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In primele 5 luni din acest 
an, minerii din cadrul Trus
tului „Banatul" au extras 
peste sarcina planificată 4.267 
tone de cărbuni cocsificabili 
de calitate superioară, contri
buind astfel la o mai bună 
aprovizionare cu materie pri
mă a uzinelor cocsochimicc. 
Cele mai mari cantități de 
cărbuni cocsificabili au fost 
extrase peste plan de către 
minerii de Ia exploatările 
carbonifere Anina, Ponor, 
Secul și Cozia, care au obți
nut sporurile de producție în
deosebi pe seama creșterii 
productivității muncii. Succese 
de seamă au obținut, de ase
menea, minerii bănățeni în 
ceea ce privește îmbunătăți
rea calității cărbunelui. De la

preparațiile Anina și Cozia au 
plecat în acest timp către 
cocserii cărbuni cu un coefi
cient de cenușă mai mic decit 
cel admis.

în perioada care a trecut 
din acest an, ca urmare a 
extinderii metodei de armare 
cu bolțari, a îmbunătățirii 
transportului în subteran și 
a reducerii consumului de 
lemn de mină și de alte ma
teriale, minerii din cadrul 
Trustului „Banatul" au reali
zat economii suplimentare în 
valoare de peste 2.000.000 lei.

(Agerpres)
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La întreținerea culturilor
nici o zi pierdută!

Echipa de tineret 
în întrecere

La G.A.C. ,,Dunărea" din 
comuna Jegălia, raionul 
Fetești, echipa de tineret 

din brigada a IV-a a chemat 
la întrecere echipa de tineret 
din brigada a V-a pentru lu
crări de calitate la întreți
nerea culturilor : respectarea 
timpului optim, a adincimii la 
prășit și a densității plantelor. 
Rezultatele obținute pină acum 
de cele două echipe vorbesc 
grăitor despre strădania tineri
lor colectiviști de a efectua lu
crări bune în scopul obținerii 
unor producții ridicate la hec
tar.

înainte de a începe prașila 
la culturile de care răspund : 
porumb boabe 3 ha, porumb 
siloz 10 ha, floarea-soarelui 18 
ha, intr-o discuție cu brigadie
rul, tinerii din echipa de 
ret din brigoda a IV-a 
lămurit tocte 
gate de intreține-ea ci 
la ce cdincime 
fiecare 
trebuie 
c Ițele.
aplice 
primite

și-cu 
procleme'e le

ilor • 
trebuie prășită 

cultură, ce densitate 
asigurată la hectar și 

Acum cveau prilejul să 
din plin și cunoștințele 
la cercul agrotehnic ale 

corul cursuri le-ou frecventat 
cec mo mare pete a tinerilor 
c - echipă. Munca a început 
c- spor. Șj rez. tetele intrece- 
r fiert bune- Aceasta echipă 
oe t-reret c terminct cu octru 
ifie ne "te de dex pian-ficctc 
p-cs c into ic porumb. F-nd 
prima pe gospodărie. Acum cu 
început și prcșiic doua la po
rumb.

Nici echipa ce tineret din 
brigada a V-a nu se lasă mai 
prejos. Chemarea consiliului de 
conducere adresată colectiviști
lor pentru urgentarea lucrărilor 
la prășit a găsit ecou și în 
rindurile acestei echipe de ti
neret. Echipa a terminat prima 
prașila la porumb cu 
înainte de termenul 
și acum a început 
ll-a.

In ceea ce privește 
nici unei echipe nu i 
reproșa nimic.

DARIA KUHTA

două zile 
planificat 
prașila a

calitatea, 
se poate

Biblioteci personale

Organizația U.T.M. de tu 
Fabrica de hârtie și celu
loză „Steaua Roșie" din 

Bacău a desfășurat in acest 
an o largă muncă de popu
larizare a cărții în rîndul ti
nerilor muncitori. In această 
acțiune un rol deosebit de im
portant l-a avut faptul că, la 
indicația comitetului U.T.M., 
în organizațiile de bază U.T.M. 
din secții au avut loc adunări 
generale U.T.M. pe tema : 
,,Cartea — prieten ' nedespăr
țit al tineretului". Pe baza 
hotăririlor adoptate în aceste 
adunări, au fost organizate, 
cu prilejul „joilor tineretului", 
mai multe recenzii la cărțile 
din concursul „Iubiți cartea", 
ghicitori literare etc. în ca
drul întreprinderii s-au ame
najat de asemenea standuri 
de cărți unde au fost expuse 
ultimele noutăți literare. A 
fost organizată o largă acțiu
ne de difuzare a cărții sub lo
zinca : „Cît mai mulți tineri 
muncitori cu biblioteci per
sonale". Pină în prezent peste 
240 de tineri din fabrică și-au 
creat biblioteci personale, 
cumpărînd cele mai noi cărți 
de literatură politică, beletris
tică și tehnică.

în prezent în fabrică sînt 
peste 300 de tineri purtători 
ai insignei de „Prieten al căr
ții" și numeroși alți tineri ci
titori participă la concursul 
„Iubiți cartea".

ȘT. NECANIȚCHI

Folosind

Pe colectiviștii 
nești.

„ferestrele" dintre ploi
din Stoe- 

raionul Caracal, 
i-au preocupat in ulti

mele săptămini. in mod deose
bit, lucrările de întreținere a 
culturilor. Timpul a fost des
tul de neprielnic, totuși au 
existat posibilități suficiente 
pentru urgentarea acestor lu
crări. Și bunii gospodari de 
aici au foiosit din plin aceste 
posibilități. Cind timpul se 
făcea frumos, după fiecare 
..răpăială" de ploaie, președin
tele, brigadierii, șefii de echi
pă, mecanizatorii erau pe 
cîmp ; verificau gradul de ti
miditate a pămintului. Apoi, la 
sediul gospodăriei se făcea 
repartizarea forțelor de mun
că. Numeroși tineri, care aș
teptau doar să li se spună 
„începeți" duceau vestea din 
poartă in poartă și oamenii 
ieșean fără zăbavă la lucru. Ti
nerii mecanizatori erau deja 
cu cultivatoarele in Ian.

Și astfel, folosind .Terestre
le'' dintre ploi, colectiviștii din

Stoeneșîi au reușit să încadre
ze in timpul optim lucrările 
de întreținerea colturilor. 
Printre firele de porumb de pe 
cele 596 hectare pămintul este 
afinat și curat „ca in palmă ' ; 
mecanizatorii, antrenați in în
trecere, au executat două pra- 
șile mecanice după care, la 
scurtă vreme, colectiviștii au 
efectuat printre plante alte 
două prăși Ie manuale. Sfecla 
de zahăr, care ocupă o supra
față de 139 hectare, a fost 
prășită de trei ori, iar la floa- 
rea-soarelui s-au aplicat trei 
prașile mecanice și una cu 
prășitoarea trasă de cai. Nici 
una din aceste lucrări n-a du
rat mai mult de două zile. Și 
aceasta pentru că n-a lipsit 
nici un colectivist de Ia mun
că. Tinerii, mobilizați de orga
nizația de bază U.T.M., s-au 
situat mereu printre fruntași, 
ajutindu-și și părinții după ce 
terminau de prășit parcelele 
pe care le aveau in primire.

, NICOLAE SIMIONESCU

Posibilități sînt — 
lipsește preocuparea

Ț a gospodăria agricolă 
/ y colectivă „23 August" 

din satul Bălțați, raio
nul Slatina, lucrările de în
treținere a culturilor prăsi
toare au început abia pe 29 
mai. Gospodăria dispune de 
forțe cu care în cîteva zile ar 
fi putut prăși toate cele 150 
de hectare cu porumb pentru 
boabe, 50 ha cu floarea-soa- 
relui și 30 ha cu porumb pen
tru siloz. Sînt cîte 90 de brațe 
de muncă în brigăzile l-a și a 
lll-a și 80 în brigada a 11-a. 
Rezultatele obținute pînă a- 
cum sînt însă sub nivelul po
sibilităților. Firește, majorita
tea colectiviștilor, conștienți 
că obținerea unor producții 
sporite depinde în mare mă
sură de executarea lucrărilor 
de întreținere la timp, se stră-

In stațiunile de pe litoralul Mă
rii Negre s-a deschis sezonul de 
vară. Duminică și luni au sosit 
aici mii de oameni ai muncii din 
toate colțurile țării penfru a-și pe
trece concediul de odihnă în pri
ma serie. Noul sezon a găsit sta
țiunile de pe litoral mai frumoa
se, îmbogățite cu noi și impună
toare construcții. La Mamaia 
ridicat un complex hotelier 
cîte 4 și 10 etaje care au 
capacitatea stațiunii, iar la 
Roaită o noua vilă cu 540

La Vasile Roaită, s-a dat 
losință o cantină restaurant, 
1.200 locuri, la Eforie se apropie 
de sfîrșit construcția unui mare 
complex comercial, iar la Ma
maia se fac ultimele amenajări 
la cele 4 restaurante din cadrul 
noului complex hotelier. S-au a- 
sigurat astfel condiții din ce'e mai 
bune C3 în actualul sezon de vară 
stațiunile de pe litoralul Mării Ne
gre să poată găzdui cu peste 
40.000 oameni ai muncii mai mult 
decit anul trecut și de aproxima
tiv 5 ori mai mult decit în anul 
1955.

s-a 
cu 

dublat 
Vasile 
locuri, 
în fo- 

cu

(Agerpres)
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Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ți dr. Sukcrno după semnarea Protocolului
Foto : AGERPRES

Colectiviștii din satul Ro
dești, raionul Birlad, vor să 
obțină in anul acesta o 
producție sporită de sfeclă 
de zahăr. Pentru aceasta, 
folosind vremea prielnică, ei 
se străduiesc acum să exe
cute in timpul optim lucră
rile de întreținere ale aces

tei culturi

Foto : AGERPRES

Cu
olectivul Uzinei 
„Element Gott
wald", din Capita
lă, se străduiește, 
zi de zi, să mun
cească tot mai bine 

pentru a întări și mai mult 
prestigiul mărcii fabricii. Ceea 
ce trebuie subliniat în primul 
rînd este lupta pe care colec
tivul nostru o duce pentru 
îmbunătățirea permanentă a 
calității produselor. în urma 
dezbaterii Directivelor CC. al 
P.M.R. privind criteriile între
cerii socialiste, au fost adop
tate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice care au meni
rea să ducă la realizarea u- 
nor obiective ca : elabo
rarea unei tehnologii avansa
te pe baza folosirii procedee
lor tehnologice moderne, exe
cutarea finisajului la un ni
vel superior, ridicarea con
tinuă a calificării mun
citorilor, controlorilor și per
sonalului tehnic. La aplicarea 
măsurilor prevăzute și-a adus 
o contribuție însemnată și 
tineretul. Au fost introdu
se numeroase procedee teh
nologice avansate și s-a trecut 
la generalizarea celor mai 
înaintate metode de muncă.

Printre noile procedee teh-

răspundere de
nologice introduse în vederea 
unei îmbunătățiri continue a 
calității produselor se numără 
și extinderea turnării sub 
presiune a reperelor din alu
miniu și bronz. Pînă acum s-a 
realizat turnarea a șase repe
re. De ce era necesar să se 
introducă acest procedeu ? 
Pînă acum rotorii mașinilor 
electrice erau turnați la cen
trifugă. în acest fel, rămîneau 
diferite fisuri care influențau 
in mod negativ calitatea rota
rilor. Prin aplicarea noului 
procedeu de turnare au fost 
înlăturate aceste neajunsuri 
și s-au înregistrat totodată 
economii antecalculate în va
loare de 46.000 de lei.

Importante procedee tehno
logice au fost aplicate și în 
secția montaj. Bunăoară prin 
extinderea procedeelor de 
uscare a pieselor vopsite în 
cuptoare cu radiații infraroșii
— acțiune condusă direct de 
tînăra ingineră Emilia Voicu
— a crescut productivitatea 
muncii cu 2,5 la sută, asigu- 
rînd în același timp o calitate 
superioară a operației de vop
sit prin faptul că dă o mai 
mare rezistență mecanică și 
termică stratului de vopsea.

Propunerilor din planul de

măsuri tehnico-organizatorice 
li s-au alăturat altele izvorîte 
din inițiativa muncitorilor și 
tehnicienilor din sector. Ală
turi de muncitorii vîrstnici au 
făcut propuneri interesante 
și tinerii muncitori. în secția 
bobinaj, de pildă, tînărul Ion 
Pripescu a propus să se așeze 
la mașina de bobinat un dina- 
mometru. Ca urmare a

Xrticol scris de postul 
de corespondenți 

'oluntari ai „Scînteii 
tineretului" de la 
Uzinele „Kiement 

Gottwald" 
din Capitală

.vestei măsuri s-a uniformizat 
jobi&rea bandajului, asigu- 
■îndu-se o întindere perfectă 
a materialului bobinat. Tînă- 
: ul bobinator Iancu Aurel a 
propus să se scurteze capetele 
barelor de la bobinarea rota
rilor. Prin aplicarea aces
tei raționalizări, se realizează 
economii anuale antecalcu
late în valoare de circa 42.000 
de lei.

La Consiliul de Miniștri al 
R.P. Romine a avut loc luni 
dimineața solemnitatea sem
nării Protocolului privind 
dezvoltarea în continuare a 
colaborării economice și teh
nice și intensificarea în am
bele sensuri a comerțului în
tre Republica Populară Romî- 
nă și Republica Indonezia.

Protocolul a fost semnat 
de președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej șl de pre
ședintele Republicii Indone
zia, dr. Sukarno.

