arenele Li
bertății. VISUL SPULBERAT : Grădina 
Tudor Vladimirescu (cal. Dudești 84).

RADIO. LUNI 2 IULIE. • Tinerețea ne 
e dragă — orele 9.00 -Ie Muzică de 
balet de compozitori romînl și sovietici
— orele 10,30 — 1 • Muzică de cameră 
de compozitori preclasici — orele 11.30
— I • Melodii populare romtneștl exe
cutate la clarinet — orele 13,00 — II
• Concert interpretat de formații romi-
neștl de muzică ușoară — orele 14.00 — 
I • Lucrări concertante de tineri com
pozitori romînl — orele 15.00 — II a Mu
zică populară romînească șl a minori
tăților naționale — orele 15.30 — II
• Vorbește Moscova — orele 16.15 — I
• Muzică simfonică cerută de ascultă
tori — orele 18,00 — II • Din muzica de

open

• No, — ot® 
Radiotnrlth’ “
- 1 oi etice 
o Mari, - 
orele 2țoT' 
Beethov^, 
de noapte'5!t. 4e

nerl în- 
i9.20 — I 

19.40 - II 
te din partea 

— orele 20.40 
orele 21.15 - I 

>eră . Lemeșev — 
anfonia a ix-a de 
2.30 - 1 • Concert 
1.15 - II.

TELEVIZIUNE Orele 19.00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 - Emisiune pentru co
pii : ..MAR1UCA ȘI MERELE DE AUR" 
de C. Popovtci. Interpretează un colec
tiv al Teatrului .Țăndărică" 19.50 - E- 
vocare : JEAN JACQUES ROUSSEAU. 
20,10 — Recital vocal-instrumental. 20,50
— Transmisie de la Stadionul ..Republi
cii" a reprizei 1 a meciului de fotbal 
dintre echipele Rapid - Petrolul (as
pecte). 21.15 - TELESPORT. 21.30 - Re
priza a doua a meciului de fotbal. 22,11"
— Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă, cu cerul schimbător, mai mult 
noros. Ploi temporare și sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice 
au căzut local în sudul șl estul țării și 
cu totul Izolat în Ardeal. In regiunea 
muntoasă s-a semnalat ceață. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, pe alocuri 
cu intensificări trecătoare, din sectorul 
vestic în vestul tării și din sectorul nor
dic în celelalte regiuni ale țării. Tem
peratura aerului Ia ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 14 grade la Botoșani. 
Suceava și Cîmpulung Moldovenesc șl 25 
de grade la Tg. Jiu.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 Iulie : Vremea va fi ușor instabilă 
la început, apoi tn general frumoasă ș 
relativ călduroasă, cer variabil. In cursiv 
după-amiezeior, averse izolate de ploaie 
Vînt slab pînă la potrivit din vest. Tem 
peratura staționară la început, apoi îi 
creștere. Minimele vor fi cuprinse intri 
8 și 18 grade, iar maximele între 22 și 
32 de grade.



Pag. 3
Nr. 5577

noastră, zia*

ai misiunilor

MINERUL LUPENI
DINAMO BACĂUSTEAUA
3—0

ROȘU 2—1

(Foto : A. Cartojanu)
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Aterizare la punct fix...

?

Decepție cu prilejul celei fle-u doua aniversări
Republicii Ghana

ȘTEFAN DEJU
Viena, 1 iulie.

întrecerile aviatorilor sportivi

Ediția 1961—1962 a campionatului republican de fotbal s-a în
cheiat ieri, odată cu disputarea meciurilor ultimei etape. Deși au mai 
rămas de jucat două restanțe (Rapid — Petrolul — care va avea loc 
astăzi pe stadionul Republicii din Capitală, cu începere de la ora 
20,30 — și Dinamo București-Minerul), situația în clasament s-a cla
rificat în cea mai mare parte. In fruntea clasamentului Dinamo con
duce cu două puncte în fața Petrolului. Cele trei echipe care vor 
retrograda sînt : Jiul, Metalul și Dinamo-Pitești.

lată mai jos scurte relatări de la meciurile disputate ieri.

Jocul disputat leii după-amiază 
pe stadionul „23 August“ din Ca
pitală a revenit echipei bucureștene 
Steaua, care șl-a încheiat astfel 
meciurile din acest campionat cu o 
frumoasă victorie asupia formației 
Dinamo Bacău.

Primul gol al acestei partide a 
fost înscrie de Voinea, după: numai 
cîteva secunde de la începere. în 
celelalte 44 de minute ale acestei 
reprize, fazele de joc au fost lipsi
te de dinamism. Deși au atacat mai 
mult, jucătorii din Bacău n-au putut 
schimba rezultatul.

în repriza a doua, jocul devine 
mult mai viu. Aceasta datoiită mai 
ales fotbaliștilor militari. Ei s-au a- 
propiat mai des de poarta apărată 
de Ghiță, creînd numeroase faze de 
gol. La una din acțiunile întreprin
se pe aripa dreaptă, Crișan a ur
mărit atent o minge centrată de 
Raksi și a trimis-o în poartă, cu 
capul. Deși conduși cu 2—0, dina
moviștii băcăoani nu renunță la 
luptă. Ei atacă în special pe partea 
stîngă, unde Publik se dovedește 
cel mai combativ. Duelurile dintre 
el și fundașul Zavoda sînt deose
bit de spectaculoase. In ultimeje 20 
de minute, jocul e dominat în între
gime de fotbaliștii bucureșteni. în 
minutul 71, Constantin înscrie cel 
de-ai treilea gol al meciului.

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO
PITEȘTI 5—1

CLUJ (coiesp. „Scînteii’). — Re
priza I a meciului de fotbal dintre 
echipele Știința Cluj și Dinamo Pi
tești s-a caracterizat printr-un duel 
continuu între apărarea oaspeților și 
înaintarea clujenilor. Știința a avut 
în această repriză 11 corners, două 
bare, dar n-a reușit să înscrie de
cît două goluri : în minutul 3 prin 
Petru Emil și în minutul 44 prin Po-

Handbaliștii romînî 
victorioși în turneul 

de la Belgrad
în prima zi a turneului interna

țional de handbal în 7 de la Bel
grad, pentru „Cupa Tașmaidan”, 
echipa masculină a R. P. Romîne, 
campioană a lumii, a învins cu sco
rul de 13-7 (3-5) echipa Danemar
cei. Punctele echipei noastre au fost 
realizate de Schmidt (4), Moser (2), 
Oțelea (3), Tellman (2), Costache și 
Ivănescu. Pentru danezi au înscris 
Hansen (3), M. Nielsen, Krammer, 
P. Nielsen și Petersen.

în celălalt meci, echipa Iugo
slaviei a învins cu scorul de 12-11 
(3-3) echipa R. P. Ungare. Cel mai 
bûn jucător al gazdelor a fost Mil- 
kovic, care a înscris 7 puncte. Din 
echipa R. P. Ungare s-a remarcat 
Feher, autor a 6 puncte.

Ieri, selecționata R. P. Romîne a 
obținut o nouă victorie. întîlnind re
prezentativa R. P. Ungare, handba- 
liștii romîni au cîștigat cu scorul de 
10—8 (8—5).

