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in interiorul ziarului :

• Ne scriu secretarii 
organizațiilor de bază 
(pag. 2-a).

• „Unchiul Vania” de 
A. Cehov la Teatrul „C. 
Nottara” (cronică de A. 
Băleanu) (pag. 2-a).
• De la corespondentul 

nostru la Praga, H. Li
man : în vizită la Mu
zeul tehnic (pag. 3-a).

• Sport (Meciuri in
ternaționale ale fotbaliș
tilor romîni ; S-au în
cheiat „europenele” de 
box de la Moscova ; 
Campionatele mondiale 
de lupte libere) 
3-a).

© E. Soran : La 
șima, pe locurile 
tragedii (pag. 4-a).
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LUCERNĂ ȘI PORUMB 
CU LEGUMINOASE 

PENTRU MASĂ VERDE

Să valorificăm din plin 
toate resursele de nutrețuri

Aprovizionarea ritmică cu nutre
țuri și hrănirea rațională repre
zintă condiția principală pentru 
înmulțirea rapidă a efectivelor de 
animale, pentru sporirea produc
ției de lapte, carne, lînă, ouă. Iată 
de ce este important ca toate gos
podăriile colective și de stat să 
acorde o mare atenție ba
zei furajere. Se pot asigura sorti
mentele necesare de nutrețuri 
și se pot crea rezerve prin folosi
rea mai intensivă a suprafețelor 
furajere și printr-o valorificare 
mai deplină a diferitelor resurse, 
ce se succed neîntrerupt începînd 
din această lună și pînă toamna, 
în mod deosebit se pune proble
ma găsirii unor metode mai efica
ce de asigurare și folosire a nu
trețului verde, finului și nutrețu
rilor suculente pentru iarnă.

pînă la începutul lunii septem
brie. în condițiile de secetă de la 
șes din anul 1962, pășunatul pe 
munte a fost prelungit pînă la 20 
septembrie.

în perioada de ținere a oilor la 
munte s-a obținut o cantitate de 
peste 36 000 litri lapte, iar tinere
tul taurin a realizat un spor de 
creștere în greutate de 500 g în 
medie pe zi.

Totodată, s-a constatat că prin 
întreținerea pe timpul verii la 
munte se întărește constituția ani
malelor, acestea consumă și valo
rifică mai bine nutrețurile după 
ce sînt coborîte la șes.

o bogata baza furajera
Experiența anilor din urmă ne-a învă

țat că asigurarea bazei furajere este o 
treabă de care trebuie să ne ocupăm 
încă din primele zile ale primăverii. 
Peste puțin timp vom începe recoltatul 
celor 180 ha trifoi, 27 ha lucernă și mai 
multe hectare cu borceag și mazăre pe 
care le vom însiloza în cea mai mare 
parte. Ne-am îngrijit și de creșterea pro
ducției de masă verde pe pășune. Aceasta 
a fost din vreme curățată și fertilizată 
cu urină de grajd. Pășunatul îl facem 
acum pe parcele.

Aceste măsuri și altele pe care le vom 
lua pe parcurs, ne vor da posibilitatea 
să creștem un număr sporit de animale 
cu o bună productivitate.

Ing. SILVIU CÄTUNÄ 
G.A.C. Coșteiu, raionul Lugoj
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CUM SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM 
ȘI SĂ FOLOSIM PĂȘUNILE

Pentru îmbunătățirea pășunilor 
din zona de deal și de munte, lu
crările de curățire a mușuroaielor, 
grăpat etc. sînt foarte bune, dar 
nu sînt suficiente. Principala mă
sură de sporire a cantității de iar
bă pe pășuni și mai ales de îm
bunătățire a compoziției floristi
ce o constituie îngrășarea. îngră
șămintele minerale date pe pășuni 
s-au dovedit deosebit de eficace. 
Pînă la asigurarea acestora în can
titățile necesare avem Ia îndemînă 
un mijloc care dă rezultate tot a- 
tît de bune, 
cient folosit 
nerațional.

Este vorba 
malele, prin 
tirlirea cu oile, aceasta se practi
că pe scară mai largă, dar tîrlirea 
cu taurinele este prea puțin utili
zată. Experiența multor gospo
dării colective arată că 100 de 
taurine care schimbă locul de o- 
dihnă pe pășune Ia fiecare două 
nopți, pot 
bălegar și 
ce duce la 
iarbă.

Pe lîngă 
fel de important este să folosim 
rațional iarba de pe pășunile îm
bunătățite. Un număr tot mai 
mare de gospodării colective s-au 
convins de avantajele pe care le 
oferă în practică pășunatul siste
matic pe tarlale și pe categorii 
de animale.

O mare însemnătate are folosi
rea cît mai rațională a pășunilor 
de munte care contribuie și la 
rezolvarea problemei hrănirii și 
întreținerii peste vară a tineretu
lui taurin și a oilor din gospodă
riile situate în zonele de șes. Ba
zele experimentale Fundulea și 
Săftica ale Institutului central de 

, cercetări agricole au organizat 
începînd din anul 1959 pe o supra
față de 300 ha pășune din masi
vul Gîrbova și 200 ha în muntele 
Păduchiosul din Bucegi, tabere de 
vară pentru tineretul bovin și 
pentru ovine. Aici s-au construit 
două adăposturi de taurine și o 
stînă model. Pășunile sînt situate 
la o altitudine cuprinsă între 
1 400—1 600 m. Acolo unde a fost 
posibil, pe muntele Păduchiosul, 
s-au aplicat îngrășăminte minera
le, iar pe suprafețele greu accesi
bile s-a practicat tîrlitul cu oile 
și cu taurinele. în felul acesta, 
producția de iarbă pe pășuni a 
sporit, încît s-a putut mări încăr
carea pășunii cu pînă la o unitate 
vită mare la un hectar. Pășunatul 
s-a făcut pe tarlale repartizate pe 
specii și categorii de animale în 
mod diferențiat. Animalele trimi
se de baza experimentală Fundu
lea, în număr de 3 500 ovine din 

1 600 oi cu lapte și 200 tau- 
au fost hrănite pe pășune 

prima

dar care este insufi- 
satt folosit în mod

de îngrășarea cu ani- 
tîrlire. în ce privește

asigura circa 30 000 kg 
urină pe hectar, ceea 
dublarea producției de

sporirea producției, la

Este cunoscut că în zonele 
cîmpie, nutrețul verde se asigură 
prin sistemul conveierului. în mul
te părți însă schemele de conveier 
aplicate nu sînt cele mai cores
punzătoare, deoarece în compo
nența lor intră pe suprafețe prea 
mari plante cu randamente de nu
mai 2 500—3 000 unități nutritive 
la ha, cum sînt secara, borccagu- 
rile, topinamburul și altele. Pro
blema asigurării nutrețului verde 
în aceste zone trebuie să fie re
zolvată pe căi mai sigure și mai 
eficace decît pînă acum. Aceasta 
se poale realiza prin cultivarea 
plantelor de mare productivitate, 
cum sînt lucerna și''porumbul, 
care folosesc bine îngrășămintele 
și apa cînd se face irigarea. Aceste 
culturi de bază se completează cu 
secară și borceaguri pe suprafețe 
limitate, în miriștea cărora se sea
mănă apoi porumb furajer. Sis
temul se practică de cîțiva ani la 
Fundulea cu rezultate bune.

în condițiile de la Fundulea, nu
trețul verde se asigură în princi
pal prin lucernă și prin porumb 
semănat în amestec cu legumi
noase. Aceste plante asigură 80 la 
sută din nevoia de masă verde 
pentru hrana animalelor. Pentru 
producerea lor sînt necesare nu
mai 0,4 ha de fiecare vacă. De la 
începutul lunii mai, lucerna verde 
se asigură aproape fără întrerupe
re prin folosirea ei în mod eșalo
nat pe parcele. Timpul necesar 
între două cicluri de folosire este 
de 21-25 zile la lucerna irigată și 
de 30-35 la cea neirigată.

De la data de aproximativ 20 
iunie începe furajarea cu porumb 
verde semănat în rînduri dese și 
în amestec cu mazăre. Mai de
parte. lucerna se completează cu 
porumb semănat în rînduri rare, 
singur sau în amestec cu soia, 
cultură principală și dublă. în 
condiții de irigare lucerna și po-

Prof. dr. GHEORGHE BAIA, 
Ing, ION ARIEȘANU 

de la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice

Insilozări timpurii
Gospodăria noastră are un sector 

zootehnic dezvoltat : 800 taurine, 2 700 
ovine, peste 1 400 porcine și cîteva mii 
de păsări. Consiliul de conducere se o- 
cupă îndeaproape de asigurarea cantită
ții de furaje necesare întregului efectiv. 
Pentru acest an s-a stabilit să însilo- 
zăm în medie cîle 10 tone furaje de fie
care vacă și 5 tone pentru fiecare oaie. 
Este prevăzut în plan să însilozăm o 
mare cantitate de furaje și pentru porci, 
păsări. Noi am început de pe acum în- 
silozarea unor furaje. Am însilozat 70 
tone de lucernă în amestec cu secară. 
Continuăm cu însilozarea lucernei în a- 
mestec cu diferite ierburi.

DUMITRU BINIȘOR 
președintele G.A.C. „Unirea 

Principatelor” Goicea Mare, 
raionul Segarcea

(Continuare în pag. IlI-a)

Ultimele pregătiri. Peste puțină vreme acest nou car
gou de 4 500 tone va fi lansat la apă.

Complexe comerciale în construcție
La Bîrlad, în apropierea Fabricii de rulmenți, a 

început construcția unui complex comercial, care va 
cuprinde un magazin alimentar, o cofetărie, un bu
fet, o unitate de desfacere a legumelor și fructelor, 
un centru de pîine și un magazin 
menaj. De asemenea, în noile 
cuințe din Iași, precum și la Paș
cani, sînt avansate construcțiile al
tor- complexe comerciale, 1 fiecare 
cu cîte 6—8 unități de produse in
dustriale, alimentare și de alimen
tație publică. în ultimii 5 ani, în 
orașele regiunii Iași au fost date în 
folosință aproximativ 250 de maga
zine noi și unități de alimentație pu
blică, iar peste 300 au fost moderni
zate și reprofilate. (Agerpres)
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Se 
forajul

extinde 
cu turbina

; sondelor ce se forează 
în regiunea Oltenia se

Majoritatea 
în prezent . ! 
sapă cu turbina. în luna aprilie și în 
primele două decade ale lunii mai, 
forajul cu turbina a reprezentat 72 la 
sută din volumul lucrărilor, fapt ce a 
făcut ca în perioada respectivă să se 
depășească planul cu mai mult de 
3 000 metri. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut sondorii din cadrul Trus
tului Craiova, unde turbina a fost folo
sită la aproape trei sferturi din volumul 
de foraj realizat de la începutul anului. 
Față de anul 1959 — cînd sondorii din 
Oltenia au folosit pentru prima oară 
turbina — anul acesta viteza de lucru 
este cu aproape 50 la sută mai mare, 
productivitatea muncii a crescut cu o 
treime, iar prețul de cost s-a redus cu 
16 la sută.

(Agerpres)

Economii ale laminatorilor
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — Anul acesta lami- 

nalorii de la Uzina de tablă subțire din Galați și-au 
propus să realizeze 3 milioane de lei economii peste 
plan, la prețul de cost. Organizîndu-și mai bine 
munca, aplicînd operativ in producție propunerile de 
perfecționare a tehnologiei de fabricație, reducînd 
unele cheltuieli neproductive și gospodărind cu chib
zuință metalul, ei au reușit să obțină în primele 5 
luni economii în valoare de peste 2 milioane lei. în 
uzină au fost economisite în această perioadă în
semnate cantități de platină. Schimbul maistrului 
Emanoil Folea a redue consumul de platină cu 8 ki
lograme pe tona de tablă. Laminatoirii Vasile But- 
naiu, Ion Chirica, Dumitru Vjlăsceanu, Anghel Pe- 
trică și Coman Neagii au produs numai tablă de 
bună calitate.

Expoziție
Duminică, s-a 

deschis într-una 
din sălile muzeu
lui regional expo
ziția „Urme de 
cultură materială 
pe vatra orașului 
Timișoara din
timpul comunei pri
mitive pînă la 
mijlocul 
al XIX-lea”. 
prezentate 
din piatră 
topoare de 
ceramică, 
ale vechii cetăți a 
Timișoarei, arme, 
obiecte de podoabă 
etc.

pînă 
secolului 

Sînt 
unelte 
și os, 

bronz, 
stampe

Brădet din 
Curtea de 
se află o 
balneo-cli- 

ape
sulfuroa-

în așteptarea 
oaspeților
CURTEA DE AR

GEȘ (coresp. ,,Scin- 
teii”). — în loca
litatea 
raionul 
Argeș 
stațiune
materică cu 
minerale 
se, recomandate în 
tratarea bolilor reu. 
matice, artrite in- 
fecțioase, boli de 
ficat. Stațiunea își 
așteaptă oaspeții. 
Capacitatea ei a 
crescut în acest an 
cu încă 70 de 
locuri. în stațiune 
s-a amenajat și un 
frumos parc în 
suprafață de 2 000 
mp. Oaspeții au |a 
dispoziție o biblio
tecă cu mii de vo
lume, precum și 
un club.

aceste
Pregătite cu perseve-

Duminică, la Bacău

Concurs „Cineșiie, cîștigă“
La Alba Iulia s-a desfășurat dumi

nică un concurs „Cine știe, cîștigă“ or
ganizat de Comitetul pentru cultură și 
artă și Consiliul agricol raional 
Alba în scopul îmbogățirii cunoștințe
lor colectiviștilor în domeniul zooteh
niei. Au concurat crescători de animale 
din 14 G.A.C. cu sector zootehnic mai 
dezvoltat, printre care cele din comu
nele Mihalț, Vintu de Jos, Teiuș, Cis- 
teiu, Calda de Jos. Participan
tă la temele concursului : „Să ne 
însușim metode noi de creștere a ani
malelor" și „Să folosim cele mai va
loroase metode în creșterea păsărilor“ 
au dovedit o bună pregătire.

Brigăzi științifice la sate
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — în 

comuna Fundata, situată în munții 
Brunului, la o altitudine de peste 
1000 metri, a poposit duminică dimi
neața o brigadă științifică. Ingineri, 
medici, agronomi și alți specialiști din 
brigadă au explicat locuitorilor unele 
probleme de agrotehnică, medicină, 
dînd totodată răspunsuri la întrebări 
privind situația internațională. Echi
pele artistice, care au însoțit brigăzile 
științifice, au prezentat programe.

La G.Ä.S. Sînandrei, regiunea Banat, a început recoltarea orzului 
semănat pentru masă verde, care se dă tocat în hrana animalelor.

Cînd a luat iiință oțelăria electrică, părea 
un simplu atelier neînsemnat, copleșit de 
măreția celor două oțelării Martin. Oamenii de 

aici erau stăpîniți de un sentiment ciudat. A- 
veau impresia că sînt așezați undeva la „peri
feria“ producției de oțel a Hunedoarei.

Inginerul Gheorghe Niță, șeful oțelăriei, zîm- 
bea îngăduitor.

— S’tați să începem treaba — spunea.
Primele șarje elaborate au arătat că unii din 

oamenii oțelăriei nu prea stăpîneau cum tre
buie tainele oțelului. „Veteranii“ oțelăriej — 
Gheorghe Furtună, Florian Jurca, Traian Iov, 
Florian Haiduc și alții — își mai aduc și azi 
aminte de greutățile întîmpinate pe atunci.

