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Prima femeie cosmonaut din lume, cetățeana sovietică
Valentina Tereșkova, zboară în jurul Pămîntului
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Experienfa înaintată 
un bun al tuturor

IOSIF BANC 
prim-secretar al Comitetului 

regional de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară

susținut 
și ani- 

de C.C.

încheierea colec
tivizării agricul
turii a creat con
diții deosebit de 
favorabile pentru 
organizarea ra
țională a produc
ției agricole, pen-

■ tru sporirea în ritm 
a producției vegetale 
male. Măsurile luate
al P.M.R., după încheierea colecti
vizării, pentru reorganizarea condu
cerii agriculturii, redistribuirea ca
drelor de specialiști, ■ îmbunătățirea 
învățămîntului agricol etc., au con
tribuit la dezvoltarea agriculturii 
socialiste și în regiunea noastră.

Gospodăriile colective au ob
ținut în anul trecut 
însemnate în întărirea 
mico-organizatorică, în

i ob- 
rezultate 

lor econo- 
creșterea 

producției la hectar, a numărului 
de animale și a productivității a- 
cestora. Deși campania agricolă din 
primăvara anului 1962 a început cu 
întîrziere, însămînțările s-au execu
tat, datorită măsurilor politice și 
organizatorice luate de organele și 
organizațiile de partid, într-o pe
rioadă scurtă și la un nivel calita
tiv mai înalt față de anii prece
dent, ceea ce a contribuit la ob
ținerea de producții sporite, cu 
toate condițiile climaterice nu prea 
favorabile.

Una din sarcinile cele mai impor
tante care stau în fața organelor și 
organizațiilor de partid o constituie 
concentrarea mai departe a tu
turor forțelor . spre consolidarea 
economico-organizatorică a G.A.C., 
răspîndirea experienței înaintate, 
în vederea ridicării în scurt timp .a 
tuturor gospodăriilor colective 
nivelul celor fruntașe.

Metode de muncă eiicace 
în sprijinul dezvoltării 

sectorului zootehnic

la

în plenare ale comitetului regio
nal de partid, în ședințe de birou, 
în consfătuiri cu activul de partid 
au fost analizate sistematic proble
mele dezvoltării gospodăriilor co
lective. Cu aceste prilejuri organele 
și organizațiile de partid au fost 
îndrumate să se ocupe cu mai 
multă competență de organizarea și 
desfășurarea muncii în gospodăriile 
colective, să nu se mulțumească cu 
simpla înregistrare a rezultatelor 
bune obținute, ci să studieze și să 
generalizeze metodele prin care s-a 
ajuns la aceste realizări pentru ca 
experiența înaintată să devină un 
bun al tuturor. Dat fiind faptul că 
în regiunea noastră, ca urmare a 
condițiilor deosebit de prielnice, 
creșterea animalelor are o mare 
pondere în producția agricolă, 
în veniturile gospodăriilor colec
tive, aceste analize au fost axa
te îndeosebi pe problemele sporirii 
numărului de animale, a produc
tivității lor, pe problemele asi
gurării bazei furajere și a adă
posturilor pentru animale. De pildă, 
în cadrul unei recente ședințe orga
nizate de biroul regional, la care au 
luat parte primii secretari ai comi
tetelor raionale de partid, președin
ții comitetelor executive ale sfatu
rilor populare raionale, președinții 
consiliilor agricole etc. s-au anali
zat probleme legate de organizarea 
pășunatului, de asigurarea recol
tării la timp a furajelor și execută
rii construcțiilor planificate. Cu a- 
cest prilej a reieșit că în primele 
patru luni ale anului curent efecti
vele de animale în gospodăriile co
lective au crescut față de sfârșitul 
anului 1962 cu 5,4 la sută la bovine, 
cu 44 la sută la ovine, cu 18,3 la^sută 
la scroafe, cu 182,5 la sută la păsări 
etc. în ședință s-a subliniat necesi
tatea creșterii unui număr cîț mai 
mare de bovine pe pășuni prin or
ganizarea taberelor de vară. Ne-am 
propus ca în acest an prin folosi
rea rațională a pășunilor, care ocupă 
o suprafață de peste 210 000 hec
tare, să organizăm circa 300 tabere 
de vară pentru 70 000 de animale 
din care vom îngrășa cel puțin 
10 000 de bovine tinere.

în atenția comitetului regional, a 
comitetelor raionale și a organiza
țiilor de partid din G.A.C. stă în 
permanență studierea experienței 
înaintate în sporirea numărului de

animale. în acea
stă privință, anul 
trecut am folosit 
cu bune rezul
tate metoda de a 
trimite colective 
alcătuite din acti
viști de partid, de 

stat și specialiști care au analizat 
în fiecare gospodărie colectivă 
perspectivele sporirii efectivelor de 
animale. Ele au făcut recomandări 
concrete pentru fiecare gospodărie 
colectivă în privința sporirii efec
tivelor, din toate speciile, atît prin 
cumpărări, cît și din prăsilă pro
prie. Aceste colective au dat un a- 
jutor prețios organizațiilor de bază 
și consiliilor de conducere din gos
podăriile colective mai slabe în or
ganizarea mai bună a muncii în sec
torul zootehnic. Astfel, gospodăriile 
colective din regiune au obținut suc
cese de seamă în dezvoltarea șepte- 
lului.

O atenție deosebită acordă orga
nele și organizațiile de partid stu
dierii și răspîndirii experienței îna
intate în sporirea producției de 
lapte și carne. O contribuție însem
nată la aceasta aduc consfătuirile 
și schimburile de experiență orga
nizate cu regularitate. Pentru acest 
an, colectiviștii din Gornești, raio
nul Reghin, au prevăzut în planul 
de producție să realizeze cîte 2 800 
litri de lapte de la fiecare vacă fu
rajată. în vederea realizării și de
pășirii producției planificate, orga
nizația de partid și consiliul de 
conducere al gospodăriei au luat o 
serie de măsuri politice și organi
zatorice. Cei mai buni colectiviști, 
membri și candidați de partid, oa- 
meni pricepuți au fost repartizați 
să lucreze în sectorul zootehnic. 
Prin exemplul lor personal și prin 
munca politică desfășurată, comu- ... __x-----pe cej_

să aplice re- 
să furajeze

animalele diferențiat, în raport 
cu producția lor. S-au orga
nizat periodic consfătuiri cu îngri
jitorii de animale, în cadrul cărora 
mulgătorii fruntași, și-au împărtășit 
experiența în furajarea ș*j* mulsul 
vacilor. Pentru cunoașterea sarcini
lor ce revin fiecărui zootehnist, la 
propunerea organizației de partid 
s-au confecționat tăblițe cuprinzînd 
planul de producție anual, lunar și 
zilnic al fiecărui mulgător, s-au afi
șat programul de grajd și rațiile de 
furajare.

Pentru a generaliza experiența 
înaintată a acestei gospodării co
lective în creșterea producției de 
lapte, Comitetul raional de partid 
Reghin, împreună cu consiliul agri
col raional, au organizat.un schimb 
de experiență la Gornești. Cei peste 
130 de participanți la acest schimb 
de experiență — brigadieri, vice
președinți, îngrijitori de animale 
din gospodăriile colective, precum și 
medici veterinari de circumscrip
ție și-au însușit o serie de metode 
noi folosite aici în întreținerea și 
furajarea animalelor. Asemenea 
schimburi de experiență au fost 
organizate și de comitetele raio
nale de partid și consiliile agricole 
raionale Luduș, Tîmăveni și Tg. 
Mureș.

Numeroasele schimburi de expe
riență organizate de comitetul re
gional și comitetele raionale de par
tid au dat bune rezultate și în asi
gurarea bazei furajere. O expe
riență valoroasă în cultura plante
lor de nutreț a dobîndit gospodă
ria de stat din Batoș, raionul Re
ghin. Cultivînd sparcetă în livada 
de pomi, situată în pantă mare, 
pe teren calcaros, această gospodă
rie a obținut o producție medie de 
30 000 kg masă verde la hectar. în 
regiunea noastră există suprafețe 
întinse de astfel de terenuri, si
tuate în pantă, care nu se pretează 
culturii altor plante. Studiind ex
periența acestei unități, comitetul 
regional de partid a ajutat consi
liul agricol regional să ia măsuri 
pentru extinderea culturii sparcetei 
pe suprafețe cît mai mari, în live
zile de pomi, pe pășunile și fînețele 
slab productive sau neproductive. 
S-au organizat la gospodăria de stat

antrenatniștii au 
lalți colectiviști 
gulile zootehnice,

(Continuare în pag. IlI-a)

Cu prilejul Zilei aviației R.P. 
Romîne, duminică dimineață la mor
mintele lui Traian Vuia și Aurel 
Vlaicu de la cimitirul Bellu din Ca
pitală au fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului For
țelor Armate și Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

★
(coresp. „Scînteii"). — 
din marginea satului

ORĂȘTIE
Pe pajiștea 
natal al pionierului aviației romî- 
nești, Aurel Vlaicu, s-au adunat sute

țărani muncitori din sat și 
împrejurimi. Colonelul de avia

ție Ion Năstase a vorbit despre în
semnătatea Zilei aviației, 
munca și viața pionierului 
romînești.

de 
din

despre 
aviației

★
O manifestare a avut loc, 

menea, în comuna natală a pionie
rului aviației romînești Traian Vuia. 
General-maior Ion Stoian a vorbit 
cu acest prilej despre însemnătatea 
Zilei aviației R.P. Romîne.

de ase-

„Vostok - 5“ și
MOSCOVA 16 (Agerpres).— TASS: 

La 16 iunie 1963, ora 12,30 (ora 
Moscovei) ÎN UNIUNEA SOVIETI
CĂ A FOST PLASATĂ PE O ORBI
TĂ DE SATELIT AL PĂMÎNTULUI 
NAVA COSMICĂ „VOSTOK-6“, PI
LOTATĂ PENTRU PRIMA OARĂ ÎN 
LUME DE O FEMEIE — VALEN
TINA VLADIMIROVNA TEREȘ
KOVA, CETĂTEANĂ A UNIUNII 
SOVIETICE.

În acest zbor va fi continuată stu
dierea influenței diferiților factori 
ai zborului cosmic asupra organis
mului omenesc, printre care se va 
face o analiză comparativă a efec
tului acestor factori asupra orga
nismelor bărbatului și femeii, se va 
efectua un nou complex de cerce
tări medico-biologice, va continua 
verificarea și perfecționarea siste
melor de pe nave cosmice pilotate 
în condițiile zborului în grup.

Conform sarcinilor trasate, lan
sarea navei „Vostok-8“ s-a efectuat 
în timp ce pe orbită se află nava 
cosmică „Vostok-5“, lansată în Uni
unea Sovietică la 14 iunie 1963.

ÎN MOMENTUL DE FAȚĂ 
SPAȚIUL COSMIC SE AFLĂ 
ZBOR CONCOMITENT DOUĂ 
VE COSMICE SOVIETICE
„VOSTOK-5“ ȘI „VOSTOK-6“ — PI
LOTATE DE VALERI FEODORO- 
VICI BÎKOVSKI ȘI VALENTINA 
VLADIMIROVNA TEREȘKOVA, 
CETĂȚENI AI UNIUNII SOVIE
TICE.

Parametrii orbitei navei-satelit 
„Vostok-6“ sînt apropiați de cei sta
biliți prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție 
a navei-satelit „Vostok-6“ în jurul 
Pămîntului este de 88,3 minute, în
depărtarea minimă de suprafața 
Pămîntului (la perigeu) și cea 
maximă (la apogeu) sînt egale cu 
183 și respectiv 233 km, unghiul de 
înclinație a planului orbitei față de 
planul Ecuatorului este de aproxi
mativ 65 grade. Se mențin neîntre
rupt legături bilaterale prin radio 
cu bordul navei cosmice „Vostok-6“.

Femeia cosmonaut Valentina Vla
dimirovna Tereșkova a suportat în 
mod satisfăcător plasarea navei pe 
orbită și trecerea la starea de im
ponderabilitate. Valentina Tereșko
va se simte bine.

Valentina Tereșkova emite pe 
frecvențele 20,006 și 143,625 MHz.

„Vostok - in zbor simultan

In stațiunile balneoclimaterice
SINAIA (coresp. 

„Scînteii”). — In sta
țiunile balneo-climate- 
rice Sinaia, Bușteni, 
Cheia și Pucioasa au

sosit, în ultimele două 
zile, la odihnă și tra
tament numeroși oa
meni ai muncii. Numai 
Ia Sinaia își petrec

această
de

concediul, în 
serie, circa 2800 
persoane, iar la Buș
teni aproape 1600 
persoane.

de

Sesiune tehnico-științifica
sala mică a Palatului R.P. Ro
din Capitală au început dumi- 
lucrările sesiunii tehnico-științi-

In 
mine 
nică 
fice de referate și comunicări „Reali
zări și perspective în proiectarea uzi
nelor siderurgice“, organizată de In
stitutul de proiectări de uzine meta
lurgice IPROMET.

La ședința de deschidere au parti
cipat : Constantin Tuzu, ministrul me
talurgiei și construcțiilor de mașini,

lng. Ștefan Constantinescu. adjunct al 
ministrului, prof. ing. Constantin Din- 
culescu, rectorul Institutului politehnic 
din București, academicieni, cercetă
tori științifici, directori și ingineri șefi 
din marile combinate siderurgice și 
unele uzine metalurgice din țară, di
rectori din institutele de cercetări și 
proiectări. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing. N. Murguleț, direc
torul IPROMET.

ÎN
ÎN 

NA-

tre navele cosmice „Vostok-5“ și 
„Vostok-6“.

Toate sistemele de pe bordul na
velor cosmice „Vostok-5“ și „Vos
tok-6“ funcționează normal. 

sovietic nr. 6
nică medie de textile. In 1960, după 
absolvirea școlii medii tehnice, Valen
tina a dobîndit specialitatea de tehni
cian tehnolog la filatura de bumbac.

Ea a fost atrasă de parașutism, ceea 
ce i-a ajutat să devină cosmonaut. 
A început să practice parașutismul în 
1959 la aeroclubul din Iaroslavl. La 
scurtă vreme după aceasta ea a devenit 
conducătoarea cercului de parașutism 
la Combinatul „Krasnîi Perekop“, a- 
vînd astăzi la activul ei 126 de sări
turi.

La sfîrșitul anului trecut, în timp ce 
Valentina Tereșkova urma școala de 
cosmonautică, i s-a conferit gradul mi- ' 
litar de sublocotenent.

Valentina Tereșkova este exigentă 
față de sine și față de tovarășii săi, 
este iubită de ei și se bucură de res
pect. Valentina a fost aleasă mem
bru al biroului organizației de corn- 
somol a cosmonauților.

Deocamdată Valentina nu are încă o 
familie proprie. Mama ei, fratele Vla
dimir (șofer), sora Liudmila, munci
toare la Combinatul „Krasnîi Perekop' 
și Alexandr Petețki, cumnat, trăiesc cu 
toții la Iaroslavl. Vladimir Tereșkov, 
tatăl Valentinei, și-a pierdut viața pe 
front în timpul războiului.

La bordul navei este instalat, de 
asemenea, un emițător „Signal“, 
care funcționează pe frecvența de 
19,995 MHz.

S-au stabilit legături bilaterale în-

Cosmonautul
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : Valentina Tereșkova, prima 
femeie cosmonaut din lume, este cu 
trei ani mai tînără decît Valeri Bîkov- 
ski, căruia i s-a alăturat la 16 iunie în 
Cosmos.