A Iliescu și C. Ciucă, în finală

BOX

De sîmbătă seara, 
amatorii de box cu
nosc numele celor 
10 noi campioni ai 
țării pe 1962. Ac
tuala ediție a cam
pionatelor s-a ca
racterizat printr-un 
pasionant duel In
tre finira generație 
de boxeri și o se
rie de pugiliști mai 
vîrstnici. Consem
năm victoria multor 
tineri care au luptat, 
din răsputeri, pentru 
a obține medaliile 
de aur sau argint. 
Trei titluri au fost 
cîștigate de boxerii 
clubului Dinamo (I. 
Mihalik, I. Monea, 
V. Mariufan), cite 
două au obținui 
cluburile Steaua (C. 
Ciucă, N. Mindrea
nu) și Farul Con
stanța (I. Dinu, V. 
Neagu), celelalte 
trei revenind clubu
rilor Metalul (A. Ol
teanu), C.S.M.S. lași 
(M. Nicolau) și clu
bului sportiv școlar 
București (C. An
ton). în ansamblu 
reuniunile finalelor, desfășurate la . 
noarul artificial și stadionul Repubcii 
din Capitală, au plăcut spectatorilor,™ 
toate că in unele meciuri nivelul tenie 
a lăsat încă de dorit.

Merită a fi evidențiată inițiativa fde- 
rației de a acorda cupe boxerilor are 
s-au remarcat tn mod special. Tînătlui 
A. Iliescu din Medgidia, campion d ju
niori, finalist la categoria muscă, s-a 
decernat cupa celui mai tinăr și talntat 
participant, iar lui I. Mihalik — cup ce
lui mai tehnic boxer al finalelor.

în decursul reuniunilor s-a pututcon- 
stata că numeroși boxeri tineri talntați, 
bine înzestrați fizicește și deoseb de 
-ombativi, greșesc neglijind ap-area 

pti-

pescu. La reluare, piteștenii se ho
tărăsc să iasă din apărare. După 
numai două minute, ei 
Halagian. Studenții 
de două lovituri de la 
două faulturi comise
Transformă Popescu în minutul 71 și 
Ivansuc în minutul 88. Cu 6 minute 
înainte de golul lui Ivansuc, Petru 
Emil a înscris un nou gol.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — DI

NAMO BUCUREȘTI 2—2

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii'). — 
Niciodată în acest an stadionul 
clubului sportiv orășenesc n-a fost 
așa de plin ca la meciul de ieri 
dintre Știința din localitate șl Di- 
namo-București. După numai 26 de 
minute de joc, dinamoviștii condu
ceau cu 2—0 prin, punctele înscrise 
de Ene II și Varga. Se credea că 
dinamoviștii voi învinge la scot. 
Oaspeții însă încep să slăbească 
ritmul de joc, permițînd gazdelor să 
înscrie prin Leretei. Repiiza ia sfîr- 
șit cu scorul de 2—1.

în cea de-a doua parte a meciu
lui, Știința Timișoara atacă insistent 
și numai imprecizia în șut face 
egalarea să se producă abia în 
nutul 78, prin același Lereter.

JIUL — METALUL 7—0

PETROȘENI (prin telefon), 
porterii echipei Jiul au fost prezenți 
și duminică pe stadionul din Pe
troșeni la ultimul meci al favoritei 
lor în categoria A. Deși meciul n-a 
prezentat nici un interes pentru cla
sament, totuși partida a fost dina
mică, echipele luptînd cu multă am
biție pentru fiecare minge. La siîr- 
șitul celor 90 de minute, victoria 
a revenit echipei gazde cu 7-0. Sco
rul însă este cam sever față de jo
cul prestat 
ții au avut 
și au creat

de metalurgiști. Oaspe- 
de multe oii inițiativa 

faze bune de a înscrie,

fämpdoria — Crișana 
2-1 (S-0)

ORADEA (coresp. „Scînteii”). —
Cunoscuta echipă italiană de fot- 

ba, Sampdoria, și-a început ieri 
turneul în țara noastră jucînd la 
Oiadea cu formația locală, Crișana. 
în prima repriză, jocul a fost egal. 
Diși au avut ocazii, niciuna din 
eihipe n-a reușit să înscrie vreun 
gri. Oaspeții au avut o ușoară su
perioritate în repriza secundă și au 
roținut victoria cu scorul de 2—1.

RLIGBl Meci egal la Petroșeni
Sîmbătă și duminică s-au desfășu

rat meciurile ultimei etape a turului 
ïampionatului republican de rugbi. 
Oerbiul etapei a avut loc la Petrb- 
eni, unde formația studenților din 
ocalit-ate, una din fruntașele clasa
mentului, a primit vizita campio-

(Foto : Agerpres)

(blocajul, eschivele), Aceasta se datoreșle 
tn bună măsură antrenorilor care nu se 
preocupă cu toată perseverența de for
marea boxerilor. Și la aceste campiona
te, ca și într-o serie de gale internatio
nale, o serie de boxeri (Mirza, Dumi
trescu, Negrea, Badea, Löw, Trandafir 
etc.), au pierdut meciuri pentru că n-au 
știut să se apere în momentele decisive.

Trebuie remarcat de asemenea progre
sul îmegistrat de arbitri, care au dat deci
zii competente. Numai in trei Întîlniri (C. 
Gheorghiu — A. Olteanu, N. Mindreanu 
— S, Crăciun șl I. Monea — P. Deca) 
părerile specialiștilor fi ale spectatorilor 
au fost diferit«. 

O. A.

dar înaintarea s-a pripit și a ratat. 
In schimb, echipa gazdă a fost mult 
mai calmă, a acționat mai legat, 
înaintarea șutind din orice poziție. 
De remarcat faptul că majoritatea 
golurilor au fost înscrise prin con
traatacuri rapide, în plină dominare 
a metalurgiștilor.

Au marcat Pavlovici (2), Cior- 
noavă (2), Manea, Farkaș și Ghi- 
bea.

U.T.A.

ARAD (prin telefon). — Pe sta
dionul din localitate, echipa de fot
bal U.T.A. s-a întîlnit cu echipa Mi
nerul din Lupenl. La sfîrșitul celoi 
90 de minute de joc, formația ară- 
dană a învins cu scorul de 2—0 prin 
punctele înscrise de Csako în minu
tul 17 șl Floruț în minutul 81.

PROGRESUL — STEAGUL

BRAȘOV (prin telefon). — Deși 
fruntașe ale clasamentului, echipele 
Progresul și Steagul Roșu au des
fășurat Ieri la Brașov un meci slab. 
Localnicii au marcat primul punct 
în minutul 2 (prin Năitănăllă). Pro
gresul a egalat în min. 15 (prin Voi- 
nea). In repriza secundă, același 
Voinea a înscrie din nou.