La solemnitate au parti-

cipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Ro
mîne, Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Alexandru Dră
ghici, vicepreședinți ai 
siliului 
‘Voitec, 
siliului 
armată 
nistrul
neliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, miniștri și 
alte persoane oficiale.

Au

Con. 
de Miniștri, Ștefan 

vicepreședinte al Con
de Stat, general de 
Leontin Sălăjan, mi- 

Forțelor . Armate, Cor-

mena, prim adjunct al minis- 
trului-prim, ministrul Distri
buției, A. Erningpradja, mi
nistrul Muncii, general de 
brigadă dr. Suharto, ministrul 
Industriei Populare, și cele
lalte persoane indoneziene 
care au însoțit pe președintele 
dr. Sukarno în vizita de prie
tenie în țara noastră.

Au fost de față Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, și Pavel 
Silard, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Djakarta.

luat parte dr. J. Lei- (Agerpres)

Plecarea președintelui
dr. Sukarno

Președintele Republicii In. 
donezia, dr. Sukarno, și per
soanele care l-au însoțit în 
vizita de prietenie făcută în 
țara noastră au părăsit luni 
la amiază Capitala îndreptîn- 
du-se spre Moscova.

La plecare, 
Otopeni, oaspetele a 
dus de tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Ion 
Maurer, Gheorghe 
Emil Bodnăraș, 
Drăghici, Leontin 
Ștefan Voitec, 
nescu, ministrul 
Externe, și alți 
persoane oficiale.

Au fost de față Sukrisno, 
ambasadorul Republicii Indo
nezia la București, Pavel Si- 
lard, ambasadorul R.P, Ro- 
mîne la Djakarta, precum și 
I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Pe aeroport, unde erau ar
borate drapelele R. Indone
zia și R.P. Române, se găseau 
numeroși bucureșteni veniți 
să salute pe înaltul oaspete.

pe aeroportul 
fost con- 

G'heorghe 
Gheorghe 

Apostol, 
Alexandru 

Sălăjan, 
Comeliu Mă- 

Afacerilor 
miniștri și

Comandantul gărzii de o- 
noare, aliniate pe aeroport,, a 
prezentat raportul președinte
lui dr. Sukarno. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Republicii Indonezia și R.P. 
Romîne.

Președintele 
împreună 
Gheorghe 
trecut în 
onoare.

Oaspetele și-a luat apoi 
mas bun de la persoanele 
oficiale prezente. Un grup

dr. 
cu 

Gheorghiu-Dej 
revistă garda

Sukarno 
tovarășul 

au 
de

ră-

de pionieri a înconjurat pe 
oaspeți oferindu-le flori.

Tovarășii Gheorghe Gheor. 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducă
tori ai statului nostru veniți 
la aeroport au condus la a- 
vion pe președintele dr. Su
karno.

La ora 11,50 avionul a de
colat, fiind escortat pînă la 
frontiera romîno-sovietică de 
avioane cu reacție românești.

Citiți în pagina a 3-a

(Agerpres)

Vizitele președintelui dr. Sukarno

ospodari
In uzina noastră, în cadrul 

-trecerii socialiste s-a dez
voltat mult întrecerea pe 
profesii pentru titlul de cel 
mai bun strungar, fre
zor etc., întrecere organizată 
ia secția strungărie de către 
comitetul de secție sindicală 
în colaborare cu organizația 
U.T.M. sub îndrumarea orga
nizației de partid.

întrecerea pe profesii a sti
mulat dorința tinerilor de a-și 
ridica continuu calificarea lor 
profesională, pentru a avea 
posibilitatea să cucerească ti
tlul de cel mai bun în mese
ria sa. In acest scop, tineri: 
au început să studieze organi
zat diferite cărți tehnice de 
specialitate, să urmeze cu mai 
multa regularitate cursurile de 
ridicarea calificării. Pentru a 
face aceste cursuri cît mai in
teresante și pentru a-i ajuta 
pe muncitori să-și însușească 
eît mai multe cunoștințe teh
nice, au fost organizate expu
neri despre ultimele cuceriri 
ale tehnicii.

în ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor, un rol 
important îl joacă Intr-ajuto
rarea în muncă, în întrecere. 
Organizația de bază U.T.M. 
a recomandat tinerilor maț

bine pregătiți 
de vedere profesional 
Enache Lucian, 
Constantin și altora, să-i ajute 
practic la locul de muncă, pe 
tovarășii lor Paraschiv Ștefan, 
Ilie Ion și pe alții care au o 
pregătire profesională mai 
slabă, arătîndu-le cum să-și 
organizeze munca, cum să a- 
plice metodele înaintate.

De asemenea, pentru a-i 
ajuta practic pe tinerii din 
brigăzi să-și organizeze cît 
mai bine munca, organizația 
de partid a recomandat con
ducerii secției să repartizeze 
pe inginerii tineri să se ocupe 
■ndeaproape de munca tuturor 
brigăzilor de producție 
ieretului.

De curînd, colectivul 
i analizat rezultatele
.ape a întrecerii pe profesii.
Rezultatul ? De la în- 

■eputul anului și pînă acum

din punct 
ca 

Grădinaru

ale ti-

secției 
primei

PETRE MIHAI 
montator

NICOLAE MARIN 
maistru
DOBRE ION 

tehnician

(Continuare în pag. a 3-a)

Concursul pe țară pentru îmbunătățirea calității pîinii se des
fășoară cu succes. Schimburile de experiență se dovedesc a 
fi foarte utile, lată-1 în fotografie pe șeful de echipă Andrei 
Tamaș, din regiunea Brașov, discutind cu tehniciană Elena 
Ciaki, de la Fabrica „Pionierul" din București, despre metodele 

folosite
Foto ; AGERPRES



astfel înaintașilor de la Pro

gresul să înscrie un nou gol

Dcingu a Intervenit spectacu

los dar ineficace, înlesnind

Foto : V. RANGA

că au mai rămas 
numai două eta- 
sfîrșitul campio-

Campionatul 
categoriei A 

de fotbal
Cu toate 

de disputat 
pe Dînă la 
natului categoriei A de fot
bal, nu este cunoscută nici 
echipa campioană și nici toa
te echipele care vor retro 
grada. în Capitală, amatorii 
de fotbal au avut satisfacția 
să urmărească un meci fru
mos disputat între formațiile 
bucureștepe. Progresul și Ra
pid. La sfîrșitul celor 90 de 
minute de joc, fotbaliștii de 
la Rapid, mai buni decît 
partenerii de joc, au obținut 
victoria cu scorul de 4—3 în 
fața unei echipe care a luptat 
totuși cu ardoare pentru a 
câștiga. La Constanța, echipa 
locală Farul a reușit să în
treacă cu 2-1 (0-1) pe Dinamo 
Bacău. întâlnirea s-a carac
terizat prin dîrzenia cu care 
au jucat toți cei 11 fotbaliști 
din localitate. 
Brașov pe 
C.S.M.S. Iași a fost întrecută 
cu 2-0 (0-0). ~ '
din zona retrogradării, Mine
rul Lupeni a jucat pe pro
priul său teren în compania 
formației Știința Cluj. Local
nici n-au putut obține decît 
un punct, partida termihîn- 
du-se cu un scor alb : 0-0.
Ultima echipă clasată Corvi- 
nul Hunedoara, definitiv scoa
să din cursa 
retrogradării, 
un nou eșec, 
la U.T. Arad.
ța Timișoara a primit replica 
echipei Petrolul Ploiești, me
ciul încheindu-se cu victoria 
echipei studențești: 3-1 (1-0).

în clasament continuă să 
conducă C.C.A. cu 32 puncte, 
urmată de Dinamo București 
- 30 puncte, Rapid — 28
puncte. De la locul 10 la 14 
sînt eșalonate echipele Pro
gresul - 22 puncte, Farul — 
20 puncte, Minerul — 20 punc
te, C.S.M.S. - 18 puncte. Cor- 
vinul — 14 puncte din 24 
jocuri disputate.

întâlnind la 
Steagul Roșu,

O altă echipă

pentru evitarea 
a înregistrat 

pierzînd cu 0-2 
Formația Știin-

Succese ale pugilîștilor noștri

la campionatele europene
După M. Dobrescu și C. 

Gheorghiu învingător prin 
abandon în meciul cu france
zul Haudeau, Puiu Nicolae a 
fost cel de-al treilea pugilist 
romîn care a debutat victo
rios în campionatele europe
ne de la Belgrad. lntîlnindu-l 
duminică pe scoțianul Mc 
Kay, Puiu Nicolae a dominat 
categoric lupta de la primul 
pînă la ultimul sunet de 
gong. Tot la cat. cocoș a fost 
înregistrată o mare surpriză : 
campionul european de la 
Lucerna, Rascher (R.F. Ger
mană) pierzînd întâlnirea cu 
englezul Benneyworth. La 
categoria semiușoară Kokoskin 
(U.R.S.S.) a cîștigat meciul cu 
Szcepanski (R.P. Polonă).

După victoria la puncte re
purtată duminică seara de 
Gh. Negrea în fața valorosu
lui pugilist bulgar P. Spasov, 
doi tineri boxeri ai echipei 
noastre : V. Mîrza și V. Badea

au susținut luni după-amiază 
primele lor întîlniri din ca
drul campionatelor europene 
de la Belgrad. Debutul lor în 
marea competiție a coincis cu 
victorii. La cat. semimijlocie, 
V. Mîrza a obținut decizia in 
fața lui Wolters (Olanda), iar 
la cat. mijlocie mică, V. Badea 
l-a eliminat pe cehoslovacul 
Stantiev Wojtech.

In cursul zilei de luni a fost 
stabilit programul reuniunilor 
viitoare : M. Dobrescu va în
tâlni pe Stolnikov (U.R.S.S.), 
C. Gheorghiu va boxa cu Ba- 
ranyai (R. P. Ungară), iar 
Gh. Negrea va evolua în com
pania campionului sovietic 
Pozniak.

In reuniunea desfășurată 
luni seară, campionul țării 
noastre la categoria ușoară Io
sif Mihalik l-a învins prin 
K. O. pe bulgarul Al. Mițev, 
obținind, la rîndul său, califi
carea pentru turul următor.

INSTITUTUL 
AGRONOMIC 

„T. VLADIMIRESCl 
CRAIOVA
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in spriji 
care se 

concursu- 
în învăță. 
Institutul

In inima Bărăganului
Manifestări în cadrul Concursului cultural-sportiv al tineretului

Via(a nouă a Bărăganului i-a îndemnat pe harnicii colectiviști 
să mai cunoască și altceva în afară de munca cu care s-au de
prins de cînd se cunosc. Pentru tinerii colectiviști sportul a deve
nit un prieten apropiat, la fel de iubit ca și cintecul de bucurie.

Am vizitat deunăzi unul din raioanele Bărăganului : Slobozia. 
Aici am cunoscut pasiunile sportive ale multor mii de tineri, i-am 
văzut întrecîndu-se cu multă am biție, cîștigînd concursuri în stilul 
unor mari campioni în devenire. Marea întrecere sportivă care a 
cucerit satele Sloboziei, „Concursul cultural-sportiv al tineretului, are 
pe

care 
„Concursul cultural-sportiv al tineretului, 

aceste meleaguri o participare de masă.

număr de tinere colectiviste. Și 
numeroasele întreceri de hand
bal organizate de asociația spor
tivă au cucerit inima fetelor. La 
Andrășești handbalul care a adus 
patriei noastre cununi de lauri pe 
terenurile lumii, începe să devină 
un sport de masă.

120 de cicliști 
la start

fruntașii pedalei. Sînt cei mai buni 
cicliști din comună.

întreceri pasionante 
de călărie

deIn comuna Bucu, peste 500 
tineri colectiviști și-au cumpărat 
biciclefe. Ei le pregătesc cu me
ticulozitatea unor alergători con- 
sacrați, pentru întrecerile locale.

In ziga concursului, 120 
de tineri colectiviști s-au- pre
zentat le start. Prima compe
tiție cicliștă a sezonului se desfă
șoară în cadrul concursului cultu
ral-sportiv. 
Ion Toma, 
Gheorghe 
Constantin 
stifui nidi
cîtva timp îi vom înfîlni printre

l-am văzut la start pe 
pe Neagu Moroianu, 

Cazacu, Ion Stoicescu, 
Bondoc și nu va con- 
o surpriză dacă peste

Handbalul a cucerit... 
inima fetelor

In comuna Andrășești, handba
lul este un sport relaliv nou. Se 
pare că fiicele colectiviștilor l-au 
îndrăgit cel mai- mult și îl prac
tică cu multă pasiune. Mai bine 
de 20 de tinere fete au învățat 
tehnica handbalului și au începui 
să se facă cunoscute la diverse 
competiții în cadrul raionului. Ele
na Deteseanu, Frusina Bărzoi, 
Reveica Șfancu, Ana Sandu, Paula 
David, Alexandrina Ionescu sînt 
dintre cele mai bune jucătoare. 
Ele au promis ca în cadrul Con
cursului cultural-sportiv să inițieze 
în tainele acestui sport

Colectiviștii din comuna Gheor
ghe Lazăr au o mare tradiție în 
practicarea hipismului. Iscusința 
și măiestria lor a căpătat faimă 
în tot raionul, ba chiar și în țară. 
De la întrecerile obișnuite pe u- 
liță, ei au ajuns la campionatele 
republicane sătești. Unii dintre ei 
au cucerit chiar titlurile de cam
pioni republicani. Poate ați auzit 
de numele lui Ion Vizireanu, lor- 
dache Bondoc, Vasile Soare. Au 
cîștigat campionatele republicane 
de anul trecut de la Craiova, iar 
de atunci au ciștigat în comună 
și pe raion toate întrecerile la 
care au participat. In cadrul Con
cursului cultural-sportiv recent, la 
Slobozia a avut loc o mare dis
pută a călăreților din 11 asociații

sportive din raion. Peste 40 de 
tineri colectiviști din comunele 
Perieți, Gîmbășani, Albești, Mis- 
,leanu, Amara, Slobozia și-au mă
surat forțele cu cei din comuna 
Gheorghe Lazăr dar campionii 
nu s-au dezmințit : au cîștigat 
majoritatea probelor. Ba unii s-au 
minunat cum de a reușit să cîști- 
ge brigadierul Vasile Soare proba 
de greutate de peste 3.000 de kg 
cu cei doi cai Mîndra și Violina. 
Explicația e simplă : caii erau 
bine antrenați fiindcă toată toam
na au tot cărat la casele colecti
viștilor belșugul zileior-muncă.