Valentina s-a născut la 6 martie 1937, 
în satul Maslennikovo (regiunea Ia
roslavl din R.S.F.S.R.) în familia trac
toristului rus Vladimir Tereșkov și a 
muncitoarei textiliste Elena Tereșkova. 
La vîrsta de 17 ani Valentina a. început 
să lucreze la fabrica de anvelope din 
Iaroslavl, vechi oraș rus din regiunea 
cursului superior al Volgăi, cu o istorie 
de peste 900 de ani. In 1955 Valentina 
a trecut la Combinatul textil „Krasnîi 
Perekop', unde lucra mama ei, Elena 
Tereșkova. Un an mai tîrziu mama ei 
a ieșit la pensie.

Tinerii muncitori din combinat au 
ales-o pe Valentina ca secretar al co
mitetului Comsomolului (cînd avea 20 
de ani, la același combinat, a fost pri
mită în U.T.C.L. din U.R.S.S.). Anul 
trecut Tereșkova a fost aleasă membru 
al Comitetului regional Iaroslavl al 
U.T.C.L. din U.R.S.S. Astăzi ea este 
membru al P.C.U.S.

Timp de șapte ani Tereșkova a îm
binat munca cu învățătura — mai în- 
tîi la școala serală, apoi la școala teh-

Echipa de dansuri a căminului cultural din Frasinu Ia 
spectacolul festiv de Ia Giurgiu al celor mai bune echipe 
de artiști amatori din raion. (Foto : Gh. Vlnțllă)

1
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• Curînd după plasarea pe orbită, nava „Vostok-6“ a zburat în ime
diată apropiere de nava „Vostok-5“.

• Prima convorbire dintre cosmonauți a avut loc la ora 13.
• Pînă duminică seara la ora 22 (ora Moscovei) nava „Vostok-5“ a 

efectuat cea de-a 38-a rotație, Iar nava „Vostok-6" — cea de-a 7-a rotație.
• Toate sistemele navelor-satelit „Vostok-5“ și „Vostok-6" funcționează 

normal.
• Astăzi, pe ambii cosmonauți îi așteaptă o nouă zi de muncă. 

(Noi amănunte despre zbor, în pag. lV-a)

CINTECi PE BÂI&Ă<5AH
Faza raională a celui de-al VII-lea con
curs al echipelor muzical-coregraiice 

de amatori

Pare că zvonul acesta 
de cîntec se desprinde nu 
dintre cele patru ziduri 
ale unei săli, ci de unde- 

de

Soluții tehnice operative, practice
de cercetări 
cîștigat re

comercialăO nouă unitate

X

v, .>„„<• ______________  deschisă recent în Brașov : magazinul cu spe-
cialitateâ radio, televizoare, electricitate, muzică, din Piața Centrală. 

(Foto î R. Costlnl

■■MB

va, dintre holdele 
culoarea aurului.

lată-i pe fluierașii din 
comuna Putineiu, raionul 
Giurgiu. Sînt toți colecti
viști — țărani și, totodată, 
artiști din tată-n fiu. În
suși instructorul lor, Enuș 
Chiriță, lucrează în bri
gada a lll-a de cîmp a 
gospodăriei. Nici unul din
tre ei nu-și face de rușine 
nu numai măiastră trișcă 
bătrînească, dar nici o- 
noarea de colectivist. Toți 
sînt fruntași în gospodărie. 
Și, cînd auzi ritmul zvîc- 
nit al „Geamparalelor",
îți dai seama că e
vorba nu numai de o 
artă cu rădăcini străvechi, 
dar ți de un nou rafina
ment, de o adevărată cul
tură muzicală care se în
firipă, în pas cu întreg a- 
vîntul cultural, în 
colectivizat.

Sau iată-l pe moș 
sile Lazăr din Brănești, 
raionul Lehliu, înconjurat 
de trei dintre copiii săi : 
Tudor, Florica și Petra. 
In vreme ce bătrînul, care 
a împlinit 63 de ani, cîntă 
de ți-e mai mare dragul 
din caval și din fluier, 
fiul său, Tudor, e un ade
vărat maestru al cimpoiu
lui, iar fetele fac par
te din grupul vocal al 
căminului cultural. Și 
cîte alte familii ca a- 
cestea nu întîlnești în 
cuprinsul satelor noastre 1 
Numai că astăzi darul nu 
mai e sub obroc, ci

satul

Va-

scos în plină lumină, re
cunoscut, prețuit, iar cîn- 
tarea nu mai e izvorîtă din 
durere și alean, ci din bu
curia muncii încununate 
cu izbînzi. Expresia aces
tei bucurii o găsești mai 
ales în programele brigă
zilor de agitație ale gos- 

Este 
ar-

podăriilor colective, 
firesc ca brigada 
tistică din Stănești, ca și 
cea din Putineiu, sau Fun- 
dulea, sau Șeinoiu să cînte 
înfăptuiri pe care le în- 
tîlnești și în numeroase 
alte sate.

După cum un fenomen 
firesc în viața satului co
lectivizat au devenit și 
concursurile acestea ale e- 
cliipelor artistice de ama
tori, care scot la iveală 
mereu noi și noi comori 
de talente reale. Numai în 
raionul Giurgiu au luat 
parte la concurs, pînă la 
faza raională inclusiv, 
140 de echipe artistice 
cu peste 2400 de artiști a- 
matori. Dintre acestea, 
printr-o selecție foarte 
xigentă, s-a ajuns la 
echipe și la 8 soliști 
cei mai buni dintre 
mai buni — care au 
ieri dimineață un specta
col festiv la Teatrul de 
vară din Giurgiu. Ase
menea spectacole au mai 
avut loc ieri, în regiunea 
București, și la Fierbinți- 
Urziceni, Drăgănești-Vlaș- 
ca, în timp ce la Brănești- 
Lehliu, Crucea-Călărași,
Slobozia Mîndra-Turnu 
Măgurele răsunau ultime
le acorduri ale fazei raio
nale a concursului.

V. BÎRLĂDEANU

inclusiv,

e-
12

ce! 
dat

Ideea creării unui serviciu 
siderurgice la Hunedoara a 
pecie teren. Lucru firesc. Furnalul sau 
cuptorul Martin, bateria de cocsificare 
sau laminorul dau cercetătorului pu
tința să opereze „pe viu“, la scară 
normală, cum s-ar spune. Creează cu alte 
cuvinte modalități de a se interveni ope
rativ și eficient în 
bleme pe care le 
în siderurgie. Mai 
oamenilor, a celor 
lor, au reușit să 
țioase.

Ca un sprijin 
pentru sporirea 
bunătățirea calității lui, reducerea consu
murilor specifice a fost creat la Hune
doara un serviciu special de cercetări 
au fost stabilite sarcinile ce revin co
lectivului de cercetători, linia pe 
s-o urmeze în viitoarele lor căutări. în 
cadrul combinatului serviciul de cerce
tări este una din verigile importante ale 
muncii de concepție ; cercetările se fac 
aici în strînsă legătură cu problemele 
înscrise în planul tehnic al întreprinderii. 
Tînărul inginer Constantin Chirică, spe
cialist în cercetări cu izotopi radioactivi, 
definește simplu esența activității acestui 
serviciu de cercetări siderurgice : „Punctul 
nostru de plecare este producția, nevoile 
ei concrete. Căutăm, studiem, ca apoi să 
ne reîntoarcem la producție cu soluții 
practice, folositoare. Saltul curbelor pe 
graficele de producție poartă deci într-un 
fel și amprenta muncii noastre...“

★

In ultimii ani, cercetătorii din cadrul ser
viciului de cercetări siderurgice de la Hune
doara și-au adus din plin contribuția la 
rezolvarea unor probleme tehnice impor
tante. Să ne oprim asupra cîtorva. Ingine
rul Gheorghe Gheorghișor un bun practi
cian, pasionat căutător al noului, și-a 
luat în sarcină găsirea de noi căi de 
sporire a productivității muncii la furnale, 
de reducere a consumului specific de 
cocs. După studierea unui bogat material 
documentar — cercetătorii au la dispoziție 
o vastă bibliotecă, iar I.D.T. le satisface 
operativ cererile de reviste și materiale 
de specialitate — și după prelucrarea da-

rezolvarea unor pro- 
rldică procesul muncii 
există apoi experiența 
care, de-a lungul ani- 

acumuleze cunoștințe pie-

în munca 
producției

siderurgiștilor 
de metal, îm-

t

caie

telor oferite de practică el a elaborat o 
seamă de soluții deosebit de eficiente pen
tru producție. Pentru reducerea consumu
lui de cocs s-a trecut la experimentarea 
folosirii de combustibili gazoși în furnale, 
s-au încercai noi posibilități de ridicare a 
temperaturii aerului insuflat și de îmbună
tățire a funcționării cawperelor. La fabrica 
de aglomerare s-au inițiat acțiuni privind 
îmbunătățirea calității aglomeratului au- 
tofondant. O altă grupă de cercetători a 
trecut la căutarea unor rețete potrivite de 
dozare, la perfecționarea regimului termic 
al bateriilor de cocsificare etc.

Măsurate în timp, cercetările n-au durat

Din activitatea serviciului 
de cercetări siderurgice 

de la Hunedoara

mult ; dar rezultatele sînt evidente. Aglo
meratul a „cîștigat“ in constanța indicelui 
de bazicitate și a rezistenței mecanice. 
Cit despre furnale, economiștilor nu le 
este greu să arate sporul de producție 
obținut și cheltuiala mai redusă de cocs 
pe fiecare tonă de fontă.

Cu rezultate practice valoroase s-au în
cheiat și numeroase alte acțiuni ale servi
ciului de cercetări. Intr-o vreme, la oțelării 
erau necesare anumite măsuri de perfec
ționare a tehnologiei de elaborare și tur
nare a otelurilor Cercetătorii și-au îndrep
tat atenția intr-acolo. Urmarea interven
ției lor a fost reducerea rebutului după 
elaborare și turnare, creșterea procentu
lui de scoatere după laminare și micșo
rarea simțitoare a pierderilor de otel. Cînd 
la unul dintre laminoare slăbise calitatea 
oțelului rotund pentru țevi, cercetătorii au 
intervenit și aici Ei au urmărit cu atenție 
toate fazele procesului de laminare. Pe 
baza datelor culese, s-au precizat în amă
nunt condițiile tehnologice de laminare. 
Rezultatele s-au arătat imediat. Procentul 
de oțel rotund pent.-u 
a crescut simțitor,

Se impune aici o 
Intervențiile operative,
cetătorilor își au rădăcinile în taptul că

țevi de calitatea I

anumită precizare, 
eficiente ale cer-

ei n-au pornit la drum „de unul singur". 
S-au bazat pe practică, au cercetat pro
blemele ridicate de ea. Furnaliștii și 
otelarii le-au devenit colaboratori apro- 
piați ; cercetătorii au primit de la ei expe
riența, simțul practic și, împreună, și-au 
unit forțele pentru rezolvarea atîtor pro
bleme ale producției.

•k
Domeniul de activitate al cercetătorilor 

s-a extins de la un an la altul. Odată cu 
aceasta necesitățile producției — spori
rea productivității muncii, îmbunătățirea 
calității metalului, leducerea consumului 
specific — au adus pe prim plan pro
bleme noi, complexe. Rezolvarea lor prac
tică cere deci un plus de efort, de gîndire, 
stăruință în qăsirea celor mai bune so
luții. Era de așteptat ca cercetătorii să 
dovedească prin rezultatele obținute în 
continuare că stau mereu cu fața spre 
producție, că au „prins“ bine pulsul com
binatului. Răsfoind însă planul iernatic 
pentru acest an conslati că munca servi
ciului de cercetare nu se mai menține la 
același nivel

Furnaliștii au pentru anul în curs sarcini 
sporite în ce privește îmbunătățirea indi
cilor de utilizare și, mai ales, pentru re
ducerea consumului de cocs Conducerea 
combinatului s-a qîndit bine cînd a orien
tat temele de cercetaie în această direcție, 
în sarcina cercetătorilor revin studiul redu
cerii consumului de cocs, ridicarea tempe
raturii aerului insuilat. studiul reductibi- 
lității aglomeratului și minereurilor și îm
bunătățirea funcționării prăjitoarelor noi. 
După unele calcule. rezolvarea acestor 
teme ar aduce combinatului un cîștig de 
cîteva mii de tone de cocs și un substan
țial spor de producție Ce s-a făcut pînă 
acum ? S-a stabilit un plan comun cu ser
viciul tehnic și cu secțiile de furnale Pla
nul a rămas însă în dosare Temele nu 
numai că n-au fost rezolvate, dar sînt 
aproape uitate S-au fixat cu ușurință ter
mene îndepărtate Studiul problemei a fost 
încredințat nu unui specialist în furnale 
oi unui inginer cocsar.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. Il-a)



Peste ape și drumuri

Din activitatea brigăzilor științificePe ecranele cinematografelor
Colegii

expri-

Seară liter ar-artistică»

Filme noi în Capitala

porunci

Kw»*-

Oltul, de felul lui, 
curge repede la 
vale... Despre acest 
lucru ne scria deu
năzi colectivistul 
Gheorghe Stăvaru. 
„La marginea peri
metrului comunei 
Cioroiu, raionul Ca

racal, în partea de est se află Oltul, care de felul lui 
curge repede la vale. în ultimul timp riul a început 
să-și surpe din maluri, amenințînd culturile. Organiza
ția de partid, împreună cu consiliul de conducere al 
gospodăriei colective, au analizat totul și au hotărît ce 
este de făcut“.

Cum s-ar zice, colectiviștii n-au fost de acord cu felul 
cum curge Oltui, mai ales cu năravul lui de a-și surpa 
malurile, nu l-au aprobat și „chiar a doua zi, brigada 
de construcții în frunte cu comuniștii Constantin Pîrva și 
Dumitra Bucă s-a pus pe muncă : au întărit malul Oltu
lui pe o lungime de jumătate de kilometru, înfigînd 
pari, iar între pari au introdus copaci mari, ancorați de 
alți copaci, de pe mal. Acum, se poate spune sigur că 
pericolul de surpare a culturilor a fost înlăturat“.

Pe drumurile țării se îndreaptă spre redacția noastră 
numeroase asemenea scrisori, care vorbesc despre preo
cuparea oamenilor de a gospodări bine terenul, apele, 
drumurile. Am publicat joi răspunsul către scrisoarea 
unui corespondent care cerea ca autobuzele să cuprindă 
în traseul lor și comuna în care locuiește el. întreprin
derea regională de transporturi a răspuns că acest lucru 
se poate face dacă drumul se dovedește bine întreținut. 
Pentru asigurarea agriculturii cu cele necesare în apro
piata campanie de recoltare pentru a aduce mai des 
filme, turnee artistice, cărți, buna gospodărire a dru
murilor își vădește marea însemnătate și de aceea multe 
dintre scrisorile pe care le-am primit săptămîna aceasta, 
ca și în alte săptămîni, ne vorbesc despre preocuparea 
oamenilor pentru a asigura drumuri cît mai bune.

Corespondentul Alexandru Roată din Turnu Severin 
ne înfățișează un bilanț bogat de muncă pentru între
ținerea și repararea drumurilor și podurilor în raion. 
Planul secției respective pe luna mai a fost depășit 
simțitor. După ce vorbește de cantitățile de pietriș 
înșirate pe drumuri și numărul de kilometri reparat pe 
fiecare șosea, corespondentul adaugă în bilanțul său 
miile de puieți plantați pe margine, meniți să întrețină 
terenul pe marginea drumului și să-1 înfrumusețeze.