Dinamo Buc.
Petrolul Ploiești 
Progresul Buc.
Steagul Roșu Brașov 
Rapid Buc.
Dinamo Bacău
Știința Cluj
Știința Timișoara 
Steaua Buc.
U. T. Arad 
Minerul Dupent
Jiul Petrila
Metalul Tîrgovlște
Dinamo Pitești

25 13 8 4 55:31 34
25 13 6 6 55:31 32
26 12 7 7 47:32 31
26 13 3 10 52:39 29
25 10 7 8 36:35 27
26 11 5 10 35:36 27
26 10 6 10 46:44 26
26 10 5 11 38:42 25
26 10 4 12 53:45 24
26 9 6 11 42:41 24
25 11 1 13 21:44 23
26 8 6 12 39:49 22
26 7 5 14 33:66 19
26 7 3 16 35:52 17

La Ștrandul Tineretului din Capitală s-au disputât ieri întrecerile 
de natație dotate cu „Cupa Păcii". în fotografie : start în proba de 
100 m bras bărbați.

nilor țării, rugbiștii de la Steaua- 
București. După cum ni s-a trans
mis din Petroșeni, echipele au luptat 
mult pentru victorie. Știința a do
minat la început, conducînd cu 3—0, 
iar Steaua a egalat în repriza a Il-a. 
Scor final 3—3.

O victorie ușoară (scor 24—6) a 
obținut echipa Grivița Roșie în me
ciul cu Știința-București. Rugbiștii 
dinamoviști și-au consolidat poziția 
de lideri ai clasamentului, cîștigînd 
și partida cu Metalul. Scor final 
6—3. De remarcat că Dinamo a în
cheiat prima parte a campionatului 
fără să fi pierdut nici un meci 
cele 11 disputate pînă acum.

Rugbiștii clujeni n-au rezistat 
cît o repriză echipei Progresul. La 
pauză scorul era 0—0. Apoi, ju
cătorii de la Progresul și-au impus 
superioritatea, cîștigînd cu 12—0. 
Echipele Unirea și C.S.M.S.-Iași au 
terminat la egalitate (6—6). Celălalt 
meci al etapei (Olimpia—Știința Ti
mișoara) s-a disputat cu două săp- 
tămîni în urmă, victoria revenind 
cu 3—0 echipei Olimpia.

din

de-

ju-

P E S C U R T

la fotbal, 
(2—0) pe 

meci cele 
egalitate :

în meci retur conți nd pentru semifina
lele „Cupei Europei centrale” 
F.C. Bologna a învins cu 2—1 
Dynamo Zagreb. In primul 
două echipe terminaseră la 
1—1. In finală F.C. Bologna va întîlni pe 
Vasas Budapesta.

ic
Echipa de hochei pe iarbă a R.P. Po

lone a debutat victorioasă in turneul in
ternational de la Macerata, întrecînd cu 
scorul de 1—0 echipa Spaniei. Franța a 
dispus cu 2—0 de Italia.

★
Pugilistul italian Salvatore Burruni si-a 

păstrat titlul de campion european al ca
tegoriei muscă, obtinind decizia la puncte 
in fata marocanului Mimoun Ben Aii.

★
Disputată intre Quimper șl Saint Na- 

zaire (201 km), cea de-a 7-a etapă a Tu
rului ciclist al Franței a fost ciștigată de 
olandezul Zilverberg, care a realizat 
timpul de 4h 30’ 55”. în clasamentul ge
neral continuă să conducă Geldermans 
(Olanda) urmat la 23” de Hoevenaers 
(Belgia) și la 2’22” de Darrigade (Franța). 
Favoritii turului, Anquetil (Franța) și 
Gaul (Luxemburg), nu se află între primii 
zece clasați.

☆
Cu prilejul unul concur» international 

de natație, desfășurat la Berlin, lnotă- 
toarea Ursula Kueper (R.O. Germană) a 
stabilit cel mai bun timp mondial al se-, 
zouului, în proba de 200 m bras (2’ 50”

Miile de spectatori prezenți ieri 
dimineață pe aeroportul Băneasa au 
constituit o mărturie a interesului 
pe care-1 stîrnesc demonstrațiile a- 
viatice. Ore întregi, publicul a ur
mărit evoluțiile spectaculoase ale 
unui mare număr de aeromodele, 
planoare și avioane cu motor con
duse de piloți sportivi.

După demonstrația de aeromodele, 
a urmat evoluția planoarelor pilo
tate de M. Adăscăliței, Gh. Geor-

u

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Du
minică au luat sfîrșit la Moscova 
întrecerile concursului internațional 
de atletism „Memorialul fraților 
Znamenski“. Din nou au fost înre
gistrate o serie de rezultate valoroa
se. în proba de 800 m plat atleta 
Sim Kin Dan (R.P.D. Coreeană) a 
realizat excepționalul timp de 
2’01”4/10. Boltovski (U.R.S.S.) a a- 
runcat ciocanul la 68,17 m, iar Ta
mara Press (U.R.S.S.) — discul la 
54,16 m. în proba de săritură cu 
prăjina 5 atleți au trecut 4,40 m, 
victoria revenind lui Demin 
(U.R.S.S.). O surpriză a fost înregis
trată în proba de săritură în lun
gime : atleta bulgară Iorgova a 
cîștigat proba cu 6,16 m.

Alte rezultate : 1500 m Kovalik 
(R. P. Polonă) și Andersen (Anglia) 
3’49”. Vamoș (R.P.R.) s-a clasat pe 
locul 5 ; 800 m Lurot (Franța) 
l’52”6/10 ; 110 m garduri Cistiakov 
(U.R.S.S.) 14”5/10 ; 400 m garduri 
Morale (Italia) 50”9/10 ; 200 m plat 
femei Repke (R. D. Germană) 24”.

Competiția 
pentru „Cupa 
întîlniri. Iată 
Fonds—Dorog 
mes—Servette

2/10). Recordul mondial al probei apar
ține compatrioatei sale Karin Bayer cu 
2’48”.

'★
internațională de fotbal 
Rappan” a programat noi 
rezultatele : Chaux de 
Budapesta 1—0 (0—0); Ni- 
Geneva 5—2 (2—0) ; Spar

tak Plsen—Padua 1—1 (0—1); Lanerossi 
Vicenza—Bayern Munich 1—0 (1—0).

★
Intr-un meci internațional de polo pe 

apă, desfășurat la Budapesta, echipa 
R.P. Ungare a învins cu scorul de 5—1 
(0—0; 2—0; 0—li 3—0) echipa Iugo
slaviei.

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 26 

din 1 iulie a.c.
Crișana—Sampdoria (Italia)
Rapid—Petrolul
Steagul Roșu—Progresul
Steaua—Dinamo Bacău
Știința Timișoara—Dinamo Buc. 
U.T.A.—Minerul
Știința Cluj—Dinamo Pitești
Jiul—Metalul
Steagul Roșu—Progresul (tineret) 
Stiinta Tim.—Dinamo Buc. (tineret) 
U.T.A.—Minerul (tineret)
Știința Cluj—Dinamo Pitești (tineret) 

gescu șl I. Sofete. Acrobațiile exe
cutate cu planorul de maestrul spor
tului Mircea Finescu au stîrnit ad
mirație. în program au figurat apoi 
demonstrații ale aviației sanitare.

Au fost mult aplaudate lansările 
cu parașuta ale unora dintre cei mai 
cunoscuți sportivi, printre care Elena 
Băcăpanu, Elisabeta Popescu, Gh. 
Iancu, V. Sebe, I. Negroiu etc. Izbu
tită a fost și vînătoarea de baloane, 
la care au participat avioanele pilo
tate de N. Badea și Tr. Rotaru. Pi- 
loții sportivi Crîșmaru, Băcanu, Ca
lotă, Manolache au oferit în conti
nuare o interesantă gamă de acro
bații individuale.