Colectiviștii 
motocicliști...

Pe străzile orașului Slobozia

Dl» SĂLI Șl III l'l STADIOANE
Fotbal

Cu 3-5 în fața lui Allan Jay, 
care a ocupat locul doi în cla
sament.

în cadrul turneului inter
național de fotbal de la New 
York echipa Everton (Anglia) 
continuă să rămînă neînvinsă. 
Duminică formația engleză a 
învins cu scorul de 5-2 (3-1) 
echipa vest-germană Karls
ruhe. în cel de-al doilea joc 
al programului, echipa New 
York Americans a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 4-2 
(1-2) asupra echipei braziliene 
Bangu. Centrul înaintaș John 
Mc. Cole a înscris 3 puncte.

Echipa Dinamo București 
va juca la 7 iunie în compa
nia echipei Everton.

libere

Gimnastică

Duminică
sfîrșit in incinta gimnaziului 
Keio din apropiere de Yoko
hama campionatele mondiale 
de lupte libere. Iată în ordi
nea categoriilor lista celor 8 
noi campioni ai lumii : Aliev 
(U.R.S.S.) ; Mustafa Siafpur 
(Iran) ; Vladimir Rubasvili 
(U.R.S.S.) ; I. Sanatkaran 
(Iran); H. Gudarzi (Iran) ; 
H. Savarabadi (Iran); V. Ta- 
kheti (Iran); W. Dietrich (R.F. 
Germană).

Campionatele mondiale de 
lupte clasice vor începe la 6 
iunie.

Pentru a veni 
nul candidaților 
vor prezenta la 
rile de admitere 
mîntul superior,
agronomic „Tudor Vladi- 
mirescu11 din Craiova, or
ganizează, incepind cu data 
de 5 iunie 1961, cursuri de 
pregătire după cum ur
mează :

A. - La FACULTATEA 
DE AGRICULTURĂ str. 
Libertății nr. 27 pentru 
disciplinele :

— Științele naturale
— Chimie
— Matematici.
B. — La FACULTATEA 

DE MECANIZAREA A- 
GRICULTURII, str. Al. I. 
Cuza nr. 31, pentru disci
plinele :

— Matematici superioa
re (Algebră, Trigonome
trie, Geometrie)

— Fizica.
Cursurile se vor desfă

șura pe baza programelor 
întocmite și afișate la fa
cultăți.

Pot participa la aceste 
cursuri fiii oamenilor mun
cii care se pregătesc pen
tru admiterea în învăță
mântul superior din Craio. 
va, și din alte centre uni
versitare.

Pentru candidații din a- 
fara orașului Craiova, in
stitutul asigură, pe toată 
perioada de pregătire, (5 
iunie—35 august) cazare și 
masă contra cost.

Informații suplimentare 
se pot obține zilnic la Rec
toratul institutului din str. 
AI. I. Cuza nr. 31, telefon 
2866.

Trei imagini de la concursul de gimnastică (rezervat celor mai tineri gimnasti - juniori sub 14 ani) disputat în sala Dinamo
Foto : VAL. PIETREANU

un mare

a 
apărut un afiș care reținea atenția 
trecătorilor. Era un anunț al unei 
interesante întreceri motocicliste 
la care își anunțaseră participarea 
și colectiviștii din comuna Gheor
ghe Doja, posesori de motocicle
te. Bunăstarea s-a statornicit te
meinic în viața colectiviștilor. Sînt 
37 de colectiviști posesori ai unor 
astfel de mașini și iată cum s-a 
născut pasiunea pentru un sport 
nou în comună. Pe mulți dintre e 
i-am întîlnit la amintitul concurs 
de îndeminare, o adevărată în- 
cîntare pentru numerosul publ-c 
care a înfruntat ploaia numai pen
tru a-i vedea pe sportivii satuiu 
cum au deprins să stăpînească 
tainele mașinii. Așa dar un iooc 
nou cu campionii săi : Gheo-c-e 
Pușcașu, Avram Solomon, 
Spăfaru și încă alții.

Concursul cultura -soo-' v 
impulsionat viața spor vâ a o 
noi lor, i-a dat e*o-. -s-e 
amploa-e. In coc%_-a Mur-e- 
B jzău, la Coch-a. a Vi-c-er 
tinerii eu Hcapui pr mele între
ceri... amenajindu-și baze sporti
ve simple sau reamenajind pe 
cele mai vechi. In comuna Revi- 
ga, tinărul învățător Valeriu Zeca 
a stîmit o mare pasiune tinerilor 
pentru atletism și acum pot fi 
văzuți foarte des pe terenul de 
sport tineri ca Constantin Oprea, 
Marin Angelescu și alții. La Pe
rieți colectiviștii au amenajat o 
pistă modernă de popice, iar 
muncitorii de la G.A.S. au realizat 
și ei o pistă de popice betonată 
pe care se desfășoară zilnic între
ceri.

Prelungirea duratei primei eta
pe a Concursului cultural-sportiv 
al tineretului a constituit un prilej 
de mobilizare a unui număr și 
mai mare de participanți la între
ceri. Organizațiile U.T.M., asocia
țiile sportive din raionul Slobozia 
au știut să trezească în inimile ti
nere ale colectiviștilor, mecaniza
torilor ți elevilor, pasiune și dra
goste pentru sport, pentru între
cerile tinereții.

BOGDAN OOSTESCU

In orașul Novisad s-a dis
putat întilnirea internațională 
feminină de gimnastică din
tre echipele de tineret ale 
Iugoslaviei și R.P. Romine. 
Tinerele gimnaste romînce 
s-au comportat admirabil ob
ținînd victoria cu scorul fi
nal de : 179, 95—178, 10 punc
te. In clasamentul individual 
compus primele două locuri 
au revenit gimnastelor Suza- 
na Bodor - 37,25 puncte și 
Mariana Ilie — 36,90 puncte 
ambele din echipa R.P. Ro
mine. Pe 
gimnasta 
Molnar.

locul trei s-a clasat 
iugoslavă Marija

sovieti- 
cîștigat

OH •

1

★
Renumita gimnastă 

că Larisa Latînina a 
competiția internațională „Cu
pa Europei** de la Leipzig. 
Ea a totalizat 38,50 puncte 
fiind urmată de compatrioa
ta sa Astahova cu 38,20 punc
te, Foest (1 
Cas-avsxa ( 
CU 3R15 pr- 
aa Le*ațteee 
sat pe 
te iar Scn_a 
ocupat locui 
Cehoslovacă 
s-a clasat pe

Sahf

în Runda a 6-a 
internațional de 
Zurich, marele maestru inter
național Tigran Petrosin l-a 
învins pe Lombardi. Keres a 
întrerupt în poziție favorabi
lă partida cu Cooper. Gligo- 
rici are avantaj în partida 
întreruptă cu Larsen. în cla
sament continuă să conducă 
Keres cu 4 puncte și o parti
dă întreruptă, urmat de Pe
trosian cu 4 puncte, Giigorici 
și Cooper cu 31/» puncte și 
cîte o partidă întreruptă.

a turneului 
șah de la

Haltere

Competiția de haltere pen
tru „Cupa juniorilor" a re
unit duminică în sala Giu- 
lești 37 de tineri reprezen- 
tind cluburile C.C.A., Dinamo- 
Obor, Electra și altele. O fru
moasă comportare au avut 
Șerbu Mihai, D. Dolofan, D. 
Ionescu etc. Pe echipe victo
ria a revenit formației Dina- 

puncte ur-mo-Obor cu 17 
mată de C.C.A.

Tenis de

Scrimă

Duminică
imineața, caierele 
de nori alb- 
sinilii aninate de 
crestele Postă
varului pricinu
iesc griji neaștep

tate oaspeților, duminicali al 
orașului, de la poalele Tîmpet. 
Mii. de ochi le privesc dih 
clipă îri Clipă, așțeptînd parcă 
o mînă nevăzută să le înșface, 
să le scarmene și să le risf" 
pească. N-au prea mult timp, 
de așteptat. Îndrăzneții au 
pornit să înfrunte, urcușul șt 
totodată ploia care, scaldă cul
mile postăvarului.

Deocamdată fiecare își ocu
pă un loc în autobuzele care 
fac „naveta" Brașov—Poiana- 
Brașov. Unii dintre „colegii" 
de autobus sînt turiști vechi, 
alții... la prima excursie.

Motorul autobusului zumză- 
ie întretăiat și se ambalează 
în crescendo luînd virajele pe 
serpentine. Noi primim în 
piept respirația rece a pădurii 
întorcînd capul la stingă sau 
la dreapta, -lacomi să nu ne 
scape nimic. Pe cele 24 de 
scaune din autobus sînt repre
zentate cîteva regiuni ale ță
rii : Gheorghe și Ina Sim'on, 
bucure.șteni, ingineri la Auto
matica, turiști vechi și... in
ternaționali. Au la „activ" și 
cîteva excursii în Caucaz. 
Emil Predescu, de la între
prinderea regională de con
strucții electrice rurale Pitești- 
Mai în față un grup de ieșen. 
veniți de fapt în excursie la 
meciul Steagul Roșu—C.S.M.S. 
Iași profită de ocazie și fac o 
escapadă la Pgstăvaru.

Ca în toate ocaziile asemă
nătoare 
repede și viitoarele 
încep 
funcție de „obiecțive",

Sosim în Poiana Brașov. E 
aproape obligatoriu pentru 
toți turiștii care vin în Poia
nă (acesta-i termenul „tehnic" 
al „bătrînilor") să treacă peste 
podul suspendat deasupra 
lacului.

Unii au fost. mai vrednici. 
rAu ajuns mai devreme. în 
necazul ploii s-au dezbrăcat 
și-au încins o miuță. Sînt

Echipa uzinei noastre susține 
o întâlnire dificilă".

— E rîndul meu —. a inter
venit Iosif Orban, mecanic la 
aceeași uzină. Am îndrăgit 
cu ani în urmă turismul și 
cred că-i voi rămîne credin
cios multă vreme. Muntele 
iubește pe cei care vin mereu 
lingă el. Și — ne spune dîn- 
sul zîmbind — nu vedeți ?

Iești de la 0.N J. „Carpați“
■k O.N.T. „Catpați" agenția București organizează la 

sfîrșit de săptămină excursii cu trenul și autocarele pe 
litoral. Cazarea se va face la 
Plecarea va avea loc simbătă 
în București duminică seara.

Eforie și Vasile 
după-amiază iar

Roaită. 
sosirea

* In toate cabanele de pe 
„Caipați" organizează excursii

O.N.T.Valea Prahovei 
ia sfîrșitul sâptămînii.

siguranță. Nu vă puțeți închi
pui cu ce poftă. începi șă lu
crezi luni dimineața după 
ce-ai hoinărit o duminică în
treagă admirând neasemuitele 
frumuseți ale Bucegilor".

Convorbirea a fost tulbura
tă de un lung șir „indian", al 

.. elevilor clasei a IV C de la 
Școala „Mihail Eminescu" din 
București. Cu prof. Zoie Cătă
lina, au pornit-o în excursie 
în Bucegi. Mihail Tunsoiu, 
Viorel Cihac, Carmen Garoiu, 
Ioana Covaci și încă 38 de 
„turiști" fac cerc în jurul nos
tru povestind toți deodată ce 
frumos este Postăvarul și ce 
grozav este să mergi cu funi- 
cularul.

Profesoara Zoie Cătălina ți
ne să remarce, în mod deose
bit, condițiile de cazare 
masă pe care le-au avut 
excursie :

— Trebuie să mărturism
am fost plăcut impresionați 
de condițiile din ce în ce mai 
bune pe care le-am întîlnit în 
cabanele vizitate. Acolo unde 
am dormit, exemplara curățe
nie precum și atenta preocu
pare a cabanierilor față de 
ce ne privea ne-a făcut să 
simțim ca acasă.

Dar, „călătorului îi stă 
ne cu drumul". Așa, că 
despărțim de
noastre cunoștințe și pornim 
spre Peștera Laptelui. In drum 
întîlnim nenumărate grupuri 
de turiști, oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile bucureștene și din alte 
orașe și regiuni ale țării.

Mulți excursioniști ,,s-au

că

prieteniile se leagă 
grupuri 

să se cristal -re în

* O interesantă excursie se va desiășura pe Dunăre 
între 9 ți 12 iunie. „Expediția11 va avea loc pe vasul 
„Oltenița11 cu itinerariul Giurgiu-Sulina. Cu prilejul aces
tei excursii vor putea ii vizitate orașele Brăila, Galați, 
Tulcea și Sulina.

ir Agenția bucureșteană a O.N.T. „Carpați'1 organi
zează la cererea colectivelor excursii Ia Muntele Roșu, 
Voina și Lacul Roșu, Iar la 3 septembrie o excursie cu 
autocarele în R. P. Bulgaria.