Un corespondent din Ploiești, Ionel Mirea, ne 
mite, bătut cu grijă la mașină, un portret colectiv al 
menilor care muncesc pentru repararea materialului
lanț care circulă zi și noapte pe drumurile țării. Oprin- 
du-se în fața panoului de onoare al Atelierelor de reparat 
material rulant din Ploiești, corespondentul se ocupă pe 
tind de cei evidențiați aci — montatorul Marin Răduță, 
sudorul Ștefan Ioniță, arcurarul Chiru Popa și mulți 
alții — înfățișînd realizările lor, spiritul gospodăresc 
care îi animă.

Călătorind pe drumuri, ne vom abate puțin, cu îngă
duința cititorilor, și la o rudă apropiată a lor, drumurile 
dintre case. O corespondentă de la Teatrul de stat 
Valea Jiului, Maria lordache Dumitrescu, ne scrie : 
„în noul cartier de blocuri Livezeni — zeci de blocuri 
înalte care fac de nerecunoscut această parte a Petroșe- 
nilor — există și o stradă denumită „strada cu casele 
mici“. Locatarii caselor mici au vrut să fie mai la înăl
țime măcar într-o privință. Ei au extins spațiile verzi, au 
plantat puieți, au amenajat un parc etc. La blocurile 
mari, în momentul de față, toate locurile virane sînt 
plantate cu spații verzi. La această acțiune au participat 
1 880 de persoane".

Drumurile de țară sînt străbătute tot mai des de bri
găzile științifice venite de la oraș. loan Bîtsan, cores
pondent din comuna Rebricea, raionul Negrești, ne scrie 
despre efectele bune pe care le-a avut vizita făcută aci 
de o brigadă sosită de la Iași care, începînd cu sfaturi 
pentru muncile agricole, a răspuns la toate întrebările 
colectiviștilor. Un om care e mult pe dramuri și vede 
multe este Ion Coțoi : „Ne aflam cu librăria-auto în 
satul Sintea Mică, ținînd de comuna Zărand-Criș“ — cu 
aceste cuvinte începe scrisoarea sa. Corespondentul a 
poposit în sat tocmai atunci cînd trăznetul a aprins casa 
colectivistului Lunga. Erau amenințate să ardă toate clă
dirile din jur. Luptînd din greu, colectiviștii, în frunte 
cu instructorul de partid Gheorghe Laza, au învins pînă 
la urmă focul. Felul curajos în care au acționat comu
niștii și utemiștii l-a impresionat pe corespondent, care 
a ținut să ne împărtășească impresiile sale.

N. SCUTARU
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A iwH bină armonios umorul cu o tendință 
meditativă, gravă. Nu toate momen
tele sînt însă în egală măsură antre
nante. O mai mare concentrare epică 
ar fi înlesnit îmbogățirea atmosferei 
cu detalii sugestive. Dar pentru re
alele sale calități, pentru tinerețea și 
optimismul de care e pătruns, filmul 
„Colegii“ este primit cu căldură de 
spectatori.

Dracul și cele zece

Stropitul viței de vie la gospodăria colectivă „Nicolae 
Bălcescu“ din comuna Șard, raionul Alba.

(Foto : Agerpres)Soluții tehnice operative, practice
(Urmare din pag. La)
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în ce privește soluțio
narea unor probleme pen
tru oțelării, cercetătorii ar 
fi putut aduce o contribu
ție mai mare. S-au turnat 
cîteva șarje în lingotiere 
cu „butelie“, s-a studiat 
posibilitatea reducerii ma- 
selotei la oțelul calmat. 
După ce s-au cheltuit timp 
și forțe, cercetările s-au 
oprit la cîteva concluzii 
vagi, insuficient elaborate. 
Pe aceeași linie se înscriu 
și alte rezolvări care tre
buiau date unor probleme 
nu mai puțin importante. 
In schimb se acordă prio
ritate cercetării unor teme 
de însemnătate mai re
dusă.

Direcția tehnică a com
binatului ar fi putut să 
acorde un sprijin mai te
meinic serviciului de cer
cetări, încît el să devină 
o verigă importantă a 
muncii de concepție în

uzină Din cauză că unele 
acțiuni inițiate de servi
ciul de cercetare nu por
nesc de la cerințele pro
ducției, o parte dintre so
luții 
fără

se pierd pe drum, 
să fie finalizate.

★

O
roului comitetului de par
tid al combinatului a ana
lizat activitatea serviciilor 
de concepție, modul în 
care se oglindește în pro
ducție munca cercetători
lor. S-a propus conducerii 
combinatului să ia măsuri 
pentru mai buna organi
zare a activității serviciu
lui ; totodată, ea a fost 
îndrumată să analizeze 
trimestrial și cu exigență 
cum se îndeplinesc pre
vederile planului tehnic. 
Fără îndoială că măsurile 
preconizate în cadrul șe
dinței vor face mai rod
nică munca cercetătorilor 
de la Hunedoara.

recentă ședință a bi-

Tema drumului pe care pășește în 
viață tînăra generație a constructori
lor comunismului, problemele formă
rii ei în spiritul înaltelor principii ale 
eticii comuniste revin adesea în pre
ocupările cineaștilor sovietici, 
mată într-o diversitate de modalități. 
Este suficient să ne amintim, de 
exemplu, filmul „Fetele“ sau, dintre 
producțiile mai recente, „Șapte dă
dace", care abordau cu mijloacele co
mediei o seamă de aspecte ale educă
rii tineretului. Aceste probleme și-au 
găsit și o altă tratare, într-o tonali
tate lirică, mai gravă, mai intens dra
matică, de pildă, în filmul „Salut 
viață 1" al experimentatului regizor A. 
Zarhi sau în „Colegii“ realizat de A. 
Saharov.

Eroii acțiunii sînt trei tineri absol
venți ai facultății de medicină din Le
ningrad, colegi nedespărțiți, pe care 
îi leagă, în pofida deosebirilor eviden
te de temperament, o caldă și trainică 
prietenie. Cu aerul lui timid și liniș
tit, cu privirile aparent șterse în spa
tele ochelarilor, Sașa Zelenin — în
truchipat cu o mare sinceritate și pu
tere de dăruire de către Vasili Liva
nov, cunoscut din filmul „Muzicantul 
orb“ — ni se dezvăluie însuflețit de 
o rară pasiune pentru misiunea sa de 
medic. în îndepărtatul sat Kruglogo- 
rie, unde a fost repartizat, el se con
sacră muncii, modest și tenace, dove
dind maturitate și un simț de răs
pundere exemplar. Aleksei Maximov 
(ale cărui trăsături de caracter sînt 
reliefate viguros de interpretarea si
gură și plină de dezinvoltură a lui 
Vasili Lanovoi, neuitatul Pavel Kor- 
ceaghin) se va comporta ca un om se
rios și integru, cu toate că inițial lasă 
impresia că înclină spre 
ușoară fără bătaie de 
palid conturat este veselul Vladislav 
Karpov (rol jucat cu vervă de O. 
Anofriev, fără a putea depăși însă 
limitele determinate de scenariu). A- 
lături de cei trei, figura luminoasă a 
infirmierei Dașa (prin care se im
pune, cu farmecul ei calm, actrița 
Tamara Siomina, interpreta Katiei 
Maslova din filmul „învierea”) vine 
să completeze imaginea pe care fil
mul „Colegii” ne-o dă 
Iul spiritual al tinerei 
oameni sovietici.

Fizionomia morală a 
se definește în film și în contactul . . _
cu reprezentanți ai vechii generații Jean Claude Brialy, Danielle Darrieux, 
ca, de pildă, bătrînul medic comunist 
Dampfer — care îl ajută pe Maximov 
să-și depășească frămîntările — sau ca 
Egorov, un neobosit activist, invalid 
din ultimul război mondial. Intr-un 
fel, regizorul Alçksei Saharov a urmă
rit o dezbatere privind relațiile dintre 
aceste două generații, care participă 
umăr la umăr la construcția desfășu
rată a comunismului.

Filmul are ritm, prospețime, și îm-

Brigăzile științifice din raionul 
Călărași, alcătuite din medici, pro
fesori, ingineri, juriști și alți inte
lectuali, desfășoară o bogată ac
tivitate. De curînd, două brigăzi 
științifice, una condusă de dr. Eca- 
terina Stamate și alta condusă de 
prof. Victor Panait, au vizitat comu-

ne-Ie Ștefan Vodă șl Cacomeanca. 
Membrii brigăzilor au răspuns la o 
serie de întrebări pe teme actuale 
din agricultură despre ultimele 
descoperiri tăcute de savanții so
vietici în Antarctica, despre Piața 
comună ețc. (De la Mihai Paul, co- 
resp. voluntar).

o viață 
cap. Mai

dcspre profi- 
generații de

acestor tineri

„Dracul și cele zece porunci“ este 
un film-scheci. Realizatorul francez 
Julien Duvivier este socotit un specia
list al acestui gen, care reunește o 
suită de schițe cinematografice legate 
între ele de un pretext dramatic : un 
carnet de bal din tinerețe regăsit, un 
frac care trece de la un personaj la al
tul sau, cum este cazul de astădată, 
diavolul care se străduiește din răs
puteri să saboteze îndeplinirea celor 
zece porunci. Istorisite cu spirit, po
vestirile cinematografice devin —• 
mai mult poate decît în intenție, 
uneori — satire 
sociale. Vizita 
zeu“ în casa în care doi bătrîni 
își duc traiul greu, prilejuiește 
rostirea unor gînduri amare : bătrîna 
refuză „minunea“ pe care dumnezeu 
se oferă să o facă readueînd-o la ti
nerețe, deoarece o singură viață mize
ră i se pare de-ajuns. încurcă
tura nostimă a prețioasei biju
terii—pentru care o femeie frumoasă își 
înșeală soțul, fără ca totuși s-o poată 
obține — este totodată plină de iro
nie la adresa moravurilor societății 
burgheze. O povestire tragică, inter
pretată admirabil de Charles Azna
vour, aruncă o lumină asupra unei 
lumi în care bogați traficanți de stu
pefiante se joacă cu viața oamenilor, 
trimițînd fetele la prostituție, răspîn- 
dind viciu și moarte...

Schițele sînt inegale. Adeseori rîsul 
în cascadă este oprit de secvențe lun
gite. In unele povestiri nu este exploa
tat filonul umoristic (așa e cazul în- 
tîmplării cu dumnezeu — Fernandel), 
în altele întîmplarea e amplificată ar
tificial și completată cu explicații de 
prisos (povestea fiului care-și caută 
mama). O distribuție strălucită este 
însă chemată să mascheze insuficien
țele scenariului și ne permite să asis
tăm la o adevărată paradă a vedetelor: 
Françoise Arnoul, Charles Aznavour,

TÎRGU MUREȘ.—Filiala din Tîrgu 
Mureș a Uniunii Scriitorilor, în. co
laborare cu cenaclul literar local 
„Liviu Rebreanu“, a organizat în 
noua sală studio a Institutului de 
teatru o seară literar-artistică. In 
cadrul acestei manifestări tinerii

membri ai cenaclului au citit din 
lucrările lor. De asemenea, au citit 
din lucrările lor prozatorii AJ. I. 
Ghilia, Kovacs György, Pop Simion, 
D. R. Popescu și poeții Létay La- 
yos și N. Stoicm.

ale unor racile 
„bunului dumne-

Scenă din filmul „Cei doi care au furat luna“.

Din noul pei
saj al orașului 
Baia Mare : blo
cul turn și hotelul 
„București".
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Călătorul care ----------
străbate azi me- GHEORGHE POP
leagurile maramu- preșeciintele Comitetului executiv 

sformărilor petre- >—
cute și în această 
parte a țării în anii puterii populare. 
Maramureșenii se străduiesc să spo
rească. necontenit realizările de 
pînă acum. întrecerea patriotică 
dintre orașe și comune, avînd ca 
obiective principale înfrumusețarea 
și buna gospodărire a acestora, a 
devenit la noi o tradiție.

în primăvara anului acesta, cu 
sprijinul cetățenilor, în orașele Baia 
Mare, Vișeu de Sus, Baia Sprie, 
Satu Mare, Sighet, Carei s-au în
făptuit un mare număr de lucrări 
gospodărești : 78 000 mp de străzi 
și trotuare reparate, peste 10 000 de 
pomi plantați, mai mult de 20 km 
de rețele de apă și canalizare insta
late, parcuri amenajate pe o supra
față de peste 100 de hectare etc. 
Cetățenii manifestă multă inițiati
vă, fac propuneri, cer sprijinul co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare pentru a le traduce în 
viață. Bunăoară, în cartierele „Pro
gresul" și „Republicii“ din Baia 
Mare, cetățenii au pînă acum o 
„zestre“ de peste 50 000 de ore de 
muncă patriotică. Lucrările gospo
dărești nu au aici un caracter de 
campanie, ele se desfășoară con
tinuu.

O contribuție prețioasă la buna 
desfășurare a întrecerii aduc depu
tății. Alegătorii dintr-o circumscrip
ție electorală din Baia Sprie au efec
tuat, împreună cu deputatul Mihai 
Babici, 4 300 ore de muncă cu ca
racter gospodăresc. La Satu Mare, 
deputății Andrei Botaș, Rozalia 
Hadi, Pau! Horvath au participat, 
alături de cetățeni, la construirea 
unei școli cu 16 săli de clasă, reali- 
zîndu-se în felul acesta economii de 
120 000 de lei. Ca și ei, numeroșj 
deputați din regiune țin legătură 
permanentă cu cetățenii și, împreu
nă cu aceștia, participă la lucrări 
âe interes obștesc.

In antrenarea 
populației la mun
că patriotică, un 
ajutor prețios îl 
dau deputaților 
comitetele de stra. 
dă. în orașul Baia 
Mare, de exem

plu, au fost antrenate în întrecere 
toate cele 151 de comitete de stra
dă. Comitetele executive ale sfatu
rilor populare din regiunea noastră 
au antrenat în întrecere și comi
siile permanente, care și-au îmbu
nătățit substanțial activitatea. In 
urmă studiilor făcute, unele dintre 
ele au descoperit noi resurse locale, 
care au și fost valorificate.

Participarea directă a deputaților, 
a cetățenilor și a lucrătorilor sfa
turilor populare din regiune la ac
țiunile de înfrumusețare și bună 
gospodărire a orașelor a dus și la 
obținerea unor importante econo
mii. Anul trecut, pe întreaga regiu
ne s-au economisit, prin muncă pa
triotică, 16 milioane de lei. Acestora 
li s-au mai adăugat încă 3 milioane 
de lei, realizate în primele 5 luni ale 
anului curent. Economiile obținute 
ne-au permis să executăm supli
mentar lucrări de înfrumusețare și 
gospodărire a orașelor.

în anii trecuți, unele sfaturi popu
lare erau înclinate să se ocupe de 
gospodărirea orașelor în mod uni
lateral, reducînd întrecerea la ame
najarea de spații verzi și pavarea 
unor străzi. Or, așa cum bine se 
știe, obiectivele întrecerii sînt mult 
mai largi ; ele cuprind aspectele 
esențiale și multiple ale activității 
de gospodărire și înfrumusețare. De 
aceea, comitetul executiv al sfatu
lui popular regional a îndrumat 
sfaturile populare orășenești să a- 
corde, în aceeași măsură atenție tu
turor obiectivelor.

Să luăm, de pildă, transportul în 
comun. în anul 1962 și în primele 
5 luni ale anului în curs, parcul de 
autobuze al regiunii — în special 
pentru mediul urban — a crescut 
cu peste 20 de mașini. Pe de altă 
parte, s-a acordat o mai mare grijă

Alain Delon, Claude Dauphin, Mel 
Ferrei, Fernande], Louis de Fimés, 
Micheline Presle, Michel Simon, Lino 
Ventura, George Wilson... Deși tribu
tar cerințelor comerciale, filmul lui 
Duvivier este amuzant. Iar diavolul 
care pune la cale mișelii te face să te ■ 
gîndești nu la vechea legendă biblică, 
ci la tarele organice ale societății în 
care trăiesc personajele filmului.