în încheierea programului s-a 
desfășurat o demonstrație de salturi 
în grup cu parașuta, la care au par
ticipat parașutiști din R.P. Un
gară, R.P. Polonă și R.P. Romînă.

începînd de astăzi, pe aeroportul 
Clinceni, din apropierea Capitalei, 
vor avea loc probe ale concursului 
internațional de parașutism (salturi 
individuale și în grup, de la diferite 
altitudini, cu aterizare la punct 
fix). Pentru concurenți — parașu
tiști din R.P. Polonă, R.P. Ungară și 
R.P. Romînă — aceste întreceri 
constituie o verificare înaintea cam
pionatelor mondiale ce se vor dis
puta luna viitoare.

Pe Karl Marx Allee șl pe bulevar
dul Unier den Linden, în Treptow sau 
Baumschulenweg, pretutindeni se înal
tă noi blocuri.

Dincolo, la apus de poarta Branden
burg, din reședinfa sa vesf-berlineză, 
Willy Brandt declară cu cinism : „Po- 
lifișfii noștri vor trage și de acum îna- 
inie". De acolo, din „orașul de front“, 
pornesc provocări și gloanțe. Elemen
telor revanșarde nu le este pe plac 
faptul că în ” ” ' '
niște și se 
pere.

...Un grup
viciul de arhitectură al capitalei R. D. 
Germane dezbate proiectul „Casei în
vățătorului’' și al unor clădiri anexe. Este 
vorba de un bloc de 13 etaje și o sală 
de concerte cu fațada spre Alexander- 
platz. Noua clădire este flancată de 
un șir de blocuri de cîte 10 etaje, șase 
în stînga și 4 în dreapta, care des
chid de ambele părfi cîte un bulevard 
larg, între blocuri se vor ridica con
strucții de cîte 2—3 etaje, magazine, 
creșe, școli, spălătorii.

La discuții participă, alături de pro- 
iectanfi, constructori precum și 
locatari ai blocurilor abia 
nate. Ei își spun părerea asupra 
unei cît mai rationale repartizări a ma
gazinelor și școlilor 
complex cu 4 500 de apartamente. 
Planșele pe care 
iectele sînt studiate 
înfățișate sînt confruntate cu realitățile 
terenului.

Unora nu le-au plăcut culorile alese 
pentru noile clădiri. în urma observa
țiilor au fost consultafi zeci de artiști 
plastici. Acum, culorile noului ansam
blu odihnesc ochiul și rezistă la fumul 
cu care industria inundă marele oraș, 

contactul direct cu șantierul,

Berlinul democrat este li- 
construieșfe tară întreru-

noi 
termi-

în cadrul acestui

sînt expuse pro- 
atent ; soluțiile

(Agerpres)

A. VELA

Machota noii gări din Alexanderplatz.

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Ghanei la București, 
E. K. Dadzie, a oferit duminică seara 
o recepție în saloanele Casei Cen
trale a Armatei, cu prilejul celei 
de-a doua aniversări a proclamării 
Republicii Ghana.

La recepție au luat parte tovară
șii : Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și construc
țiilor de mașini, loan Constant Ma- 
noliu, ministrul justiției, Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai C.C.

Un bilanț rodnic
dea turnarea a 123,6 milioane tone). 
Livrînd 99,4 milioane tone de lami
nate, uzinele republicii și-au depă
șit planul cu 5 milioane tone.

în aceeași perioadă extracția da 
petrol a fost de 429 milioane tone— 
de 1,4 ori mai mult decît în toata 
cele cinoi planuri cincinale ante
rioare. In mod considerabil a fost 
depășit planul la producția de țe
sături și încălțăminte.

-o a o----------

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Di
recția de statistică a R.S.F.S.R. a co
municat rezultatele preliminarii ale 
îndeplinirii sarcinilor septenalului 
(1959—1965) după 3 ani și jumătate.

Uzinele din R.S.F.S.R. au turnat 
în trei ani și jumătate 130,2 milioa
ne tone de oțel — aproape de două 
ori mai mult decît în primul, al 
doilea și al treilea cincinal, luate la 
un loc (Planul stabilit inițial preve-

Prin telefon
Tradiționala sărbătoare a ziaru

lui „Volksstimme“, organul cen
tral al Partidului Comunist Aus
triac, a avut anul acesta o deose
bită amploare. Timp de două zile, 
sîmbătă 30 iunie și duminică 1 iu
lie, în „Prater“ și „Arena", 
unde s-au desfășurat manifestă
rile consacrate sărbătoririi ziaru
lui, a fost o mare afluență. La săr
bătoarea ziarului „Volksstimme" 
au participat delegați repre- 
zentînd ziare frățești.

Duminică, cu toată vremea ne
favorabilă din cursul dimineții, nu
mărul participantilor creștea me
reu. Mii de vienezi au tinut să ia 
parte la marea sărbătoare a ziarului 
„Volksstimme". în fața standuri-

Condiții grele de 
în Germania

PARIS 1 (Agerpres). — Trimisul spe
cial în Germania occidentală al zia
rului „L’Humanité“, Pierre Durand, 
publică o serie de articole despre con
dițiile grele în care trăiesc și muncesc 
oamenii muncii din R.F.G.

„Salariul mediu al celor aproape 21 
de milioana de muncitori vest-germani, 
se arată în ziar, era în 1961 de 465 
de mărci. Dar trebuie să se știe că 
există astăzi în Germania occidentală 
ceva mai mult de 1 000 de persoane 
ale căror venituri au depășit un mi
lion de mărci. Ctflva indivizi posedă 
capitaluri care depășesc 100 de mi
liarde de mărci. Ei au dobîndit Imen
sele lor bogăfii prin exploatarea mun-

;___»»»—-•- —-

din discuțiile cu locatarii, noi, proiec- 
tanjii, avem multe de învăjat", spune 
arhitectul Böcker,

2/3 din noile construcții se reali
zează din prefabricate, cu metode in
dustriale. De aceea — subliniază ar
hitectul Strobl — o orientare greșită

De la corespondentul nostru

poate fi cu greu remediată în cursul 
consfrucjiei. Studierea proiectului pe 
teren, găsirea celor mai bune solujii 
în taza de proiect ne ajută să evităm 
greșelile,..

Cele două bulevarde vor fi în cu- 
rînd terminate. La Sfraussbergerplafz 
se înalță acum viitorul hotel interna
tional „Berlin-Turist" cu restaurantul 
„Moskau“ și marele cinematograf 
„Kino 600“. Pe Alexanderstrasse, para
lel cu linia căii ferate electrice, se ter
mină construcția unui bloc de 10 etaje 
care va forma un unghi cu „Casa în
vățătorului", dînd o nouă perspectivă 
vechii piefi comerciale Alexanderplatz.

în clădirea cu formă de templu an
tic din Insula Muzeelor se află o expo
ziție interesantă: schijele arhitectului 
Schinkel. După aceste schițe au fost 
construite 30 de clădiri monumentale în 
Berlinul de altădată. Majoritatea erau 
situate în așa-zisul Forum care con
centra opera, biblioteca de stat, uni
versitatea și muzeul cel vechi. Distruse 
în timpul războiului, unele din aceste 
consfrucfii au fost refăcute. Altele sînt 
în curs de restaurare, în același stil 
în care au fost construite. Toate la un 
loc vor contribui la înfrumusețarea as
pectului urbanistic al orașului.