Acesta a fost începutul. în acel an — 1958 
— oțelării secției au rămas datori cu multe 
tone de oțel. Indicele de productivitate a 
muncii nu a fost realizat. Experiența primu
lui an de muncă a pus în fața oțelarilor o sea
mă de probleme. Organizația de partid, abia 
înfiripată, și-a propus să le ia pieptiș, să le 
găsească rezolvare.

S-a pornit în primul rînd de la oameni. Ei 
trebuiau să se convingă de importanța muncii 
lor, să vadă în oțelărie locul de unde trebuie 
să plece spre uzinele de mașini din țară felu
rite oțeluri de înaltă calitate. Inginerul Gheor
ghe Niță a părăsit biroul și s-a instalat pe 
platformă, acolo unde era mai necesară pre
zența lui. A calculat șarje, a cîntărit feroaliaje, 
a pus mîna chiar pe lopată. Oamenii au prins 
să înțeleagă mai bine rostul lor la cuptoare. A- 
desea își ziceau : „Dacă șeful e aici și zi și 
noapte înseamnă că e treabă serioasă"...

Gheorghe Furtună era pe atunci prim topi- 
tor. Experiența cîștigată la un cuptor electric 
de proporții reduse, sau poate un înăscut simț 
al oțelului, l-au situat de la început printre cei 
mai buni. Echipa lui a fost prima care s-a în
chegat puternic, în care disciplina s-a stator
nicit pentru totdeauna. Ordonată, bine organi
zată, „formația“ lui Furtună a făcut un pas 
rapid înainte în muncă. Șarjele elaborate

erau de bună calitate, procentul de rebuturi 
mult scăzut. După Furtună au urmat și alții : 
Florian Jurca, Traian Iov, Florian Haiduc... 
Cursurile de calificare cuprindeau aproape în
tregul colectiv.

S-a acționat energic și hotărît in multe direc
ții. Atmosfera se „încălzise'. Oamenii nici n-au 
băgat de seamă cum trecuse anul. In fierbin
țeala muncii aproape că nici n-au bănuit rezul
tatele mari de ansamblu, cu care aveau să în
cheie planul anual : sporul ‘ de producție era

însemnări ' despre munca 
oț.elarilor hunedoreni

de peste 7 000 de tone. Productivitatea muncii 
— cu 18 la sută mai mare, costul tonei de 
oțel — cu 40 de lei sub cel planificat. A scă
zut rebutul, a început elaborarea unor mărci 
de oteluri superioare.

XA nii care au urmat au însemnat, în conti- 
nuare, pași hotărîți și siguri înainte. Măr

turie stau cele cîteva grafice așezate în biroul 
inginerului Niță. Linii colorate reprezintă princi
palii indicatori de plan și evoluția lor. E plăcut 
să le urmărești dinamica. Merg ascendent de la 
o lună la alta, de laiun an la altul, fără nici o 
coborîre. Să citim ce s-a înscris pe aceste gra
fice, comparativ cu 1958 : producție — mai mult 
cu aproape 18 000 de tone de oțel ; sporul pro
ductivității muncii — 54,8 la sută ; rebutul — 
redus la 2,33 la sută ; prețul de cost — redus în 
fiecare an cu 20—40 de lei pe tonă față de cel 
planificat. Pe grafice nu stă scris saltul făcut 
de oțelari în domeniul calității. S-a redus la 
zero cantitatea de oțeluri cu carbon obișnuite, 
nerentabile pentru cuptoarele electrice. Cîteva 
zeci de mărci de oțeluri speciale, cu calități 
superioare, se elaborează curent. Oțelurile de 
rulmenți, sape cu role pentru foraj, osii de va
goane sau oțelurile de înlocuire sînt mărci care 
nu mai prezintă dificultăți de ordin tehnologic.

F

Examenele !
rență în săptămîni și luni de studiu în 
laboratoare și biblioteci, lîngă planșeta 
de desen sau în hala unei uzine, ia- 
tă-le din nou prezente în viața universi
tară a Capitalei ca și a celorlalte cen
tre studențești din țară.

...Ora 8. Pe culoare și în sălile de 
curs ale Institutului agronomic „N. 
Bălcescu“ animația obișnuită s-a potolit. 
Ici-colo, grupuri de studenți discută în 
șoaptă, așteptînd sosirea profesorilor. în 
sala în care grupa nr. 2202 a anului II 
de la Facultatea, de horticultură dă 
examen la „Pedologie“, o hartă repre- 
zentînd tipurile și unele proprietăți ale 
solurilor din țara noastră indică dome
niul pe care l-au studiat cei 26 de mem
bri ai grupei. Răspunsurile sînt sigure, 
prompte, argumentate științific. Iar în 
carnetele de student sînt consemnate 
concluziile — multe note bune.

Viitorul inginer Gheorghe Izverceanu 
e pasionat de meseria pe care și-a 
ales-o. înainte de a veni la facultate a 
lucrat mai mulți ani ca muncitor horti
col. El știe că tipurile și compoziția 
chimică a solului reprezintă factori 
hotărîtori pentru plante. De aceea a 
studiat cu atenție problemele de pedo
logie ; la examen s-a prezentat foarte 
bine, obținînd nota 10. Și alți colegi ai 
săi, examinați cu aceeași exigență deî E

ăflâ ricine vine Pentru prima oară în oțelărie 
“0*și privește graficele își va spune : „Desi

gur, s-au adue îmbunătățiri, s-au făcut investi
ții, altfel nu se putea realiza un asemenea pro
gres“... Adevărat, s-au adus îmbunătățiri, s-au 
făcut investiții. Dar odată cu aceasta, oțelării 
au investit în procesul de producție experiența 
și priceperea lor, spiritul inovator, elanul lo.r în 
muncă.

...Florian Jurca, un om la 30 de ani, — trecut 
prin filiera : ucenic, topitor, prim-topitor, mais
tru, maistru principal — aduce la cuptoare ne- 
astîmpărul în căutarea noului, grija pentru 
soarta fiecărei șarje, de la încărcarea în 
cuptor și pînă la turnarea și laminarea ei. După 
îndelungate studii, după o bogată școală prac
tică, a găsit noi procedee tehnologice de ela
borare și turnare a oțelului pentru rulmenți.

Florian Haiduc, „bătrînul" prim-topitor, ajuns 
la oțelăria electrică după ce a părăsit meseria 
grea de ghiftar la furnale — meserie cu totul 
dispărută azi în condițiile tehnicii moderne —• 
transmite oamenilor din jurul său calmul, price- 
peiea de a simți dintr-o privire toj ce se pe
trece în cuptor. Pare uimitor aoeet om munci
tor, care vorbește despre oțelurile speciale cu 
competența unui maistru.

Simion Tătaru, venit în toamnă de la Cîmpia 
Turzii, (urmează școala serală de maiștri) 
aduce între noii săi ortaci elanul molipsitor al 
omului pentru care munca la cuptor este o plă
cere de care nu se poate lipsi.

★
Și astăzi oțelăria electrică pare la prima ve

dere un atelier simplu, neînsemnat, copleșit de 
proporțiile celor două oțelării Martin. Dar oa
menii de aici nu mai încearcă sentimentul că 
s-ar situa undeva la „periferia" oțelului. Dim
potrivă. In puținii ani care au trecut, din fabri
carea oțelurilor de înaltă calitate ei au făcut 
un titlu de justificată mîndrie.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

In ciuda ploii care a căzut în tot 
cursul zilei de ieri, .ji care a împiede
cat multe din manifestările programa
te, oamenii muncii din orașul Bacău 
au căutat să-și petreacă totuși ziua de 
odihnă în mod cît mai plăcut și mai 
util.

înainte de amiază, la clubul Fabri
cii de hîrtie și celuloză „Steaua Ro
șie" s-a desfășurat faza orășenească a 
celui de-al 7-lea concurs al formațiilor 
de artiști amatori, la care au luat 
parte numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Fabrica „Steaua Ro
șie" și din cartierul respectiv. Pe scenă 
au prezentat programe artistice corul 
Sindicatului învățămîntului, brigada 
artistică de agitație și soliștii Sindica
tului sanitar, brigada artistică de agi
tație și soliștii Trustului de alimenta
ție publică etc.

într-o sală alăturată, un mare nu
măr de părinți au asistat la serbarea 
de sfîrșit de an a elevilor din primele 
două clase ale școlii de 8 ani din ace
lași cartier.

Atît înainte, cît și după amiază, nu
meroși cetățeni ai orașului au vizitat 
Muzeul regional și Expoziția de artă 
a pictorului Vasile Melica, deschisă cu 
cîteva zile în urmă într-una din sălile 
muzeului.

Mulți muncitori și tehnicieni din o- 
raș și-au petrecut timpul la cluburile 
întreprinderilor „Partizanul", „Proleta
rul“ și altele.

Seara, numeroși băcăoani au asistat 
la concertul simfonic dat în sala Tea
trului de stat de către Filarmonica din 
Bacău.

Sărbătoarea cintecului
ORADEA (coresp. 

„Scînteii”). — In sala 
de festivități a Școlii 
pedagogice din Ora
dea s-a desfășurat du
minică faza raională 
Oradea a celui de-al 
7-lea concurs al forma

fiilor artistice de ama
tori. Cu acest prilej s-au 
întrecut zeci de forma
lii de coruri, dansuri, 
brigăzi artistice de agi
tație, soliști vocali și in
strumentiști din comu
nele raionului, între care

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii“

și dansului
Sălard, Nojorid, Diosig 
și allele. Cele mai bune 
formafii artistice au pre
zentat apoi un reușit 
program cultural artistic 
Pe estrada din parcul 
„Bălcescu” din oraș.

zile, printre studenți
profesor, au demonstrat cunoașterea 
profundă a unor probleme de bază. 
Au mai primit nota 10 studenții Cons
tantin Scrieciu, Atena Dumitriu, Otilia 
Dobrescu, Mircea Giuglan etc. De alt
fel, 80 la sută din efectivul grupei a 
obținut note bune și foarte bune.

La Institutul de petrol, gaze și geo
logie, studenții — viitori ingineri spe
cializați în exploatarea și întreținerea 
mașinilor și utilajelor din schele petro
liere și rafinării — au alte domenii de 
activitate decît ale colegilor de la agro
nomie. Le este comună însă perseve
rența cu care își însușesc cunoștințele 
specialității alese, dorința de a deveni 
cadre cît mai bine pregătite pentru eco
nomia socialistă. Examenul la „Tehno
logia construcției de utilaj petrolier“ 
reprezintă pentru grupa nr. 429 a anu
lui IV de la Facultatea de mașini și 
utilaj petrolier, un succes colectiv : toți 
studenții au promovat. Atît la lecții și 
seminarii, cît și în cadrul practicii de 
producție din schelele petroliere de la 
Tîrgoviște și Cîmpina, în excursiile de 
studii făcute la uzinele „1 Mai“ din 
Ploiești, „Hidromecanica“ și „Steagul 
roșu“ din Brașov, studenții din această

★

CLUJ
Duminică dimineața la 

Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“, în sala 21 de la eta
jul I, un grup de studenți 
de la Facultatea de mate- 
matică-mecanică au dat 
examen la cursul de ecua
ții diferențiale. Studenți 
fruntași ca Maria Boca, 
Ștefan Țigan, Gabriel To. 
tolici, Cătălin Gayzago ș.a. 
au obținut nota 10.

Tot astfel, studenții de 
la Facultatea de fizică, la 
examenul de cunoștințe 
industriale, au obținut re-

grupă au fost exemplu de disciplină, 
conștiinciozitate, au dat dovadă de simț 
de răspundere în îndeplinirea îndatori
rilor școlare. Alexandra Sîrbu, Teodor 
Parcanschi, Mircea Florescu, Puiu An
ghel, care au obținut note de 9 și 10, 
sînt cunoscuți nu numai pentru răspun
surile bune la seminarii, ci și pentru 
activitatea desfășurată în cercurile știin
țifice studențești.

...Pe tablă se înșiruiesc coloane de 
cifre, formule matematice, schițe și 
scheme. Alături, cu ajutorul microscopu
lui se determină structura unor metale. 
Studenții grupei nr. 638 de la Faculta
tea de metalurgie a Institutului politeh
nic dau examen la metalurgia fizică. Și 
aici, răspunsurile celor mai mulți ti
neri, apreciate cu exigență de profesori, 
vădesc siguranță, cunoașterea aprofun
dată a problemelor specialității în care 
se pregătesc. Constantin Georgescu, 
Gheorghe Damaschin, Ion Mihăiescu, 
Corneliu Toma și alții, obțin calificati
vul maxim.

Primele examene, primele note bune. 
Sesiunea abia a început...

M. IORDÄNESCU
it

zultate foarte bune, multe 
din notele date de către 
profesori fiind 9 și 10.

GALAȚI
La Institutul pedagogic 

din Galați, studenții din 
anul III au încheiat sesiu. 
nea de examene. Pregătin. 
du-se din timp și sistema
tic, ei au obținut note 
bune și foarte bune în 
proporție de 91,4 la sută, 
iar procentul de promovați 
este de peste 94 la sută.

Succese asemănătoare 
au repurtat în această se

Ar

siune și studenții anilor 
mai mici, mai ales cei de 
la facultățile de filologie și 
matematică.

în prezent, în institut se 
acordă mare atenție desfă
șurării în bune condiții a 
cursurilor de pregătire a 
absolvenților în vederea 
examenului de stat. Aceste 
cursuri sînt organizate din 
inițiativa conducerii facul
tăților și cuprind prelegeri 
de sinteză ținute de către 
cadrele cu cea mai bună 
experiență pedagogică de 
la disciplinele de, specia
litate.

Aspect din timpul examenului de metalurgie fizică susținutAspect din timpul examenului de metalurgie fizică susținut de stu
denți ai anului III de la Facultatea de metalurgie din cadrul Institutu
lui politehnic București. (Foto . M. Andreescu(
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La redacția ziarului nostru sosesc în ultimul 
timp un număr tot mat mare de scrisori de la 
secretarii organizațiilor de bază. Multe dintre

ele relatează despre experiența dobîndită de 
organizațiile de bază in conducerea activității 
economice din industrie și agricultură, în în-

Cum ne-am repartizat munca

în cadrul biroului
Se știe că afirmarea rolului con

ducător al organizațiilor de bază în 
viața economică și social-culturală, 
nivelul activității lor depind în mă
sură însemnată de munca birourilor 
organizațiilor de bază. De aceea 
consider că este binevenită publica
rea în paginile „Scînteii" a mai mul
tor articole cu privire la activitatea 
birourilor organizațiilor de bază. 
Am citit cu interes articolul ,Esen 
țialul — munca vie cu oamenii”, a- 
părut în „Scînteia“ nr. 5887, în care 
era înfățișată experiența mai multor 
birouri.

Aș vrea să vă împărtășesc unele 
aspecte din munca noastră. Noi a- 
cordăm o atenție deosebită organi
zării muncii în cadrul biroului. Sin
tern nouă membri în biroul organi
zației de bază, majoritatea munci
tori, un tehnician și un inginer. Noi 
ținem seama de principiul muncii 
colective atît în elaborarea hotărî- 
rilor, cît și în exercitarea contro
lului asupra înfăptuirii lor.

Pentru a putea îmbina cît mai 
bine munca colectivă cu răspunde
rea personală, ne-am îngrijit ca fie
care membru al biroului să aibă a- 
tribuții și sarcini precise. în repar
tizarea atribuțiilor, biroul a ținut 
seama de pregătirea, experiența și 
aptitudinile membrilor săi. Tov. 
Cristache Hampel este locțiitor al 
secretarului și mai răspunde și de 
educarea noilor membri și candidați 
de partid.