C. ROENARU

Lumină de iulie — producție a 
studioului cinematografic „București“. 
Scenariul : Fănuș Neagu, Vintilă Or
nant. Regia : Gheorghe Nagy. In ro
lurile principale : George Calboreanu, 
Gr. Vasiliu Birlic, Marcel Anghelescu, 
Colea Răutu, Titus Lapteș, Emilia 
Costa, George Mottoi, Mircea Cosma, 
Aurel Cioranu, Margareta Pogonat.

Acțiunea se petrece într-o gospodă
rie colectivă dintr-un sat de cîmpie.

Cei doi care au furat luna — pro
ducție a studiourilor din R. P. Polonă. 
Scenariul: Jan Brzechwa, după ro
manul lui Romei Makuszynski. Regia : 
Jan Batory. Filmul, îti care elementele

reale se îmbină cu cele fantastice, 
redă aventurile a doi frați gemeni 
care, crezînd că luna e de aur, au ho- 
tărît s-o fure și să o vîndă...

Pe urmele bandei — producție a 
studiourilor „Defa“-Berlin Regia : 
Richard Groschopp. Construit în gen 
polițist, filmul ridică probleme privind 
educația tineretului.

Tu ești minunată — producție a 
studiourilor din R. F. Germană. Re
gia : Paul Martin. Este un film mu
zical avînd în rolul principal pe cu
noscuta cîntăreață de muzică ușoară 
Caterina Valente.

mrtwjn

întreținerii parcului existent, repa
rațiile capitale și curente s-au efec
tuat cu mai mult simț de răspun
dere. Aceasta a înlesnit înființarea 
unor noi linii în orașele Baia Mare, 
Satu Mare, Sighet și altele, a dus 
la îmbunătățirea condițiilor de 
transport. Desigur, nu putem 
spune că am rezolvat definitiv 
problema transportului în comun, 
în orașul Baia Mare, de pildă, pe 
lîngă anumite cauze obiective (ine
xistența unui garaj corespunzător) 
s-au manifestat și mai persistă 
încă lipsuri de ordin organizatoric. 
Neasigurarea la timp și în mod sis
tematic a reviziilor curente, defi
ciențele în întreținerea mașinilor, 
ca și funcționarea necorespunzătoa
re a serviciilor de dispeceri au în
greunat buna deservire a călători
lor. Rămîne ca organele ce răspund 
de acest sector să ia, în toate ora
șele, măsuri eficiente, care să ducă 
la lichidarea lipsurilor.

Un alt 
orașe, de 
acestora, 
fondului 
acest an. 
tru întreținerea fondurilor de lo
cuințe proprietate de stat se. tace 
în mod organizat, pe străzi și car
tiere, 
du-se 
tatea

Am obținut realizări și în ceea ce 
privește alimentarea orașelor cu 
apă și energie electrică. Numai în 
1962, în orașele Satu Mare și Baia 
Mare s-au executat lucrări de ali
mentare cu apă, canal și extinderi 
de rețele de apă și canalizare în va
loare de aproape 7 milioane de Iei. 
în aceeași perioadă, valoarea lucră
rilor cu caracter energetic în ora-

obiectiv al întrecerii între 
care depinde mult estetica 
îl constituie întreținerea 
de locuințe. începînd din 
executarea lucrărilor pen-

într-o ordine succesivă, avîn- 
în vedere în principal cali- 
lor.

șele Sighet, Vișeu, Carei, Baia Mare 
și Satu Mare a depășit suma de 3 
milioane de lei. Aspectul orașelor 
regiunii s-a schimbat și prin mo
dernizarea iluminatului public.

O atenție deosebită se acordă fon
durilor din buget alocate secțiunilor 
orășenești de gospodărie pentru 
salubritate. Buna gospodărire a a- 
cestor sume se reflectă în aspectul 
din ce în ce mai plăcut al orașelor, 
îndeosebi în ceea ce privește cură
țenia. La acest capitol putem evi
denția Comitetele executive ale Sfa
turilor populare Satu Mare, Vișeu 
și altele. Nu același lucru îl putem 
spune însă despre cel din Sighet. 
Deși aici s-au făcut multe lucruri 
frumoase, unele acțiuni au fost lă
sate la jumătate. Centrul orașului, 
bunăoară, e curat, frumos, dar mul
te din străzile laterale nu reflectă 
aceeași preocupare din partea gos
podarilor locali.

O altă problemă, strîns legată de 
ridicarea nivelului de deservire in
tr-un oraș modern — și de care 
ne ocupăm mai mult decît în trecut 
— este buna organizare a activității 
magazinelor, piețelor, restaurante
lor, hotelurilor etc. Putem spune 
că, în această privință, munca se 
desfășoară în toate orașele regiunii 
Maramureș la un nivel tot mai co
respunzător cerințelor. Volumul 
desfacerilor de mărfuri — prin co
merțul socialist — realizat în 1962 
reprezintă o creștere de aproape 50 
la sută față de anul 1959; în pri
mele 5 luni ale anului curent valoa
rea mărfurilor desfăcute în regiunea 
Maramureș a depășit cu aproxima
tiv 100 milioane de lei valoarea din 
perioada corespunzătoare a anu
lui 1962. A continuat, cu inten
sitate, ritmul construcțiilor, al ame
najărilor și modernizărilor de ma-

gazine. în afara fondurilor centra
lizate, comitetul executiv regional a 
aprobat utilizarea unei sume de 
aproape 2 milioane de lei din be
neficiile peste plan pentru crearea 
de noi spații comerciale. în urma 
acestor măsuri, la Baia Sprie, Satu 
Mare și Baia Mare, în centrele 
muncitorești Nistru și Cavnic s-au 
deschis 45 de unități noi, în regiu
ne au fost amenajate și moderniza
te aproape 100 de magazine.

Pentru a veni în întîmpinarea ne
voilor cetățenilor, precum și pentru 
a cunoaște părerile lor despre acti
vitatea comercială, sfaturile popu
lare orășenești din regiune au or
ganizat în ultima vreme 82 de con
sfătuiri cu consumatorii — dintre 
care multe chiar în marile uzine și 
întreprinderi — și numeroase ex
poziții cu vînzare.

Comitetul executiv al sfatului 
popular regional urmărește, în con
tinuare, desfășurarea întrecerii, a- 
tingerea obiectivelor stabilite pentru 
anul acesta. în planurile de acțiu
ne — adoptate în sesiunile sfaturi
lor populare orășenești — sînt pre
văzute o serie de noi lucrări menite 
să ridice continuu nivelul de gos
podărire a orașelor, să le facă din 
ce în ce mai frumoase.

Orașul Baia Mare a primit, în 
1958, premiul 1 pentru cele mai 
bune rezultate înregistrate în între
cerea dintre orașele țării. Am pri
mit, cu acest prilej, utilaje pentru 
întreținerea curățeniei orașului, în 
valoare de 500 000 de lei, ceea ce a 
constituit un puternic stimulent 
pentru sfatul popular, ca și pentru 
cetățenii orașului. Cu toții ne stră
duim să folosim cît mai bine con
dițiile create și experiența dobîn- 
dită pentru înfăptuirea tuturor o- 
biectivelor propuse.

Miercuri, 19 iunie, ora 
20, in sala mică a Pala
tului R. P. Romine va 
avea loc un recital de 
violoncel susținut de Pe
ter Șopov. La pian : Ale
xandru Hrisanide. In pro
gram : Sonata în sol mi
nor de I. S. Bach ; Două 
piese de concert de Lu
dovic Feldmann (primă 
audiție) : Sonata nr. 1 în 
do minor op. 32 de Saint 
Saëns. In continuare, re
cital de arii și lieduri de 
Provenzale, Cești, Ștef- 
fani, Cesarini, Rameau, 
Lulli, Liviu Glodeanu, 
Dan Constantinéscu. An3- 
tol Vieru, în interpreta
rea sopranei Maria Pa
rola. La pian : Suzana 
Szöreny. La flaut : Victo
ria Roman.

Joi, 20 iunie, ora 20, 
orchestra de studio a 
Radioleleviziunii dirijată 
de Ion Drăcea va pre
zenta în studioul din stt. 
Al. Popov nr. 62—64 un 
concert simfonic popular, 
în program : Simfonia în

re major de Luigi Boc
cherini I Concertul în mi 
minor pentru vioară și 
orchestră de Felix Men
delssohn Bartholdy (Solis
tă : Cornelia Bronzetti) i 
Suita I-a de Cornel Trăi- 
lescu I Muzică din ope
rele „Rusalka“ de Dar- 
gomîjski, „Oberon’’ de 
Weber, „Trubadurul“ de 
Verdi. „Tannhäuser“ de 
Wagner (Soliști 
Nicola-Știrbei și 
Ștefănescu-Goangă) i 
vertura „Carnavalul 
man“ de Berlioz.

Vineri, 21 iunie,
20, în sala mică a Pala
tului R. P.
avea loc 
de muzică 
Vor interpreta : Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheor
ghiu Radu Aldulescu. în 
program : Trio nr. 4 în 
si bemol major 
Beethoven : Trio în re 
minor de Arenski , Trio 
în la major de Valentin 
Gheorghiu.

toana
Petre

U-
ro-

ora

Romine va 
un concert 
de cameră.

de

Sîmbătă, 22 iunie, ora 
20 și duminică 23 iunie, 
ora 11 la Ateneul R. P. 
Romîne vor avea loc 
două concerte ale orches
trei simfonice a Filarmo
nicii de Stat „George 
Enescu“. In program : 
Rapsodia II-a de Paul 
Constantinéscu i Concer
tul pentru vioară și or
chestră nr. 1 în re major 
de Paganini (solist Ion 
Voicu) I Simfonia a IV-a 
de Brahms.

Concerte în centre 
muncitorești

Intre 18 și 24 iunie, 
orchestra ,,Barbu Lăuta- 
ru“ dirijată de Ionel Bu- 
dișteanu va prezenta mai 
multe concerte de muzică 
populară la Calan, Hune
doara, Cuglr, Blaj, Tirnă- 
veni și Copșa Mică. So
liștii concertelor vor fi 
Angela Moldovan, Ana 
Ispas, Ion Cristoreanu șl 
Vlad Dionisie.

jhpg* Cinematografe)
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 

al R. P. Romîne : Recital de canto șl 
balet — (orele 19,30). Teatrul „C. I. 
Nottara" (Parcul Herăstrău) : Pygmalion
— (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 1
— Spectacolul Teatrului de stat Brăila): 
Oceanul — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Tu ești minuna
tă : Sala Palatului R. P. Romîne (orele 
17 — seria de bilete 792). Patria (bd. 
Magheru 12—14) București (bd. 6 Martie 
6), 1 Mai (bd. 1 Mal 322). Gh. Doja (cal. 
Grlvițel 80), Ștefan cel Mare (șos. Ștefan 
cel Mare — colt cu strada Lizeanu), G. 
Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), Grădina 
Progresul (str. Ion Vidu nr. 5), Stadio
nul Giulești (șos. Giulești) Grădina 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). Arenele 
Libertății (str. 11 Iunie). Lumină de iu
lie : Republica (spectacol de gală la o- 
rele 21,15). Lumina (bd. 0 Martie 12). Li
bertății (str. li Iunie. 75), Giulești (șos. 
Giulești) Plaja : Luceafărul (Cal. Raho- 
vel 118). Dracul
— cinemascop : 
Romîne (orele

și cele 10 porunci 
Sala Palatului R.P.

21 — seria de bi
lete 769), Republica (bd. Magheru 2). 
Elena Pavel (bd. 6 Martie 14). 23 August 
(bd. Dimitrov 118), Alex. Sahla (cal. 'vă
cărești 21), Grlvița (cal. Grivițel — po
dul Basarab), Patinoarul 23 August. Sta
dionul Dinamo (șos. Ștefan ce! Mare). 
Noua prietenă a tatii: rulează la cinema
tografele Magheru (bd. Magheru 29). Vic
toria (bd. 6 Martie 7) 8 Martie (str Bu- 
zești 9—11), Flacăra (cal. Dudești 22). 
Pe urmele bandei : rulează la cinema
tografele V. Alecsandrl (str. Grlgorescu 
24). I. C. Frimu (bd. 6 Martie 16). Mio
rița (cal. Moșilor 127). Raidul vărgat: ru
lează la cinematografele Tineretului (cal. 
Victoriei 48) T. Vladimlrescu (cal. Du
dești 97). Colegii : Central (bd. 6 Mar
tie 2). Arta (cal. Călărași 153). Cereo- 
mușki : Moșilor (cal. Moșilor 221). 
Volga (șos. Iile Pintille 61). Program spe
cial pentru copil — dimineața la cinema
tograful 13 Septembrie (str. Doamnei 9). 
Magistratul — după-amlază : 13 Septem
brie (str Doamnei 9). Așa a fost — Mos
cova — Antarctica — Primăvara obișnui
tă : Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). Divorț 
italian : rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : în
frățirea între popoare (bd. Bucureștil- 
Noi) V. Roaltă (bd 1 Mai 57) Floreasca 
(str. I. S. Bach 2). Haiducii din Rio Frio: 
Unirea (bd. 1 Mal 143). Mila regească : 
rulează la cinematografele Cui-

tural (piața Ilie Pintille 2), 
vrancea (bd. Libertății 
pe autostradă : rulează 
fele Alex. Popov (cal. 
Bacovia (șos. Giurgiului 
Maiakovski : rulează la cinematograful 
C-tin David (șos. Crîngașl 42). Lanterna 
cu amintiri: Munca (șos. Mlhai Bravu 221). 
Tinerii — cinemascop : Popular (str. 
Mătăsari 31), Grădina T. Vladimlrescu 
(calea Dudești) Pînă mîine : 16 Februa
rie (bd 30 Decembrie 89) 30 Decembrie 
(cal. Ferentari 80). Ceru] n-are gratii : 
M. Emlnescu (str. M. Eminescu 127), 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30) 
Dă-i înainte fără grijă : rulează la cine
matograful Ilie Pintllie (șos. Colentina 
84). o viață : rulează la cinematograful 
Olga Banele (cal. 13 Septembrie 196). 
Bunica Sabella : rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (șos. Cotroceni 9). 
Fata cu ulciorul : Grădina 23 August 
(bd Dimitrov 118).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 — Jurnalul 
televiziunii 19 15 - Știință și tehnică 
pentru tineretul școlar. 19,45 — Filmul 
„Moartea în Insula de zahăr". 21,20 — 
Concert susținut de „Orchestra de ca
meră a medicilor”. 21 15 - Telesport In 
încheiere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

CUM VA FI VREMEA ?
Ieri în țară : In cursul zilei vremea s-a 

menținut în general călduroasă și Insta
bilă cu cerul mal mult noros. Ploi sub 
formă de averse, însoțite de descărcări 
electrice au căzut în toate regiunile tă
rii. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit 
din vest și nord-vest. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 14 gra
de la Bistrița și 30 de grade la Med
gidia Hîrșova și Adamclisi. In Bucu
rești : Vremea s-a menținut călduroasă 
și instabilă. Cerul a fost mai mult noros 
șl au căzut averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit din vest. Tempera
tura maximă a atins 28 de grade

Timpul probabil pentru zilele de 18, i9 ei on •_ — insta-
cădea

B. Dela- 
70—72). Noaptea 
Ia clnematogra- 
Grivlței 137), G. 
3). Tinerețea lut

tura maximă a atins 28 de grade 
și 20 iunie. In țară : Vreme ușor 
bilă cu cerul schimbător. Vor „„„„„ 
ploi sub formă de averse, mal ales după- 
amiaza. Vînt slab pînă Ia potrivit ~ 
peratura ușor variabilă. Minimele 
cuprinse între 8 și 18 grade Iar

Tem- 
vor fi 

- . - o----- .„. maxi
mele între 19 și 29 grade. In București: 
Vreme ușor instabilă, cu ceru! schimbă
tor. După-amiaza vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.
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Vizitele reprezentanților organizațiilor 
cooperatiste de peste hotare

F © If BI A IL Pregătirile lotului olimpic I. Cosma și echipa Steaua 
au cîștigat „Cupa UCECOM“

Reprezentanții organizațiilor coopera
tiste de peste hotare care au luat 
parte la lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al cooperației de consum din 
R. P. Romînă și-au încheiat duminică 
vizita în regiunea Dobrogea. In cursul 
dimineții ei au vizitat orașul Constanța, 
muzeul regional de arheologie și mo

numentul roman cu mozaic din locali
tate. Pe traseu, în drum spre București, 
oaspeții s-au oprit în mai multe locali
tăți din Dobrogea, printre care Nicolae 
Bălcescu, Dorobanțu și Hîrșova, unde 
au apreciat noile construcții ale maga
zinelor cooperației de consum.