șapte băieți zdraveni, veseli și 
gălăgioși. Să vi-i prezentăm 
așa cum ni s-au prezentat ei 
nouă: Nicolae Grosu — elec
trician la Uzinele de tractoare 
,,Ernst Thălmann". „în ciuda 

. faptului că nu pierd o dumi
nică de munte, ne-a mărturi
sit el, marea mea pasiune ră
mîne fotbalul. Așa că după 
ce terminăm „partida" noastră 

. de aici, voi cobori în oraș-

Cum am ajuns aici a încetat 
ploaia.

— Gheorghe Șerban, Stan 
Barbu, Costică Păunei, Nistor 
Nicolae și Aurel Constantines- 
cu toți de la Uzinele de trac
toare ,,Ernst Thdlmann" ne 
fac o „declarație comună" : 
pasiunea noastră pentru turism 
poate fi verificată în fiecare 
duminică. Cum 7 Căutați-ne 
in Bucegi și ng tiefi găsi cu

tot
ne

bi
ne

proaspetele

eu aparate de radio 
și în aer se reuarsă 
neașteptate. Veseli, 
cu toții petrec o zi 

binemeritată, cu

în Palatul Sporturilor din 
Leningrad a început întâlni
rea internațională de scrimă 
dintre echipele selecționate 
ale U.R.S.S., R.F. Germane și 
R.S.F.S. Ruse. Victoria a reve- 

care a 
multe 
inclu- 
mas- 

și sa- 
clasat

nit echipei U.R.S.S. 
totalizat cele mai 
puncte la cele 4 probe 
se in program (floretă 
culin și feminin, spadă 
bie). Pe locul doi s-a
echipa R.F. Germane. In con
tinuare 
echipe 
concurs

la Poiana Brasov
înarmat" 
portative 
melodii 
optimiști
de odihnă 
întîmplări și peripeții ce ttor 
alcătui, fără îndoială, subiec- 
tul' multor discuții, pînă stm- 
băta viitoare cînd vor pleca 
din nou la drum.

trăgătorii celor trei 
vor participa la un 
individual.

★
Campionul maghiar Laszlo 

Kamuti a cîștigat turneul in
ternațional de spadă de la 
Londra obținînd 6 victorii 
din 7 posibile. El a pierdut

de la ora

din 5

cimp

Astăzi dimineață
9 și după-amiază de la ora 
16 se desfășoară pe terenu
rile clubului Progresul din 
Capitală primele întâlniri din 
cadrul campionatelor inter- 
naționale de tenis de cimp 
aăe R.P R. la care paruczpâ 
4>onivi ș: sportive ~ 
țâri : U.RS.S. R P Polonă, 
R.P. Bulgaria. R.D.
ră ți R.P. Romînă. Pe lista 
participanților figurează o 
serie de jucători cunoscuți pe 
arena internațională ca M. 
Mozer, Potanin (U.R.S.S.), 
Radzio (R.P. Polonă), Johan
nes (R.D. Germană). Gh. Vi- 
ziru (R.P.R.) și alții.

Germa- - Poftim, mincați bomboa
ne, sînt bune — parcă spu
ne tânăra Mariana Botz din 
secția bomboane ciocolată 
a Fabricii „Kandia“-Timi.

șoara

Foto : V. CONSTANTINESCU

SALA PALATULUI 
„Țara ta treagă ta ctat 
(prezintă Ansamblul . ... 
Popular -al Capitalei, or.a 20) ; 
TEATRUL DE OPERA ȘI BA
LET AL R.P.R. : Othello (orele 
19,30) ; TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE“ - SALA 
COMEDIA : Anna Karenina (orele 
19,30) ; SALA STUDIO : Siciliana 
(orele 19,30) ; TEATRUL „CON
STANTIN NOTTARA" - SALA 
MAGHERU : Cyrano de Bergerac 
(orele 19,30) ; SALA STUDIO : 
în căutarea extraordinarului (ore
le 20) ; TEATRUL MUNICIPAL

R.P.R.; 
și joc“ 
Sfatului

- SALA „MATEI MILLO“ : în
toarcerea (orele 19,30) ; SALA 
„FILIMON SlRBU“ : Menajeri-a 
de sticlă (orele 19,30) ; TEATRUL 
DE COMEDIE : Prietena mea 
Pix (orele 20) ; TEATRUL PEN
TRU TINERET ȘI COPII - SA
LA „C MILLE“: Scrisori de 
dragoste (orele 19,30) ; TEATRUL 
ȚĂNDĂRICĂ - SALA ORFEU : 
Doctorul Aumădoare (orele 16) ; 
SALA ACADEMIEI : Harap Alb 
(Orele 16) ; TEATRUL „CON
STANTIN TANASE“ - SALA 
SAVOY: Revista 62.

Cinematografe
SETEA (cinemascop) : Elena 

Pavel. CERUL BALTICII : I. C. 
Frimu. Miorița, Libertății. VI
KINGII (cinemascop) : Patria, 
Gh. Doja, V. Roaită, Al. Sahia, 
Stadionul Dinamo Stadionul 
Gtalești. LA ORDIN, SA TRAIȚI: 
Republica Flacăra, G. Coșbuc, 
Grădina Progresul. ADIO COPI
LĂRIE: Magheru, București,
înfrățirea înitre popoare, Grădina 
13 Septembrie. PITICUL VRĂJI
TOR : V. Alecsandri, Lumina, 8 
Martie. GARIBALDI : Centrai.

JANA PĂUNESCU

. He. a». Hhs > ii
V

tot*-.

IN LINIȘTEA SERII : Victoria, 
Floreasca. CENUȘĂREASA: 
Maxim Gorki, Unirea COLOIZII 
IN JURUL NOSTRU — TAINELE 
LUI KUINDJI - „VREAU SA 
ȘTIU TOT" NR. 13 - AVENTU
RILE PRIMAVARATICE ALE 
PITICULUI - CLOȘCA CU PUII 
DE AUR - MINA DESCHISA: 
Timpuri Noi. PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII (dimi-nea. 
(a) : 13 Septembrie. CULISELE 
VAR-IETEULUI (după amiază) : 
13 Septembrie. VOLGA-VOLGA i 
Ttaeretuiliui. AIDA: Al. Popov, 
ȘEFUL DE GARA : Grivlța, Giga 
Bancic. BIGAMUL : Cultural. 
ACOPERIȘUL: C-tin David, ÎS 
Februarie, CIELITO LINDO: 
Arta. TOATA LUMEA RIDE, 
CtNTA ȘI DANSEAZA: T. Vla- 
dămirescu, RĂZBOI ȘI PACE 
(ambele serii) : 'Munca STRA
DA PRERIILOR : Moșilor. ABUZ 
DE ÎNCREDERE : Popular. KER 
OGLI (cinemascop) : 23 August, 
Patinoarul 23 August, VENEȚIA, 
LUNA ȘI TU : Donca S-i-mo, E 
LUNG DRUMUL PINA ACASA : 
M. Ern-iinescu, Volga. STAN Șl 
BRAN STUDENTI LA OXFORD : 
Mie Pintil-ie. MEXICUL CINTA : 
8 Mai. DA-RCLEE : N. Băilcescu. 
HATIiFA : G. Bacovia. CÎNTA- 
REȚUL MEXICAN : Drumul Se
rii. STRADA SEILER NR 8 : 30 
Decembrie. PRINCIPIUL SU
PREM : Aurel Vlaicu. DRAGOS
TEA TE AȘTEAPTA : B. Del-a- 
vrancea. NOPȚI ALBE : Elena 
Pavel - grădină, BĂIEȚII 
NOȘTRI : Stadion-ul Republicii. 
DOUA ETAJE DE FERICIRE : 
23 August — grădină.

Formațiile Dinamo Bucureșt 
-Știința Timișoara, au oferi 
duminică amatorilor de vo 
ei o partidă interesantă 
'ictoria a revenit dinamo 

viștilor cu scorul de 3-0.
Foto : VAL. BRĂDULEȚ



DIN POȘTA
SĂPTĂMINII

Brigadă fruntașă pe schelă

La examenul 
de specialitate - 
numai răspunsuri 

bune
Colectivul brigăzii a II-a de 

intervenție din secția a II-a 
complexă a schelei petrolifere 
Băicoi a reușit să lucreze cu 
o înaltă productivitate a 
cii. De pildă, numai în 
zile brigada aceasta a 
timpii neproductivi la
cu 5,20 la sută, depășind 
același timp norma de lucru 
eu 9,43 la sută. De asemenea, 
în cursul lunii mai, membrii 
brigăzii au 
reparații la

mun- 
zece 

redus 
sonde 

în

și adincă de 2.300 de metri. 
Organizîndu-și ea pricepere 
locul de muncă brigada a exe
cutat această operație intr-un 
timp mai scurt decit cel pla
nificat. In urma acestei 
tervenții, 
funcțiune 
de țiței.

Brigada 
ție este fruntașă 
Băicoi.

in- 
in 

debit sporit
sonda a intrat 

cu un

a II-a de interven- 
pe schela

avut de executat 
o sondă nisipată

RADU JILAVKANU 
controtor tehnie

Cărbune peste plan
la maximumFolosind 

timpul de lucru și utilajele cu 
care lucrează, muncitorii de 
la Exploatarea minieră Petri- 
la au ridicat indicele de utili
zare a agregatelor, de la 
începutul anului și pînă in 
prezent, cu 4,5 la sută față de 
plan. Ca urmare a acestui fapt, 
colectivul Exploatării a 
lizat, în această perioadă, 
mult de 31.200 de tone de 
bune peste plan.

Fruntașe în întrecere 
colectivele sectoarelor I,

de 
plan 
prin 
ma

Ultimul student a terminat 
de răspuns, frofesorul Dumitru 
Tutunaru i-a trecut nota in car
net — încă o notă peste 7 și, 
mulțumit, face orianțul : „grupa 
534 — prima grupă din anul III 
al Facultății de mecanică din 
cadrul institutului politehnic 
București, co-e s-o prezentat la 
examenul de teoria mecanisme
lor — a făcut dovada unei pre
gătiri temeinice. Majoritatea stu
denților au obt -ut pentru răs
punsurile date '■cte ceste 7“.

Rezultatul oi 
grupei 534 
Viitorii 
tru c 
diul 
problemă

rea- 
mai 
căr-

sint 
II.

MARCEL PADURARU

Tineri colectiviști la muncă patriotică
Tinerii colectiviști de la 

G.A.C. „Unirea ", din satul Gir- 
dani, raionul Cehu-Siivcnie 
regiunea Maramureș, încadrat 
in două brigăzi utemiste de 
muncă patriotică part e pă c- 
entuziasm ]a diferite acțiuni cu 
caracter obștesc. De curind e 
au contribuit la repararea dru-

econo-T 
mii de

A. DARABAN 
elev

La biblioteca tehnică a fabricii
Biblioteca tehnică de la 

Fabrica „Magheru" din To- 
pleț, raionul Orșova, care 
funcționează pe lingă cabi
netul tehnic al fabric-’ numă
ră peste 4000 de volt me. Ea 
este frecventată zilnic de r,u-

Posibilități sint — 
lipsește preocuparea

(Urmare din pag I-a)

duiesc să urgenteze aceste lu
crări- Sint insă unii colecti
viști, printre care și tineri, 
care, pe motiv că ,nx au in
trat încă zilele in sac”, lipsesc 
gospodăria de ajutorul lor. 
Apoi, chiar unii dintre cei 
care rin la lucru muncesc de 
mântuială. Utemistul Costea 
Paulin, spre exemplu, in loc 
să taie buruienile le acoperă 
cu pământ, iar Marinescu Ra
du nu respectă densitatea 
plantelor, inginerul agronom 
Eugenia Borșa este toată ziua 
pe câmp și se străduiește să 
asigure lucrărilor care se a- 
fectuează asistența tehnică ne
cesară. Ea a cerut ajutorul 
organizației U.T.M. (secretar 
Jeneta Mrvu) pentru mobili
zarea tuturor tinerilor la lu
cru. Acolo und^ ar fi trebuit 
să prășească utemiștii Ilie 
Cărămizaru, Gheorghe Sericiu, 
Mișu Manolea, Marin Piciu, 
Ioana S. Potecea porumbul și 
floarea-soarelui «nt im buru
ienile. ia timp ce acești ti
neri iși pierd vremea prin 
sat. Biroul organizației de ba
ză U.TM. a-a luat Insă md- 
suri.

Este necesar ea organizația 
U.TAf. să ducă munca pen
tru mobilizarea tinerilor la 
munca de întreținere a cul
turilor, care hotărăște soarta 
recoltei viitoare.

Folosîrea izotopilor 
radioactivi 

în industria 
petrolieră

acest ari ta Jntreprinde- 
petroliera din țara noa- 
s-au efectuat aproape

In 
rile 
stră 
200 de operații cu izotopi ra
dioactivi, dintre care mai 
mult de 40 au fost făcute la 
sondele vechi, abandonate de 
capitaliști ca fiind „epuizate". 
Cea mai mare parte a acestor 
sonde au fost redate produc
ției cu debite însemnate de 
țiței.

De «urînd colectivul între
prinderii de carotaj și perfo
rări din Ploiești a început să 
folosească izotopi radioactivi 
la o serie de alte operații din 
industria petrolieră. La cîteva 
sonde aflate în producție în 
bazinele petroliere din Mol
dova și din regiunea Ploiești, 
de exemplu, s-au folosit me
tode de carotaj complexe pen
tru stabilirea exploatării ra
ționale a sondelor și creșterea 
producției de țiței. Controlul 
injectării apei în strat la re
cuperarea secundară a țițeiu
lui și determinarea zonelor de 
infiltrare a apei în straturi 
s-a extins în toate sectoarele 
petroliere din țară, folosindu- 
se trasori radioactivi, metodă 
care s-a dovedit deosebit de 
valoroasă pentru mărirea pro
ducției. Carotajul radioactiv 
se folosește în mod curent și 
la sondele de foraj care tra
versează masive de sare, 1a 
cele săpate cu noroi negru, 
precum și la transportul ți
țeiului pe conducte.