Responsabilul cu propaganda și agi
tația, tov. Nicolae Marinescu, este 
absolvent al Universității serale de 
marxism-leninism de pe lîngă Comi
tetul orășenesc P.M.R.-București. 
Tov. Dan Cristache a primit sarcina 
să se ocupe de problemele organi
zatorice, deoarece în munca de șef 
al brigăzii de Ia atelierul de tensio
metre, brigadă evidențiată oe uzi
nă, a dovedit mult spirit de iniția
tivă, pricepere și aptitudini organi
zatorice. Celorlalți membri ai birou
lui le-au fost încredințate sarcini le
gate de dorrțeniile propagandei și a- 
gitației, conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de masă și altele.

Experiența dovedește că membrii 
biroului reușesc să îndeplinească 
cu atît mai mult succes atribuțiile 
ce le revin, cu cît se sprijină pe mai 
mulți membri de partid.

Biroul organizației a analizat re
cent cum se ocupă conducerea uzi
nei de introducerea procedeelor 
tehnologice noi. Pentru a putea 
prezenta în fața biroului un referat 
cît mai bun, tov. ing. Teodor Gor- 
ceag, membru al biroului organiza
ției de bază a întreprins din timp, 
un studiu minuțios, cu ajutorul 
unui colectiv format din comuniști 
cu experiență. Membrii colectivului 
au participat la unele consfătuiri de 
producție, au stat de vorbă cu mun
citorii. cu maiștri și ingineri. Stu 
diul a scos la iveală numeroase po
sibilități pentru aplicarea unor pro
cedee moderne de fabricație mo
dernizarea unoT produse etc. Apli
carea măsunlot propuse în ședința 
de birou a contribuit la introduce
rea unor procedee tehnologice noi, 
care au permis creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor.

Membrii biroului conlucrează 
strîns, se sprijină și se controlează 
reciproc în muncă ; obișnuim să ne

informăm sistematic asupra modu
lui cum am organizat — fiecare în 
domeniul său de activitate — înfăp
tuirea sarcinilor stabilite în planul 
de muncă.

Cînd viața ridică noi probleme ce 
trebuie rezolvate operativ, ne întîl- 
nim cîte 2—3 membri ai biroului — 
care lucrăm în același sector sau în 
sectoare vecine — și stabilim anumi
te măsuri Pînă nu de mult gazeta de 
perete „Agitatorul” nu apărea cu re
gularitate ; colectivul gazetei nu a- 
corda suficientă atenție calității ar
ticolelor. Tov. Marinescu, responsa
bil cu propaganda și agitația, și alți 
doi membri ai biroului, au ajutat o- 
perativ colectivul gazetei de perete 
să-și organizeze mai bine activita
tea, să-și îmbunătățească munca cu 
corespondenții voluntari.

Repartizarea precisă a sarcinilor 
în cadrul biroului ne permite să cu
prindem diferitele laturi ale activi
tății din uzină.

CRISTACHE URLUCEANU 
Uzina de mecanică fină 

București

Una din sarcinile principale care 
stă în centrul atenției organizației 
de bază nr. 1 de la turnătoria Uzi
nelor de tractoare Brașov este în
deplinirea sarcinilor de plan la 
toți indicatorii. Biroul organiza
ției de bază a îndrumat conduce
rea sectorului să defalce planul de 
producție pe maiștri, schimb, ma
șină și om cu 3—4 zile înainte de 
începerea lunii, dîndu-se astfel po
sibilitate muncitorilor să cunoas
că fiecaie din timp sarcinile de 
plan pe care le are de îndeplinit, 
Organizația de bază se îngrijește 
ca grupele sindicale să organizeze 
cît mai bine consfătuirile de pro
ducție. Cu o zi sau două înainte 
de ținerea consfătuirilor de produc
ție, membrii biroului, împreună cu 
orgahizatorii grupelor sindicale stau 
de vorbă cu responsabilii de bri
găzi și cu șefii de echipe pentru 
a-i ajuta să ridice problemele cele 
mai importante.

Repartizați pe schimburi, mem
brii biroului — Costache Bahrim,

al activității noastre

drumarea muncii cultural-educative, în organi
zarea mai bună a vieții interne de partid.

Publicăm mai jos cîteva din scrisorile primite.

îndeplinirea planului —obiectiv principal

Luminile Oneștiului

Grijă deosebită față de noii membri

și candidați de partid
Mai mult de jumă

tate din numărul mem- 
brtlor și candidaților 
de partid din organiza
ția de bază de la „mon
taj electric D. E“ — U- 
zinele „Electroputere“ 
Craiova au o vechime 
în partid de 1 pînă la 
4 ani. Este firesc, deci, 
ca biroul organizației 
de bază să se îngrijeas
că de educarea parti
nică a noilor membri și 
candidați de partid.

Unul din membrii bi-. 
roului, tov. Stelian Ste
garii, are sarcina să se 
ocupe în permanență 
de nou membri șt can
didați de partiel, El in
formează periodic bi
roul asupra felului cum 
se desfășoară munca 
de educare comunistă 
a acestora. Sistematic 
problema este analizată 
în ședințe de birou și 
în adunările generale 
ale organizației de 
bază.

Pentru cunoașterea 
temeinică a prevederi
lor Statutului P.M.R., a 
structurii organizatori
ce a partidului și a nor
melor vieții de partid 
șt pentru dezvoltarea 
conștiinței lor socia
liste, cei 10 candidați 
participă la cercul de 
studiere a Statutului 
P.M.R., țar noii mem
bri de partid primiți în 
acest an studiază în di
ferite alte cercuri și 
cursuri ale învățămân
tului de partid în ra
port cu pregătirea lor.

Biroul organizației de Nicolae, Bercă^ Robert 
bază s-a interesat în- ” " 
deaproape de partici
parea la învățământul 
de partid a candidați
lor și noilor membri 
de partid, de felul 
cum ei studiază mate
rialul bibliografic 
cum aplică 
cele învățate 
narii.

Candidații 
membri de 
participă activ la viața 
organizației de bază, 
la dezbaterea si la re
zolvarea problemelor 
economice și ale vieții 
de partid. Pentru a 
spori simțul de răs
pundere al candidaților 
și noilor membri de
partid, biroul a re
partizat fiecăruia sar
cini concrete. Periodic, 
controlăm felul cum ei 
fac față sarcinilor pri
mite și îi ajutăm să le 
îndeplinească. Obișnu
im ca, imediat ce bi
roul Comitetului orășe
nesc de partid Craiova 
confirmă hotărîrea or
ganizației de bază cu 
privire la primirea ți
nui candidat de partid, 
să încredințăm unui 
comunist cu experien
ță în producție și cu o 
bună pregătire politică 
și ideologică sarcina de 
a se ocupa de viitorul 
membru de partid. A- 
cesta îl ajută în pe
rioada stagiului de 
candidat să-și ridice ni-

în 
în

și

t Șt 
viață 
semi-

noit 
partid

Toth, Ion Viță și alții 
cu stagiu îndelungat 
în activitatea politică 
și profesională au ob
ținut rezultate bune 
educarea comunistă 
candidaților.

Noi ne îngrijim 
educarea noilor mem
bri șt candidați nu 
numai în uzină, ci și în 
afara ei. Recent, din 
inițiativa biroului or
ganizației de bază, a 
fost vizionat în colectiv 
filmul „Lupeni 29" ; 
după vizionare au fost 
organizate convorbiri 
despre conținutul fil
mului. în timpul liber 
membrii 
de partid merg în co
lectiv și la spectacole 
de teatrul

Pentru viitor ne-am 
propus să organizăm o 
excursie cu candidații 
și cu noii membri de 
partid la Muzeul de is
torie a P.M.R., la mu- 
zețti Doftana și în alte 
locuri legate de trecu
tul de luptă al partidu
lui. Vom continua să 
organizăm mai multe 
conferințe și expuneri 
pe teme politice și pro
fesionale, care să asi
gure pregătirea multi
laterală a noilor mem
bri și candidați 
partid.

SEBASTIAN 
GH. STANCIU 

Uzinele „Electroputere" 
Craiova

re
a

de

I

și candidații

Petre Chicuș, Ion Huștiu — ajută 
conducerea sectorului să organi
zeze exemplar procesul de produc
ție, veghează la respectarea disci
plinei socialiste a muncii. Pentru 
a nu avea goluri de lucru între 
schimburi, am propus conducerii 
sectorului să organizeze preluarea 
lucrului din mers. în scopul cu
noașterii cit mai temeinice de că
tre toți muncitorii a situației în
deplinirii planului de producție și 
a altor sarcini, în timpul pauzei 
de la jumătatea schimbului, meș
terul, reglorul sau un responsabil 
de brigadă informează pe munci
tori asupra tuturor problemelor 
producției la ordinea zilei.

Pentru a informa pe membrii bi
roului și cadrele cu munci de răs
pundere pe linie profesională asu
pra celor mai importante proble
me ale producției, în fiecare sîm
bătă dimineața, înainte de începe
rea programului, șeful atelierului 
ține un raport operativ. El arată 
cum s-a desfășurat activitatea de 
producție în săptămîna care a 
trecut și în ce direcție trebuie 
îndreptată atenția în săptămîna 
următoare. Este scoasă în evidență 
experiența bună și se stabilesc 
măsuri pentru înlăturarea defi
ciențelor. Problemele discutate în 
aceste ședințe operative sînt adu
se la cunoștința agitatorilor de 
către secretarul organizației de 
bază. Metodele înaintate de mun
că ale evidențiaților în producție 
sînt popularizate la gazeta de pe
rete; cei care fac lucru de mântu
ială sînt satirizați prin caricaturi 
la gazeta de perete și la postul 
U.T.M. de control.

în afară de analizele periodice în 
cadrul biroului organizației de 
bază și adunării generale, obișnuim 
să informăm operativ membrii și 
candidații de partid asupra mersu
lui îndeplinirii planului de produc
ție.

Toate acestea contribuie ca 
munca de partid desfășurată în 
sprijinul producției să fie eficace, 
rodnică. S-a îmbunătățit continuu 
procesul de fabricație. Au fost in
troduse noi metode tehnologice care 
asigură ridicarea calității produse
lor și creșterea productivității mun
cii. în atelierul de formare s-a reu
șit să se obțină o soluție care, su
flată pe suprafața formelor, per
mite ca timpul de curățire a piese
lor să fie redus cu 25 la sută.

Vom acorda și în viitor o aten
ție sporită îmbunătățirii calității 
produselor noastre, pentru a asi
gura îndeplinirea exemplară a pla
nului și economisirea unor canti
tăți sporite de metale.

PRIN SCURTAREA TIMPULUI 
DE INTERVENȚII LA SONDE. 
Brigăzile de intervenție din schela 
Băicoi sînt bine înzestrate cu scule 
și dispozitive de mică mecanizare. A- 
provizionarea cu materiale și piese 
de schimb se face în bune condiții. 
Pentru folosirea rațională a timpului 
de lucru se întocmesc grafice pro
filactice de intervenții la sonde, în 
care se prevăd zilnic operațiile ce 
trebuie executate de fiecare brigadă 
în parte.

Datorită acestor măsuri, în perioa
da ce s-a scurs de la începutul anu
lui timpul de intervenție la sonde a 
fost redus, în schela Băicoi, cu 4 la 
sută față de normele tehnice. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 2,38 
la sută și s-au realizat economii su
plimentate la prețul de cost în va
loare de peste un milion lei.

CU MICROFONUL PRINTRE 
CONSTRUCTORI. Colectivul care 
realizează emisiunile locale ale cen
trului de radioficare Brăila se depla
sează cu microfonul printre construc
torii de pe șantierele brăilene. Recent 
a avut loc emisiunea „Cu microfo
nul printre constructorii de nave" 
de la Șantierul naval „1 Mai“.

In cadrul emisiunii au vorbit la 
microfon despre experiența cîștigată 
în producție constructorii Nicolae 
Bratu, Andrei Arghiros, Vlad Con
stantin, maistrul Ion Voicu și ingine
rul Mircea Pustelnicu.

■AMBARCAȚIUNI PENTRU O- 
LIMPIADĂ. Făuritorii de ambarca
țiuni sportive de la Reghin și-au cu
cerit cu prilejul diverselor întreceri 
sportive un binemeritat renume. în 
prezent, la secția ambarcațiuni se e- 
xecută o nouă comandă importantă : 
28 de caiace de cîte 4 plus 1 și 2 
plus 1 persoane, canoe de cîte 1 plus 
2 persoane, 8 schifuri și o barcă cu 
vele, denumită „Olandezul zbură
tor“, pentru sportivii noștri care vor 
participa la concursurile nautice din 
cadrul Olimpiadei de la Tokio.

,.Meșterul
...strică, drege de fri

că“ — spune o zicală 
mai veche, care nu se 
mai potrivește celor de 
la „Întreprinderea de
reparații avto-4“ din
Iași. De cînd s-au în
mulțit reclamațiile că
reparațiile făcute sînt de 
proastă calitate, iar une
le remedieri au început 
să se facă în contul ce
lor vinovați, s-a trecut la 
un nou sistem mai in
genios : se schimbă ma
șinile cu totul. Ai dat la 
reparat un camion uzat, 
(ex, mașina nr. 26 985 
Sți.), primești altul îna
poi- și mai uzat. Meta
morfoza are loc după o 
serioasă depășire a ter
menelor, prin simpla 
mutare a numărului de 
la mașinile date în repa
rație.
Exces de politețe...

...reciprocă manifestă 
conducerile sfaturilor 
populare din Băicoi și 
Țintea pe seama drumu
lui desfundat care duce 
spre sectorul de foraj 
Liliești, Întreprinderea 
minieră „Carpați“ și „E- 
nergo-Montaj“. Cei de la

Sfatul popular al comu
nei Țintea nu repară 
drumul, deși trece prin 
localitatea lor, ca să 
nu-i jignească pe cei din 
Băicoi, care îl folosesc 
mai mult. Cei de la 
Băicoi socot că ar fi ne
potrivit să se ames
tece in treburile interne 
ale celor de la Țintea...

Aviz

La Tg. Jiu
...s-a introdus experi

mental, doar pe cîteva 
străzi, un sistem moder
nizat de iluminat. El 
constă din cîteva opera
țiuni pe faze mai impor
tante. a) Se scoate re
țeaua de iluminat elec
tric veche, de pe străzi
le „23 August“ și „9 
Mai“ și se fac pregătiri 
pentru cea nouă, b) se 
face o pauză în lucrări 
de șase luni, în care 
timp cetățenii asaltează 
forurile locale cu sesi
zări. c) se reiau lucrări
le, dar se sistează repe
de pe următoarele con
siderente : iarna a tre
cut și lămpile cu gaz 
și-au dovedit pe deplin 
utilitatea, iar pentru ur. 
mătoarele cîteva luni, 
prognoza timpului fiind 
favorabilă, luna și ste
lele vor oferi lumina cea 
mai economicoasă. Se 
spune că acest sistem a 
fost elaborat de Între
prinderea regională de 
electricitate Oltenia.

■oh ' '

...amatorilor! In stația 
Roman se află înmagazi
nată de mai bine de 
șase săptămîni o tocă
toare de nutreț produ
să de uzinele „7 Noiern-, 
brie“-Craiova și expe
diată gospodăriei colec
tive din Poenari. Desti
natarul n-o primește 
(deoarece mai are una), 
expeditorul o refuză, or
ganele de resort păstrea. 
Ză o strictă neutralitate, 
iar stația C.F.R. nu mai 
știe cum să scape de ea. 
Zilele trec și tocătoarea 
stă. In loc să toace un
deva nutrețuri, în jurul 
ei se toacă hîrtie și e- 
nergie de pomană.