(Âgerpres)
Cu o sâptâmînă înaintea primei 

confruntări din preliminariile turneu
lui olimpic — jocul cu Danemarca de 
la Copenhaga — fotbaliștii noștri au 
susținut ieri la Ploiești un meci cu 
formația vest-germanâ Kickers Offen
bach. Intîlnind un adversar de va
loare modestă, formația romînă a 
cîștigat cu scorul de 4—0 prin punc
tele înscrise de Constantin (2) Haidu 
și Varga. In general se poate spune 
că echipa a realizat pe parcurs 
unele faze spectaculoase, care au 
plăcut celor 10 000 de ploieșteni pre- 
zenți în tribunele stadionului. S-au 
făcut remarcate îndeosebi acțiunile 
în viteză ale extremelor — Pîrcălab 
și Haidu — jocul inteligent, construc
tiv, al interilor — Constantin și 
Varga, siguranța apărării. In pri
ma repriză, cînd echipa a aruncat 
în joc întregul său potențial și și-a 
impus tactica, partida a etat la dis
creția formației noastre. De altfel, 
și cele trei goluri marcate au fost 
rodul unor acțiuni colective, bine 
gîndite, care au scos în relief posi
bilitățile fotbaliștilor noștri. Aceasta, 
în ciuda faptului că numeroase a- 
tacuri au fost frînate în apropierea 
porții de către centrul înaintaș Ma- 
nolache care a făcut o notă disto
nantă în jocul celor doi interi.

După aspectul primei reprize, era 
de așteptat ca în cea de a doua, 
cînd valoarea partenerilor devenise 
bine cunoscută, selecționata olim
pică să imprime partidei un ritm 
mai susținut, înaintarea să tragă

Pe lacul Herăstrău, canotorii bucureșteni au participat ieri dimineață la 
un concurs rezervat echipajelor de schif. în fotografie : echipajul de 4+1 al 
asociației sportive Dinamo Obor, cîștigător al probei respective. \

Pe traseul din șoseaua Panteli- 
mon, un public numeros a asistat 
sîmbătă și duminică la întrecerea 
din cadrul fazei a 3-a a campiona
tului republican de motocros. La 
start s-a prezentat, pe lîngă spor
tivi avansați, și un mare număr de 
tineri motocicliști. Disputele tinerilor 
s-au ridicat adesea la nivelul con- 
sacraților, prilejuind dueluri deose-

In meciul cu popicarii 
din R. P. Ungară

Dubla victorie 
a sportivilor romîni

Sîmbătă fi duminică s-a desfășurat 
pe arena „Unirea" din Capitală dubla 
întîlnire internațională de popice din
tre selecționatele R.P. Romîne fi R.P. 
Ungare. In ambele partide, victoria a 
revenit sportivilor noștri : la masculin 
scorul a fost de 5169—4988 puncte, iar 
la feminin de 2401—2247 puncte. O 
comportare remarcabilă a avut popica
rul romîn Cristu Vinătoru, care a to
talizat 871 puncte, învingîndu-l pe 
campionul mondial Szabo — 852 punc
te. Un rezultat de valoare internațio
nală a obținut la „izolate" Pur je (R.P. 
Romînă) cu 334 puncte.

(Âgerpres)

PRONOSPORT
Concursul nr, 24 din 16 Iunie a.c.

Selecț. divizionară—Kickers Offenbach 1
Tatabanya—Honved 1
Komlo—Salgotarjan x
Dorog—Ujpesti Dozsa 1
Szeged—Pecs x
Dinamo Pitești—Metalul București 1
Metalul Tîrgoviște—I.M.U.M. 1
C.F.R. Timișoara—Minerul Baia Mare 1
Ceahlăul P. Neamț—Siderurgistul 1
C.S.M. Sibiu—Progresul Alexandria 1
Crișul Oradea—Unirea Dej 1
Recolta Carei—Industria Sîrmei 1
Arie sul Turfla—A.S..M.D. Satu Mare 1 

mai des la poartă, eă dea cursivi
tate fazelor. Cu atît mai mult, cu cît 
locul lui Manolache l-a luat Pavlo- 
vici. Dar nici acesta n-a izbutit să 
fie coordonatorul atacului, deși s-a 
remarcat prin două-trei acțiuni in
dividuale de efect. In plus, aripa 
stingă n-a mai fost jucată — Haidu 
primind numai cîteva mingi în ulti
mele 45 de minute, iar Varga, ne 
mai luînd jocul în serios, și-a iro
sit forțele în driblinguri spectacu
loase, ce-i drept, dar lipsite de efi
cacitate. In repriza secundă fotba
liștii romîni au lipsit partida de di
namism, ceea ce a permis oaspe
ților eă întreprindă mai multe acți
uni la poarta lui Datcu, nevalorifi- 
cate însă, datorită intervențiilor 
prompte ale apărătorilor, care s-au 
achitat cu conștiinciozitate de misi
unea avută în fața unui adversar, 
așa cum am mai arătat, de valoare 
modestă.

După meciul de verificare de teri, 
specialiștii trebuie să rezolve punc
tele nevralgice ale echipei (centrul 
înaintaș, trasul la poartă, menține
rea aceluiași ritm pe întregul par
curs al meciului, ca și folosirea în 
mai mare măsură a deschiderilor 
lungi în locul jocului static și al pa
selor scurte, pe centru.) Toate a- 
ceste lipsuri nu au ieșit în evidență 
doar în partida de ieri, ci și cu pri
lejul altor întîlniri internaționale șl 
pregătitoare în vederea meciului cu 
Danemarca.

Ar fi fost de dorit ca în ajunul 
unei întîlniri atît de importante ca 

bit de pasionante răsplătite cu a- 
plauze de către spectatori.

Dintre alergătorii consacrați, doar 
M. Dănescu (Steaua) și-a asigurat 
primul loc la clasa 350 cmc în am
bele manșe, ceilalți cîștigători fiind 
departajați de timp Așa a fost sta
bilită victoria lui Ovidiu Puiu (Stea
gul Roșu-Brașov), la clasele 125 și 
175 cmc, și a lui M. Pop (Dinamo) 
la 250 cmc.

Numărul mare de participanți, re- 
prezentînd majoritatea cluburilor din 
țară care au secții de moto, și buna 
organizare (organizator clubul „Me
talul“) au făcut ca întrecerile să se 
ridice la un bun nivel tehnic, cu toa
te că duminică dimineață, din cauza 
ploii, ultimele manșe s-au desfășurat 
pe un teren alunecos.

în fotografie : aspect din timpul con
cursului. (Foto : M. Cioc)

Ieri la
Întîlnirea principală a etapei de ieri 

a fost cea dintre Dinamo și Progresul. 
De ce acest joc și-a căpătat locul frun
taș într-o etapă în care evolua și Gri- 
vița Roșie, și Steaua ? Pentrucă Progre
sul deținea locul secund în clasament, 
avînd posibilități să rămînă, cel puțin 
pînă la toamnă, pe această poziție — 
iar Dinamo, în urma comportării 
sale inegale din ultima vreme, era pe 
punctul de a pierde contactul cu 
grupul primelor trei echipe, ceea ce 
nu se mai întîmplase în decursul nici 
unui campionat de la înființarea ace
stui club fruntaș !

Pe teren, suporterii dinamoviști au 
trebuit însă să aștepte fluierul final al 
arbitrului pentru a pleca liniștiți a- 
casă. Progresul a jucat, ca de obicei, 
pe înaintare și s-a apărat cu linia sa 
de 3/4 întinerită, reușind de două ori 
să egaleze scorul (la 3—3 și 6—6) și să 
ia conducerea cu 9—6, printr-o încer
care netransformată. La pauză deci, 
Progresul se putea considera pe mai 
departe deținătoarea locului doi și 
dacă P. Niculescu ar fi transformat în- 

cea de duminica viitoare, lotul nos
tru olimpic să fi fost supus unui exa
men mult mai serios, în fața unui 
partener de valoare mai ridicată, 
fapt care ar fi permis specialiștilor 
să tragă concluziile cele mai juste 
asupra potențialului la care a ajuns 
echipa la ora actuală.

Iubitorii fotbalului așteaptă ca ju
cătorii care vor reprezenta țara în 
meciul de la Copenhaga să lupte 
cu hotărîre pentru obținerea unui 
rezultat favorabil, să desfășoare un 
joc pe măsura adevăratelor lor po
sibilități.

I. MÄRGINEANU

Meciurile internaționale 
öc Ia Timișoara și Arad

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
Pe stadionul „1 Mai“ din Timișoara a 
avut loc ieri meciul internațional de 
fotbal dintre echipa studenților din lo
calitate și Buducnost-Titograd (R. S. F. 
Iugoslavia).

Partida, la care au asistat mii de iu
bitori ai fotbalului, s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (.1—0).

Primul gol al partidei a fost marcat 
de către Igna dintr-o lovitură directă 
dc colț, iar oaspeții au reușit să ega
leze spre sfîrșitul partidei, în minutul 
82, prin Covacevic.

★

ARAD (prin telefon). — Echipa tex- 
tiliștilor din localitate a întîlnit, într-un 
meci amical, echipa Cerno More-Varna 
(R.P. Bulgaria). Chiar în primul minut 
oaspeții iau conducerea prin... Mețcas 
(U.T.A.), care înscrie în proprie poar
tă. Echipa locală reușește să egaleze în 
min. 13 prin Țîrlea. în minutul 35 oas
peții marchează prin Tudorov. 2—1 
pentru Cerno More. Acesta a fost 
și scorul final, după pauză nici una 
din echipe ne mai putînd înscrie vreun 
gol.

In categoria B

Rezultatele penultimei 
etape

Seria 1. Ceahlăul Piatra Neamț—Si
derurgistul Galați 1—0 ; Știința Galați 
—Flacăra Moreni 1—0 ; Prahova Plo
iești—Flamura Roșie Tecuci 3—1 ; Me
talul Tîrgoviște—I.M.U. Medgidia 1—0 ; 
Rapid Focșani—Foresta Fălticeni 0—1 ; 
Progresul Brăila—Poiana Cîmpina 2—0; 
C.F.R. Pașcani—Carpați Sinaia 2—0.

In clasament conduce Siderurgistul 
Galați.

A-1
Seria ll-a. Știința București—Chimia 

Făgăraș 4—2 ; , Gaz Metan Mediaș— 
C.F.R. Roșiori ;2—0 ; Dinamo Obor— 
Știința Craiova 1—1; Dinamo Pitești— 
Metalul București 2—0 ; C.S.M. Sibiu— 
Progresul Alexandria 3—1 ; C.S.M. Re
șița—Unirea Rm. Vîlcea 1—0 ; Tracto
rul Brașov—Metalul Tumu Severin 
5-0.

în clasament conduce Dinamo Pitești.
A-

Seria a IlI-a. Vagonul Arad—Mureșul 
Tg. Mureș 2—2 ; Recolta Carei—Indus
tria Sîrmei Cîmpia Turzii 3—0 ; Arieșul 
Turda—A.S.M.D. Satu-Mare 2—1 ; 
C.F.R. Timișoara—Minerul Baia Mare 
3—2; C.S.M. Cluj—A.S. Cugir 1—2; 
Crișul Oradea—Unirea Dej 3—0 ; Jiul 
Pctrila—C.F.R. I.R.T.A. Arad 6—1.

în clasament conduce Crișul Oradea.

Demian n-are rival... (fază din meciul 
Grivița Roșie — Unirea).

cercarea, scorul urca la 11—6 îndrep- 
tățindu-i și mai mult speranțele. Lu
crurile nu s-au întîmplat așa. Dinamo 
a reluat jocul ca și cum rezultatul nu-i 
era defavorabil : a atacat la mînă, a 
jucat mereu deschis. Acestei maniere, 
Progresul nu i-a mai rezistat. înainta
șii săi, cu toate eforturile vizibile de a 
opri acțiunile dinamoviste, au trebuit 
să cedeze pasul. Tinerețea și mobilita
tea adversarului i-au depășit. S-au vă
zut în această parte a întîlnirii placaje 
frumoase, îndrăznețe, executate de 
jucătorii Progresului (fapt care demon
strează că ei au dorit să mențină re
zultatul), dar balonul a circulat mai 
repede decît ei și scorul a devenit în- 
tîi egal (9—9) și apoi favorabil celor 
mai buni (12—9) — dinamoviștilor.

Celelalte întîlniri s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Grivița Roșie- 
Unirea 11—0, Steaua-Gloria 8—5 Ști
ința Petroșeni-Farul Constanța 14—11 
(14—0), Rulmentul Bîrlad-Știința Ti
mișoara 8—3 (3—0), Știința Cluj- 
C.S.M.S. Iași 3—8.

Ieri s-a încheiat în Capitală cea de-a 
VIII-a ediție a „Cupei UCECOM“, 
competiție rutieră internațională la care 
au participat cicliști din R.P. Bulgaria, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară și R.P. Ro
mînă. Ultima etapă, desfășurată pe ruta 
Brașov—București, a revenit tînărului 
alergător Ion Ardeleanu (Steaua). în 
același timp cu învingătorul etapei 
au sosit majoritatea alergătorilor.

Această întrecere ciclistă a fost cîști- 
gată la individual de dinamovistul 
Ion Cosma, îar pe echipe de Steaua.

Rezultate bune au obținut, de ase
menea, alergătorii echipei poloneze 
Start, cu 3 oameni în primii 10 clasați 
și locul doi pe echipe.

Competiția a suscitat interesul ama
torilor de ciclism, cu toate că disputele 
n-au fost totdeauna la nivelul așteptă

© Turneul internațional 
de fotbal de Ia Florența a 
fost cîștigat de echipa bra
ziliană Palmeiras, care în 
finală a întrecut cu 3—1 
(0—0) pe Fiorentina.

Alte rezultate înregistrate 
in meciuri internaționale de 
fotbal: Roma : Santos —
A.S. Roma 4—3; Vancou
ver: Wolverhampton Wan
derers (Anglia) — Bangu 
(Rio) 2—2; lîanovra: Sel. 
orașului Hanovra — Sei. 
R.P. Bulgaria . 1—7.

© Cu prilejul unui con
curs internațional de ma
raton, desfășurat la Lon
dra, atletul Buddy Edelen 
a înregistrat ce| mai bun 
timp mondial, parcurgind 
clasica distanță de 42,195

km în 2h 14’28’’. Edelen 
este în virstă de 25 ani și 
a cîștigat recent probele de 
maraton din Japonia și 
Grecia. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ron Hill 
cu 2h 18'06’’ și Juan Tay
lor - 2h 22’08”.