— Acesta va fi un nou Forum al ști- 
Infei și culturii R. D. Germane — ne 

al P.M.R., ai guvernului și ai Con
siliului de Stat, reprezentanți ai Li
gii de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob* 
ștești, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, acade
micieni și alți oameni de știință si 
cultură, studenți din țările Africii 
care studiază în țara 
riști.

Au luat parte șefi
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma- 

(Agerpres) 

lor cu cărți, discuri, a panourilor 
cu caricaturi, cu mărci pentru ii. 
lateliști cu ștampilă specială, era 
animație deosebită.

Prima zi a programului s-a ca
racterizat prin bogate și variate 
competiții sportive. In cea de-a 
doua zi s-a desfășurat un intere
sant program cultural. .Ansam
blul de artă populară „Lowicz" din 
Polonia, Teatrul cehoslovac de 
pantomimi și alte formații artis
tice au cucerit publicul. Marea 
sărbătoare a ziarului „Volksstim
me" s-a încheiat cu un ieeric joc 
de artificii.

irai și de muncă 
occidentală

citărilor din propria lor fără ți prin 
războaiele de jaf duse de către im
perialiștii germani timp de un secol".

„Creșterea înfricoșătoare a ac
cidentelor de muncă, subliniază ziarul, 
este o dovadă palpabilă a condițiilor 
grele de muncă șl a intensificării aces
teia. In zece ani numărul muncitorilor 
a crescut în Bavaria cu 53 la sută, în 
timp ce tn aceeași perioadă numărul 

crescut cu 
nemiloasă, 
in ce mal 
continuă a 
da cumpă-

accidentelor de muncă a 
197 la sută. Exploatarea 
cheltuielile militare din ce 
ridicate, duc la scăderea 
nivelului de viață. Puterea 
rare a mărcii vesf-germane a scăzut 
cu 20 la suiă din 1958“.

spune pe șantier inginerul constructor 
Wedermayer — care va cuprinde săli 
de lectură și prelegeri, instituții cultu
rale dolate cu confortul modern. 
Din Forum, spre Friedrichstrasse, vor fi 
refăcute și alte clădiri. Apoi urmează 
clădirile moderne de pe Unter den Lin
den ale unor ministere și altor instituții 
centrale, ambasade etc. Iar Friedrich
strasse, lărgită și modernizată, va de
veni unul din centrele comerciale ale 
capitalei. Blocurile cu locuințe se vor 
înălja pe un bulevard circular, în jurul 
nucleului propriu-zis al capitalei noas
tre socialiste...

Acest adevărat avînf al reconstruc
ției nu se referă numai la locuinfe și 
clădiri publice. în același timp se 
înnoiesc bulevarde, străzi și șosele, li
nii de căi ferate electrice, metroul.

★
Azi, călătorul care coboară din avion 

și pornește pe autostrada ce duce prin 
Altglienicke spre Berlin, vede șoseaua 
netedă și alături valuri uriașe de pă- 
mînt, dovadă că drumul a fost de cu- 
rînd amenajat. în Berlin, de asemenea, 
peste fot te înfîmpină semne ale noului 
— macarale turn purtînd plăci prefabri
cate cu uși și ferestre montate, schele 
și ziduri roșii ce cresc cu repeziciune.

„Berlinul construiește în ritm rapid”, 
scria deunăzi un ziar din capitală. A- 
ceasfa înseamnă 25 000 de apartamente 
în 1962, plus 56 noi obiective indus
triale, complexul Academiei de Științe 
de la Adlershof și clădirea Poștei cen
trale.

O asemenea muncă intensă cere li
niște și pace. Aceasta este dorința fier
binte a întregii populafii a R. D. Ger
mane. Planul construcției Berlinului 
democrat, elaborat de P.S.U.G., este 
planul întregi' republici.
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Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace

ULTIMELE STIR!

Un eveniment care va infiueoța pozitiv 
asupra tratativelor de dezarmare

un eveni-

- Declarația lui John Bernal
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite : Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace care va 
avea loc la Moscova „este
ment care va exercita o Importantă 
Influență pozitivă asupra 
tratative cu privire la dezarmare", a 
declarat John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii, pentru buletinul informa
tiv al Comitetului 
rarea păcii.

actualelor

sovietic pentru apă-

„Disputa 
poate

Arătînd că la Congres vor participa 
oameni de pe cele cinci continente, 
oameni care reprezintă diferite mișcări 
și organizații, John Bernal a subliniat : 
„Nu a mal existat nlclcînd o întilnlre 
pentru dezarmare și pace atît de gran
dioasă șl reprezentativă".

John Bernal și-a exprimat convinge
rea că
un pas înainte In îndelungata luptă 
pe care o duce întreaga omenire pen
tru a bara calea

„Congresul va însemna încă

războiului".

istorică dintre capitalism și socialism 
fi rezolvată prin întrecere pașnică“

congres. Autorul articolului subli
niază că puterile occidentale nu 
manifestă intenția de a ajunge la 
un acord cu privire la dezarmare. 
Dimpotrivă, scrie el, Statele Unite, 
cu sprijinul Angliei, au reluat expe
riențele nucleare în atmosferă, dînd 
prin aceasta o lovitură grea trata
tivelor internaționale cu privire la 
dezarmare.

Diego Montana subliniază că nu
mai prin dezarmare este posibilă 
coexistența pașnică. Disputa istori
că dintre capitalism și socialism 
poate fi rezolvată prin întrecere 
pașnică. Aceasta, o cer toate, po
poarele iubitoare de pace.

I

O La 1 iulie a plecat din portul 
japonez Yokohama spre Uniunea So
vietică delegația poporului japonez 
la Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace, condusă de 
Iositaro Hiranp, președintele Comi
tetului japonez pentru apărarea 
păcii.

Solii poporului japonez la congres 
au fost conduși de locuitorii orașu- 
lui-port Yokohama. La mitingul 
care a avut loc în port, în numele 
Comitetului japonez de pregătire a 
Congresului mondial pentru dezar
mare generală și pace a luat cuvîn- 
tul cunoscutul filozof japonez 
K. Ianaghida. Convocarea Congresu
lui mondial de la Moscova, a decla
rat Ianaghida, dovedește că forțele 
păcii au crescut cu mult mai mult 
decît acele forțe care, în pofida ce
rerilor popoarelor iubitoare de pace, 
încearcă să dezlănțuie un îngrozitor 
război nuclear.

BOGOTA 1 (Agerpres). — Idei
le apropiatului Congres mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova se bucură de 
un larg răsunet în Columbia. în ora
șele și satele Columbiei au fost ■ 
discutate larg telurile și sarcinile 
congresului. Au fost aleși 25 de 
delegați care vor pleca în curînd 
la Moscova pentru a demonstra nă
zuința poporului din Columbia de a 
lupta pentru preîntîmpinarea peri
colului unui război nuclear.