în prezent echipele de ope
ratori din cadrul întreprin
derii desfășoară o largă 
nsuncă de cercetare, experi
mentare și aplicare a unor 
metode modeme cum sînt: 
termocarotajul, carotajul ra
dioactiv gama-gama și altele 
care asigură un nivel calitativ 
superior și reduce prețul de 
cost al operațiilor executate.

țAgerpres)

președintelui 
Sukarno

Inointe de exomen, o ulti
mă revedere „pe viu" a 
MMM, In fotografie, ștu- 
der.ți ai Institutului de mine 
din Petroșeni in laboratorul 

de operete electrice.

ședintelui Republicii Indone* 
zia, dr. Sukarno.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Leontin Să- 
lăjan, Ștefan Voitec, Avram 
Bunaciu, miniștri și alte per
soane oficiale.

Din partea indoneziana au 
participat miniștri și alte 
persoane care însoțesc pe 
președintele Indoneziei în vi
zita pe care o face în țara 
noastră.

în timpul dejunului, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer și pre
ședintele Republicii Indonezia^ 
dr. Sukarno, au rostit toas
turi.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
Președintele Republicii In

donezia, dr. Sukamo, s-a în« 
tîlnit duminică seara la reșe
dința sa cu membrii coloniei 
indoneziene. Au participat 
ambasadorul Indoneziei la 
București, Sukrisno, membri 
ai ambasadei împreună cu 
familiile lor, precum și ti
neri indonezieni care studia
ză în institutele de învăță- 
mînt superior din țara noa
stră.

★
Președintele dr. Sukarno și 

persoanele care îl însoțesc au 
vizionat luni dimineața, la 
Studioul „Alexandru Sahia“4 
jurnalele de actualități con
sacrate vizitelor pe care le-a 
făcut. în țara noastră în apri- 
lie 1960 și în acest an.

(Agerpres)

Vizitele
dr.

Duminică dimineața, pre
ședintele dr. Sukarno și per
soanele care-1 însoțesc au 
fost oaspeții cadrelor didac
tice și studenților Universi
tății „C. I. Parhon", unde, 
cu un an in urmă, cu pri
lejul vizitei oficiale în țara 
noastră, președintele Indone
ziei a primit titlul de „Doc
tor Honoris Causa- al acestei 
instituții de învățământ su
perior.

La sosirea la rectoratul Uni
versității numeroși studenți 
au făcut înaltului oaspete o 
entuziastă manifestație de 
prietenie.

Dr. Sukarno a avut o con
vorbire eu rectorul Universi
tății, prof. univ. Jean Livescu, 
care i-a înmînat un volum 
tipărit cuprinzînd cuvîntările 
rostite c-j ocazia acordării 
titlului de „Doctor Honoris 
Causa”.

Președintele Indoneziei a 
vorbit apoi in fața studenți
lor adunați în holul rectora
tului.

A urmat vizitarea noului 
cămin al studenților univer
sității bucureștene. Oaspeții 
s-au întreținut îndeaproape 
cu studenții, interesîndu-se de 
condițiile lor de învățătură și 
de viață. Studenții au în
conjurat cu căldură pe oaspeți 
manifestîndu-și sentimentele 
lor de prietenie față de po
porul indonezian. Președintele 
dr. Sukarno s-a fotografiat 
în mijlocul studenților.

★
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a oferit 
duminică la amiază, la Sna- 
gov, un dejun în cinstea pre

•aținut d« studenții 
a miră pe nimeni, 

ingineri mecanici pen- 
cărc- pregătire ștu- 

meconsmelor este o 
Ce bază, au înțeles 

să se paegâtecsco cu seriozitate. 
Cu pas -nea ce-i co.nocterizează, 
ei ou irwătat în tot cursul anu
lui. Și rocoe-e unei 
munci s-cu re'-ectct 
ooțmute.

— Grupa cc e a 
exc-te- - re-a 
orareso- a’upa 
■senului 
etos că studenții nu învoță nu- 
■nci pentrj a obține o notă 
bună. Docr niște oameni pasio
nați de problemele tehnici; mo
derne po* da răspusur; aseme
nea aceicro pe care le-om pri
mit astăzi. Studentul Stcicu 
Ștefan, de pildă, nu s-a mulțu
mit numai să parcurgă cursul. 
El a cercetat fără îndoială, și 
alte materiale : manuale, cărți, 
reviste de specialitate, in felul 
acesta examenul s-a transfor
mat intr-o adevărată discuție 
științifică. E de la sine înțeles 
că nu am putut să-i ocorti de
cit nota 10.

Răspunsuri frumoase, vădind, 
de asemenea un studiu apro
fundat au dat Alexandru Eu
gen și Răducu Constantin. Ei au 
luat neta 9. Nici unul dintre 
stude nții cc'e s-cu prezentat 
astăzi n-a învățat materia me- 
ocmc. pe dinafară. Toți au cău
tat să înțeleagă ese_ta feno- 
-enecr. oj dovect copoc ta- 
tec ce a judece nune» de 
veoe<e teb~«c. s-c- cesc.-cct cu 
uțurntă ctt r> cnestumle tec 
-etice cit si in p-oteme e cu 
caracter o-ccfc *eul in care 
au răspuns a eic-t- arată 
dor că vor face față moi tîrziu, 
in producție.

Mulțumtreo 
importa*ito de toți
anului Ml meccvcă. 
colegi «r iar dm g'uoc 
un succes a. întregului

Lncne-nd exa.~er.ul 
meccrrrsmetor, gruoa 534, și-a 
reiuot locurile in solie de lec
tură, continuind pregătirea pen
tru celelalte examene.

o seme nea 
in notele

dat astăzi 
spus tovarășul 

terminarea exa- 
— a dovedit o dată in

Nota 10
la interpretare Foto : prof. V. ORZA

7T cita oară se ridică cortina ? 
A cita oară aplaudă pu
blicul l

Îmi pun aceste întrebări, fura! 
de entuziasmul sălii, de însăși 
gingașa și virtuoasa interpretare 
a micuței violoniste Domnica 
Mangha din Alexandria. Și acolo, 
in culisele scenei, unde adeseori 
se șterg pe furiș lacrimile bucu
riei, ale succesului, am cunoscut-o 
pe „favorita" sălii, pe artista ama
toare, eleva Domnica Manga de 
la liceul „Al. I. Cuza".

îmi stăruie în amintire cu re
zonanțe duioase melodia ce a 
inundat sala ; avintul și s guranța 
cu care această tinără plimba ar
cușul pe strunele viorii. Parcă 
sufletul ei se contopise cu însuși 
sufletul viorii. Intocma unei cas
cade se revărsa cinto; „Ba!adei“ 
lui Ciprian Forumbescu. destăi- 
nuind tona inrerprerat .â a ar
tiste:. Are doar 16 ani și drumul 
sore mă.estrie, spre co-sacrare îi 
esto desch s. Cu aceeași perse- 
ve-e-‘ă cu ca-e m • -rpul studiu- 
_i caută să a*:e tot mai mult din 

•a e str—-e ș. cu - jr.i, Dom
nea A'angt'î. după orele de curs 
-cea-că să '-’e'eagă sensurile 

c-c‘--ce a'e ’esături; de note în- 
s n..*e ce portativele partiturilor. 
Un vs îl are înmugurit in gindu- 
r.-e e — arta dirijorală. înțelesu
rile acest-, meșteșug le află la 
casa ra ona ă de cultură. . Îndru
mară îndeaproape de profesori ca 
lase Botez.

cărî artistice de masă din țara 
noastră.

Aceeași emoție o transmite și 
meșteșugul altor tineri artiști ama
tori. Sînt elevii Lazăr Nicolae și 
Marin Vîlcu, iscusiți interpreți ai 
jocului popular. In pașii lor avin- 
tați simți bucuria zilelor de azi pe 
care o trăiesc cei de pe ogoarele 
înfrățite, înseși familiile acestor 
dansatori ce-și au așezare pe me
leagurile dunărene, in comuna 
Frumoasa.

Privindu-i pe acești artiști de o 
șchioapă, încerci un justificat sen
timent de mindrie Sînt flori ale 
scenei amatoare. Și sint numai cî
teva mlădițe din buchetul talen
telor ce au înflorit pe scenele 
căminelor culturale.

Un susur tainic, parcă venit din 
adincimi, se revarsă din semi
obscuritatea scenei. Razele discre
te ale reflectoarelor luminează 
chipul îmbujorat al tinărului flu
iera? Barbu Virgil, colectivist din 
comuna Uda Clocociov. Cîntul 
său îți are izvor în simțirea bo
gată, creatoare a poporului. Ver
sul său are ceva din foșnetul spi
celor de aur, din murmurul pă
durii. Din cîntul său răzbate bucu
ria oamenilor muncii, bucuria 
gîr.durilor împlinite.

Fluierașul Barbu Virgil, încă o 
mlădi'ă a scenei amatoare...

l-am cunoscut pe acești tineri 
la spectacolul festiv prezentat de 
artiștii amatori fruntași din 
giunea București, participanți 
cel de al 
pelor de 
tinerelor 
sionantă 
despre o 
la viața culturală, născută din do
rința de a duce mai departe tra
dițiile artistice ale poporului, de 
a îmbogăți minunatele creații ale 
folclorului nostru în condițiile 
create dezvoltării cultural-artistice 
în anii noștri. Și cînd, tîrziu, ulti
ma lăsare de cortină a vestit sfîr- 
șitul acestei bogate manifestări, cu 
nimic nu greșea 
care 
trecut de acești tineri, 
„Dacă ar fi ca la școală, le-aș da 
nota 10".

TRAIAN POPESCU

Luni a avut loc la ambasa
da R. D. Vietnam o confe
rință de presă. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. 
D. Vietnam, Nguyen Minh 
Chuong, a vorbit despre situa
ția creată în Vietnamul de 
sud, ca urmare a politicii cli
cii lui Ngo Dinh Diem, a în
călcării acordurilor Conferin
ței cu privire la Indochina.

★
Luni după-amiază s-a îna

poiat în Capitală președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, Du
mitru Diaconescu, care, la in
vitația primarului orașului 
Viena, Franz Jonas, și a lui 
Veres Jozef, președintele co
mitetului executiv al Sfatu
lui popular orășenesc Buda
pesta, a făcut vizite în capitala 
Austriei și în capitala R. P. 
Ungare.

La sosire, pe aeroportul O- 
tepeni au fost prezenți mem
bri ai Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Bela Neme- 
ty, ambasadorul R. P. Ungare 
și Rudolf Zlatnik, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Aus
triei la București.

★
Luni seara, grupul de artiști 

din R.S.S. Kirghizi a prezen
tat în sala „Ciprian Porum- 
bescu“ din Suceava un recital 
extraordinar de canto și ba
let. Programul a cuprins lu
crări de Glinka, Borodin, Ceai- 
kovskî etc.

★
Cu prilejul Zilei de 1 iunie, 

sîmbătă după-amiază a avut 
loc la' Casa Ziariștilor „Car
navalul copiilor". Și-au dat 
concursul : Silvia Chicoș, ar
tistă emerită. Daniela și Aș- 
chiuță, echipa coregrafică de 
copii a Teatrului Național 
condusă de maestra de balet 
Nina Simian și orchestra Ca
sei de copii „A. S. Makaren
ko". (Agerpres)

Prin munca (merilortineri muncitori, 
ți ingineri care

teh- 
s:u- 

rwutățV.e tehnice. Prin
tre cei mai activ, cititori se 
’-.urniră Dumitru Coman. Ti- 
beriu Ciocirlie. Nicolae Con
stantin și aițu.

Responsabilul cabine: ului 
tehnic, inginerul Grimescu A- 
tanase, se preocupă eu grijă 
de popular-; za rec eărțtr Teh
nice in riadul tiaeretutoi. 
Studierea literaturii tehnice 
de specialitate t-a reflectat ti 
in creșterea numărului de ino
vații.

De la începutul anului ți 
pini în prezent, in fabrică 
s-au fvegistret 32 p-opunen 
de tnoraș». dintre cere 11 au 
fost acceptate. Ele sdne eco- 
nousii entecalculate rn mioara 
da aproape 2P0.M0 lei. Men
ționăm inocațiile tovarițUor 
Ion Vior, Niculae Lucheș, Ni- 
eolae Tătuc-u, Dumitru Bu- 
jeancă, Moise Suharu și alții.

meroți 
nideni 
diază i

prototoruiji este 
studenții 
Succesul 

i 534 este 
on.

ce teoria

D. DUMITRU

Gh. Geantă, eleva 
Domnica Mangha, a porn.-t pe dru
mul cunoașterii acestei măiestrii. 
$i iat-o la pupitru, conducînd co
rul pionierilor. In zborul baghetei 
mînuife cu nerv, vocile se conto
pesc într-un tot melodic. Este 
meritul tinerei de la pupitru. Un 
fapt obișnuit în viața culturală a 
tineretului nostru, dar care sinte
tizează însăși esența largei miș-

re
ia 

Vl-!ea concurs al echi- 
artiști amatori. Prezența 
talente la această pa- 
întrecere ne-a vorbit 

participare entuziastă

Cele 176 de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică din ra
ionul lași mobilizate de orga
nizațiile U.T.M., au lucrat de 
la începutul anului și pînă în 
prezent la curățatul islazuri
lor, la plantatul pomilor, la 
săpatul și curățatul șanțuri
lor precum și la construcții 
de grajduri în gospodăriile 
agricole colective.