© tn prima zi a campio
natelor universitare de a- 
tletism ale S.U.A., care au 
loc pe stadionul orașului 
Albuquerque, Rex Cawley 
a parcurs distanța de 440 
yarzi garduri în 49’’6/10, la 
3/10 de secundă de recor
dul mondial deținut de 
Potgieter. Brian Sternberg 
a sărit la prăjină 4,99 m. 
Mayflied a cîștigat „lungi
mea“ cu 8,10 m. iar Gub-

Polo pe apă: Steaua — Știința 5-4
Ieri, la Ștrandul Tineretului a fost o 

dimineață bogată în întîlniri de polo. 
După trei meciuri între echipele de 
juniori care participă la campionatul 
bucureștean, a avut loc în continuare 
o partidă între echipele Constructo- 
rul-Lugoj și Progresul, în cadrul cam
pionatului republican de calificare.

Deși au cedat cu 3—1, după patru 
reprize de luptă strînsă, lugojenii au 
lăsat o bună impresie fi în meciul 
retur păstrează încă șanse. Echipa Pro
gresul a fost superioară, dar a neglijat

Consiliul internațional de educație 
fizică și sport de pe lîngă U.N.E.S.C.O., 
împreună cu asociația presei sportive 
au hotărît să instituie un premiu care 
va fi acordat tării cu publicul cel mai 
sportiv. Președintele Consiliului spor
tiv U.N.E.S.C.O. este deputatul labu
rist englez Philig Noel-Baker, în tine
rețea sa sportiv, finalist al probei de 
1 500 m la J.O. de la Stockholm.

A
Sportivii polonezi Bronislav Rujin- 

skl. E. Malelko, B. Dațka și E. Pav- 
laka au străbătut pe iahtul „Hermes“ 
Marea Baltică și Oceanul Atlantic, 
parcurgind — între 5 septembrie 1962 
și 12 februarie 1963 — 8 500 de mile 
marine.

Experiența înaintată—un bun al tuturor
(Urmare din pag. I-a)

din Batoș numeroase schimburi de 
experiență, la care au luat parte 
prin rotație, pe raioane, secretari ai 
comitetelor raionale de partid, pre
ședinții consiliilor agricole raionale, 
președinții și inginerii din gospo
dăriile colective.

Comitetele raionale de partid și 
consiliile agricole raionale au or
ganizat numeroase schimburi de 
experiență în privința însilozării 
ierburilor de slabă calitate, coceni
lor de porumb, pălăriilor de floa- 
rea-soarelui etc., au militat pentru 
extinderea metodelor bune în pre
gătirea furajelor grosiere ca : toca- 
rea, înmuierea cu saramură, opă- 
rirea, tratarea cu var etc. Folosind 
aceste metode, precum și multe al
tele, unitățile agricole socialiste 
din regiune au reușit să-și asigure 
furajele necesare hrănirii. animale
lor în mod rațional și totodată 
să livreze unor regiuni deficitare 
20 933 tone de fin.

Comitetul regional de partid a a- 
cordat o deosebită atenție extinde
rii metodelor de valorificare cît 
mai deplină a resurselor locale în 
construirea adăposturilor pentru 
animale. Comitetele raionale au fost 
îndrumate să studieze și să gene
ralizeze experiența valoroasă a gos
podăriilor colective vechi în reali
zarea de construcții trainice și ief
tine. La propunerea comitetului re
gional, comitetele raionale de par
tid au extins metoda întrajutorării 
gospodăriilor colective din diferite 
raioane. Astfel, gospodăriile colec
tive din raioanele Luduș și Tîrnă 
veni s-au ocupat cu confecționarea 
cărămizilor, producînd peste nece 
sitățile lor. Ele au oferit surplusu 
rile de cărămizi gospodăriilor co 
lective din raioanele Ciuc, Gheor 
ghieni și Topii ța care le-au dat în 
schimb material lemnos, obținut 
prin defrișarea pilcurilor de pădu
re de pe pășunile și fînețele natu
rale. Pe această cale s-a reușit să 
se execute un mare volum de 
construcții trainice și ieftine. în a- 
nul 1962 s-au construit și dat în 
folosință în gospodăriile colective 
923 obiective, ceea ce înseamnă un 
volum de construcții egal cu cel 

rilor. Atît sportivii dinamoviști, cît și 
cei de la Steaua și Voința, au mizat 
mai mult pe „tactică“ de... așteptare 
decît pe folosirea la maximum a posi
bilităților pe care ]e au. Un bun exem
plu au dat însă o serie de rutieri tineri 
(I. Ardeleanu, Gh. Bădără, N. Ciume
le), care s-au situat printre animatorii 
întrecerii.

Clasamentul general individual : 1. 
Ion Cosma (Dinamo) 25h 00’04”; 2. Ion 
Ardeleanu (Steaua) la 1’05” ; 3. Linde 
(R.P. Polonă) la 4’03” ; 4. N. Grigore 
(Steaua) la 5’30”; 5. Chojnacki (R. P. 
Polonă) la 6’38” etc.

Clasamentul pe echipe : 1. Steaua
București ; 2. Start (R. P. Polonă) la 
4’23”; 3. Dinamo București la 4’45” ; 
4. Septemvri Sofia la 20’59”; 5. Voința 
București.

transmit
ner „greutatea” cu 19,02 
m.

® Boxerul negru Eddie 
Perkins a redevenit cam
pion mondial la cat. semi- 
mijlocie (clasa „Juniori“), 
învingindu-1 |a puncte pe 
filipinezul Roberto Cruz. 
Meciul s-a disputat la Ma
nila.

® Etapa a III-a a Turu
lui ciclișt a| Elveției, des
fășurată pe un circuit care 
a măsurat 71 km (8 ture a 
8,875 km), a fost cîștigată 
de italianul Ernest Bono, 
care a realizat timpul de 
lh 55’53“. In clasamentul 
generai individual conduce 
italianul Giuseppe Gaz- 
zardi.

preocupările tactice, angrenîndu-se în
tr-un joc mai static.

Meciul principal al programului, dis
putat între Steaua și Știința București, 
a oferit spectatorilor o partidă dina
mică, de înalt nivel. Ambele echipe au 
acționat în viteză, folosind procedee 
tehnice superioare. Scorul a avut o 
evoluție interesantă (1—1, 3—1 pentru 
'Steaua, apoi 3—3, 5—3 și, în fine, 
5—4 pentru Steaua). A fost o victorie 
meritată a militarilor, dar obținută la 
capătul unui meci de mare luptă.

Federația internațională de atletism, 
alarmată de „ploaia“ de recorduri sta
bilite de săritorii cu prăjina din fibre 
de sticlă, intenționează să modifice 
regulamentul la această probă. Pe vii
tor ar urma să existe două recorduri 
distincte: unul Ia prăjina clasică și 
altul la cea din fibre sintetice.

Ar

Cel de-al 3-lea Tur ciclist al Fran
ței pentru amatori (Tour de l’Avenir) 
va avea loc între 30 iunie — 14 
iulie pe un traseu de 2 062 km, tn 14 
etape. In etapa a 9-a cicliștii vor esca
lada vîriul Iseran (munții Aipi) înalt 
de 2 770 m.

realizat de la înființarea primelor 
gospodării colective în regiune și 
pînă la sfîrșitul anului 1961.

Forme variate 
în munca politică

Sub îndrumarea comitetului re
gional și a comitetelor raionale, or
ganizațiile de partid din gospodă
riile colective folosesc forme va
riate în munca politică pentru 
popularizarea și generalizarea expe
rienței înaintate. în multe gospodă
rii colective s-au organizat concursuri 
intitulate „Cine știe zootehnie, cîș- 
tigă“. La un astfel de concurs 
organizat dc gospodăria colectivă 
din Valea Largă, raionul Luduș, la 
care au concurat participanții la 
cercul pentru creșterea animalelor 
din cadrul învățămîntului agrozoo
tehnic de masă, în fața a sute de 
colectiviști s-au popularizat, prin 
răspunsurile date, metode cu aju
torul cărora se pot obține producții 
sporite de lapte și carne. în raio
nul Luduș, în cursul iernii s-au ți
nut în gospodăriile colective în me
die cite 5 seri de calcul, în cadrul 
cărora inginerii au demonstrat prin 
socoteli concrete ce venituri pot 
realiza gospodăriile colective și cu 
cît poate spori valoarea zilei- 
muncă crescind un număr tot mai 
mare de animale și obținînd pro
ducții mai mari de lapte, carne, 
lină și ouă.

Tot în scopul generalizării expe
rienței înaintate a organizațiilor de 
partid, comitetul regional de partid 
a editat în tiraje de masă broșuri 
și pliante în legătură cu creșterea 
animalelor și a productivității lor, 
executarea de construcții trainice și 
ieftine, asigurarea bazei furajere 
etc., popularizînd metodele folosite 
de gospodăriile agricole de stat și 
colective fruntașe. De asemenea, la 
indicația comitetului regional de 
partid, consiliul agricol’ regional va 
edita broșuri cu privire la evidența 
montei și fătărilor. creșterea rațio
nală și menținerea pentru prăsilă 
a tuturor produșilor obținuți, fu 
rajarea rațională a animalelor, or 
ganizarea taberelor de vară pe pă 
șuni, pășunatul sistematic etc.

O pîrghie importantă în generali
zarea experienței pozitive o consti
tuie ziarele locale „Steaua roșie" și 
„Vörös Zâszlo“. După încheierea co
lectivizării, ziarele locale cu ajuto

Festivitatea de închidere a anului de învățământ 
la Universitatea populară a orașului București

Duminică dimineața, la Teatrul de 
vară din Parcul de cultură și odihnă 
Herăstrău a avut Ioc festivitatea de în
chidere a anului de învățămînt la 
Universitatea populară a orașului Bucu
rești.

In cuvîntul lor, acad. Tudor Vianu, 
directorul universității, și Gheorghe 
Canja, director adjunct, au relevat ac
tivitatea desfășurată în cursul anului 
de cei peste 4 200 cursanți, în majori
tate oameni legați nemijlocit de pro
cesul de producție. Au mai luat cuvîn
tul prof. univ. Victor Vîlcoyici, om de 
știință emerit, și prof. univ. Călin Po-

isaîormații
BRASOV (coresp. „Scînteii“)— .La Tea

trul de Stat din Brașov a avut loc dumi
nică seara un recital extraordinar susți
nut de pianistul sovietic Sviatoslav Rich
ter, artist a| poporului al U.R.S.S., lau
reat al Premiului Lenin.

Programul a cuprins lucrări de Beetho
ven, Șostakovici și Prokofiev. Recitalul 
s-a bucurat de un succes deosebit, pu
blicul brașovean răsplătind cu vii aplau
ze înalta măiestrie a pianistului sovietic.

Ar1
IAȘI (coresp. „Scînteii“).— Ieri dimi

neață în interpretarea Filarmonicii de 
Stat „Moldova“ din Iași ă avut' Ioc un 
concert simfonic „Festival Wagner”, or
ganizat în cadrul marilor aniversări re
comandate de Consiliul Mondial al Păcii, 
cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea lui R. Wagner. Despre viața și 
opera marelui compozitor german a vor
bit conf. univ. Petre Botezatu. Concertul 
a fost dirijat de Ion Baciu și a avut ca 
solist pe Marius Rintzler — solist al Fi

TEE.JSEgAME EXTERNE
Scăderea producției de utilaj greu în Franța

1 PARIS 16 (Âgerpres).— într-un 
articol în care analizează producția 
și desfacerea produselor industriei 
franceze de utilaj greu, ziarul „Les 
Echos’, organul cercurilor de afa
ceri din Franța, scoate în evidență 
greutățile prin care trec o serie de 

I sectoare ale acestei industrii.
Potrivit ziarului, producția unor 

sectoare de bază ale industriei de 
utilaj greu a înregistrat în cursul 
anului 1962 o scădere simțitoare 
față de anul precedent. Astfel, scrie 
„Les Echos“, producția de turbine 
a suferit o scădere de 65 la sută, 
cea a conductelor speciale 63 la 
sută, iar producția de cazane mari, 
precum și a instalațiilor de semna
lizare pe căile ferate a înregistrat o 
scădere de 60 la sută. Un alt sector 
important, cel al producției de ma
terial de tracțiune, a înregistrat, de 
asemenea, o scădere de 27 la sută.

în ziar se subliniază că rămînerea 
în urmă se datorește crizei acute de 
comenzi în această ramură princi
pală a industriei franceze, ca urma- 

Ire a concurenței crescînde din par
tea monopolurilor americane, care 
se infiltrează tot mai mult pe pie

rul efectiv al comitetului regional 
au susținut rubrici ca : „Fiecare 
gospodărie colectivă, o unitate puter
nică și înfloritoare", „Toate gospo
dăriile colective la nivelul celor 
fruntașe“ în cadrul cărora preșe
dinți de gospodării colective, bri
gadieri, ingineri agronomi etc. și-au 
împărtășit experiența în organiza
rea muncii, în folosirea justă a zi- 
lelor-muncă, dezvoltarea averii ob
ștești, creșterea efectivelor de ani
male și a productivității acestora, 
realizarea de construcții trainice și 
ieftine, asigurarea bazei furajere 
etc.

k
Comitetul regional se ocupă cu 

multă răspundere de răspindirea 
experienței înaintate în domeniul 
culturii cartofului avînd în vedere 
că regiunea noastră ocupă locul doi 
pe țară la această cultură. în acest 
scop s-a editat o broșură care cu
prinde recomandările privind cul
tura cartofului. Deoarece raionul 
Ciuc dispune de condiții deosebit 
de favorabile pentru cultivarea de 
cartofi, Comitetul raional de partid 
Ciuc a luat o serie de măsuri în 
sprijinul extinderii suprafețelor cui 
tivate cu această plantă și pentru 
sporirea producției la hectar. Pen
tru generalizarea experienței înain 
late a gospodăriilor fruntașe s-au 
organizat trei consfătuiri. Comite
tul raional a ajutat organiza
țiile de partid să folosească în- 
vățămîntul _ agrozootehnic de masă 
ca un mijloc important de îm
bogățire a cunoștințelor colecti
viștilor în ce privește cultura car 
tofului. Ținînd seama de experien 
ța gospodăriilor fruntașe și de con 
dițiile concrete din raion, Consiliul 
agricol raional Ciuc a întocmit trei 
lecții privind agrotehnica culturii 
cartofului, care au fost expuse în 
fața colectiviștilor. S-au difuzat tu 
turor gospodăriilor colective reco 
mandări în privința culturii carto 
filor. Anul acesta în raionul Ciuc 
se cultivă cartofi pe o suprafață 
mai mare decît în anul trecut.

De studierea experienței înain 
täte în cultura cartofilor se pre 
ocupă îndeaproape și Comitetul ra 
ional de partid Gheorghieni. în pe
rioada premergătoare însămînțări 
lor, comitetul raional de partid a 
studiat amănunțit problemele le
gate de mecanizarea lucrărilor la 
această cultură. S-a format un co

povici, șeful Secției astrofizică-sateliți 
a Observatorului astronomic din Bucu
rești,

Tatiana Drăgoi, muncitoare, în nu
mele cursanților universității, a expri
mat mulțumiri pentru condițiile bune 
de studiu create celor care au urmat 
cursurile universității populare.

Festivitatea s-a încheiat cu distribu
irea de premii și mențiuni cursanților 
fruntași, după care a urmat un pro
gram artistic susținut de colective de ar
tiști de la Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ și Teatrul de Stat de operetă.

(Âgerpres)

larmonicii de Stat „George Enescu“ din 
București. In program au figurat : Prelu
diu și scena I-a din opera „Aurul Rinu
lui’’, arie din opera „Lohengrin”, aria lui 
Wotan, uvertura la „Maeștrii cintăreti“ 
și altele.