Unul din membrii delegației co
lumbiene, profesorul Diego Montana, 
scrie într-un articol publicat în ziarul 
„Voz de la Democracia“ că își pune 
speranțe deosebit de mari în acest

• Reprezentanți ai partidului 
vest-german Uniunea germană a 
păcii vor participa la Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace. Delegația- va ți condusă de 
Lorenz Knorr, membru al directo
ratului partidului.

Intr-o declarație pentru presă 
Uniunea germană a păcii arată că 
intenționează să continue eforturile 
pentru realizarea unor acțiuni con
crete și rapide în favoarea dezar
mării în Germania. Congresul de la 
Moscova, se spune în declarație, va 
îndeplini o misiune cu caracter po
litic și educativ, explicînd oameni
lor din întreaga lume primejdia pe 
care o reprezintă cursa înarmărilor 
și mobilizînd opinia publică la lupta 
împotriva politicii cursei înarmări
lor și a războiului rece.

ULTIMELE ȘTIRI

Imagini din viața internațională
m
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această ordine de idei 
Noua Zeelandâ au ex- 

„nemulțumlrea lor

60 000 de meialurgiști 
' / din Peru în grevă

HAVANA 1 (Agerpres). — După 
cum relatează din Lima coresponden
tul agenției Prensa Latina, la 30 iunie 
60 000 de metalurgișfi din Peru au 
declarat grevă în semn de solidari
tate cu tovarășii lor din orașul Oroya, 
care lucrează la întreprinderile socie
tății nord-americane „U. S. Cerro de 
Pasco Copper Company". La 23 iunie 
aceștia au declarat grevă, cerînd con
cedierea unuia din directori — un 
nord-american — pentru comportarea 
sa brutală față de muncitori.

Federația minerilor și metalurgișfl- 
lor a avertizat că dacă acest conflict 
nu va fi aplanat imediat, greva poate 
să se extindă și în alte regiuni ale 
țării.
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,,Spania - 
în ajunul

un vulcan
erupției"

f Corespondentul din Madrid al 
( ziarului „Liberation" scrie în-‘ „•

tr-unul din reportajele sale inti
tulate „Spania după 25 de ani“ : 

„Teroarea, arestările, 
le și amenințările sînt 
dinea zilei în mai toate 
și provinciile spaniole.

( prin provincia Oviedo, am întîl-
■ nit un comer
ciant, o veche cu
noștință a mea. 
După ce am 
schimbat cu el 
cîteva cuvinte, 
mi-a atras aten
ția să nu vorbesc prea tare 
deoarece s-ar putea să a- 
vem neplăceri cu poliția. «Aici 
toată lumea tace, spunea el. 
Dacă poliția vă va interoga 
este în interesul dumneavoastră 
să nu spuneți ce ați văzut, de
oarece s-ar putea să aveți ne
plăceri. Aici poliția arestează 
zilnic multă lume și torturează 
îngrozitor. Nu poți să scoți o vor
bă deoarece poliția...» Și dis
cuția ar mai fi continuat poate 
cîteva minute dacă tocmai în a- 
cel moment, pe lîngă noi nu ar 
fi trecut încoace și încolo cîțiva 
indivizi care ne examinau a- 
tent. Am înțeles neliniștea inter
locutorului meu și m-am despăr
țit cu regret de el*.

„Pe toate străzile orașului, pe 
toate drumurile de țară, relatea
ză în continuare corespondentul, 
în toate gările și uzinele, poli
ția în uniformă ca și poliția se
cretă franchistă organizează ra
zii, arestînd toate persoanele 
^suspecte* adică în special 
membrii conducerii partidelor os
tile regimului franchist, precum și 
pe organizatorii și conducătorii 
marilor greve generale care, re-

torturi- 
la or- 
orașele 
Trecînd

cent, tim,p de aproape două luni 
au zguduit întreaga economie 
spaniolă, au pus la grea încer
care regimul fasciet al lui 
Franco“.

„Aproape în fiecare zi, scrie 
corespondentul, se pot vedea 
plecînd din gările spaniole tre
nuri de marfă cărora li se ata
șează vagoane

,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllh.

Răsfoind presa străină

cu arestați. Nu
mai din bazinul 
carbonifer Mie
ros am văzut a- 
tașîndu-se unui 
tren de marfă 
vagoane în care 
erau înghesuiți 

de mineri arestați, tri- 
închisoarea Valladolid, 
fost întemnițați condu- 

1958,

lui Himmler“.
cu toate că amenințările, 
și închisorile funcționea- 
plin, remarcă corespon-

peste 550 
miși spre 
unde au 
cătorii marilor greve din
spre închisoarea Carabanchel 
din Madrid sau spre beciurile 
Direcției generale a poliției pen
tru „interogatoriu“. De aici foarte 
rar scapă cineva nemutilat.

Poliția franchistă este organi
zată aproape exact după chipul 
și asemănarea poliției hitleriste 
și folosește aceleași metode de 
represiune pe care le foloseau 
oamenii

„Insă 
torturile 
ză din
dentul, oamenii muncii din Spa
nia nu se lasă intimidați*.

„Țara, unde pînâ nu de mult 
se părea că nu se întîmplă ni
mic, scrie în încheiere corespon
dentul, clocotește astăzi din nou 
ca un vulcan în ajunul erupției. 
Un întreg popor nemulțumit și a- 
suprit nu poate fi ținut în lan
țuri de un regim pe care nu l-a 
dorit și pe care îl urăște, oricît 
de bine ar funcționa poliția, ar
mata și închisorile franchiste*.

• Consiliul Adunării de la Accra 
„O lume fără bombe’’ a hotărît să 
trimită la Congresul mondial pen
tru dezarmare generală șl pace de 
la Moscova o delegație oficială alcă
tuită din două persoane. Adunarea 
va fi reprezentată de Boateng 
(Ghana), secretar general al Comi
tetului de pregătire a Adunării, și 
de dr. Baffu, prorectorul Universi
tății de științe naturale și tehnice 
„Kwame Nkrumah” din Kumasi.

PARIS 1 (Agerpres). — La 
nie s-a încheiat la Bruxelles 
rința de trei zile a miniștrilor țărilor 
Pieței comune, consacrată aderării 
Angliei la acest bloc închis. In re
latările lor agențiile de presă fac 
aprecieri cît se poate de sumbre 
asupra rezultatelor conferinței. „Tra
tativele s-au încheiat într-o atmos
feră apropiată de criză, neiilnd rea
lizată nici un fel de înțelegere'', 
„La conferința miniștrilor țârilor Pie
ței comune și Angliei nu s-a ajuns 
la nici un acord", „După părerea 
delegaților, tratativele care au 
rat două zile și jumătate au 
sterile''. Aceste fraze abundă 
știrile transmise din Bruxelles 
agenția France Presse.

în cursul conferinței a fost discu
tată problema exportului de produ
se agricole de către trei țări ale 
Commonwealthului — Canada, Aus
tralia și Noua Zeelandă. In prezent 
o cantitate considerabilă de pro
duse agricole este importată din a- 
ceste țări fără taxe vamale în An
glia.

După aderarea Angliei la Piața 
comună, potrivit condițiilor tratatu

lui de la Roma, ea va trebui să ma
joreze taxele vamale externe pen
tru țările care nu fao parte din Pia
ța comună. Acest lucru va da o lo
vitură puternică țărilor Common- 
wealthului și va provoca majorarea 
prețurilor 
Anglia.