Un aport prețios l-au adus

tinerii din organizațiile U.T.M. 
din comunele Bivolari, Si- 
nești, Comarna și Dobrovăț. 
Numai în aceste patru comu
ne, tinerii au realizat prin 
muncă voluntară în această 
perioadă lucrări în valoare 
de aproape 100.000 de lei.

LUCA MIHAI 
colectivist

MritDruLbiciclEtâ

ZAVADĂ VASILE 
lăcătuș

Palatul pionierilor inspiră pe micii desenatori

referindu-se
acel spectator 

la examenul 
spunea :

Cu răspundere 
de gospodari

(Urmare din pag. I-a)

nici un tinăr din secție n-a 
dat nici un rebut. în plus, în 
secție s-au realizat economii în 
valoare de 60.000 de lei. Nu
mai tinerii din brigada con
dusă de tovarășul Cristea 
Mihai au economisit, printr-o 
bună organizare a muncii, 112 
cuțite Vidia, 1.000 de kg oțel, 
25 de burghie spirale și 60 de 
kg ulei. Titlul de cel mai bun 
strungar a fost câștigat de tî- 
nărul Enache Lucian, iar acela 
de cel mai bun frezor i-a re
venit lui Vasile Pîslaru.

Am înserat în rîndurile tri
mise ziarului cîteva aspecte 
din activitatea harnicului nos
tru colectiv. In munca aceasta 
rodnică, tinerii muncitori au 
obținut rezultate. îmbucură
toare. Comitetul U.T.M., prin

măsurile pe care le-a luat, a 
căutat să dezvolte în rîndu
rile tinerilor simțul răspun
derii pentru marca fabricii, 
să sădească în inimile lor sen
timentul mîndriei pentru pro
duse de calitate superioară. 
Iar succesele obținute pînă a- 
cum nu trebuie nici de cum 
să pună capăt preocupărilor 
comitetului U.T.M. în edu
carea tinerilor în spiritul spo
ririi propriei lor exigențe 
față de muncă. Dimpotrivă, 
rezultatele de pînă acum tre
buie să fie continuate și îm
bogățite.

Plecarea unor turiști 
în Uniunea Sovietică

„CERUL BALTICEI"
Al treilea, sau poate al pa

trulea film despre eroica a- 
părare a Leningradului, (mă 
refer la cele văzute de noi în 
ultimii ani), lărgește aria re
constituirii cinematografice a 
uneia dintre cele mai cutre
murătoare epopei pe care le-a 
cunoscut istoria.

„Simfonia Leningradului" 
descria viața de fiecare zi a 
orașului asediat de fasciști, 
biruința de fiecare zi asupra 
frigului și a foametei, în aș
teptarea activă, pasionată, a 
biruinței asupra cotropitori
lor. „Generația salvată" reîn
via pe ecran episodul drama
tic al evacuării copiilor lenin- 
grădeni în spatele frontului. 
Iar acum ne sînt înfățișați 
în prim plan unii dintre a- 
părătorii Leningradului : șoi
mii care n-au îngăduit corbi
lor -fasciști să fie stăpîni pe 
„cerul Balticei".

Adaptînd pentru ecran ro
manul său cu același titlu, 
Nikolai Ciukovski a pus la 
îndemîna regizorului Vladimir 
Vengherov un scenariu îmbi
nând patosul romantic cu un 
realism aspru, izvorît din în
săși realitatea aspră a răz
boiului. Secvența morții înăl
țătoare a căpitanului Rassohin 
se întovărășește astfel în chip 
firesc cu secvențele înfățișând 
fUinele acoperite de zăpadă

sau tragicul joc al copiilor 
flămânzi.

Poate că viziunea artistică 
îți află cea mai izbutită în
truchipare în scena din adă
post. Obiectivul aparatului de 
filmat stăruie, la început, a- 
supra chipurilor stoarse de 
vlagă, reliefînd cutele săpate

mentară a „războiului fulger". 
Or, tancurile au fost oprite 
de apărătorii tereștri ai Le
ningradului, iar „Junkers“-u- 
rile s-au prăbușit sub gloan
țele escadrilei lui Rassohin și 
ale celorlalți șoimi neînfricați 
de pe „cerul Balticei". E pre
figurată astfel zdrobirea ma-

Carnet cinematografic

de foame, de frig, de nesomn. 
Și iată că sosește un petec de 
hîrtie, vestind victoria de lin
gă Moscova a trupelor sovie
tice. O explozie de bucurie 
acoperă vuietul bombelor de 
afară. O explozie mută, rămî- 
nînd în adâncul inimilor și 
făcîndu-se simțită în zâmbetul 
grav care înflorește pe chipu
rile stoarse de vlagă...

Scenaristul și regizorul au 
lăsit și alte rezolvări artis
tice originale pentru a pune 
in valoare ideile filmului. A- 
mintesc doar procedeul deose
bit de interesant prin care este 
punctată prezența dușmanu
lui. Cotropitorii nu apar nici
odată în carne și oase. Ne 
sînt înfățișate doar tancurile 
și avioanele lor - adică toc
mai acele elemente menite să 
transpună in viață teoria sîn- 
geroasă și pînă la urmă fali-

șinii de război hitleriste, 
spulberarea speranțelor ne
ghioabe ale dușmanilor de 
pretutindeni ai Uniunii Sovie
tice.

O excelentă echipă de ac
tori contribuie la reușita fil
mului. Ar trebui menționați 
toți interpreta rolurilor epi
sodice, de la cei doi șoferi 
(tînărul din pădure și moșul 
de pe lacul înghețat) pînă la 
orfanii Slava și Sonia. Aceas
ta din urmă nu este alta decit 
Ludmila Gunenko, eroina cu
noscutelor filme muzicale 
„Noapte de Carnaval" și „Fa
ta cu ghitara’’, distribuită a- 
cum într-un rol de compozi
ție care ne dezvăluie o fațetă 
‘inedită a talentului său au
tentic. Pe M. Ulianov (Rasso
hin) și R. Bîkov (comisarul 
politic al escadrilei) îi cunoaș
tem, de asemenea, din alte

?»

filme de prestigiu („Casa în 
care locuiesc", „Mantaua" 
etc.).

Cîteva cuvinte despre Piotr 
Glebov, interpretul rolului 
principal. Către începutul fil
mului, pătrundem împreună 
cu Glebov — Lunin - în ora
șul asediat. Totul pare liniștit 
și pașnic. Baloanele captive 
au aerul unor jucării imense, 
înălțate spre cerul senin. Dar 
obiectivul coboară și desco
perim deodată agitația de pe 
străzi, pregătirile febrile ale 
celor care vor respinge atacul 
dușman. Glebov — Lunin pare 
și el calm, impasibil, aproape 
nepăsător. In adîncul lui clo
cotește însă dragostea față de 
pământul patriei, ura față de 
cotropitori, încrederea în vic
toria finală. Cînd o întâlnește 
pe femeia care a fugit de a- 
casă, pentru că nu mai are 
ce să dea copiilor de mâncare, 
adevăratul său chip de om so
vietic iese la iveală.

Neuitatul interpret al lui 
Grigori Melehov din „Donul 
liniștit" ne va mai oferi de
sigur, prilejuri de a-i admira 
jocul sobru, expresiv, inteli
gent. Și aceasta chiar în seria 
a doua a filmului „Cerul Bal
ticei" pe care spectatorii din 
țara noastră o așteaptă de pe 
acum cu nerăbdare.

Duminică la amiază au ple
cat în Uniunea Sovietică 338 
de turiști — muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari, in
telectuali — din întreprinderi, 
instituții, gospodării agricole 
de stat și S.M.T.-uri, din ma
joritatea regiunilor țării, într-o 
excursie cu trenul, pe ruta 
Chi^inău—Kiev—Moscova.

Acesta este primul lot de 
turiști din cele 11 care, vor 
face în cursul acestui an 
excursii în Uniunea Sovietică, 
organizate de comitetele sindi
catelor din întreprinderi, in
stituții și unități socialiste din 
agricultură și Oficiul Națio
nal de Turism .,Carpați“.

Agerpres
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întîlnirea dintre N. S. Hrușciov

și J. Kennedy a luat sfirșit
Declarația comună

VIENA 4 (Agerpres) — 
TASS transmite : La 4 iunie, 
după terminarea întâlnirii 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, în palatul Hofburg 
a avut loc o conferință de 
pTesă la care, în numele pre-

ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și președintelui Sta
telor Unite ale Americii, J. 
Kennedy, s-a dat citire urmă
toarei declarații.

Uniunea Sovietică urmărește 
asigurarea unei păci trainice 

între popoare

■ ■

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
și președintele Statelor Unite ale Americii, 3. Kennedy, au în
cheiat o întilnire utilă de două zile, în cursul căreia au procedat 
la un schimb de păreri în problema relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și în alte probleme care prezintă interes pentru 
ode două părți.

Ca 4 iunie, cu participarea consilierilor lor, ei au discutat pro
blemele încetării experiențelor nucleare, dezarmării și problema 
germană.

Ei și-au reafirmat sprijinul acordat unui Laos neutru și inde
pendent în frunte cu un guvern ales de laoțieni înșiși, precum și 
unor acorduri internaționale care să asigure această neutralitate 
și independență și în legătură cu aceasta au recunoscut impor
tanța încetării efective a focului in Laos.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Statelor Unite ale Americii au căzut de acord să mențină un 
contact în toate problemele care prezintă interes pentru cele 
două țări și pentru întreaga lume.

Declarația lui N. S. 
din

Hrușcîov la plecarea 
Viena

VIENA 5 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 5 iunie N. 
S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S./ 
a plecat pe bordul unui avion 
special din Viena, unde timp 
de două zile a avut convorbiri 
cu președintele S.U.A., J. 
Kennedy, spre Moscova.

Locuitorii capitalei Austriei 
l-au condus cu căldură pe șe
ful guvernului sovietic, expri- 
mîndu-și prin aceasta recunoș
tința față de N. S. Hrușciov, 
pentru preocuparea lui neobo
sită față de întărirea păcii în 
lumea întreagă și pentru acti-

Duminică, la Viena...
Ca și sîmbătă — prima zi 

a întrevederilor dintre 
primul ministru sovie- 

și pre-tic, Nikita Hrușciov, 
ședințele Statelor Unite, John 
Kennedy - și convorbirile de 
duminică ale celor doi șefi 
de guverne au început foarte 
punctual. Dar tot ca și sim- 
bătă, convorbirile au durat și 
ieri aproape o oră mai mult 
decît fusese prevăzut. Din 
pricina acestei prelungiri a 
convorbirii, președintele S.U.A. 
John Kennedy, a fost nevoit 
să-și amine cu peste o oră 
plecarea prevăzută din Viena.

Primul ministru sovietic, 
Nikita Hrușciov, și-a început 
activitatea din primele ore ale 
dimineții. în timp ce Ken
nedy asista, în renumita cate
drală „Stephansdom", la o 
slujbă religioasă, premierul 
Hrușciov a depus o coroană 
de flori la placa comemora
tivă de la Hofburg, pusă în 
amintirea luptătorilor din re
zistență și a antifasciștilor 
căzuți în lupta pentru o Aus
trie liberă. Mii de vienezi au 
asistat la momentul solemn 
al cinstirii memoriei luptăto
rilor antifasciști austrieci âe 
către Nikita Hrușciov.

Scurtă vreme după aceasta, 
Nikita Hrușciov a plecat spre 
piața Schwarzenberg, la mo
numentul eroilor sovietici care 
au eliberat Austria de sub 
jugul cotropitorilor fasciști.

Mii de locuitori ai capita
lei austriece s-au strîns în 
piața Schwarzenberg și pe 
străzile din jurul ei. La orele 
9,10 sosește N. S. Hrușciov și 
persoanele care-l 
Garda dă onorul, 
tonează imnurile 
Uniunii Sovietice

După ce trece 
garda de onoare, 
ciov depune o coroană la mo
numentul eroului sovietic. A- 
sistența păstrează cîteva mi
nute de reculegere. La ple
care șeful guvernului sovie
tic este salutat cu deosebită 
căldură de vienezi care își 
exprimă astfel recunoștința 
atit față de cei care au luptat 
pentru eliberarea Vienei și

Austriei întregi de sub jugul 
fascist, cît și față de cei care 
au contribuit ca Austria să 
devină un stat independent și 
neutru.

In fața monumentului osta
șilor sovietici căzuți pentru 
eliberarea Austriei, " 
Hrușciov a zărit o repor
teră a unei societăți ame
ricane de televiziune, pe care 
o cunoștea încă din timpul vi-

Nikita

Corespondentă 
telefonică specială 
pentru „Scinteia 

tineretului”

zitei sale în S.U.A. cînd i-a 
acordat un interviu. Ea reuși 
să pătrundă prin cordonul 
polițienesc cu ajutorul legiti
mației speciale de presă și se 
află deodată, cu microfonul 
în mină, în fața lui Nikita 
Hrușciov, care o recunoscu și 
o salută cu cordialitate. Mi
nistrul de externe Gromiko 
preluă misiunea de interpret, 
ceea ce 
membrii 
să facă 
Gromiko

proeminent 
apărut

făcu pe unul din 
delegației sovietice 

remarca hazlie că 
este, probabil, cel 

traducător 
vreodată în

însoțesc. 
Fanfara în
de stat ale 
și Austriei, 

în revistă 
N. S. Hruș-

mai 
care a 
fața radioului și teleascultă- 
torilor americani.