(După corespondențele trimise de Orest Ungu- 
reanu — Gura Humorului, Constantin Cristea 
— Băicoi, Teodor Vieru — Roman, un grup de 
cetățeni din Tg. Jiu).

velul politic și profesio
nal. Membrii de partidI

MARIN DOBRE 
turnătoria Uzinelor de tractoare 

Brașov

de

FILME NOI Agendă muzicală
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N o 11 a r aîn timpul
întîmplare 

primului la Teatrul
Interiorul noului magazin de pro duse textile din Pitești.

(Foto : Agerpres)

Milă regească — producție a stu
diourilor bulgare. Scenariul : K. Zida- 
rov. Regia : S. Sîrceadjiev. Creatorii 
filmului aduc pe ecran o 
ce a avut loc 
război mondial,

Pînă mîine — 
iilor maghiare, 
gyösi. Regia : M. Keleti. Acțiunea fil
mului se petrece într-o gospodărie 
colectivă.

Plaja — producție a studiourilor 
italiene. Regia : Alberto Lattuada. 
Filmul, a cărui acțiune se petrece în
tr-o stațiune balneară din Italia, 
demască moravurile lumii burgheze.

Descoperirea lui Julian Böll — pro
ducție a studioului „Defa” Berlin. 
Scenariul : Gerhard Bengsch. Regia : 
Johannes Knittel. Filmul arată cum 
șeful unei brigăzi dintr-o uzină de 
transformatoare ajunge să-și cunoască 
mai bine tovarășii de muncă.

Noua prietenă a tatii — producție 
a studiouriloi „Defa’ -Berlin. Scena
riul : Herrmann Rodigast, Georg Leo
pold. Regia : Georg Leopold. Pornind 
de la impasul în care se află la un 
moment dat o căsnicie veche de 20 
de ani, filthul ridică o problemă de 
etică.

producție 
Scenariul :

a studiou- 
I. Gyön-

In cadrul stagiunii 
permanente a amatorilor

La Teatrul „C. 1. Nottara“ are loc 
astă-seară un spectacol cu piesa „Bă
ieții veseli“ de H. Nicolaide, în inter
pretarea echipei de teatru a sindicatu
lui Consiliului Superior al Agriculturii. 
Regia este semnată de Petre Popa.

La Teatrul pentru tineret și copii, 
artiștii amatori ai Casei de cultură a 
raionului 1 Mai prezintă piesa „Prizo
nierul minciunii sale“ de Smirnova ți 
Kreindler. Regia spectacolului aparți
ne lui Constantin Dinesou,

în mica sală-studio a Teatrului 
„C. Nottara“, înti-o atmosferă de 
teatru „de cameră“, se joacă 
„Unchiul Vania" de Cehov. Cit de 
contemporan sună această piesă 
închinată muncii, creației adevă
rate, respectului față de om, acest 
protest dramatic împotriva umilin
ței și ruginii pe caie le așterne 
o orînduire nedreaptă asupra exis
tenței oamenilor harnici și mo
dești' în piesa lui Cehov vedem 
cum este posibil ca valorile reale 
să umfle un zero, ca sănătatea și 
vigoarea sg întrețină un corp pu
tred, iar munca rămasă în umbră 
să asigure răsfățul flecărelii, în
tr-o societate unde nu omul, ci pro
prietatea este principiul suprem.

Dar deasupra acelei societăți 
triste se ridică filozofia luminoasă 
și profundă a doctorului Aștrov, 
adorația Iții pentru frumos, ura lui 
dîrză împotriva iîncezelii meschi
ne și stupide care înghite șl nimi
cește tot ce e viu, încrederea lui 
stăruitoare în viitor; o încredere 
căîită, inflexibilă în fața înfrînge- 
rilor și dezamăgirilor, convingerea 
superioaiă a omului care q gîndit 
mult despre viață și a infeles-o.

A juca Cehov este un acț de 
cultură. Este o școală a bunului 
gust pentru public, iar pentru ac
tori — o verificare a capacității 
de trăire scenică nefqlsificată, o 
incursiune dificilă în adînaürlle su
fletului omenesc. Rolul titular con
stituie pentru George Constantin 
— după succesul deosebit pe care 
l-a obținut în „Proca“ din „Steaua 
Polară“ — un pas însemnat în ca
riera sa actoricească. Și trebuie 
spus că el a făcut acest pas cu 
maturitate. în interpretarea sa, 
unchiul Vania, sub o aparență 
ștearsă, modestă, respiră o forță

care-l face superior anchilozatului, 
parazitului Serebreakov. E bine 
să-i spunem totodată acestui ac
tor valoros, că are îngă de mun
cit pentru a-și stăpîni pe deplin 
un important mijloc de expresie — 
vocea. La rîndul ei, Liliana Tomes- 
cu a dăruit Soniei un farmec ne
sclipitor, dar autentic, o sincerita
te care te cîștigă, deși nu se dez
văluie 
zori ai 
tacole, 
ral pe 
mentale, ar putea să observe cum 
temperamentul bogat al actriței se 
supune aci unei sobre trăiri inte
rioare. Ludovic Antal posedă un 
glas plin, cald și grav, foarte ne
cesar în rolul lui Astrov, dar i-a 
lipsit strălucirea ideilor acestui 
medic prin intermediul căruia 
Cehov desfășoară pe scenă o lar
gă concepție a înfloririi personali
tății umane. Jocul retoric al lui Au
rel Rogalski a coincis pe alocuri 
cu retorismul propriu personajului 
(Serebreakov), dar cel mai adesea 
a venit în contrast cu cerințele de 
autenticitate și interiorizare ale 
textului cehovian. Eugenia Bădu- 
lescu a adus în scenă frumusețea 
recp, leneșă a Elenei Andreevna 
iar Mihai Herovianu iace o bună 
și discretă compoziție în rolul lui 
Teleghin. Voinițkaia și dădaca Ma
rina, figuri de un colorit foarte spe
cific vieții rusești de la siîrșitul se
colului trecut, n-au căpătat relief 
în interpretarea artistelor Angela 
Teodorescu și — respectiv — Jeni 
Argeșanu. Decorul lui Mircea Ma- 
rosin încearcă să îmbine elemen
te ale cotidianului cu unele inten
ții de stilizare vagi, neconvingă
toare.

Regia (Ion Olteanu) are meritul

]a prima privire; unii regi- 
teatrului care, în alte spec- 
au solicitat-o cam unilate- 
linia exploziilor tempera

de a fi înfruntat cu curaj și cu 
parțiale reușite această piesă „de 
rezistență“ din repertoriul univer
sal. Dacă în spectacol nu există o 
unitate de stil iar interpreții, ade
sea, nu comunică între ei din 
punct de vedere artistic, aceasta 
e fără îndoială o problemă mai 
amplă, care nu putea fi rezolvată 
pe deplin în cadrul muncii de pre
gătire a unui singur spectacol. 
Efortul din ce în ce mai marcat al 
Teatrului „O. Nottara“ pe linia unui 
repertoriu de calitate ar putea fi 
însoțit de progrese similare pe li
nia interpretării, prin eforturile 
unite ale regizorilor pentru omo
genizarea co
lectivului și 
combaterea cli- 
șe-eiloir, prin cul
tivarea spiritu
lui de echipă, 
prin exercițiul 
permanent al 
întregii trupe 
și urmărirea 
dezvoltării fie
cărui actor, prin 
dezbateri crea
toare sincere, 
constructive.

Miercuri, 5 iunie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un concert de muzică de cameră 
organizat de Filarmonica de Stat 
„George Enescu”. Vor interpreta Va
lentin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și 
Radu Aldulescu. în program triouri de 
Beethoven, Arenski și Valentin Gheor
ghiu.

Vineri, 7 iunie, ora 20, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne, Emilia Pe
trescu. Martha Kessler, Ion Piso, Nico
lae Gafton, Marius Rintzler vor susține 
un recital de lieduri. La plan : Hilda 
Jerea. La flaut : Victoria Roman.

Sîmbătă, 8 iunie, ora 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un recital de lieduri și arii din 
opere, dat de Dorothea Palade-Melinte, 
Mariana Stoica, Mireille Constantines- 
cu. Ion Buzea, Mugur Bogdan, Octavian 
Naghiu. La plan Elsa Chioreanu.

TEATRE : Teatrul de Qpera și Balet 
al R. p. Romîne : Récital de canto și 
balet — (orele 19,30). Teatrul de stjt de 
operetă (Sala Teatrului): Săiutvl Ciani- 
tei — (ofele 19,30). Teatrul satiric mu
zical „O. Tanasè“ (Sala Savoy) : Ca la re
vistă — (orélé 20). (Sală’ din Calea Vic
toriei 174) : Expoziția de muzică ușoa
ră — (orélé 20).

inema'

A. BÄLEANU

Liliana 
mescu (Sonia) 
și George Con
stantin (Vania) 
într-o scenă din 
piesa „Unchiul 
Vania",

Illi

...------ - ---------- — •
tu : ruleaza la cinematograful Libertății 
(10; 12,15; ”• •" - —...
Niciodată : 
Maghêru (’ 
PaVël (10,15;
— grădină . 20,15),
20.30) . Căpitanul - -Ttr- 
scop : Patria (9; 11,30; 14; : 
București (8,30; 10,45; (3; :
21.30) , Glț. Doja (9; 11,30;
21.30) Alex. Sahià (9; ”
18,15; 21,15 - grădină 
12.15; 15; 17,15; 19,30 —

ișbuc (9; 11,15; 13,30; 
aja : rulează la S

P. Romîne (orele
bilete 784), Republica (9,30;

VA 21,15), I. C.
16,15; 18,45; 21,15 — gră-

CINEMATOGRAFE : Cerul n-are gra- 
(10; 12,15; 14ri6745;’ïr-'ÏÏiïdinr“2V,30)'. 
” . . ruieazg |a cinematografele

(10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
:; 12; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45 

Floréasca (16; 18,15; 
Frgçasse — çinema- 

" 16,30; 19; 21,15),
15; 17,15; 19,30; 

; 14; 16,30; 19; 
11,15; 13,30; 16; 
20.45), Arta (10; 
grădină 20), G. 
16; 10,15: 20,30), 
Sala Palatului 

Romîne (orele 18 — seria
~_______________11,45-.

16,45 ; 19 • 21,15), I. C. Frimu
... 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15 - gră
dină 20), Ștefan cel Mare (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Miorița (11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20,15), Grivița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Stadionul Giulești (orele 20,15), 
Grădina Progresul (orele 20). Descope
rirea Iui Julian Böll : rulează la cine
matografele V. Alecsâridri’ (10,3o; 16; 
18,15; 20,30), Tineretului (10; 12,15; 16;
f8,15; 20,30), înfrățirea între popoare
(15,45; 18; 20,15). Pînă mîiné : Lumina 
(16; 18,15; 20,36). Mila regească : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 23 
August (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — 
grădină 20), V. Roaifă (10; 12; 16,45; 18,15 
— gradină 20,15). Noaptea pe autostradă: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Volga 
(10; 12,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21), B. De- 
lavraricea (16; 18; 20). Certificatul de 
naștere : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (orele 9,15). Mamelucul : 
rulează în continuare de la orele 11 
pînă lă orele 21 ia cinematograful Alex. 
Popov. Camelia : Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Tinerețea lui Maiakovski ; 8 
Mărite (16; 18,15; 20,3'0 - grădina 20), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Floàréa de 
fier : Olga Banele (15,30; 18 — grădină 
20,30). Balada hüsarilor : Drumul Serii 
(15; 17; 19; 21). Idiotul : rulează la cine
matograful Aurel Vlalcu (16; 18,15; 20,31^,

O viață : Unirea (16; 18,15 — grădină 
20,30). Cînd comedia era rege — Vîrsta 
de aur a coinediei : Cultural (10; 14, 17; 
20). Vîrsta dragostei : Gliilești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30); Toată lumea e nevi
novată : rulează la cinematografele Ilie 
Pintilie (16; 18,15 — grădină 20,30), C-tin 
David (16,30; 18,30; 20.30). Salut viață ! : 
Moșilor (16; 18,15 - grădină 20,30), G. 
Bacovia (15,30, 18; 20.15). Cartouche — 
cinemașcop : Popular (10,30; 15; 17; 19; 
2'1), Grădina’ T. Vladïmlréscu (ôréle 
20.15). Omul amfibie : Munca (16; 18,15; 
.20,30) Raidul vărgat : 16 Februarie (16; 
18; 20). Expresul de seară : T. Vladimi- 
rșșcu (16; 18; â0). Țarctjl : Flacăra (16; 
18,15; 20.30). Feștivalul Chaplin : 13 Sep
tembrie (11,30; 13.45: 16; 18,15; 20 30).
program special pentru copii la orele 
lțl la cinematograful 13 Septembrie. 
Cetatea Hurramzămin — cinemascop : 
Grădina Luceafărul (orele 20). Rocco și 
frații săi — ambele serii ; 30 Decembrie 
(10, 15; 18,30), M. Eminescu (16,30; 20).

TELEVIZIUNE . Orele 19.00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 - Știință șl >rhni- 
că pentru țineietul școlar 19 45 Fil
mul maghiar .M-am săturat de căsnicie". 
21,15 — Muzică distractivă. 21.55 — Tele- 
sport. în încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral umedă șl a continuat să se ră
cească în toate regiunile. Au căzut ploi 
temporare și pe alocuri stîb formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Izolat în mbnți s-a semnalat lapoviță 
și ninsoare. Vîntul a sufiât în general 
potrivit, iar în Muntenia a prezentat 
intensificări din sectorul estic. Tempe
ratură aerului, la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 8 grade la Gheor- 
ghienl și Brașov șl 21 de grade la Be- 
chetu și Sf. Gheorghe-Deltă In Bucu
rești ; vremea a fost umedă și a conti
nuat șă se răcească, cerul fiind acope
rit. A plouat intermitent Temperatura 
maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4. 5 
și 6 iunie’: Vremea continuă să se ră
cească în prima jumătate a intervalului, 
mai accentuat în nordul țării. Cer no- 
ros. Vor cădea ploi mai ales sub formă 
de averse. .Temperatură în scădere la în
ceput, apoi în creștere ușoară.



Meciuri internaționale ale fotbaliștilor romini
| CHORZOW 1Romînia—Polonia 1-1 Anglia

să

BYALISTOCK
Fază din meciul de rugbi Steaua-DinamoRomîma — Polonia 

(juniori) 1-0
Selecționata de juniori a 

i. T. _ _ a susținut

4»_.
Meciuri internaționale ale fotbaliștilor romini

Prima reprezentativă de 
fotbal a țării noastre a fost 
la un pas de realizarea unei 
frumoase victorii pe care, 
după aspectul general al 
jocului prestat, .ar fi tnéri- 
tat-o cu prisosință. Întîl- 
nind ieri după-amiază la 
Chorzow selecționata R. P. 
Polone, fotbaliștii noștri au 

: condüs cu 1—0 pînă în 
liltimul minut de, joc. Ei 
au dominat aproape în to-
talitate pritna repriză, pen
tru ca și în pea de-a doua 
să se inipuna prin nu
meroase acțiuni ofensive. 
Echipa romînă și-a concre
tizat superioritatea în mi
nutul 66. La o frumoasă 
combinație a liniei de atac, 
Constantin a centrat precis 
în fața porții lui Kornek. 
Extremul nostru stînga, 
Haidu, care se afla în careu, 
a intervenit prompt și, 
printr-un plonjon spectacu
los, a înscris cu capul.

Spre sfîrșitul partidei gaz
dele au întreprins cîteva 
acțiuni periculoase, însă

Datcu a prins toate mingi
le. N-a lipsit apoi mult ca 
îri minutul 86 echipa romî- 
Țiă să însorie din noii. Por
tarul polonez a avut însă 
și el o intervenție salva
toare.