Recent 
Australia 
primat Angliei 
profundă”.

Edward Heath, care reprezintă 
Anglia la tratativele de la Bruxel
les, a căutat fără succes, după cum 
anunță agențiile de presă, să obți
nă garanții pentru cele trei țări ale 
Commonwealthului. Dar Anglia n-a 
reușit să obțină nici un fel de ga
ranții pentru aceste țări.

Această problemă a fost lăsată 
din nou pe seama miniștrilor ad- 
juncți cărora nici nu li s-au dat di
rective concrete.

Următoarea conferință a miniștri
lor Pieței comune care va discuta 
în continuare condițiile aderării An
gliei a fost iixată pentru 18—19 
iulie.
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DE CE S-AU „SUPĂRAT" 

UNELE ZIARE AMERICANE 
PE INDIA

DELHI 1 
publică din 
campania 
reacționare 
intensificat 
cuvîntarea rostită de primul minis
tru Nehru la 23 iunie în parlament 
cînd acesta a criticat cu vehemen
ță politica S.U.A. și Angliei față de 
India, și îndeosebi, în asemenea pro
bleme ca Goa și Kașmir. Comenta
torul ziarului indian „Expres“ 
scoate în evidență „atitudinea me
reu ostilă a americanilor“ față de 
India, „declarațiile deșănțate și a- 
menințătoare ale unor senatori și ale 
presei“.

Comentatorul subliniază că aceas
tă ostilitate a fost provocată de po
litica de neutralitate pe care o pro
movează India.

Comentatorul diplomatic al ziaru
lui „Free Press Journal“ ajunge la 
aceeași concluzie. „Neutralitatea ac
tivă a Indiei, al cărei’ inițiator este 
primul ministru Nehru, scrie el, este 
supusă din nou la încercări. State
le Unite ale Americii “ 
Unit caută în prezent să slăbească 
politica care a suportat deja încer
cările vremii“.

Ziarul „Searchlight" analizează 
relațiile americano-indiene în legă
tură cu discutarea problemei Kaș- 
mirului în Consiliul de Securitate. 
Ziarul scrie : „în primul rînd, ne-am 
dat seama din nou de uimitoarea 
perseverență a atitudinii prietenești 
a Uniunii Sovietice față de noi. Ea 
ne-a demonstrat că adevăratul prie
ten la nevoie se cunoaște. în al doi
lea rînd, India și-a dat seama de 
două ori că S.U.A. și Anglia nu nu
tresc sentimente prietenești față de 
India. în problema Goa ele au pre
ferat Portugalia, iar în problema 
Kașmirului au sprijinit Pakistanul".

(Agerpres). — Opinia 
India este indignată de 
antiindiană a presei 

americane, care s-a 
în mod deosebit după

și Regatul

numeroMB 
orașe din Italia 
au avut loc In ul
tima vreme „mar
șuri ale păcii".

In fotografia 
de sus : aspect 
de la „marșul 
păcii" desfășurat 
Ia Florența.

Eroina luptei 
de eliberare a 
poporului nige
rian, DJamila Bou- 
pacha, vorbind 
la un miting 
din cartierul Ben 
Aknoum din Al
ger. Ea a chemat 
cetățenii cartie
rului să participe 
în număr cît mai 
mare la referen
dum spre a-sl ex
prima prin votul 
lor hotărîrea de 
a Înfăptui auto
determinarea ță
rii. (fotografia a- 
lăturată).

Uneltirile colonialiștilor belgieni în Ruanda
NEW YORK 1 (Agerpres). — Au 

trecut numai trei zile de la adopta
rea de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărîrii cu privire la re
tragerea trupelor belgiene din Ruan
da Urundi în decurs de o lună după 
proclamarea independenței Ruandei 
și Burundei. Colonialiștii însă au și 
început să caute diferite pretexte 
pentru a se eschiva de la îndepli
nirea acestei hotărîri.

După cum transmite coresponden
tul agenției United Press Internatio
nal, în cercurile informate din Ki
gali — capitala Ruandei — s-a a- 
nunțat că trupele belgiene vor ră-

mîne în Ruanda încă o jumătate 
de an.

în cadrul unui interviu acordat 
corespondentului U.P.I., președinte
le Ruandei, Gregoire Kayibanda, a 
declarat că trupele belgiene nu vor 
fi retrase nici după termenul limi
tă—• 1 august — fixat de O.N.U.

Aceste trupe ar fi, chipurile, nece
sare pentru a preîntîmpina vărsă
rile de sînge dintre triburile Bahutu 
și Batusti. Se știe însă că în ultimii 
trei ani s-a produs o agravare a con
flictului dintre aceste triburi toc
mai ca urmare a politicii promova
te de „tutorii" belgieni.
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MFRUl, ÎN ZIUA REFER ENDE Ml!LIII

lupta
a po-

în tot

din ajun oamenii s-au odihnit pu
țin ; în sunetele instrumentelor mu
zicale arabe ei s-au întîlnit în piețe, 
au dansat, au cîntat marșuri ostă
șești. La Alger în Casbah, cartier 
cu populație arabă, toate stră
zile și casele sînt împodobite. Tine
retul poartă bonete jumătate albe, 
jumătate verzi. Deasupra miilor de 
trepte ce urcă spre casele cocoțate 
pe deal, steagul alb-verde cu steaua 
și semiluna roșie flutură aproape la 
fiecare fereastră, 
multe ferestre în

M-am oprit la 
de vot din acest
multe sînt instalate în școli. Nu mi-

Și sînt atît de
Casbah...
numeroase centre 
cartier. Cele mai

(

Șomeri sud-coreen! partlcipanjl les a domonefrațio de protMt împotriva condițiilor mizere 
vlațâ șî a terorii pdlițlste.

---------------------------- ■ - .....................         r -

Corespondență telefonică 
de la Rocher Noir

atît de 
de cor- 
instalat

Populația Algeriei a trăit cu in
tensitate ziua istorică de 1 iulie. Mi
lioane de bărbați și femei s-au pre
zentat în fața urnelor pentru a vota 
în cadrul referendumului cu privire 
la autodeterminarea Algeriei. Vota
rea s-a transformat în întreaga țară 
într-o adevărată sărbătoare.

Bucuria pe care a trăit-o astăzi 
poporul algerian a fost împărtășită 
de popoarele iubitoare de libertate 
și pace din întreaga lume, care și-au 
manifestat solidaritatea cu 
eroică pentru independență 
porului Algeriei.

Operația votării a decurs
cursul zilei într-o atmosferă de calm 
și ordine. Centrele de vot s-au des
chis'la ora 7 dimineața, ora locală. 
Am avut prilejul să citesc, înainte 
de a telefona la București a- 
ceastă corespondență, relatarea u- 
nui trimis al agenției France 
Presse despre desfășurarea votului. 
Remarcile lui sînt semnifica
tive : „In toate cartierele arabe 
este o afluență spectaculoasă. Sute 
de persoane s-au strîns cu cî
teva ore înainte în fața centre
lor de vot așteptînd deschiderea 
scrutinului. Mulțimea votanților de 
pe străzile Algerului este 
densă îneît trebuie reținută 
doane ale F.L.N. care s-au 
în fața birourilor de vot..."