După depunerea coroanei 
de flori, convoiul de mașini 
se îndreaptă spre ambasada 
sovietică din Reisnerstrasse. 
Aici, peste puțină vreme, se 
va desfășura cel de-al doilea 
act al întilnirii dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy.

Apariția mașinii care îl adu
ce pe conducătorul delegației 
sovietice intensifică agitația 
ziariștilor și fotoreporterilor. 
La coborîrea din mașină, N. S. 
Hrușciov este asaltat de foto
reporterii care au avut privi
legiul de a pătrunde in curtea 
ambasadei. Este o scurtă luare 
de contact cu șeful guvernu
lui sovietic, pe care mulți 
tre ei au avut prilejul

din- 
să-l

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 5 iunie 
s-a înapoiat la Moscova, ve
nind de la Viena, N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo 
aflau numeroși 
Moscovei.

Pe aeroportul împodobit 
drapelele de stat ale U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a fost întâm
pinat de tovarășii L. I. Brej- 
nev, N. G. Ignatov, F. R. Koz
lov, O. V. Kuusinen, A. I. 
Mikoian, N. A. Muhitdinov, 
D. S. Poleanski, M. A. Suslov, 
N. M. Șvernik, P. N. Pospelov, 
precum și miniștri ai U.R.S.S.

locuitori
se 
ai

cu

CC.și R.S.F.S.R., membri ai 
al P.C.U.S., mareșali ai Uniu. 
nii Sovietice, conducători ai 
organizațiilor de partid și so
vietice din Moscova și regiu
nea Moscova, șefi ai 
tanțelor diplomatice 
in U.R.S.S., ziariști 
și străini.

Cu același avion, 
cu N. S. Hrușciov,
poiat de la Viena la Moscova 
A. A. Gromiko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
M. A. Menșikov, ambasado
rul U.R.S.S. în S.U.A-, și ce
lelalte persoane care l-au în
soțit pe șeful guvernului so
vietic.

reprezen- 
acreditați 

Sovietici

împreună 
s-au îna-

V izita lui J. Kennedy
la Londra

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Duminică seara a sosit la Lon
dra într-o vizită neoficială 
președintele Statelor Unite 
ale Americii, John Kennedy.

LONDRA 5 (Agerpres). — 
în urma întrevederii dintre 
președintele S.U.A., Kennedy, 
ș; primul ministru britanic, 
Macmillan, care a avut loc 
luni la Londra, în capitala 
Marii Britanii a fost publicat 
luni după-amiază un comuni
cat în care se spune că cei doi 
oameni de stat occidentali au 
trecut în revistă situația in
ternațională în lumina între
vederilor pe care președin
tele Kennedy le-a avut la Pa
ris cu președintele de Gaulle, 
precum și la Viena cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

LONDRA 5 (Agerpres). - în 
după-amiaza zilei de 4 iunie, 
în capitala Marii Britanii unde 
sosise președintele Statelor 
Unite, Kennedy, au avut loc 
mari demonstrații pentru pace, 
împotriva experiențelor nu-

cleare și a bazelor militare 
americane de pe teritoriul 
Angliei-

Agenția Associated Press a- 
nunță că cu puțin timp înain
tea sosirii președintelui Ken
nedy, 3000 de londonezi s-au 
adunat în piața Trafalgar 
Square pentru a întîmpina un 
grup de 12 pacifiști americani 
care, după ce au străbătut în
treg teritoriul Statelor Unite, 
au sosit în Europa pentru a 
chema la pace și interzicerea 
bombelor nucleare.

Puțin mai tîrziu, de-a lun
gul traseului străbătut pe stră
zile Londrei de convoiul de 
mașini în care se aflau preșe
dintele Kennedy, primul mi
nistru englez Macmillan și 
alte persoane oficiale, paci
fiștii englezi au organizat ma
nifestații spontane.

Pe Hammersmith Broad
way, 300 de pacifiști englezi 
au scandat în momentul tre
cerii cortegiului automobile
lor oficiale „Interziceți bombe
le nucleare !“ și „Nu dorim 
război nuclear

întîlnească cu ocazia unor im
portante evenimente politice 
în diferite colțuri ale lumii.

La ora 10,10 sosește mașina 
președintelui Kennedy urmat 
de membrii suitei sale. La in
trarea in ambasadă, pe dea
supra căreia flutură steagul 
roșu cu secera și ciocanul, 
John Kennedy este întimpinat 
de N. S. Hrușciov.

— Sînt fericit să vă primesc 
pe această mică părticică a 
teritoriului sovietic, a spus 
șeful guvernului sovietic. Se 
întîmplă cite o dată să bei din 
pahare mici, însă poți bea în
suflețit de sentimente mari.

J. Kennedy i-a răspuns su- 
rîzînd : - Sînt incîntat să vă 
aud spunînd aceasta.

Cea de-a doua convorbire 
dintre șeful guvernului sovie
tic și președintele S.U.A. s-a 
desfășurat într-o sală de 
primul 
U.R.S.S. 
vorbirii 
rele 14.

N. S.

la 
etaj al ambasadei 
Prima parte a con- 

a durat pînă la o-

Hrușciov a oferit a- 
poi un dejun în cinstea pre
ședintelui Statelor Unite ale 
Americii, J. Kennedy. La de
jun, pe lingă cei doi oameni 
de stat, au luat parte A. A. 
Gromiko și Dean Rusk, pre
cum și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe cei doi pre
ședinți. In timpul dejunului 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy 
au rostit toasturi. După de
jun convorbirile au fost re
luate. La orele 16,30. după. 6 
ore de convorbiri, ir.tUnirea 
dintre J. Kennedy și N. S. 
Hrușciov a luat sfirșit. Cei 
doi oameni de stat au apărut 
împreună pe peronul din fața 
ambasadei, fiind din nou fo- 
tografiați de mulțimea de fo
toreporteri, care nu s-a mișcat 
din fața clădirii de la începe
rea convorbirilor.

Prima întilnire dintre pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice și 
J. Kennedy, președintele 
S.U.A., a luat astfel sfirșit.

îndată după terminarea con
vorbirilor, ziariștii au fost 
invitați la Casa Presei, unde 
comunicatul oficial a fost ci
tit în limba engleză de șeful 
de presă american Pierre Sa
linger și în limba rusă de șe
ful de presă sovietic Harla
mov. Ziariștii prezenți au pus 
numeroase întrebări.

Duminică, Nina Hrușciova 
și Jacqueline Kennedy, au 
fost invitate la dejun, în pa
latul Pallavicini, de către fiica 
președintelui Austriei. O mul
țime de cîteva mii de vienezi 
se afla în Piața Josephsplatz 
pentru a saluta pe cele două 
..First 
ne — 
rămas 
lor.

Ladies" (primele doam- 
in limba engleză) și a 
acolo pină la plecarea

Viena,
W. KRAFT

5 iunie 1961.

întrevederile 
secretarului 

de Stat al S.U.A
PARIS 5 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă, luni, secretarul de Stat 
al S.U.A., Dean Rusk, a pre
zentat în fața Consiliului 
N.A.T.O.- la Paris o expunere 
asiupra întâlnirii de la Viena.

După aceasta, Dean Rusk 
a fost primit de președintele 
Republicii Franceze, de Gaul
le, cu care a avut o întreve
dere, de asemenea, în legătură 
cu întîlnirea de la Viena din
tre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy.

Răspunsurile lui 
și P. 

la întrebările

vitatea importantă pe care a 
desfășurat-o la Viena în in
teresul păcii în cursul întâlni
rilor și convorbirilor cu pre
ședintele S.U.A.

Pe aeroportul Schwechat din 
Viena au sosit pentru a-1 con
duce pe N. S. Hrușciov, pre
ședintele federal al Austriei, 
A. Schărf, cancelarul federal
A. Gorbach, vicecancelarul
B. Pittermann și alți membri ai 
guvernului austriac, membrii 
corpului diplomatic, reprezen
tanți ai opiniei publice, zia
riști, numeroși locuitori ai 
Vienei. Erau, de asemenea, de 
față ambasadorul U.R.S.S. în 
Austria, V. I. Avilov, membri 
ai ambasadei sovietice, amba
sadorul S.U.A. în Austria, 
Matthews. Aeroportul era îm
podobit cu drapele sovietice și 
austriece.

în cinstea președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
N. S. Hrușciov, a fost aliniată 
o gardă de onoare.

La sosirea pe aeroport N. S. 
Hrușciov a fost întâmpinat de 
președintele Austriei A. Schărf.

N. S. Hrușciov și A. Schărf 
au trecut în revistă garda de 
onoare. Au fost intonate im
nurile de stat ale U.R.S.S. și 
Austriei.

Președintele Schărf a rostit 
o scurtă cuvîntare. Sîntem 
bucuroși, a spus el, că ați fost 
ia noi. Sper că veți vizita din 
nou 
gînd

N.
apoi

țara noastră. Cu acest 
vă spun : „La revedere".

S. Hrușciov a rostit 
următoarea cuvîntare :

Stimate 
federal!

Stimate 
federal!

Stimate 
Iar !

Stimate 
domni!

Peste citeva minute 
în patrie. Ne-a făcut 
să vizităm din nou 
iubitoare de pace, să 
nim cu oamenii de 
Austria, cu locuitorii 
tei Vienc.

îngăduiți-mi domnule pre
ședinte federal, să mulțumesc 
sincer pentru atenție și ospi
talitate guvernului Republicii 
Austria, locuitorilor capitalei 
dv. Se poate sublinia cu satis
facție că prestigiul internatio
nal al 
an de 
aleasă 
pentru 
de știință, diplomați, ziariști și 
reprezentanți ai vieții publice 
din diferite țări, ci, precum 
vedem, și pentru intilniri intre 
oamenii de stat.

Uniunea Sovietică a urmărit 
totdeauna și continuă să ur
mărească asigurarea unei păci 
trainice pentru popoare, solu
ționarea pozitivă cit mai grab
nică a problemei dezarmării, 
reglementarea pașnică pe ca
lea tratativelor a problemelor 
internaționale 
bilirea și 
nor relații bune cu 
țările. La aceasta se poate 
ajunge prin înțelegere și 
colaborare în interesul elimi
nării din viața internațională 
a rămășițelor vechilor con
flicte și al lichidării „războiu
lui rece".

Aș dori să cred că întâlniri
le și convorbirile, pe care 
le-am avut aici cu președinte
le S.U.A., domnul Kennedy, 
vor contribui la atingerea a- 
cestor țeluri, la stabilirea u- 
nei păci trainice între state.

îngăduiți-mi să vă mulțu
mesc încă o dată pentru buna 
ospitalitate, pentru atitudinea 
călduroasă față de noi.

Părăsind Viena doresc să vă 
adresez cuvintele — Ia reve
dere, să ne vedem cu bine.

Președintele Austriei, 
Schărf, cancelarul federal 
Gorbach și ceilalți membri 
guvernului Austriei l-au con
dus pe N. S. Hrușciov la a- 
vion și i-au urat din nou drum, 
bun. N. S. Hrușciov le-a mul
țumit călduros.

împreună cu N. S. Hrușciov 
au plecat spre patrie A. A. 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al UJR.S.S., M. 
A. Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., și celelalte 
persoane care I-au însoțit pe 
N. S. Hrușciov în timpul vi
zitei sale Ia Viena.

domnule președinte

domnule cancelar

domnule vicecance-

doamne și stimați

plecăm 
plăcere 

țara dv. 
ne intil- 
stat din 
minuna-

Austriei neutre creste 
an și capitala ei este 
tot mai des nu numai 
intilniri intre oameni

litigioase, sta- 
menținerea u- 

toate

M. A. Harlamov
Salinger 
corespondenților

VIENA 4 (Agerpres). - 
După ce la conferința de pre
să de la Palatul Hofburg s-a 
dat citire declarației comune 
referitoare la întîlnirea din
tre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy, M. A. Harlamov, șeful 
serviciului de presă din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. și P. Salinger, secre
tarul președintelui S.U.A. 
pentru problemele presei, au 
răspuns la întrebările cores

pondenților.

A. 
A. 
ai

secretarul de stat al 
D. Rusk, pleacă cu a- 
la Paris pentru con- 
cu organele N.A.T.O. 

președintele Franței, 
iar F.

P. Salinger a declarat, prin
tre altele, că în seara de 4 
iunie 
S.U.A., 
vionul 
sultări 
și cu
generalul de Gaulle, 
Kohler, adjunct al secretaru
lui de stat al S.U.A. pentru 
problemele europene, pleacă 
cu avionul la Bonn
consultări cu cancelarul Ade
nauer.

pentru

Gagarin invitat 
în Grecia

ATENA 4 (Agerpres). — 
Asociația pentru prietenia 
greco-sovietică a adresat 
lui I. A. Gagarin o tele
gramă în care îl invită să 
viziteze Grecia. Cu un sen
timent de uriașă bucurie și 
admirație - se spune în 
telegramă — vă invităm pe 
dv., primul cosmonaut so
vietic să vizitați pământu
rile antice ale Eladei unde, 
după cum se spune în mi
tologie, Icar a săvîrșit 
primul său zbor în înaltul 
văzduhului.

Vizita dv. ne-ar oferi 
posibilitatea să vă expri
măm dv., fiu al marelui 
popor sovietic, sentimentul 
de admirație pentru colo
salele realizări ale Uniunii 
Sovietice și sentimentele 
noastre de prietenie fră
țească.

Conferinfa

Președintele Sukarno 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres).— 
TASS transmite: Doctorul 
Sukarno, președintele Repu
blicii Indonezia, a sosit la 5 
iunie la Moscova, la invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și a guvernului 
sovietic.

Pe aeroportul Vnukovo, dr. 
Sukarno a fost întâmpinat de 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., înapoiat 
din Viena, și de alți conducă
tori sovietici.