Ar
DEVA (coresp. „Scînteii“).— Colectivul 

Teatrului de Stat de estradă din Deva 
a prezentat aseară, in premieră, specta
colul muzical „Vacantă muzicală“. Mu
zica spectacolului este semnată de Geor
ge Grigoriu, Temistocle Popa și Mișu 
Iancu.

Ar
Colectivul Teatrului de Operă și Ba

let al R.P. Romîne a susținut duminică 
seara un spectacol cu opera „Cavalerul 
rozelor“ de Richard Strauss, în aceeași 
distribuție în care a fost prezentat în re
centul turneu de la Paris.

Spectacolul s-a bucurat de un frumos 
succes. (Âgerpres)

țele Franței. „De la începutul celui 
de-al doilea semestru al anului tre
cut, scrie ziarul, exporturile Franței 
către țările în curs de dezvoltare au 
devenit din ce în ce mai dificile sub 
presiunea concurenței americane 
exercitate în special pe calea dum
pingului“.

Primul ministru al Izraelului 
a demisionat

TEL AVIV 16 (Âgerpres).— Agen
țiile occidentale de presă anunță că 
primul ministru al Izraelului, David 
Ben Gurion, și-a prezentat la 16 
iunie demisia. în scrisoarea de de
misie adresată președintelui Izrae
lului, Zalman Shazar, Ben Gurion a 
arătat că hotărîrea sa se datorește 
„unor motive personale”. După cum 
transmite agenția Reuter, „Ben Gu
rion a fost supus în ultimele luni 
unor critici puternice din partea 
partidelor de opoziție pentru politi
ca sa de conciliere cu Germania oc
cidentală“.

lectiv de specialiști de la S.M.T. La- 
zărea și de la consiliul agricol ra
ional, care, din inițiativa comitetu
lui raional de partid, a studiat po
sibilitățile existente în G.A.C. din 
comuna Ditrău în ce privește ex
tinderea mecanizării complete ä lu
crărilor la cultura cartofului. Pe 
baza recomandărilor date de acest 
colectiv, mecanicii și inginerii de 
la S.M.T. au trecut la transforma
rea diferitelor mașini pentru acest 
scop. Astfel, cultivatoarele au fost 
adaptate pentru plantatul cartofilor. 
Experiența care se face la gospodă
ria colectivă din Ditrău în privința 
mecanizării complete a culturii car
tofilor va fi extinsă în toate gospo
dăriile colective din raion.

Scoțînd în evidență rezultatele 
bune obținute în sporirea produc
ției vegetale și animale, în întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective, nu putem să tre
cem cu vederea unele lipsuri din 
activitatea noastră. Trebuie să ară
tăm că mai sînt comitete raionale 
dc partid care nu dau un ajutor 
substanțial organizațiilor de partid 
și consiliilor de conducere din gos
podăriile colective. în raionul Lu
duș, de pildă organizațiile de par
tid n-au fost suficient sprijinite în 
organizarea muncii dc partid în 
gospodăriile colective. în unele 
G.A.C. nu toți membrii și candidații 
de partid sînt repartizați la locurile 
cele mai importante de producție, 
în sectorul zootehnic lucrează pu
țini membri și candidați de partid, 
în acest raion mai sînt gospodării 
colective în care, deși există posibi
lități, nu s-au creat comitete de par
tid pe gospodărie și organizații de 
bază pe brigăzi.

Comitetul regional, comitetele ra
ionale vor trebui să acorde un aju
tor mai concret și mai eficace or
ganizațiilor de partid în organiza
rea și desfășurarea muncii politice 
în rîndurile colectiviștilor, în exer
citarea dreptului de control asupra 
activității consiliilor de conducere. 
Este necesar să ne ocupăm și mai 
mult de întărirea continuă a organi
zațiilor de partid din G.A.C., de spo
rirea rolului lor de conducător po
litic, de studierea și generalizarea 
experienței înaintate în dezvolta
rea gospodăriilor colective, în des
fășurarea muncii de partid, tn fe
lul acesta vom sprijini organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
să obțină succese tot mai însemna
te în consolidarea economico-orga
nizatorică a gospodăriilor colective, 
în realizarea mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al IlI-lea al parti
dului nostru.
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întreaga lume urmărește cu admirație
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zborul in grup al navelor cosmicesovietlce

Eroi ai legendelor 
ale omenirii

viitoare
Lucrările Conferinței Organizației 

Internaționale a Muncii 
Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne

Trupele irakiene aplică „tactică 
pămintului pirjolit“

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : In preajma star
tului în Cosmos, Valentina Tereș- 
kova a declarat următoarele :

Dragi tovarăși, prieteni, com- 
patrioji,

Aduc din toată inima profunde 
mulțumiri Comitetului Central le
ninist al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului so
vietic, întregului popor sovietic 
pentru cinstea și marea încredere 
ce ml s-au acordat, încredințîn- 
du-mi-ise sarcina de a efectua un 
zbor cosmic.

Mă mîndresc cu faptul că ta
lentatul nostru popor sovietic a 
devenit pionierul explorării spa
țiului cosmic și prin succesele 
sale stîrnește admirația generală 
a omenirii.

Sînt fericită că eu, prima fe
meie din lume, cetățeană a Uni
unii Republicilor Sovietice Socia
liste, voi efectua un zbor în Cos
mos.

încredințez eroicul nostru 
partid, iubitul guvern sovietic, 
pe scumpul Nikita Sergheevici 
Hrușciov că voi îndeplini cu 
cinste sarcina încredințată.

La revedere, pe curînd, pe iu
bitul nostru pămînt sovietic 1

Acad. ELIE CARAFOLI 
președintele Comisiei 

de astronautică 
a Academiei R. P. Romine

în
a

Iată că ieri s-a 
petrecut un eveni
ment fără prece
dent : prima femeie 
— Valentina Tereș
kova — o tînără 
sovietică, a por
nit pe o navă cosmică 
„întîmpinarea spațială“
lui Valeri Bîkovski, cos
monautul lansat cu nu
mai două zile înainte. In 
Cosmos cei doi au stabi
lit comunicații radiotele- 
fonice. Amîndoi au rapor
tat apoi Pămîntului că to
tul este în ordine, apara
tele funcționează exce
lent. Nu știm ce să ad
mirăm întîi : măreția ce
lor două zboruri în jurul 
Pămîntului sau eroismul 
cosmonauților.

Lansarea celor două 
nave, la un interval de 
timp relativ scurt, cu 
precizie matematică pe or
bite apropiate, întîlnirea 
lor în Cosmos, convorbi
rile spațiale repetate din
tre cosmonauți, comanda
rea navelor de către eroii 
aflați la bord sau teleghi-

darea lor prin comandă te. 
restră sînt o mărturie evi
dentă a superiorității ști
inței și tehnicii sovietice. 
Fiecare zbor în spațiu a- 
duce noi elemente care 
îmbogățesc patrimoniul 
științei, pregătesc reali
zările tehnicii de mîine 
pentru ca omul să poa
tă porni spre Lună, spre 
planete. Datele medico- 
biologice care vor fi ob
ținute de pe urma actua
lelor zboruri vor avea o 
covîrșitoare importanță 
pentru viitoarea explo
rare a Cosmosului.

Lansarea primei femei 
în Cosmos subliniază toto
dată poziția femeii în so
cietatea socialistă, demon
strează inconsistența unor 
prejudecăți milenare pri
vind egalitatea între băr
bat și femeie.

Cu admirație ur
mărim pe ecranele 
televizoarelor ima
ginile zborurilor e- 
pocale ale eroilor de 
astăzi. Ei sînt eroi 
ai legendelor vii- 
ale omenirii. Va- 

pri-
toare 
lentina Tereșkova, 
ma femeie cosmonaut, 
întruchipează voința, ero
ismul, capacitatea femeii 
sovietice. Evenimentul 
de astăzi umple de mîn- 
drie inimile femeilor de 
pretutindeni, ca o do
vadă a posibilităților de 
a contribui, alături de 
bărbat, la cucerirea uni
versului.

Sînt în asentimentul 
tuturor oamenilor de ști. 
ință din țara noastră tri- 
mițînd felicitările cele mai 
călduroase cosmonauților 
îndrăzneți, sincere urări 
de noi succese primei fe
mei eroine a Cosmosului. 
De asemenea cele mai 
bune gînduri realizatori-. 
lor minunatelor nave cos
mice, care înving spațiile 
nemărginite.

INTILNIRE ÏN COSMOS (Desen de EUGEN TARU)

Qiu'iicd cotiuie
• In cursul primei rotații, Valentina 

Tereșkova a luat micul dejun, în cursul 
celei de-a treia ea a luat prînzul.

• Zburînd deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice, cosmonautul Va
lentina Tereșkova a transmis urmă
toarea radiogramă : 
navei cosmice 
un salut cordial 
urări poporului 
constructor — și 
meilor sovietice".

• In cursul după-amiezii, Nikita 
Hrușciov a avut o convorbire tele
fonică de la Kremlin cu Valentina 
Tereșkova. Relevînd că cele două 
nave se află la o distanță apropiată 
și că între ele s-a stabilit o legătură 
sigură prin radio, prima femeie cos
monaut a declarat că va depune 
toate eforturile pentru a îndeplini 
în întregime programul de zbor, 
înalta misiune pe care i-a încredin
țat-o patria. N. S. Hrușciov, după ce 
a salutat-o pe cosmonaută a decla
rat că zborul ei este un triumf al 
ideilor leniniste, al luptei poporului 
sovietic, urîndu-i să înfăptuiască cu 
succes indicațiile programului de 
zbor și să aterizeze cu bine.

• In cursul celei de-a treia zi a zbo
rului său, cosmonautul Bîkovski a con
tinuat experiențele fiziologice și cerce
tările științifice prevăzute în program. 
Cosmonautul a observat suprafața Pă
mîntului, orizontul, învelișul de nori, 
soarele, luna, stelele.
• Zburînd deasupra Peninsulei 

Scandinavice și Asiei, Bîkovski a 
salutat din Cosmos popoarele Mon
goliei, Vietnamului și Coreei, Laosu- 
lui și Indoneziei și popoarele Pe
ninsulei Scandinavice.

© Duminică, la orele 14, tele
spectatorii au văzut pentru prima 
dată emisiunea de pe bordul navei 
„Vostok-6”. în acel moment Valen
tina «Tereșkova avea o convorbire 
prin radio cu Pămîntul. Ea anunța 
că se simte excelent. în cursul unei 
noi emisiuni din Cosmos Valentina 
Tereșkova a vorbit, a demonstrat 
starea de imponderabilitate : în ca
bină „pluteau" un creion, jurnalul 
de bord. S-a văzut clar că, cosmo
nautul se simte bine, că fața ei este 
calmă. în timpul unei emisiuni de 
televiziune, Valeri Bîkovski s-a eli
berat de sistemul de legătură al fo
toliului, s-a deplasat prin cabina na
vei. Prînzul lui a coincis cu o altă 
emisiune de televiziune. Telespecta
torii au putut să observe cum el a 
mîncat și a băut apă. Meniul prîn- 
zului a constat din friptură de vi
țel, pîine albă, brînză de vaci, suc 
de fructe și o pastilă de vitamină.

• Datorită faptului că cosmonau- 
ții Bîkovski și Tereșkova au fost 
lansați în perioade diferite ale zile
lor, la ora 15 și respectiv la ora 
12,30 (ora Moscovei), programul 
zilei lor de lucru a fost, de aseme
nea, distanțat cu aproximativ 2 ore. 
2înd redacția „Scînteii“ recepționa 
iceastă știre, Valentina Tereșkova 
termina cina și se pregătea de cul
care, în timp ce Valeri Bîkovski 
urma să cineze abia la ora 24.

Aprecieri unanime:

UN SUCCES
Franța

„De pe boldul 
,Vostok-6“ transmit 
și cele mai bune 
sovietic — popor 
un cald salut io-

„Reînnoind experiența din 
gust, anul trecut, scrie agenția 
France Presse, Uniunea Sovietică a 
reușit, pentru a doua oară, un „du
blu“ spațial. Un element excepțio
nal întărește considerabil această 
realizare : prima dată în lume o fe
meie pătrunde în spațiul cosmic.

Subliniind că cosmonauta Valen
tina Tereșkova era strălucitoare a- 
tunci cînd a apărut la televiziunea 
sovietică, la o oră și jumătate după 
lansare, agenția arată că ea a fost 
întîmpinată cu căldură, dragoste și 
simpatie de toți cei care au vă
zut-o.

într-un alt comentar, aceeași a- 
genție arată că lansarea unei femei 
în Cosmos prezintă „un interes deo
sebit din punct de vedere biologic 
și psihologic. Acest interes, conti
nuă France Presse, capătă un sens 
practic pentru călătoriile în navele 
cosmice ale viitorului apropiat, 
unde pasagerii vor fi admiși fără 
deosebire de sex. Cum se compor
tă deci o femeie în spațiu ? Răspun
surile la aceste întrebări vor fi ofe
rite de actuala experiență. Din 
punct de vedere psihologic, subli
niază aceeași agenție, interesul lan
sării unei femei în spațiu este ma
jor. Majoritatea omenirii trăiește 
un sentiment de recunoștință față 
de tehnica sovietică. Lansarea pla
sată ca și celelalte sub tripla lozin
că a prieteniei, păcii și progresului 
tehnic, întărește considerabil pres
tigiul Uniunii Sovietice“.

Japonia

au-

noscute, printre care Jerri Cobb și 
Philip Hart, au protestat în mai 
multe rînduri pe lîngă N.A.S.A., 
deoarece 
gramele 
S.U.A.

pe
nu a inclus femei în 
de cercetări spațiale

Anglia

pro- 
ale

Kenneth Gatland savant 
glez, vicepreședinte al Societății in
terplanetare britanice, a declarat la 
aflarea știrii lansării unei femei so
vietice în Cosmos că : „Trebuie sa
lutat curajul primei femei care pă
trunde în spațiul cosmic“. El și-a 
exprimat în același timp părerea că 
femeile pot efectua, la fel de bine 
ca și bărbații, cercetări în spațiul 
cosmic și că ele vor avea un loc de 
seamă în laboratoarele și posturile 
de exploatare, care, fără îndoială, 
vor fi instalate în spațiu ca avan
posturi ale cuceririi Lunei.

en-

Tsuruya Kondo, ministru de stat, 
șeful Direcției pentru problemele 
științei și tehnicii din Japonia, a nu
mit ziua de 16 iunie 1963 „marea zi 
de naștere a femeii cosmonaut“, 
cînd pentru prima oară în istoria 
omenirii femeia sovietică Valentina 
Tereșkova a condus în spațiul cos
mic nava „Vostok-6".

îmi exprim din toată inima 
marea mea bucurie — a declarat 
Tsuruya Kondo — că o femeie a 
pornit pe calea cuceririi spațiului 
cosmic, că navele cosmice „Vos- 
tok-5“ și „Vostok-6“ efectuează zbo
rul în bune condiții. Acest eveni
ment are o mare însemnătate.

S. U. A.

GENEVA (Agerpres).— La Gene
va își continuă lucrările cea de-a 
47-a Conferință a Organizației 
Internaționale a Muncii, O.I.M. în 
cadrul discuțiilor a luat cuvântul 
Vasile Dumitrescu, șeful delegației 
R. P. Romîne.

Vorbitorul a arătat că această 
conferință are o importanță deose
bită, datorită faptului că ea discută 
probleme vitale pentru omenire : 
aportul O.I.M. la menținerea păcii, 
realizarea dezarmării generale și 
complete, lichidarea vestigiilor și 
consecințelor colonialismului.