în ultimul minut de joc, 
un contraatac al formației 
polonéze a găsit descoperită 
apărarea echipei noastre. 
Cu un șut de la distanță, 
Faber, cel mai bun jucător 
al gazdelor, a reușit 
egaleze.

bucurești] Romînia —
(tineret) 1-0

Om de ispravă, Josef Bozek. S-a co
coțat pe capră, a tras cu nădejde de 
manivele și, cînd s-a pornit aburul mai 
vijelios, mașina s-a pus în mișcare, gî- 
fîind și hurducîndw-se. Zarvă mare pe 
ulițe, la vederea harabalei. Ai fi zis că-i 
o droșqă ■ era descoperită, gonea ca 
beată și mai-mai să-l zboare în slava 
cerului pe bravul Bozek, clacă nu s-ar 
fi încleștat bărbățeșțe ele volan. Teh
nica făcuse un pas înainte, atunci 
în 1815. In pufăitul monstrului cu abur, 
vremea droștilor începea să apună.

U văd aici. în Muzeul tehnic din 
Praga, reconstituit în miniatură. Droșca

Dinamo Bacău-Motor 
Zwickau 4—3

BAC AU (prin telefon).— 
Deși desfășurat pe ploaie, 
meciul internațional dis
putat ieri la Bacău între 
formația locală Dinamo și 
echipa Motor Zwickau 
(R. D. Germană) a atras 
pe stadion un număr în
semnat de spectatori. Sub 
îaport tehnic, partida a 
avut un aspect modest. 

Cea de-a doua repriză a 
fost ceva mai interesan
tă, datorită faptului că 
s-au înscris 7 goluri. 
Scor final 4—3 pentru bă- 
căoani.

R. P. Romîne a 
ieri în Polonia — în locali
tatea Byalistock — un meci 
amical cu reprezentativa de 
juniori a țării gazdă. Ju
niorii romini au prestat un 
joc frumos, aplaudat de 
spectatori, obținînd victoria 
cu scorul de 1—0. Golul a 
fost înscris în minutul 9 de 
Mureșan.

Scorul de 1-0, cu care 
formația de tineret a R. P. 
Romîne a învins echipa de 
tineret a Angliei, a fost rea
lizat de Matei prin transfor
marea impecabilă a unei lo
vituri libere de la 18 metri, 
în minutul 35 al primei re
prize. Dacă însă cu 2 mi-, 
nute înainte de sfîrșit, Crăi- 
niceanu, ajuns la 5 metri de 
poartă, doar cu portarul Bo
netti în față, nu s-ar fi pri
pit trimițînd acestuia min
gea în brațe, echipa noastră 
ar fi realizat cel puțin un 
scor dublu decît cel rămas 
pe tabela de marcaj. Ori
cum, rezultatul favorabil 
obținut consfințește supe
rioritatea pe care fotbaliștii 
romîni au avut-o în repriza 
întîia și apoi în primele 20 
de minute din repriza se
cundă, cînd, în fața unui 
adversar valoros, au reușit 
să-și impună jocul silindu-i 
pe oaspeți la o apărare su- 
pranumerică.

Meciul în sine nu a ofe
rit în ansamblu spectacolul 
așteptat. Publicul prezent 
pe stadionul „23 August“ 
nu a văzut decît rareori

Crișana Oradea- 
Stanke Dimitrovo

3—2

Farul—Cerro-Monte- 
video 2—2

CONSTANȚA (coresp. 
„Scinteii").— Ieri, pe sta
dionul „1 Mai“ din Con
stanța, a avut loc meciul 
de fotbal dintre echipele 
Farul Constanța și Cerro- 
Montevideo (Uruguay). 
Jocul s-a încheiat la ega. 
litate (2-2). Golurilș au 
fost înscrise în urma unor 
combinații deosebit de 
frumoase.

ORADEA (prin telefon). 
Pe stadionul central a a- 
vut ioc aseară, là lumina 
reflectoarelor, partida de 
fotbal dintre echipa oră- 
deană Crișana și forma
ția bulgară Stanke Dimi- 
trovo. Fotbaliștii orădeni 
au ciștigat meciul cu 
3—2.

Gol 1 1—0 pentru echipa de tineret a R. P. Romîne
(Foto : A. Cartojan)

fazele dinamice pe cate le 
aștepta de ta învingătorii 
de acum cinci zile ai echi
pei iugoslave de tineret, la 
Belgrad. La rîndul lor, nici 
fotbaliștii noștri tiu și-au 
desfășurat în meciul de ieri 
tot bagajul de cunoștințe, 
n-au excelat în crearea 
unor situații pline de fan
tezie care să fi depășit apă
rarea engleză. In jocul îna
intării, a lipsit un realiza
tor. Numeroasele situații 
create de extremele noastre 
in fața porții engleze n-au 
găsit ieri în Adam, centrul 
atacant care să le valorifice. 
Aripa dreaptă (Dumitriu II- 
Matei) a reușit uneori sub
tile schimburi de mingi, de 
natură să incinte ochiul, dar 
care nu s-au soldat cu go
luri pentru echipă. Au lip
sit apoi șuturile puternice, 
de la distanță, care să-l fi 
solicitat pe portarul Bonetti. 
Nici introducerea lui Fră- 
țilă, cunoscut ca bun tră
gător la poartă, n-a înlătu
rat această lacună.

Din echipa noastră com
partimentul care a corespuns 
a fost cel al apărării ime
diate. Foarte bun Suciu, ale 
cărui intervenții și plonjon- 
ne au spulberat speranțele 
înaintașilor englezi. Hălmă- 
geanu l-a anihilat pe Hin
ton, extrema stingă engleză 
(un jucător talentat cu 
mare viteză de pătrundere), 
Pefescu și Răcelescu s-au 
achitat la rîndul lor con
știincios, intervenind prompt 
în destrămarea atacurilor 
fotbaliștilor englezi, mai cu 
seamă spre sfîrșitul partidei, 
cînd oaspeții au încercat să 
forțeze egalarea. Mijlocașii 
Neșu și Ștefănescu au mun
cit mult, dar nil au servit 
întotdeauna înaintării ba
loane utile, ei complăcîn- 
du-se în desfășurarea unui 
joc cu pase mai mult late
rale, decît cu trimiteri de 
mingi înainte, ofensive.

Echipa engleză, deși în
vinsă, a practicat un joc 
plăcut, mai ales în repriza 
secundă. Fotbaliștii oaspeți 
care au evoluat la Bucu
rești fac parte din cele mai 
cunoscute cluburi profesio
niste britanice. Ei s-au re
marcat îndeosebi prin rezis
tență fizică și printr-o bună 
pregătire tehnică individua
lă. Cel mai mult au plăcut 
înaintașii Hunt, Dobson și 
Hinton.

Arbitrul cehoslovac Vâ- 
clav Korelus a condus cu 
competență următoarele for
mații : R. P. Romînă : Sil- 
ciu, Hălmăgeanii, Petescu, 
Răcelescu, Ștefănescu, Neșu, 
platei, Dumitriu, Adam, A- 
vram (Frățilă), Crăiniceanu.

Anglia : Bonetti, Cohen, 
Labone, Thompson, Cross, 
Deackin, 
(Stockes). 
Hinton.

Callaghan, Hill
Huni, Dobson,

C. MANTU

■

Rugbîșîii aa revenit pe teren, dar
Campionatul republican de rugbi a 

fost reluat ieri. Principalele meciuri 
ale etapei s-au desfășurat pe terenul 
din Parcul Copilului. Lidera clasa
mentului, echipa Steaua, a întrecut 
mai greu decît se aștepta formația di- 
namovistă. De altfel, în prima parte 
a întîlnirii, dinamoviștii au ju
cat cu multă însuflețire, reușind să 
înscrie trei puncte. După pauză, Di
namo a folosit deseori linia de trei- 
sferturi. Echipa Steaua însă, avînd în 
Penciu un excelent realizator, în spe
cial prin lovituri de picior, a echili
brat joctil și apoi și-a asigurat victo
ria. Scor final 11-3 pentru Steaua.

Este destul de regretabil că cele 
două formații fruntașe ale rugbiului 
nostru n-au căutat să-și dispute în- 
tîietatea printr-o corectă comportare 
în tot timpul partidei. Arbitrul a fost 
nevoit să elimine trei jucători de la 
Steaua (Căpușan, Preda și Mateescu) 
și doi de la Dinamo (Graur și Zlăto-

ianu) pentru repetate abateri de 
disciplină, pentru injurii aduse adver
sarului. Această atmosferă de indisci
plină a umbrit în mare parte frumu
sețea partidei care, din punct de ve
dere tehnic, a corespuns. Federația și 
în primul rînd cluburile respective 
sînt datoare să ia măsurile cele mai 
severe față de acei jucători care nu 
înțeleg să se comporte la înălțimea 
titlului de sportiv fruntaș.

La capătul unor serioase eforturi, 
Grivița Roșie a obținut cu greu un re
zultat de egalitate (6—6) în partida cu 
Gloria. Cu circa zece minute înainte 
de sfîrșitul meciului, Gloria conducea 
cu 6—3.

I. DUMITRIU
★

Celelalte meciuri ale etapei : Uni
rea București-Știința Timișoara 11—0 ; 
Știința Cluj-Progresul București 6—6 ; 
C.S.M.S. Iași-Farul Constanța 6—0 ; 
Știința Petroșeni-Rulmentul Bîrlad 
6—0.

S-au încheiat „europenele" de box 
de la Moscova

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Boxe
rii sovietici au dominat categoric cea 
de-a 15-a ediție a campionatelor eu
ropene, încheiate ieri pe ringul Pala
tului Sporturilor din Moscova în pre
zența a 15 000 de spectatori. Din cele 
10 titluri de campioni europeni puse 
în joc, reprezentanții U.R.S.S. au cu
cerit 6, dovedind o superioritate evi
dentă în ce privește stilul de luptă și 
condiția fizică. Bîstrov (muscă), Gri
goriev (cocoș), Stepaskin (pană), Ta
mulis (semimijlocie), Lagutin (mijlo- 
ciemică) și Popencenko (mijlocie) au

Ieri, la gimnastică
Sala Federației de gimnastică din 

șoseaua Iancului a găzduit ieri dimi
neață prima etapă a „Cupei Sportul 
popular“, în cadrul căreia aU evoluat 
cei mai buni gimnaști și gimnaste din 
țară. Întrecerile au prilejuit unele 
constatări pozitive în privința nivelului 
de pregătire a membrilor loturilor 
noastre reprezentative. Alături de cei 
consacrați, tinerele eleiiiente promo
vate în ultima vreme au avut, de ase
menea, o comportare bună, arătînd că 
se află în vădit progres față de evolu
țiile lor anterioare, lată Ordinea primi
lor trei clasați în probele desfășurate 
ieri: masculin: Ft. Oreridi, P. Miclăuș, 
Gh. Stanciu (sărituri); P. Miclăuș, Fr. 
Orendi, C. Cernușca (cal cu minere) ; 
feminin : A. Ionescu, Ș. IoVqii, U. Po- 
receanu (paralele inegale): E. Tutan, 
A. Ionescu. S. lovan (bîrnă).

Etapa ä doua se va desfășura la 
23 iunie.

Polo pe apa
2—2 a fost rezultatul unicului meci 

disputat ieri în Capitală în cadrul cam
pionatului republican de polo : Știința 
București-Crișana Oradea. Ambele for
mații, lipsite de unii titulari, au furni
zat un joc anost, cu milite acțiuni 
obstrucționiste, în care accentul a că
zut pe disputarea balonului „în forță“. 
Studenții au avut un bun început (au 
condus cu 2—0), dar ulterior au trecut 
la uri joc mai static, care a înlesnit și 

revenirea orădenilor.

PRONOSPORT
Concursul nr. 32 din 2 iunie a.c.

R. P. Folonă-R. P. Romînă (A) 
R. P. Romînă-Anglia (tineret)
R. P. Poloni” R. P. Romînă 

(juniori)
R. S. Cehoslovacă-R. P. Ungară
R, D. Germană-Anglia (A) 
R. P. Albania-R. P. Bulgaria 
Dinamo Bacău-Motor Zwickau . 
Crișana-Marek St. Dimitrovo (3—2) 
Metalul T. Severln-Știința Buc. (3—1) 
C.S.M. Reșița-C.S.M. Sibiu (1—0) 
Flamura Roșie-Poiana Cîmpina (1—3) 
A. S. Cugir-Mureșul Tg. Miireș (2—0) 
Arleșul Turdâ-Crlșul Oradea (0—0)

(1—1) 
(1-0)
(0-1)
(2—2)
(1-2)
(0-1)
(4-3)

X
1
2

X
2

1
1
1
2
1

X

Handbaliștii de la Steaua
Ieri la Mediaș a luat sfîrșit campio

natul republican masculin de handbal 
în 7. în ultimele două jocuri ale cam
pionatului, Dinamo București a în
vins cu 4—1 pe Steaua, iar Dinamo 
Brașov a întrecut cu 10—8 pe C.S.M. 
Reșița.

Titlul de campioană a

Africa de

revenit în a-

campioni pe 1963
cest an echipei Steaua, care a totali
zat 8 puncte (golaveraj : 1,55). Echipa 
Dinamo București s-a clasat pe locul 
doi, cu același număr de puncte (go
laveraj : 1,46), urmată de Dinamo 
Brașov (4 puncte) și C.S.M. Reșița 
(zero puncte).

„Cupa Davis*'

sud —R. P. Romînă 5—2
1er' a luaț sfîrșit, pe 

frai de tenis din parcul 
greșu|( înfîjnitea R; 7. 
Africa de sud, confînd pentru turul 
II al „Cupei Davis”. Deși campionul 
nostru. Ion Țiriac, a cîștigaf ambele 
jocuri de simplu, înfrecînd cu 3—1 
(6—3 ; 5—7 ; 7—5 ; 6—4) pe Forbes 
și 3—0 (6—1 ; 13—11 ; 6—3) pe Se
gal, reprezentativa R. P. Romîne de 
tenis a fost învinsă de către forma
ția Africii de sud cu scorul de 3—2,

terenul cen- 
sporfiv Pro- 

P. Romînă —

toate celelalte trei partide revenind 
oaspeților,

Echipa noastră a fost compusă din 
dor jucători : Ion Țiriac și Bardan. 
Practic însă, ea a contat doar pe a- 
porfui primului nostru jucător. Cel 
de-al doilea, Bardan, a fost întrecut 
cu ușurință în ambele sale meciuri de 
simplu (amîndouă pierdui® la 0—3), 
iar în partida de dublu (scor 1—3) a 
avut un aport minim.

Campionatele mondiale 
de lupte libere

SOFIA (prin telefon). — întrecerile 
celei de-a 13-a ediții a campionate
lor mondiale de lupte libere, desfășu
rate pe podiumurile instalate în in
cinta stadionului „Vasil Levski“ din 
Sofia, au luat sfîrșit aseară, în pre
zența a peste 30 000 spectatori. Buna 
pregătire a participanților a făcut ca 
întrecerile acestei ediții să se desfă
șoare la un înalt nivel tehnic depă
șind, după aprecierile unanime ale 
specialiștilor, toate edițiile anterioare. 
Desigur, la reușita acestora, au con
tribuit din plin ireproșabila organi
zare (deși o ploaie torențială a căzut 
deasupra Sofiei aproape în tot 
cursul zilei de ieri) și arbitrajele, în 
marea lor majoritate corecte.

Iată campionii, în ordinea catego
riilor : I. Cemal (Turcia), A. Ibrahi- 
mov (U.R.S.S.), O. Vatanabe (Japo
nia), I. Horiuki (Japonia), G. Saga- 
radze (U.R.S.S.), P. Gardjev (R. P. 
Bulgaria), A. Medved (U.R.S.S.), A. 
Ivanițki (U.R.S.S.).