Pe aeroport se aflau diplo
mați străini, ziariști, numeroși 
reprezentanți ai locuitorilor 
Moscovei.

Au fost arborate dra
pelele de stat ale Republicii 
Indonezia și Uniunii Sovieti
ce. Pe frontonul aeroportului

internaționala
în problema laotianâ

se aflau portrete ale dr-ului 
Sukarno, ale lui Nikita Hruș
ciov și Leonid Brejnev.

Pe aeroportul Vnukovo, 
Leonid Brejnev și dr. Sukarno 
au rostit cuvîntări.

Apoi, dr. Sukarno, N. S. 
Hrușciov și L. I. Brejnev au 
luat loc într-o mașină deschi
să, urmată de un cortegiu de 
mașini în care se aflau perso
nalități indoneziene și sovie
tice, și au părăsit aeroportul.

Pe drumul spre oraș, dr. 
Sukarno, N. S. Hrușciov și L. 
I. Brejnev au fost salutați cu 
căldură de locuitorii Moscovei,

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ln, 5 iunie 
dr. Sukarno, președintele și 
primul ministru al Indoneziei, 
a făcut o vizită lui N. S. 
Hrușciov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Cei doi oameni de stat au 
avut o convorbire caldă și 
prietenească.

In aceeași zi dr. Sukarno a 
făcut o vizită la Kremlin lui 
Leonid Brejnev. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

GENEVA 5 (Agerpres). — 
La 5 iunie, participant» la 
conferința internațională pen
tru reglementarea problemei 
laoțiene s-au întrunit la Pa
latul Națiunilor din Geneva, 
în cea de-a 12-a ședință ordi
nară. Deschizînd ședința, re
prezentantul Angliei, Macdo
nald, care a prezidat lucră
rile ei, și-a exprimat speran
ța că întîlnirea istorică care 
a avut loc la Viena între pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele S.U.A., 
J. Kennedy, va ajuta lucră
rilor conferinței.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Poloniei, Mihai- 
lowski. El a propus să se 
treacă însfîrșit. la examina
rea fondului problemei.

Apoi a luat cuvîntul G. M. 
Pușkin. Reprezentantul sovie
tic a condamnat încercările
unor delegații de a împinge 
conferința pe calea examinării 
unor cazuri izolate legate de 
încetarea focului în Laos, a- 
dică de a o abate de la pro
blemele principale. Evitînd 
să discute propunerile guver
nului sovietic, întâmpinate în 
genera! favorabil de partici- 
panții la conferință, aceste 
delegații nu prezintă însă nici 
o propunere proprie.

G. M. Pușkin a cerut par- 
txhpanților 1* conferință rf-r. 
sporească efrrturCe 5a vede
rea unei aproprer. a puncte
lor de vecere și a elaborării 
unor hotăriri reciproc accep
tabile care să corespundă in
tereselor naționale ale poporu
lui laoțian și intereselor în
tăririi păcii In Asia de 
sud-est.

în ajunul acestei ședințe, a 
spus el, a avut loc un eveni
ment de importanță istorică.

Mă refer la întîlnirea dintre 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și J. Kennedy, pre
ședintele S.U.A., a cărei in
fluență favorabilă asupra si
tuației internaționale este 
greu de supraapreciat.

„Delegația sovietică speră 
că vom putea să ne organi
zăm munca așa fel încît să 
fie create toate condițiile în 
vederea unor tratative rodnice 
și a elaborării hotărîrilor con
crete, pentru a căror adoptare 
reprezentanții a 14 state s-au 
întrunit la Geneva și pe care 
popoarele le așteaptă de la 
conferința noastră".

Cu aceasta ședința din 5 
iunie a luat sfîrșit. Următoa
rea ședință are loc la 6 iunie.

Presa indoneziana 
despre Yizita 

președintelui Sukarno 
in R. P. Romînă

DJAKARTA 5 (Agerpres).— 
Radiodifuziunea, agențiile de 
presă, precum și ziarele cen
trale indoneziene au publicat 
în ultimele zile ample știri 
despre vizita președintelui 
Sukarno în R. P. Romînă. Ele 
au menționat primirea căldu
roasă făcută în Romînia pre
ședintelui Indoneziei, au in
format despre vizitele pe care 
le-a făcut în București și în 
alte localități din țară.

Tineretul din Congo 
sprijină guvernul 

Gizenga

Zntregul tineret patriot 
din Congo și organi
zațiile lui sprijini ca 

energie lupta pe care o 
duce împotriva imperialiș
tilor și colonialiștilor guver
nul congolez legal condus de 
Antoine Gizenga", a declarat 
corespondentului din Stanley
ville al agenției China Nouă, 
ministrul pentru Problemele 
Tineretului și Sportului al 
guvernului legal, Akunda,

Tineretul congolez și orga
nizațiile lui, a subliniat A- 
kunda, doresc cu ardoare in
dependența, libertatea și uni
tatea patriei lor. Tinerii pa- 
trioți din Congo ajută guver
nul Gizenga să îndeplinească 
diverse sarcini, acordă ajutor 
trupelor guvernamentale în 
lupta împotriva uneltirilor 
imperialismului. Ei ajută de 
asemenea autoritățile locale 
să învingă pe teritoriul con
trolat de guvernul legal, di
feritele greutăți provocate de 
agresiunea imperialiștilor și 
de blocada instituită de ei.

■--------—•

La Budapesta a apârut 
„Antologia 

poeților romîni"
BUDAPESTA 5. — Cores

pondentul Agerpres transmite: 
Zilele acestea a apărut la Bu
dapesta în editura „Mora Fe
renc" în colecția „Perle ale 
literaturii mondiale", „Antolo
gia poeților romîni". Volumul 
a apărut sub îngrijirea lui 
Kbpeczi Beta, director general 
al editurilor, care semnează 
și cuvîntul introductiv.

„Poezia romînă, scrie K6- 
peczi, a dat, în cei 150 de ani 
care au trecut, opere mari și, 
îndeosebi, cu astfel de repre
zentanți valoroși ca Eminescu 
sau Arghezi, a îmbogățit în
treaga literatură mondială'1.

Antologia poeților romîni 
care are 600 pagini și a fost edi
tată într-un tiraj de 6.000 
exemplare, cuprinde poezii 
populare și versuri ale poeților 
romîni, începînd cu cele ale 
Văcăreștilor și pînă la ale 
celor mai tineri poeți contem
porani. Traducerile sînt sem
nate de cunoscuți poeți din 
R. P. Romînă și R. P. Ungară,

Iotă desenul semnificativ al caricaturistului englez Chrys apă
rut in ziarul britanic „News of The World” în legătură cu re
centele evenimente din Africa de Sud. El este intitulat .: „Răs
coala lui Gulliver”. Pe pancartele rasiștilor se poate citi ;

„Nuima.1 pentru albi" ți „Apartheid".
Scrisoarea lui Suvanna Fumma 

și Sufanuvong 
adresată poporului laofian

HANOI 5 (Agerpres). — 
înaintea plecării la Geneva, 
prințul Suvanna Fumma, pri- 
mul-ministru al guvernului 
regal al Laosului, și prințul 
Sufanuvong, președintele Parti
dului Neo Lao Haksat, au 
adresat poporului laoțian o 
scrisoare care a fost transmisă 
la 5 iunie de postul de radio 
„Vocea Patet Lao".

în ciuda piedicilor ridicate 
de cercurile războinice din 
S.U.A. și de grupul de la Sa- 
vannaket în calea reglemen
tării pașnice a problemei lao
țiene, se spune în scrisoare, 
guvernul regal și Partidul 
Neo Lao Haksat manifestă, 
ca și pînă acum, bunăvoință 
și hotărîrea de a soluționa 
problema laoțiană prin mij
loace pașnice.

Plecăm la Geneva pentru a 
expune participanților Con
ferinței de la Geneva poziția 
guvernului regal și Partidu
lui Neo Lao Haksat și pentru 
a discuta cu Boun Oum mă
surile necesare în vederea re
glementării pașnice a proble
mei laoțiene și în vederea 
creării unui Laos într-adevăr 
pașnic, neutru și independent.

Suvanna Fumma și Sufa
nuvong își exprimă în această 
scrisoare speranța că de data 
aceasta eforturile lor vor avea 
rezultate pozitive, vor crea 
condiții favorabile desfășură
rii lucrărilor Conferinței in
ternaționale de la Geneva și 
tratativelor de la Na Mon și 
vor contribui Ia reglementa
rea problemei Laosului în in
teresul poporului laoțian.

Cresc nemulțumirile muncitorilor 
și țăranilor din Iran

TEHERAN 5 (Agerpres). - 
Din relatările presei iraniene 
reiese că într-o serie de re
giuni ale Iranului, în special 
în Azerbaidjanul iranian au 
început tulburări serioase în 
rîndul țărănimii. Ziarul „Ateș" 
relatează că în cele mai multe
regiuni ale Azerbaidjanului 
țăranii s-au răsculat și în 
unele locuri i-au alungat pe 
moșieri.

în același timp continuă 
mișcarea grevistă a muncito
rilor din diferite ramuri ale 
economiei iraniene. Abia s-a 
terminat greva lucrătorilor de 
la poștă, care paralizase în
tregul sistem de comunicații 
al țării timp de trei zile, și 
în prezent se așteaptă de
clanșarea unei greve genera
le a muncitorilor companiilor 
petrolifere. Muncitorii cen
trului petrolifer Mejdid So- 
leiman au făcut cunoscut gu
vernului că dacă nu vor fi 
ridicate salariile și nu vor fi 
îmbunătățite condițiile lor de 
muncă, în decursul viitoare
lor 15 zile ei vor intra în 
grevă.

în Iran ia o tot mai mare 
amploare mișcarea pentru o 
politică externă de neutrali
tate și pentru ieșirea Iranului 
din pactul agresiv C.E.N.T;O.

Situație încordată 
în Republica Dominicană 
• Răscoala unor garnizoane militare • Au 

fost arestate peste
GIUDAD TRUJILLO 5 (A-

gerpres). - Agențiile de presă 
anunță că în Republica Do
minicană situația continuă să 
rămînă „încordata- în timp 
ce peste 40 de nave de răz
boi ale flotei americane au 
ocupat poziții de-a lungul li
toralului acestei țări.

După cum transmite cores
pondentul din San Juan 
(Costa Rica) al agenției Fran
ce Presse, „refugiați domini
cani sosiți la San Juan au 
declarat că garnizoanele a 
trei provincii din Republica 
Dominicană s-au răsculat îm. 
potriva regimului. Conducă
torul răscoalei este Salvador 
Estrelle care a participat la 
asasinarea fostului dictator al 
țării Rafael Trujillo".

între timp, guvernul domi
nican a declanșat, cu ajuto
rul trupelor conduse de Ra
fael Trujillo junior, fiul fos
tului dictator, un val de te
roare și arestări pe tot cu
prinsul țării. Potrivit agen-

1.000 de persoane
ției United Press Internatio
nal, „surse conservatoare au 
anunțat că de la asasinarea 
lui Trujillo au fost arestate 
peste 1.000 de persoane, mul
te dintre ele fiind supuse 
torturilor".

Agenția U.P.I. anunță de 
asemenea, că la 4 iunie, pre
ședintele dominican, Joaquin 
Balaguer a declarat presei că 
intenționează „să continue 
politica promovată timp de 
31 de ani de Trujillo" și că 
a investit pe fiul lui Trujillo 
cu puteri depline deoarece 
„fără sprijinul forțelor ar
mate (conduse de Trujillo 
junior — n. r.) guvernul meu 
nu ar mai putea exista". Hui 
lui Trujillo a declarat într-o 
conferință de presă că „do
rește relații dintre cele mai 
bune cu Statele Unite".

La Washington se defășoară 
în același timp o vie activi
tate diplomatică și militară 
cu scopul de a întări contro
lul Statelor Unite asupra Re
publicii Dominicane.

VIENA. în sala de expozi
ții a Tipografiei Austriece de 
stat din Viena s-a deschis luni 

după-amiază Expoziția de 
grafică, ilustrații de cărți, 
cărți și artizanat romînesc.

BUDAPESTA. La Buda 
pesta s-a deschis luni cea 
de-a 6-a consfătuire a miniș
trilor sănătății din țările so
cialiste, care-și va desfășura 
lucrările între 5 și 15 iunie.

Din partea țării noastre 
participă Ia această consfă
tuire o delegație a Ministe
rului Sănătății și Prevederilor

Sociale, condusă de ministrul 
Voinea Marinescu.

EREVAN. — La 4 iunie a 
luat sfirșit turneul întreprins 
de Valentin Teodorian în U- 
niunea Sovietică. Valentin 
Teodorian a cîntat pe scenele 
teatrelor din Tbilisi, Baku și 
Erevan.

Valentin Teodorian a fost 
primit cu căldură de public. 
După fiecare spectacol el a 
fost ovaționat îndelung.

MOSCOVA. — La 3 iunie 
Vasili Kuznețov, prim-locți- 
itor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a remis

la Moscova însărcinatului ca 
afaceri ad-interim al Repu
blicii Argentina o notă a Mi. 
nisterului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. în care este expri
mat cel mai categoric protest 
în legătură cu atacul provoca
tor săvîrșit Ia 31 mai asupra 
sediului serviciului de presă 
al Ambasadei U.R.S.S. în Ar
gentina.

PRAGA. — La 3 iunie An
samblul de cîntece și dansuri 
al Forțelor Armate ale R. P. 
Romine, care se află in tur
neu în R. S. Cehoslovacă, a 
dat un spectacol in orașul 
cehoslovac Plzen.
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