La Alger ca și în alte localități 
aceste cordoane sînt constituite din 
oameni neînarmați — lucru care 
ilustrează cel mai bine atmosfera 
pașnică în care se desfășoară scruti
nul.

In toate localitățile regiunii Ka- 
bylia, școlile care sînt centre de vot 
sînt asaltate de mulțime, se văd fe
mei și țărani îmbrăcați în costume 
pitorești. Deosebit de entuzias
tă a fost atmosfera la Alger : mii 
de oameni au așteptat în soare 
ceasuri întregi ca să voteze ; pe 
străzi, pretutindeni, ghirlande alb- 
verzi, culorile steagului algerian; în 
jurul centrelor de vot — forfotă ; 
camioane străbat străzile și șoselele 
cu tineri strigînd „Trăiască pacea l”,
Trăiască Republica Algeria !”.
'Am vizitat centrele de vot din Al

ger, am străbătut orașul în lung și 
în lat, am fost într-o serie de loca
lități din afară, în sate. In noaptea

jiseră încă zorii și sute de oameni 
așteptau la rînd în fața lor. La 
centrul cu nr. 25 din strada Soc- 
gemah, două șiruri lungi : unul spre 
dealul cartierului, altul înspre mare. 
In toate sălile de clasă, în jurul ur
nelor instalate aici, pe jos erau a- 
runcate numai buletine portocalii : 
cele pe care figurează cu litere 
mari cuvîntul „Nu". In schimb nici 
un buletin alb. Buletinele albe sini 
acelea care poartă răspunsul „Da". 
Oamenii intră pentru cîteva clipe în 
cabină și readuc de acolo plicul al
bastru în care au introdus buletinul. 
Plicul este pus apoi în urnă. Cînd 
au intrat în sală 
două buletine. Pe 
aruncă. Nu ascund

La Bab-el-Oued,
lui unde O.A.S.-ul a fost stăpîn săp- 
tămîni la rînd, se vorbește de o 
participare însemnată la vot a eu
ropenilor rămași. Sînt în general oa
meni în vîrstă. Pe Rue de Norman
die, centrele de votare din patru 
arondismente au fost grupate sub un 
mare șopron. Ca să ajung acolo am 
trecut pe lingă mai multe școli arse. 
Metoda „pămîntului pîrjolit", fiind 
aplicată aci cu strășnicie, îi împie
dică astăzi chiar pe europeni să vo
teze într-un local adecvat.

li s-au dat cele 
cel portocaliu îl 
că votează „da", 
o parte a orașu-

Cum am arătat și în coresponden
țele precedente, în rîndurile multir 
europeni au avut ecou declarațiie 
conducătorilor algerieni care ax 
subliniat că, în viitorul stat alge- 
rian, populația, indiferent de ori
gine, naționalitate și religie, se v| 
bucura de deplină egalitate în drep 
turi, eforturile comune ale tuturo\ 
fiind necesare pentru crearea une\ 
patrii independente, prospere.

...La centrele de vot am văzui 
mulți algerieni veniți de departe pe 
drumuri anevoioase de munți, din 
așezări uitate de lume.

— Nu se putea să lipsesc de la 
un asemenea act istoric, mi-a spus, 
Mahomed Aissaoi scuturîndu-și pra-1 
ful de pe veșminte. „Da”-ul fiecă
ruia dintre noi cîntărește foarte 
mult astăzi. E ca o piatră pusă la 
temelia unei case.

Și Mahomed Aissaoi se duce să 
ia plicul albastru de pe masa unde 
este așezată urna. I se oferă cele 
două buletine. Pe cel portocaliu îl 
aruncă de la început. Peste cî
teva clipe, cu o anumită solemni
tate, depune — cum spunea el — 

piatra de temelie.
Votînd pentru independența țării 

patrioții algerieni își amintesc de 
drumul greu, dureros, pe care au 
trebuit sări străbată pentru a ajunge 

pînă aici, la data de 1 iulie 1962, de 
unde privesc către ziua de mîine cu 
speranță în viitorul care se deschide 
înaintea patriei lor noi, libere, suve
rane.

...La Rocher Noir, sediul execu
tivului provizoriu și al comisiei cen
trale de control a referendumului, 
prin difuzoare se anunță din ceas în 
ceas situația în privința procentu
lui celor care s-au prezentat la vot. 
In general în cele mai multe regiuni, 
la prînz 50 la sută din alegători vo
taseră și de fiecare dată crainicul 
anunța următoarele : „ambianță 
bună, disciplină”.

In multe locuri votarea a luat 
sfîrșit cu mult timp înainte de ora 
închiderii sediilor de vot. Primele 
rezultate urmează să fie cunoscute 
în dimineața de luni iar rezultatul 
definitiv îl vom cunoaște la 3 iulie.

TUDOR VORNICU
1 lulle 1962

La cel de-al VIII-lea Congres 
„U.N.I.M.A.", desfășurat la Var
șovia, au parlicipat 300 de con
ducători ai teatrelor de păpuși 
din 30 de țări printre care și R. P. 
Romînă. în fotografie : o ima
gine a sălii congresului, în 
timpul dezbaterilor.

Al XVill-lea Congres al P. C.
din Uruguay

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — 
La 29 iunie la Montevideo s-a des
chis cel de-al XVIII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Uruguay. 
Pe ordinea de zi a congresului figu
rează raportul de activitate al Co
mitetului Central (Lupta clasei mun
citoare și a întregului popor Uru
guayan pentru unitatea forțelor pro
gresiste, pentru pace și eliberare 
națională, apărarea și lărgirea liber
tăților democratice, revendicările 
oamenilor muncii și progresul so
cial) ; Partidul comunist și lupta 
pentru unitatea muncitorească-țără- 
nească, pentru reforma agrară ; 
Alegerea Comitetului Central al 
partidului.

Congresul a fost deschis de cel 
nai vechi membru al partidului — 
3esar Reyes Daglio. Raportul de 
țctivitate al Comitetului Central a 
ost prezentat de Rodney Arismencli, 
|rim-secretar al C.C. al P.C. din 
țruguay.I •o-«

Scurte ș t î r i

MOSCOVA. La Universitatea de 
sit din Moscova de pe colinele 
Lțnin s-au încheiat la 30 iunie lucră
rii celui de-al cincilea Seminar in- 
tenațional al profesorilor de limbă 
riiă din institutele de învățămînt 
superior din țările socialiste.

1ONN. Partidul vest-german U- 
ninea germană a păcii a cerut de- 
miia lui von Merkatz, ministrul 
petru problemele Bundesratului și 
laederelor, care a rostit recent la 
Mdrid un discurs favorabil regi
muri fascist al lui Franco.

■WASHINGTON. Comisia pentru 
enegia atomică și Ministerul de 
Răzoi al S.U.A. au anunțat că la 
30 inie în regiunea insulei Christ- 
masa fost efectuată cea de-a 24-a 
explzie nucleară în atmosferă. A- 
ceasi a fost una dintre cele mai pu- 
ternie explozii din seria experien- 
țelornucleare efectuate în prezent 
deSttele Unite în Oceanul Pacific. 
Instaația nucleară a fost lansată 
din sion.
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