Luptătorii din echipa romînă n-au 
reușit să treacă, de turul IV cu 
toate că Hathazi, în primul rînd, și 
apoi Pavel au avut șanse să ajungă 
în semifinală și poate chiar în finală. 
Dar despre ei, cît și despre AL Geantă 
— ajunși, cu concursul sorților, în tu
rul IV (în cel de-al 3-lea tur au fost 
liberi și deci nesolicitați la noi dis
pute) — trebuie să spunem că au 
luptat timorați și au făcut numeroase 
greșeli tgctice, mai ales că toți 3 au 
condus la puncte în ultimele întîlniri 
și au cedat fie la tuș (Hathazi și Gean
tă) fie la puncte (Pavelj. în urma aces
tor înfrîngeri, Hathazi a trebuit șă se 
mulțumească cu locul V la cat. 70 kg 
și Pavel cu locul VI la cat. 97 kg.

C. COSTIN

fost cei 6 pugiliști sovietici distinși cu 
medaliile de aur. Dintre ei o ade
vărată demonstrație de box clasic a 
oferit Grigoriev, care l-a învins îna
inte de limită, în rundul 3, pe iugo
slavul Pétrie. Bîstrov a obținut decizia 
la puncte în fața lui Panaiotov 
(R.P.B.), Stepaskin l-a învins la puncte 
pe italianul Girgenti, Tamulis l-a în
trecut la puncte pe Bertini (Italia), 
Lagutin l-a învins prin K.O. tehnic 
pe scoțianul Wyper, iar Popencenko 
a obținut rapid victoria în prima re
priză în fața lui Ion Monea.

Două titluri au fost cucerite de bo
xerii polonezi. La cat. ușoară, Kulej 
l-a învins la puncte pe Tuminș, iar la 
cat. semigrea Pietrzykowski (R. P. Po
lonă) a cucerit a 4-a centură de cam
pion european cîștigînd prin aban
donul lui Pozniak. Boxerul maghiar 
Kajdi este noul campion european la 
cat. semiușoară prin victoria obținută 
la puncte în fața lui Nikanorov.

O mare surpriză a fost înregistrată 
la cat. grea. Cehoslovacul Nemek l-a 
învins la puncte pe Abramov, de trei, 
ori campion european.

La această ediție a „europenelor", 
boxerii romîni au cucerit o medalie de 
argint prin Ion Monea și patru meda
lii de bronz (Ciucă, Puiu, Olteanu și 
Badea).

Agențiile de presă transmit :
• Cu prilejul unui concurs interna

tional de atletism desfășurat la Zagreb, 
recordmanii! mondial Valeri Brumei 
(U.R.S.S.) a obținut victoria la săritura 
în înălțime cu rezultatul de 2,18 m. 
Arhipciuc (U.R.S.S.) s-a clasat pe pri
mul loc la 400 m plat cu timpul de 
47” 3/10. Iugoslavul Lesek a ciștigat 
proba de săritură cu prăjina, realizînd 
4,40 m.

• în orașul Las Vegas s-a disputat 
meciul de box dintre campionul lumii la 
categoria semigrea, Johnson, și Pastra- 
no. După 15 reprize, victoria a revenit 
ia puncte lui Pastrano, care a devenit 
campion mondial.

• în cadrul unui 
putat la Varșovia, 
Marian Zielinski a 
în 10’’ 2/10 (cea mai bună performanță 
mondială a anului).

• Continuîndu-și turneul în Italia, 
echipa de fotbal Manchester United a 
jucat cu echipa A.S. Roma. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul ds 3—2 
(1—1).

• La Viena se desfășoară un mare 
turneu internațional de fotbal pentru 
juniori, la care participă echipe de 
club din R. P. Ungară. Olanda, Belgia, 
R. F. Germană, Elveția, Iugoslavia și 
Austria. Iată rezultatele din prima zi : 
Ado Haga — Vasas Budapesta 1—0 i 
Standard Liege — Stturgarter Kickers 
3—0 î Ujpest 
greb 2—0 j 
Geneva 1—0.

Budapesta — Dinamo Za- 
Rapid Viena ■— Sérvette

concurs atletic dis- 
sprinterul polonez 

parcurs 100 m plat

• Etapa a 15-a a Turului ciclist al 
Italiei : Mantua—Trévisio (150 kthj a 
revenit italianului Maghani în 3h 30’21’’ 
(medie orară 44,311 km). în clasameh- 
tul general individual continuă să con
ducă Balmamion (Italia), urmat de 
Zancanaro la 4 secunde.

• La Soci a început turneul interna
tional de șah „Memorialul Cigörin”. în 
prima rundă, Smîslov l-a învins pe 
Antoșin, Polugaevski a ciștigat la 
Kozma și Zaițev la Haag. S-au terminat 
remiză partidele Ciocîltea-Holmov și 
Bukici-Boboțov. Restui partidelor au 
fost întrerupte.

• Cel mai bun rezultat european ăl 
sezonului in proba de 100 m plat femei

a fost realizat de atleta sovietică Maria 
Itkina cu timpul de ir’4/io în 
cursul de là Riga.

• Țrei meciuri 
fotbal așteptate cu 
disputat cjurriiîțîcă în 
echipele R.S. Cehoslovace și R.P. Unga
re au făcut joc egal : 2—2 (0—1), la 
Leipzig, Anglia a întrecut la limită 2—1 
(1—ij selecționata R. D. Germane, în 
timp ce la Tirana, în meci pentru preli- 
miijariile 
Bulgaria 
Albania,

• La

con-

internaționale 
mare interes 
Europa. La Praga,

da 
s-au

turneului olimpic, R. P. 
a învins cu 1—0 echipa R. P.

. __ Roma a avut loc un concurs 
internațional de gimnastică cu partici
parea celor mai bum sportivi din R. P. 
Bulgaria și Italia. Primul loc în clasa
ment a revenit gimnastului italian 
Menichelli cu 58,50 puncte. El a fost 
urmat de coechipierul său Carminucci 
cu 57,90 puncte și Prodanov (R.P.B.) — 
57,30 puncte.

• în cadrul „Cupei Rappan” la fot
bal, Fiorentina, țucînd pe teren pro
priu, a învins cu 5—4 pe Sedan, iar la 
Genua, Nîmes a întrecut cu 2—0 echipa 
locală Sampdoria.

englezească „Han
som cab“ este, de 
asemenea, expusă, 
în mărime naturală 
și-mi apare asemă
nătoare celei care-l 
va fi purtat pe Ni
colae ' Bălcescu prin 1848 pe po
dul Beilicului. Cînd a apărut — în 
1907 — primul automobil „Renaidt“, 
toată Praga d alergat să-l vadă. 
După aproape șase decenii, îl privesc 
eu însumi, firește, ca pe un obiect de 
muzeu. Pentru că, alături de el, este ex
pus un alt automobil tip 1961. Di
ferența ? — enormă. După cum deo
sebirea dintre avionul „Sokol MS 1“ — 
care-a întrepiins în 1947 zborul de la 
Praga la Capetown — și avionul cu 
reacție, este marcată prin alăturarea lor 
în sala muzeului.

Luna aceasta prilejuiește încă o con
fruntare deosebit de sugestivă. Cu pa
tru decenii în urmă, într-un cort înăl
țat în Kbely, lingă capitala cehoslova
că, a răsunat pentru întîia oară sem
nalul: „Alo, aici radio-jurnalul Praga“. 
Timp de o oră s-au transmis apoi re
clamă și muzică. Regizorul Frantisek 
Lamac îmi arată o fotografie de epocă: 
pentru a se putea înregistra și trans
mite un recital, operatorul Jan Velik s-a 
culcat sub pian, în dreapta, iar solistul 
stătea în stînga. Astfel se captau de-o po
trivă vocea solistului ca și acompania
mentul. In loc de microfon, se folosea un

De la corespondentul 
nostru la Praga

receptor de telefon Doi ani după aceea 
încă, Velik apărea pe scena teatrului 
național alături de interpreții „Rusal- 
kăi", pentru a transmite, prin același re
ceptor de telefon, opera lui Dvorak.

— Pe atunci, „radiojurnalul“ nu avea 
decît 2 000 de abonați — îmi spune șe
ful centrului de programe al radiodifu
ziunii cehoslovace, Frantisek Lamac. 
Azi, Cehoslovacia numără 3 200 000 po
sesori de aparate de radio și cîteva 
posturi de emisiune.

Evoluția poate fi urmărită îhtr-um> 
din sălile Muzeului tehnic, unde s-a 
deschis expoziția „40 de ani radio — 

10 ani televiziune". 
Este una dintre nu- 

I m coasele expoziții 
pc care le-a orga
nizat muzeul în 

_  cele peste cinci de- 
cenii de activitate. 

Ea are un caracter aniversar, spre 
deosebire de expozițiile permanen
te ale secțiilor foto-cinema, instru
mente muzicale, comunicații, industria 
minieră și radio-televiziune. Dar se 
mai pregătesc expoziții și de către sec
țiile recent înființate: metalurgie, chi
mie, mase plastice, mecanică fină, as
tronomie, izotopi radioactivi. Nu lipsesc 
nici cabinetele de specialitate ale sec
țiilor care pun la dispoziția tehnicieni
lor din uzine aparatura modernă pen
tru a experimenta diferite lucrări. Pen
tru tineri au luat ființă ateliere ale clu
burilor de mecanică, metalurgie și tîm- . 
plărie, iar pentru tineri ca și adulți se 
prezintă filme tehnice, se țin conferințe 
și sînt deschise porțile bibliotecii în raf
turile căreia se afli 500 000 de vo
lume.

S-a calculat că din întreaga suprafață 
a muzeului, 70 la sută o ocupă expona
tele care familiarizează cu tehnica mo
dernă. Așadar, Muzeul tehnic este mai 
curînd un laborator. Cu un mic efort, 
întrevezi viitorul. Josef Bozek ar fi foar
te mulțumit să-și poarte pașii prin să
lile lui.

HORIA LIMAN

TELEGRAME EXTERNE

S. Bandaranaike despre politica Ceylonului
COLOMBO 2 (Agerpres). — în 

orașul Badulla s-a deschis la 1 iu
nie Congresul anual al partidului 
de guverriămînt Sri Lanka Freedom.

D-na Sirimavo Bandaranaike, pre
ședintele partidului și primul mi
nistru al Ceylonului, a arătat că 
forțele reacționare au crezut că, 
curmînd firul vieții lui Solomon 
Bandaranaike, vor pune capăt și 
politicii progresiste duse de el. Su
ferind o înfrîngere, ele au hotărît 
să răstoarne guvernul prin forță. 
Acum forțele reacțiunii încearcă să 
scindeze unitatea noastră.

Vorbind despre politica externă

a guvernului, Sirimavo Bandara
naike a subliniat că Ceylonul „ur
mează politica dinamică a priete
niei cu toate popoarele“. Ea a dat 
o caracterizare pozitivă inițiativei 
Ceylonului de a convoca la Colombo 
o conferință a țărilor neangajate 
din Asia și Africa.

Sirimavo Bandaranaike s-a ocu
pat de succesele obținute de Ceylon 
în domeniul agriculturii. Ea à sub
liniat că limitarea importului de 
mărfuri în Ceylon din alte țări a 
contribuit la dezvoltarea industriei 
ceyloneze.

În ce scop mărește guvernul 
Malayei cheltuielile militare

KUALA LUMPUR 2 (Agerpres). — 
Zilele trecute, guvernul malayez a 
adoptat bugetul militar care preve
de alocarea unor fonduri supli
mentare în vederea transpunerii în 
viață a planului de creare a Fede
rației Malayeze.

Rasak, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri și ministrul de răz
boi al Malayei, a subliniat că „în a- 
părarea viitoarei Federații Malayeze 
un rol important îi revine Angliei“. 
De aceea, el a anunțat că va acționa 
în vederea extinderii acordului din
tre Malaya și Anglia asupra întregii 
Federații Malayeze și a âtras aten
ția că „nu va ezita să ceară ajutor 
străin pentru creșterea forțelor ar
mate necesare federației“. în acest 
sens, Rasak a reamintit declara
țiile promițătoare ale președintelui

Kennedy și ale reprezentanților gu
vernului britanic, în cursul recen
tei sale vizite în S.U.A. și Anglia. 
Cu acest prilej, a subliniat el, per
sonalități înalte americane s-au a- 
rătat „interesate în proiectul de 
creare a Federației Malayeze“, iar 
unele cercuri financiare americane 
au făcut chiar propuneri concrete 
de ajutorare financiară a acțiunii 
de creare a Federației Malayeze.

în parlamentul malayez, re
prezentantul partidului popular 
progresist a atras atenția asupra 
faptului că „creșterea uriașă a 
cheltuielilor militare este menită 
să ducă la intensificarea represiu
nilor împotriva populației din Sin
gapore și din teritoriile situate în 
nordul insulei Borneo".

Să valorificăm din plin
toate resursele de nutrețuri
( Urmare din pag. I-a) cu

rumbul asigură nutreț verde fără 
întrerupere pînă la căderea bru
melor de toamnă. Cînd nu există 
posibilități de irigare, cele două 
culturi se completează în luna sep
tembrie și octombrie cu bostănoa- 
se și sfeclă de zahăr.

Este important ca gospodăriile 
care au cultivat secară pentru 
masă verde să nu rntîrzie cu se
mănatul porumbului furajer în 
miriștea acesteia. Greșit procedea
ză gospodăriile care așteaptă să se 
consume mai întîi toată suprafața 
de secară și numai după aceasta 
seamănă porumb, în loc ca semă
natul porumbului să se facă eșa
lonat, pe măsură ce se consumă 
secara verde, pentru a-1 putea fo
losi o perioadă mai lungă.

ȘA OBȚINEM FINURI

ziteze în straturi alternative 
paie tocate sau cu pleavă.

Cu toată importanța deosebită 
pe care o are fînul, în anul trecut 
suprafețe apreciabile de fînețe 
s-au recoltat prea tîrziu sau au 
rămas nerecoltate. Iată de ce este 
necesar să se organizeze o campa
nie susținută de recoltare a finu
lui, asigurîndu-se din timp cositori 
mecanice, coase, greble și mijloa
ce de transport. Luarea din vreme 
a măsurilor de pregătire este foar
te importantă pentru a putea re
colta la timpul optim toate su
prafețele cu furaje destinate pen
tru fîn.

CIT MAI MULTE FURAJE
ÎNSILOZATE

DE CALITATE
Și în ce privește obținerea finu

lui se ridică cîteva probleme me
reu actuale. în zonele de deal și 
munte, fînul se asigură din fîne- 
țele naturale la care se adaugă 
trifoiul și borceagul. în zonele de 
cîmpie, cea mai valoroasă sursă 
pentru fîn o constituie lucerna. 
Luarea măsurilor pentru recolta
rea la timpul optim, uscarea și 
depozitarea finului în bune con
diții are o mare însemnătate pen
tru obținerea unui furaj de bună 
calitate.

Ne găsim în perioada de recol
tare a primei coase de lucernă. 
Pentru a se putea obține un ’ fin 
cu pierderi cît mai mici este ne
cesar ca lucerna să fie uscată în 
brazde sau, și mai bine, pe capre 
să fie terită de ploi și de acțiunea 
prea îndelungată a soarelui. în a- 
cest fel se poate evita pierderea 
celor mai valoroase substanțe nu
tritive cum sînt proteina și caro
tenul (provitamins A). Pentru a 
putea usca lucerna în această 
perioadă cu ploi frecvente, la coa
sa întîia, este necesar ca ea să fie 
strînsă în stare pălită și să se depo-

O mare rezervă de hrană o con
stituie nutrețul însilozat. însiloza- 
rea este metoda care permite să 
se valorifice toate resursele furaje
re și să se asigure rezerve de nutre
țuri ce pot fi păstrate mai mulți 
ani. Astăzi dispunem de metode 
prin care se pot însiloza orice 
plante, resturi sau buruieni.

Gospodăriile colective pot să 
valorifice prin însilozare iarba și 
buruienile de pe margini de dru
muri. de pe șanțuri, buruienile 
din culturi, iarba din pășuni, se
cara, lucerna sau alte plante care 
prisosesc ca nutreț verde, vrejii de 
mazăre, frunzele și coletele de sfe
clă, cocenii de porumb, vrejii de 
cartofi, tufele de ardei și orice 
alte resurse furajere. Prin urma
re, este necesar ca însilozarea să 
înceapă odată cu apariția nutre
țului verde în primăvară și să se 
termine cînd încetează vegetația, 
în octombrie.

Iarba de pe pășuni, lucerna, se
cara după ce a dat în burduf, di
ferite buruieni, cocenii de porumb, 
vrejii de cartofi și tomate, tufele' 
de ardei, pot fi însilozate prin a- 
daos de 2-4 la sută melasă, dilua- 

• tă și repartizată uniform peste 
nutreț, pe măsură ce acesta se 
introduce în siloz, sau cu un adaos

de alte plante bogate în zaharuri 
cum ar fi porumb verde, frunze 
și colete de sfeclă, sorg, bostănoa- 
se etc. Acestea se adaugă în pro
porție de 1,5 părți la o parte plan
te greu însilozabile. Lucerna se 
mai poate însiloza în stare pălită, 
sau în amestec cu pleavă, cu paie 
tocate adăugate în cantități de 
10—15 la sută sau cu acid formic 
în concentrație de 5 la sută și a- 
dăugat în cantitate de 5 la sută 
din cantitatea de nutreț. Pentru 
reușita însilozării este important 
ca nutrețul să se toace mărunt și 
să se preseze puternic pe măsură 
ce se introduce în silozuri.

Una din posibilitățile însemnate 
de sporire a resurselor de furaje 
este sțrîngerea paielor și a plevii. 
De aceea, recoltarea cerealelor 
trebuie organizată astfel îneît să 
nu se piardă nimic din aceste sub
produse. Pleava de cereale sau de 
leguminoase absoarbe ușor umidi
tatea și se păstrează greu, îneît este 
bine să se valorifice prin însiloza
re împreună cu nutrețuri care con
țin multă apă, cum sînt borhotu
rile, sfecla și bostănoasele tocate, 
sau lucerna tînără.

Pentru valorificarea deșeurilor 
din agricultură și din industria a- 
limentară, un rol deosebit de im
portant îl are melasa. Cu ajutorul 
melasei se pot însiloza orice sub
stanțe organice ce nu dăunează 
sănătății animalelor, se îmbunătă
țesc nutrețurile grosiere (coceni, 
paie). Melasa constituie apoi unul 
din componenții nutrețurilor com
binate șî cu ajutorul ei se pot 
folosi în hrana animalelor ureea 
sau alți înlocuitori sintetici de 
proteină. Din aceste motive se ce
re ca melasa să fie dirijată mai 
mult către hrana animalelor.

£
Folosirea în mod chibzuit a 

imenselor posibilități de asigurare 
a furajelor constituie chezășia 
succesului în creșterea animalelor 
și premiza creării unui belșug de 
carne, lapte și alte produse ani
male.
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,,Marea Mediterană 

să fie o mare a păcii !"

CAIRO 2 (Agerpres). — Marea 
Mediterană trebuie să fie o mare a 
păcii, o mare care să unească și 
nu să dezbine țările riverane, a de
clarat redactorul șef al ziarului 
„Journal D’Egypte’, Edgar Galad.

Noi dorim pace și înțelegem 
bine că flagelul războiului nuclear 
se va abate asupra tuturor po
poarelor din regiunea Mării Medi- 
terane dacă undeva în această re
giune vor fi amplasate rachete nu
cleare și vor staționa submarine 
dotate cu arme nucleare. De aceea 
trebuie să intensificăm rezistența 
împotriva planurilor de creare a 
bazelor racheto-nucleare pe cele 
două țărmuri ale Mării Mediterane, 
împotriva staționării bazelor nu
cleare plutitoare.
Cursă antiatomică în Olanda

HAGA 2 (Agerpres). — La 2 iunie, 
pe șoselele din partea centrală a 
Olandei a trecut un mare număr de 
bicicliști — participant la tradițio
nala cursă antiatomică de două zile. 
Cicliștii purtau pancarte cu inscrip
ții cerînd lichidarea bazelor milita
re de pe teritoriul Olandei și crea
rea unei Olande neutre și denucle- 
arizate.

Miting la Stockholm

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — La 
2 iunie la Stockholm a luat sfîrșit 
un marș de două zile organizat de

TOKIO. După o scurtă vizită în 
Japonia, la 2 iunie, președintele Indo
neziei, Sukarno, a părăsit Tokio ple- 
cind spre Viena. în călătoria sa în 
țările Europei și Asiei, - președintele 
Sukarno este însoțit de ministrul afa- 
ceriloi externe al Indoneziei, Suban- 
drio.

ROMA. La cel de-al patrulea festi
val cinematografic al țărilor latino- 
americane care a avut loc la Seslri 
Levante (provincia Genua din Italia), 
primele premii au fost acordate filmului 
mexican de lung metraj „In balconul 
gol" al regizorului Garda Asco și fil
melor cuhane de scurt metraj „He
mingway“ șt „Primul carnaval socia
list". La festival au participat 12 țări 
din America Latină.

TEL AVIV. în Izrael au avut loc 
puternice manifestații de protest îm
potriva vizitei lui Strauss, fostul mi
nistru de război al R.F.G. Cîteva mii 
de demonstranți au manifestat la 
Haifa, cerînd arestarea lui Strauss care 
s-a făcut vinovat de numeroase crime 
de război. Poliția a intervenit cu bru
talitate. Numeroase persoane au fost 
rănite. Printre răniți, relatează agenția 
Associated Press, se numără tineri și 
vechi militant! antifasciști.

GUAYAQUIL. Personalul întreprin
derilor comunale din Guayaquil (E- 
cuador) a declarat o grevă de 24 
de ore. ca răspuns la represiu
nile poliției care, la 30 mai, a deschis 
foc asupra a 2 000 de locuitori ai ora
șului ce manifestau in fata clădirii 
municipalității. Polițiștii au rănit cîțiva 
oameni. Un rănit a încetat din viață.

La Hiroșima, pe locurile marii tragedii
în Japonia, turismul este toarte 

dezvoltat și i se tace o largă publi
citate Nu același efort publicitar 
se face spre a se tiezj interesul vi
zitatorilor pentru orașele Hiroșima și 
Nagasaki. Iar această omisiune sau 
rezervă nu este întâmplătoare...

Am discutat despre acestea cu un 
ziarist care activează în cadrul 
„Mișcării împotriva bombelor atomi
ce și cu hidroqen“.

— Orașele Hiroșima și Nagasaki, 
dar mai cu seamă primul, au de
venit simbolul luptei poporului pen
tru interzicerea armelor nucleare, 
împotriva amplasării armamentului 
nuclear pe pămîntul japonez. Aceste 
orașe amintesc crima monstruoasă 
comisă de imperialiștii americani îm
potriva poporului nostru, împotriva 
umanității. Cînd vizitezi Hiroșima, o 
revoltă adîncă te cuprinde împotri
va celor ce au experimentat pe viu 
bombele atomice

Japonia este însă „aliata" S.U.A. — 
deși o aliată cu un regim care nu
mai de egalitate nu poate fi apre
ciat. Se consideră că pentru a 
nienaja pe „aliați" e mai bine să se 
evite pe cît posibil orice ar putea 
stîrni iritarea cercurilor imperialiste 
din S.U.A. care fac și așa destule 
greutăți Japoniei : reducerea impor
turilor de textile, renunțarea de a 
transporta produse americane . sau 
destinate Americii cu vasele socie
tăților japoneze etc.

Astfel, firmele de turism și diferite 
organizații particulare sau oficiale 
încearcă să țeasă în jurul tragediei 
Hiroșimei o „perdea a tăcerii“ — a 
încheiat interlocutorul meu.

Hiroșima este însă de» vizitată, iar 
zguduitoarea ei tragedie continuă să 
mobilizeze pături largi ale poporului 
japonez la acțiuni hotărîle de luptă 
împotriva maniacilor atomici, pen
tru pace și dezarmare.

★

...Există la Hiroșima o porțiune din 
oraș unde locuitorii și orice vizita
tor cu bun simț circulă în liniște 
deplină, calcă parcă în vîrful picioa
relor. Este Parcul Păcii. La o extre
mitate a parcului zărești ruinele unei 
clădiri. Este tot ce a niai rămae din 
fosta Cameră de Comerț. Un schelet 
de metal care sprijinea odinioară o 
cupolă impozantă, golurile geamu-

Vezi „Scîntela“ nr. 5883. 5890. 5898. 

partizanii păcii din Suedia. Partici
pant», împreună cu numeroși locui
tori ai capitalei Suediei, au organi
zat un mare miting în parcul Vasa, 
sub lozincile păcii, dezarmării, in
terzicerii armei nucleare și încetării 
experiențelor nucleare. La Göte
borg, un alt mare oraș din Suedia, 
partizanii păcii au cerut transfor
marea Europei de nord în zonă de- 
nuclearizată.

Vii dispute în Piața comuna
BRUXELLES 2 (A- 

gerpres). — Cercurile 
diplomatice vest-euro- 
pene recunosc că în 
momentul de față se 
manifestă „o nouă cri
ză serioasă’ în sînul 
Pieței comune. Astfel, 
Jan de Puos, ministrul 
olandez pentru pro
blemele economice, a 
comentat cu neliniște 
impasul survenit după 
recenta sesiune a Con
siliului ministerial. „Si
tuația este periculos de 
asemănătoare cu cea 
care a urmat crizei din 
ianuarie, cînd Franța a 
opus veto-ul său ade
rării Angliei — sub
liniază agenția U.P.I. 
Observatorii diploma
tici consideră că există

DELHI. Președintele Indiei, Radha- 
krishnau, a plecat la 1 iunie într-o vi
zită oficială în Statele Unite și An
glia.

AMSTERDAM. După cum anunță 
agenția Reuter, la 1 iunie patronii 
societății de transporturi aeriene olan
deze „K.L.M." au anunțat că vor con
cedia 160 din cei 854 de piloți ai săi, 
ca urmare a faptului că înregistrează 
an de an deficite tot mai grave.

MONTEVIDEO. Femeile din Uru
guay manifestă un mare interes față 
de apropiatul Congres Mondial al Fe
meilor de la Moscova. La Montevideo

a fost organizată o întîlnire a repre
zentantelor Uniunii Femeilor din Uru
guay din diverse regiuni ale țării. In 
cadrul pregătirilor au fost organizate 
călătorii ale reprezentantelor acestei 
organizații în diverse regiuni ale țării, 
pentru a cerceta condițiile de viață și 
muncă ale femeilor din Uruguay.

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția U.P.I., în noaptea de 1 iunie 
la baza subterană pentru lansarea ra
chetelor „Atlas“, de lîngă Roswell 
(New Mexico), s-a produs o explozie 
la una din cele 12 rachete aflate în 
bază. Puternicul incendiu izbucnit a- 
menința, după cum a declarat o ofi
cialitate americană sosită la locul ac

rilor și cîteva rămășițe ale unor in
trări. Reconstrucția orașului a ocolit 
această ruină. S-a hotărît ca ruinele 
să fie păstrate așa cum au rămas 
după explozie, ca un act de acuzare, 
ca un memento pentru urmași.

...Războiul era pe sfîrșite... Înfrîn- 
gerea Japoniei militariste era pe
cetluită. Dar iată că în zorii zilei de 
6 august 1945, un avion american cu 
arma atomică la bord se îndrepta 
în direcția Hiroșimei. Vizibilitatea 
era bună, „condițiile de bombarda
ment excelente" — transmitea pilo

Insemnări din Japonia

tul. Hiroșima era unul din puținele o- 
rașe japoneze care nu fuseseră încă 
distruse de bombardamente masive. 
Străzile cunoșteau obișnuita forfotă 
de dimineață a oamenilor care mer
geau la lucru, a gospodinelor ce se 
îndreptau spre piață. La ora 8 și 10 
minute avionul apăru deasupra ora
șului. Scurt timp după aceea a ur
mat catastrofala explozie.

Este greu de stabilit și poate nici
odată nu se va cunoaște număiul 
exact al morților, căci în acel timp 
erau staționate la Hiroșima și nume
roase unități militare, ale căror efec
tive nu erau înregiștrate în docu
mentele primăriei.

Cele mai recente date, deși sursele 
cate le furnizează nu sînt unanime, 
indică 240 000—268 000 de morți, 
161 000 de răniți și 125 167 de su
praviețuitori. Bomba atomică arun
cată asupra Hiroșimei avea o pu
tere de 20 de kilotone. De atunci pu. 
terea armelor nucleare a crescut 
considerabil. Acum s-au creat bom
be de 50, 100 și chiar mai multe 
megatone...

Căror scopuri a slujit această ac
țiune monstruoasă ? Era ea oare ce
rută de mersul operațiunilor mili
tare ? Realitatea infirmă categoric 
acest lucru, știut fiind că în acea 
etapă mașina de război japoneză 
era aproape distrusă și-și trăia ago
nia. Din punct de vedere militar, 
bombardamentul de la Hiroșima era 
absolut inutil. El era subordonai 
unor scopuri de cu totul altă natuiă, 
urmărind intimidarea întregii lumi,

ADEN 2 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă anunță că în 
Aden continuă demonstrațiile în
cepute în cursul săptămînii trecute 
în semn de protest împotriva pla
nurilor colonialiste ale Angliei de 
a include Adenul în așa-numita fe
derație a Arabiei de sud.

După cum relatează agenția 
France Presse, în cursul nopții de 
1 iunie, numeroși demonstranți au

o primejdie reală ca 
evoluția Pieței comune 
să fie paralizată”. După 
cum au anunțat agen
țiile de presă, fa se
siunea din 30 și 31 mai, 
ministrul de externe 
francez, Couve de Mur- 
ville, a împiedicat pe 
partenerii Franței în 
cadrul Pieței comune 
să-și impună dorința 
de a se ajunge la sta
bilirea unor contacte 
periodice cu un repre
zentant oficial britanic, 
în schimb, celelalte 
cinci țări membre ale 
Pieței comune, în pri
mul rînd Germania Fe
derală, avînd anumite 
interese în relațiile 
economice cu Anglia, 
au amenințat Franța

cu represalii. Agenția 
U.P.I. relata că „parte
nerii Franței amenință 
acum că vor tergiversa 
orice hotărîre în im
portantele probleme le
gate de politica agricolă 
a Pieței comune, pro
bleme care Franța ar 
vrea să fie rezolvate 
cît mai curînd posibil1'. 
Agenția britanică Reu
ter anunța cu satisfac
ție sîmbătă că „mulți 
delegați la sesiunea în
cheiată la 31 mai afir
mau că, dacă nu se va 
ajunge la reglementa
rea unor contacte cu 
Anglia, se va produce 
o stagnare completă în 
domeniul problemelor 
agricole”.

cidentului, să provoace explodarea și a 
celorlalte rachete depozitate în cadrul 
bazei.

BONN. Peste 770 de mineri au pierit 
anul trecut în minele și exploatările 
miniere din Germania occidentală, din 
cauza accidentelor. Această cifră este 
cu aproape 300 de oameni mai mare 
decît în anul 1961, scrie ziarul 
„Westfälische Rundschau“. Cauza 
principală a accidentelor se datorește 
măsurilor insuficiente în domeniul 
protecției muncii.

TOKIO. Pe insulele Ryukyu (Oki
nawa) continuă să bîntuie o secetă 

cumplită cum nu s-a mai semnalat de 
70 de ani. După cum relatează autorită
țile din Okinawa, a rămas fără apă 
aproximativ o șesime din întreaga 
populație a insulelor.

LONDRA. Cu banii care se chel
tuiesc pentru construirea unui subma
rin se pot clădi 40 de noi școli încă
pătoare, a declarat președintele Aso
ciației nationale a directorilor de școli, 
Mabbot, în cadrul conferinței acestei 
asociații care s-a deschis la 1 iunie la 
Brighton. în timp ce sume uriașe de 
bani se cheltuiesc pentru înarmare, 
copiii englezi sînt nevoiți să învețe în 
clase supraaglomerate care funcțio

asigurarea hegemoniei militare a 
S.U.A. Sutele de mii de victime erau 
un „mic preț“ al acestor țeluri.

In Muzeu] memorial al păcii, aflat 
la intrarea în parc, directorul, Shogo 
Nagaoka, mi-a atras atenția asupra 
unei fotografii — originalul l-am 
văzut cu cîteva ore mai tîrziu — 
un gărduleț care împrejmuiește o 
scară din piatră la intrarea băn
cii Sumitono. Explozia bombei a 
decolorat peretele, dar într-un loc, 
unde se afla în acel moment un 
om, piatra a rămas mai întune
cată — umbra aceluia din care 
n-a rămas nici măcar cenușă. O măr
turie zguduitoare ca și cea de pe po
dul Yorozuyo-bashi, pe al cărui cal- 
darîm s-a imprimat conturul celor 
nouă pietoni surprinși acolo de bom
bardamentul atomic.

în Parcul Păcii din Hiroșima s-a 
înălțat, sub forma unui arc, monu
mentul victimelor. La bază, con
structorii au ridicat un fel de altar 
pe care au așezat o grămăjoară din 
cenușa Hiroșimei și o faclă care nu 
se stinge niciodată. Pe monument 
sînt gravate nume și inscripția

Monumentul victimelor bombardamentului atomic de Ia Hiroșima

organizat o manifestație antibrita- 
nică cerînd alipirea protectoratului 
Aden la Repulilica Arabă Yemen. 
Poliția, făcînd uz de grenade lacri
mogene și arme de foc, a atacat pe 
demonstranți rănind 12 persoane. 
Alte 48 de persoane, printre care 
14 copii, au fost arestate.

Potrivit agenției Reuter, în cursul 
tulburărilor care au avut loc în ul
timele zile, poliția colonială brita
nică a arestat 150 de persoane care 
se pronunță împotriva planurilor 
de includere a Adenului în federa
ția Arabiei de sud.

Declarațiile lui M. Keita
BAMAKO 2 (Agerpres). — în Afri

ca trebuie să se instaureze o perioa
dă de pace cu care este incompati
bilă prezența bazelor militare stră
ine pe teritoriul țărilor africane, a 
declarat la 1 iunie în cadrul unui 
miting Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali.

Modibo Keita a subliniat impor
tanța hotărîrilor conferinței de la 
Addis Abeba îndreptate spre lichi
darea definitivă a colonialismului 
și acordarea de ajutor mișcărilor de 
eliberare națională din teritoriile de
pendente. El a spus, de asemenea, 
că este foarte importantă cererea 
șefilor de state africane privind li
chidarea bazelor străine pe conti
nentul african.

nează în clădiri neadecvate și în con
diții ce contravin regulilor sanitare, 
a declarat Mabbot.

CARACAS. „Monopolurile străine 
împiedică dezvoltarea industriei națio
nale a Venezuelei“, se spune în hotă- 
rîrile primului Congres al economiști
lor venezueleni. Participanții la con
gres s-au pronunțat împotriva concesio
nării de noi terenuri societăților petro
liere străine care „duc politica obți
nerii de profituri maxime neținînd 
seamă de interesele naționale ale Ve
nezuelei“.

SANAA. Citind o știre transmisă 
de postul de radio Sanaa, agenția Reu
ter anunță că aviația militară a Repu
blicii Arabe Yemen a reușit să dis
trugă un important convoi militar 
compus din 10 camioane care trans
portau muniții din Arabia Saudită pen
tru mercenarii fostului imam Moha
med el Baclr.

DJAKARTA. — Corespondentul 
din Djakarta al agenției U.P.I. anunță 
că Partidul popular din Sarawak, co
lonie britanică, a hotărît ca cei 50 000 
de membri ai săi să treacă la lupta 
armată pentru eliberarea teritoriului 
lor de sub jugul colonial britanic. 
Numeroși lideri ai acestui partid au 
declarat că se alătură forțelor patrio
tice de eliberare de sub comanda ge
neralului Abang Kifli pentru a lupta 
pînă la obținerea independenței de
pline a țării lor.

„Odihniți-vă în pace. Greșeala să- 
vîrșită nu trebuie să se mai repete 
niciodată“.

Nu am reușit să aflu cine și după 
ce rațiuni a întocmit textul. Mi s-a 
povestit însă că, citind inscripția, 
mama unui copilaș de 3 ani, ucis, 
a cerut să fie șters numele fiului 
său. Nu putea înțelege despre ce 
greșeală este vorba, cine a săvîrșit 
greșeala. Poate copilașul ei Și cele
lalte victime ?

In Japonia — mi-au spus mulți 
dintre cei cu care am stat de vor
bă — mii și mii de oameni, milioane 
consideră că ar fi o reală greșeală, 
și încă de neiertat, dacă maniacii 
atomici n-ar fi puși în cămașă de 
forță, dacă forțele progresiste și larg 
democratice militante pentru pace nu 
și-ar strînge rîndurile pentru a lupta 
împotriva pregătirii unui război nu
clear.

...La Hiroșima s-au desfășurat lu
crări de reconstrucție. Populația s-a 
reînnoit și numărul locuitorilor a 
crescut la aproape 500 000. Există în 
oraș fabrici, ateliere, instituții cu a- 
proximativ 50 000 de salariați. Din 
producția anuală de 120 milioane de 
dolari a orașului s-au exportat în 
1961 mărfuri în valoare de aproape 
9 milioane de dolari.

La o primă vedere, Hiroșima pare 
a fi reintrat cu totul în normal. Există

PUTERNICE INCIDENTE RASIALE 
ÎN SUDUL S.U.A.

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Puternice incidente au avut loc la 
Jackson (Mississippi), unde sute de 
negri au organizat demonstrații de 
protest împotriva arestării lui Roy 
Wilkins, secretarul general al 
NAACP (Asociația națională pentru 
propășirea populației de culoare), 
și a lui Edgar Evers, secretarul sec
ției locale a NAACP.

Poliția a intervenit cu brutalitate 
arestînd aproximativ 100 de de
monstranți, printre care și nume
roși copii.

Paralel cu aceste demonstrații, 
numeroase incidente au avut loc și 
în alte orașe din sudul S.U.A. — 
transmite agenția France Presse.

Marș al tăcerii organizat de studenții din Lisabona împotriva dictatu. 
rii salazariste.

mari magazine, restaurante, teatre, 
multe locuri de distracție, noaptea 
străzile strălucesc în lumina recla
melor luminoase. Dar vălul tragediei 
plutește și astăzi deasupra orașului.

în primii ani după explozia nu
cleară, mortalitatea a fost de peste 
10 ori mai mare decît înainte.

La spitalul victimelor bombei ato
mice stau de vorbă cu medicul șef 
Fukio Fujimoto și cu alți medici din 
difeiite secții. Spitalul și-a deschis 
porțile în septembrie 1956 și s-a con
struit, se poate spune, prin contri
buția întregului popor japonez.

Pe lîngă cei aproape 100 de bol
navi internați în spital, mai există 
aproximativ 150 care fac un trata
ment ambulatoriu. Din păcate marea 
lor majoritate sînt candidați pentru 
un pat de spital și... Medicul nu mai 
continuă. își curmă vorba cu un 
gest.

Efectele nocive ale bombardamen
tului atomic din august 1945 se re
simt în continuare. în Japonia numă
rul cețor care au încetat din viață 
în ultimii doi ani de pe urma bolilor 
provocate de radiații este de peste 
100 de persoane. La aproape 20 de 
ani după explozie, „bomba" încă 
mai ucide.

Șeful Direcției relații publice a Pri
măriei mi-a vorbit mai ales despre 
urmările sociale ale catastrofei.

Supraviețuitorii Hiroșimei suferă 
nu numai din cauza bolii propriu- 
zise, ci și din cauza urmărilor social- 
politice ale „Pikadonului“ (explozia 
atomică). Asupra acestor oameni 
planează teama de îmbolnăvire, tea
ma de a-și pierde slujba, frica de a 
se căsători, de a avea copii. în oraș 
sînt mii de oameni care trăiesc din 
munci ocazionale, căci patronii nu 
vor să-i angajeze permanent, susți- 
nînd că au o capacitate de muncă 
mai scăzută decît cei sosiți la Hiro
șima în anii următori bombardamen
tului. în asemenea condiții, sute și 
mii de oameni au devenit cerșetori. 
Influentul ziar „Yomiuri“ scria recent 
că unii supraviețuitori au devenit 
un fel de „noi paria ai bombei ato
mice“.

Dar, în marea lor majoritate, su
praviețuitorii tragediei de la Hiro
șima nu sînt oameni care să se lase 
copleșiți de suferință. împreună cu 
populația nou stabilită, cu masele 
largi ale poporului japonez, ei duc o 
luptă activă în apărarea păcii, ho- 
tărîți ca ororile Hiroșimei să nu se 
mai repete. Pături largi ale poporu
lui japonez își dau seama de primej
dia planurilor cercurilor reacționare 
din S.U.A. de a întări bazele lor mi

litare din Japonia, de a atrage țara 
în cursa nesăbuită a înarmărilor.

Consiliul pentru interzicerea armei 
atomice Și cu hidrogen din Hiroșima 
a hotărît eă declare ziua de 6 a fie
cărei luni „zi de acțiune pentru 
pace". Congresul național al partiza
nilor păcii a luat inițiativa organi
zării „Lunii acțiunilor de masă îm
potriva experiențelor nucleare, pen
tru lichidarea bazelor militare, pen- 
tiu dezarmare generală și totală“.

Mișcarea pentru pace a căpătat un 
adevărat caracter de masă. Tradi
ționalele „marșuri ale păcii“, desfă
șurate pe zeci de mii de kilometri, 
mitingurile și demonstrațiile popu
lației, organizate în special în locu
rile transformate în baze militare 
americane, se bucură de participa
rea a zeci de milioane de cetățeni.

Muncitorii care deservesc bazele 
militare americane organizează gre
ve de protest. Țăranii luptă activ 
împotriva ocupării pămînturilor lor 
pentru construirea acestor baze. De 
un deosebit sprijin de masă se 
bucură campaniile de strîngere de 
semnături pe petiții adresate parla
mentului și alte acțiuni împotriva 
bazelor străine, pentru pace și de
zarmare. Au loc conferințe ale oa
menilor de știință, luptători pentru 
pace, denumite „varianta japoneză 
a conferinței Pugwash“.

Aceste acțiuni de mare amploa- 
îe constituie o parte însemnată 
a luptei poporului japonez pentru 
interzicerea experiențelor și a arme
lor nucleare, împotriva staționării 
submarinelor atomice americane în 
porturile Japoniei, pentru coexistență 
și colaborare pașnică între toate po
poarele.

Prin diverse forme și mijloace, pair- 
tizanii păcii din Japonia dezvoltă 
etrînse legături cu luptătorii pentru 
pace din alte țări, cu marea mișcare 
mondială pentru pace a zilelor noa
stre. Cetățenii Capitalei noastre își 
amintesc, desigur, de trecerea prin 
Romînia a grupului de vajnici și 
neobosiți japonezi care au întreprins 
un „marș al păcii' prin mai multe 
țări, pornind de la Hiroșima spre 
fostul lagăr al morții nazist de la 
Auschwitz.

Dorința fierbinte de a apăra pa
cea, de a lupta activ pentru consoli
darea ei este caracteristică tuturor 
oamenilor de bună credință din Ja
ponia. Păstrez amintiri de neuitat 
despre această țară, despre popoirul 
japonez harnic și talentat a cărui 
luptă pentru pace și progres social 
se bucură de simpatia și solidarita
tea tuturor popoarelor.

E. SORAN

Sute de soții 
de mineri din 
bazinul Lorena, 
sosite la Paris, 
au organizat o 
demonstrație de 
solidaritate cu 
revendicările mi
nerilor- (Foto
grafia din stingă).

îmbrăcat tn 
tradiționalul cos
tum al unchiului 
Sam, reverendul 
David Andrews 
participă, In frun
tea unul grup 
de cetățeni de 
culoare din ora
șul Greensboro, 
la o acțiune Îm
potriva segrega
ției rasiale. „Sin
tern toți ameri
cani șl membri 
ai rasei umane”, 
stă scris pe pan
cartă. (Fotografia 
de jos).

ISSY LES MOULINEAUX 2 (Ager
pres). — în suburbia pariziană Issy 
Ies Moulineaux au luat sfîrșit la 2 
iunie liberările celui de-al 54-lea con
gres al Partidului Socialist Francez 
(S.F.I.O.) care au durat patru zile. 
Congresul a ales noul comitet de 
conducere, comisia de control și ce
lelalte organe ale partidului. Secre
tarul general al S.F.I.O. urmează să 
fie ales ulterior, la ședința comite
tului de conducere al partidului.

Congresul a adoptat programul 
de activitate al S.F.I.O. pe anul ur
mător, documentul Cu privire la 
tactica și structura partidului și o 
serie de rezoluții, printre care o re
zoluție în care se pronunță împo
triva tratatului de colaborare fran- 
co-vest-german.

CONTINUĂ TiRGUIALA IN JURUL 

BAZELOR AMERICANE DIN SPANIA
NEW YORK 2 (Agerpres). - în 

ultimul timp, la Washington și Ma
drid, se discută tot mai mult des
pre viitorul bazelor americane de 
pe teritoriul spaniol. După cum se 
știe, anul acesta a expirat terme
nul de închiriere a anumitor 
baze militare de către S.U.A. pe 
teritoriul Spaniei. Discuțiile pen
tru prelungirea contractului de în
chiriere, inițiate încă la înce
putul anului și continuate cu mici 
întreruperi, nu au dus la nici 
un rezultat. Franco și-a sporit pre
tențiile nu numai bănești, dar și po
litice. El a condiționat reînchirie- 
rea acestor baze de sprijinirea de 
către S.U.A. a cererii de primire a 
Spaniei în N.A.T.O.

Deși pentru păstrarea aparențe
lor. la început Washingtonul a re
fuzat să poarte discuții pe această 
temă, în momentul de față în capi
tala S.U.A., ideea includerii Spaniei 
în N.A.T.O. este susținută în mod 
deschis ca cea mai bună so
luție pentru menținerea bazelor 
americane din Spania și în special 
a aceleia de la Rota care prezintă 
o valoare strategică deosebită, fiind 
destinată submarinelor nucleare a- 
mericane din Mediterană. Cunoscu
tul ziarist Sulzberger publică în 
legătură cu aceasta un articol în 
care sugerează partenerilor atlan
tici să-și reconsidere atitudinea 
față de primirea Spaniei în N.A.T.O. 
și recomandă pentru aceasta o for
mulă de compromis. Este vorba de 
„asocierea" Spaniei la N.A.T.O., așa 
cum s-a procedat în cazul Maltei
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