Șeful delegației romîne și-a expri
mat părerea că O.I.M. va deveni un 
adevarat organism eficace al coope
rării internaționale. Pentru aceasta, 
a arătat șeful delegației romîne, 
este necesar să fie adaptată struc
tura ca și programul O.I.M. la pro
fundele schimbări politice, econo
mice și sociale intervenite în lume. 
Delegația noastră, ca și delega
țiile a numeroase țări, a expri
mat acest punct de vedere încă la 
sesiunile precedente.

Ca reprezentant al unei țări so
cialiste care militează consecvent 
pentru pace și coexistență pașnică, 
pentru cooperare între toate state
le, bazată pe stricta respectare a 
egalității, independenței și suvera
nității naționale, a arătat șeful de
legației romîne, împărtășesc în în
tregime părerea exprimată în ra
port în ceea ce privește problema 
cea mai importantă a zilelor noas
tre : pacea, interzicerea armelor nu
cleare, realizarea 
rale și totale.

în același timp, 
bitorul, delegația 
poate să fie de acord cu acele pa
saje ale raportului directorului ge
neral al O.I.M. care idealizează 
crearea unor organisme supranatio
nale cum sînt Comunitatea euro
peană a cărbunelui și oțelului sau 
Comunitatea economică europeană. 
Faptele arată că asemenea organis
me sînt caracterizate prin violarea 
suveranității naționale și a indepen
denței statelor, prin relații de nee- 
galitate și subordonare între po
poare, relații de dominare a țări
lor insuficient dezvoltate, supune
rea celor mai slabi celor puternici.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că în timp ce economia state
lor capitaliste se caracterizează 
prin dezvoltarea inegală a unor re
giuni ale țării, prin șomaj și lipsă 
de drepturi și de posibilități pen
tru oamenii muncii de a găsi de 
lucru, socialismul face imposibilă 
o asemenea stare de lucruri. Aș vrea 
să arăt, de exemplu, a subliniat șe-

dezarmării gene-

a precizat vor- 
R. P. Romine nu

în sprijinul transformării 
Mediteranei într-o zonă 

denuclearizată
BEIRUT 16 (Agerpres).— Amin 

Hafez, membru al Parlamentului 
libanez, a făcut o declarație presei 
în care sprijină propunerea sovieti
că privitoare la transformarea bazi
nului Mării Mediterane într-o zonă 
denuclearizată. „Nu este de ajuns 
să sprijinim această propunere, a 
declarat Amin Hafez. Este necesar 
să acționăm. Sînt încredințat că gu
vernul libanez se va situa pe o po
ziție justă în această problemă. 
Transformarea bazinului Mării Me
diterane într-o zonă denuclearizată 
servește intereselor securității sta
tului nostru. Nu cred că cineva din 
noi s-ar opune acestei propuneri 
întrucît ea reprezintă o problemă 
de viață și de moarte a tuturor po
poarelor din bazinul Mării Medite
rane“.

ful delegației romîne, că Republica 
Populară Romînă a creat în decurs 
de 15 ani o industrie care a deve
nit principala ramură a economiei, 
producînd aproximativ de 8 ori mai 
mult decît în 1948. Industria con
structoare de mașini și de prelu
crare a metalelor, aproape inexis
tentă în trecut, dă în prezent mai 
mult de un sfert din producția in
dustrială globală. Politica de in
dustrializare a țării noastre a 
urmărit totdeauna îmbunătățirea 
repartiției teritoriale a forțelor 
de producție, asigurând astfel 
progresul economic al regiunilor, 
raioanelor și orașelor rămase în 
urmă. A fost acordată, de aseme
nea, o atenție deosebită creșterii ni
velului de trai al populației.

Șeful delegației romîne a -consa
crat o bună parte a cuvîntării sale 
necesității universalizării și demo
cratizării O.I.M. Fără îndoială, a a- 
rătat el, admiterea de noi state în 
organizația noastră constituie un 
act de dreptate și un pas important 
spre realizarea universalizării aces
tei organizații. Pentru a-și putea în
deplini sarcinile care îi revin, O.I.M. 
va trebui să admită la lucrările sale 
toate țările care sînt ținute în afara 
organizației, precum și cele mai re
prezentative organizații sindicale, 
printre care F.S.M., a cărei bogată 
experiență ar putea să fie pusă în 
serviciul O.I.M.

Rcferindu-se la compoziția comi
siilor pe ramuri industriale care re
flectă o situație anacronică, șeful 
delegației romîne a arătat, printre 
altele, că în comisia petrolului țări
le arabe nu sînt aproape deloc re
prezentate și o țară ca Romînia, a 
doua în Europa în ce privește pro
ducția de petrol, n-a fost inclusă 
pentru criterii care nu au nimic co
mun cu constituția O.I.M.

în încheiere, șeful delegației ro
mîne și-a exprimat speranța că ac
tuala sesiune a O.I.M. va fi în mă
sură să preconizeze măsurile desti
nate să rezolve problemele în dis
cuție. I

BAGDAD 16 (Agerpres).— Dintr-un 
comunicat oficial transmis de pos
tul de radio Bagdad cu privire la 
situația din Kurdistanul irakian re
iese că represiunile împotriva kur
zilor continuă.

Comentînd operațiunile militare 
întreprinse de trupele guvernamen
tale irakiene împotriva kurzilor, a- 
genția Associated Press subliniază 
că „tactica pămîntului pîrjolit îm
potriva satelor kurde din văile re
giunii de nord a fost extinsă asu
pra punctelor întărite din munți“. 
Aceeași agenție relatează că coman
danții unităților militare au fost 
învestiți cu dreptul de a crea tri
bunale militare de campanie, care 
să dea sentințe ce sînt executate 
pe loc.

Potrivit unui comunicat al lideru
lui kurd El Barzani — a relatat A.F.P.

— forțele kurde din regiunea Sulei- 
mania au respins atacurile trupelor 
irakiene, sprijinite de aviație, omo- 
rînd peste 100 de soldați și luînd 
prizonieri alți 200. „Forțele kurde
— se spune în comunicat — au res
pins cu succes, în cursul ultimelor 
două zile, ofensiva lansată contra 
lor de către armata irakiană“. Po
trivit comunicatului, forțele kurde 
au încercuit cîteva regimente ira
kiene.

într-un mesaj adresat reprezen
tantului său la Paris, Djalal Tala
bani, liderul kurzilor, El Barzani, a 
declarat că armata irakiană a dis
trus 21 de sate kurde prin bombar
damente aeriene, ucigînd zeci de fe
mei și copii. în provincia Mossul 
așa-numita gardă națională irakia
nă a incendiat mai multe sate apar- 
ținînd kurzilor.

9)

Rasiștii albi brutalizează un negru 
pe străzile orașului Jackson.

Noi manifestații împotriva 
discriminărilor rasiale în sudul SJJ.A
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile occi
dentale de presă, în tot sudul S.U.A. 
au continuat în cursul zilei de 15 
iunie manifestațiile populației de 
culoare împotriva segregației.

Cea mai impresionantă demons
trație a avut loc la Jackson (Missi
ssippi) unde, după cum s-a mai a- 
nunțat, a fost asasinat de rasiștii 
albi Medgar Evers, secretarul lo
cal al Asociației naționale pentru 
propășirea populației de culoare 
(N.A.C.P.). 4000 de persoane au so
sit la Jackson pentru a participa la 
funeraliile lui Medgar Evers, care 
vor avea loc la 20 iunie. Un mare 
număr de personalități, printre care 
și dr. Ralph Bunce, secretar ad
junct al O.N.U., (care este un ne
gru american, membru al N.A.C.P.), 
au defilat în fața catafalcului. „în 
momentul cînd mulțimea s-a ali
niat pentru a participa la un marș 
funebru, relatează A.F.P., poliția 
din Jackson, însoțită de cîini 
polițiști, a atacat pe manifestanți. 
70 de persoane au fost arestate”,

Atacul poliției s-a produs în ciuda 
autorizației de a se organiza mar
șul funebru.

Agențiile de presă relatează că 
și în alte orașe ale' S.U.A. moartea 
lui Evers a constituit un prilej de 
noi manifestații împotriva segre
gației.

Corpul păcii“—o primejdie 
pentru tinerele state

CAIRO 16 (Agerpres).—„Milioane 
de oameni, scrie în numărul său 
din 15 iunie ziarul „Al Gumhuriâ“, 
doresc să știe care este obiectivul 
„Corpului păcii“, înființat de guver
nul S.U.A., de ce cheltuie acest 
guvern fonduri uriașe pentru acti
vitatea lui ? Președintele Kennedy 
a declarat cîndva că la baza ideii 
„Corpului păcii“ stau sentimentele 
de prietenie ale S.U.A. față de alte 
țări, dorința de a le ajuta în dobîn- 
direa’ independenței. Dacă S.U.A. 
nutresc o dragoste atît de fierbinte 
pentru alte popoare, subliniază zia
rul, se impune întrebarea de ce au

votat ele la sesiunea Adunării Ge
nerale a O-.N.U. împotriva acordării 
independeriței coloniilor, de ce au 
aprovizionat cu arme pe dictatorul 
Salazar, care ucide patrioți ango
lezi, de ce sprijină ele pretutindeni 
regimurile reacționare ?

Nu-i de mirare, scrie ziarul, că 
mulți consideră „Corpul păcii" 
drept un corp sui-generis al spiona
jului occidental. Cu ajutorul acestui 
corp nu se poate realiza pacea, așa 
cum ea nu poate fi obținută nici 
prin crearea de baze militare pe 
teritorii străine“, subliniază „Al 
Gumhuriâ“ în încheiere.

Proteste împotriva represiunilor 
din Swaziland

MBABANE 16 (Agerpres). — în 
numele populației africane din 
protectoratul englez Swaziland, su
pusă în ultimele zile la crunte re
presiuni de către trupele engleze 
pentru vina de a fi cerut condiții 
de viață și de muncă mai bune și 
acordarea independenței, partidul 
Congresul de eliberare națională 
Ngwane" a adresat O.N.U. și tu-

După cum transmite agenția 
sociated Press, un purtător 
cuvînt al Administrației naționale 
pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a decla
rat că „Statele Unite nu au în pre
zent planuri privitoare la trimite
rea unei femei în spațiu așa cum a 
făcut duminică Uniunea Sovietică“. 
El a arătat, de asemenea, că nu 
există nici un fel de planuri cu 
privire la includerea unor femei în 
viitorul grup de cosmonauți ameri
cani care urmează să fie selecționat.

Potrivit agenției Associated Press, 
mai multe aviatoare americane cu-

As- 
de

TOKIO. 1 500 de studenți japonezi 
au demonstrat la 15 iunie pe străzile 
orașului Tokio împotriva sosirii subma
rinelor atomice americane în porturile 
japoneze. în fața clădirii Parlamentu
lui au avut loc ciocniri cu poliția, care 
s-au soldat cu mai mulți morți și răniți. 
Au fost operate arestări. Incidente se
rioase au avut loc și în porturile Sa
sebo și Kobe. în aceeași zi, un grup 
de oameni de știință japonezi, specia
liști în cercetări nucleare, au dat pu
blicității o declarație în care se opun 
sosirii submarinelor atomice americane.

LIMA. Mario Polar, liderul partidu
lui creștin-democrat din Peru, ales 
recent al doilea vicepreședinte al țării, 
a declarat că noul guvern peruvian in
tenționează să studieze problema sta
bilirii de relații comerciale cu țările so
cialiste din Europa.

ROMA. La inițiativa C.G.M. din Ita
lia la 15 iunie oamenii muncii italieni 
au început acțiunile de solidaritate cu 
oamenii muncii din Spania, Grecia și 
Portugalia care luptă împotriva primej
diei fasciște.

LONDRA. Harold Wilson, liderul 
partidului laburist, s-a înapoiat la 
iunie la Londra dintr-o călătorie 
U.R.S.S. și R.P. Polonă.

SAN SALVADOR. Frontul Unit 
acțiunii revoluționare din Salvador 
dat publicității un manifest de protest 
împotriva procesului intentat unor de
ținuți politici. Doi deținuți sînt în pe
ricol de a fi condamnați la moarte sau 
la 30 de ani închisoare. Manifestul 
cere eliberarea lor.

CAIRO. La 16 iunie a sosit la Cairo, 
venind din Bagdad, după o vizită ofi-

cială în Siria și Irak, președintele R. A. 
Yemen, Sallal. La aerodrom el a fost în- 
tîmpinat de Nasser, președintele R.A.U., 
și de Anvar Sadat, membru al Consi
liului prezidențial.

ROMA. 1500 000 de țărani dijmași 
din Italia au declarat la 15 iunie grevă 
generală de 24 de ore. Greviștii cei 
efectuarea unei reforme agrare gene
rale, care să lichideze proprietatea mo
șierească și să dea pămîntul celor care 
îl lucrează.

LONDRA. — In seara de 15 iunie a 
fost coborită pentru ultima oară cor
tina la cunoscutul teatru londonez 
„Old Vie”. întemeiat în 1818, acest 
teatru se închide urmînd ca trupa lui 
să joace la noul „Teatru Na
țional”, care va fi condus de cuno
scutul actor și regizor englez Lau
rence Olivier. Teatrul „Old Vic” fi-a 
cucerit o mare faimă prin montarea 
pieselor genialului dramaturg englez 
Shakespeare.

turor statelor africane un protest 
împotriva reprimării de către sol- 
dații englezi a muncitorilor din a- 
cest mic protectorat englez.

Partidul Uniunea națională afri
cană din Kenya a dat publicității 
la Nairobi o declarație prin care con
damnă, de asemenea, guvernul bri
tanic pentru folosirea Kenyei și a 
bazei militare de pe teritoriul ei în 
reprimarea muncitorilor africani 
din Swaziland. în declarație se cere 
desființarea imediată a instalațiilor 
militare de la baza engleză din 
Kenya și acordarea totalei inde
pendențe.

Congresul sindicatelor din Repu
blica Sud-Africană a adresat înal
tului comisar englez al protectora
tului o scrisoare în care cere retra
gerea trupelor engleze sosite în ul
timele zile în Swaziland și satisfa
cerea revendicărilor muncitorilor 
mineri. „Astfel, se spune în scri
soare, în ciuda măsurilor represive, 
muncitorii din 
dica 
rilor

din ,nou 
lor”.

A

Swaziland se vor ri- 
în apărarea dreptu-

Incidente la Saigon
SAIGON 16 (Agerpres). — La 16 

iunie s-au produs incidente sînge- 
roase în capitala Vietnamului de 
sud, Saigon, cînd cîteva mii de par
ticipant la o procesiune pașnică 
budistă au fost atacați cu brutali
tate de poliție. Potrivit agenției 
Associated Press, primele date neo
ficiale arată că în cursul incidente
lor un tînăr a fost ucis și peste 50 
de persoane au fost rănite. Peste 
100 de demonstranți au fost arestați.

După cum transmite corespon
dentul din Saigon al agenției As
sociated Press, imediat după ce 
mulțimea a fost împrăștiată, capi
tala Vietnamului de sud a căpătat 
aspectul unui oraș sub stare de a- 
sediu. Pe străzi, scrie agenția, cir
culă mimai automobile și camioane 
cu trupe. Tancuri și care blindate 
au ocupat poziții în fața clădirilor 
guvernamentale, iar trupe cu baio
neta la armă și arme automate pă
zesc baricadele din sîrmă ghim
pată care au fost ridicate la toate 
intersecțiile din oraș. Palatul pre
ședintelui Ngo Dinh Diem, toate 
clădirile ministeriale, pagodele, pre
cum și zeci de blocuri înalte sînt 
izolate cu cordoane ale poliției.

Dictatorul haitian Duvalier, după ce s-a autoproclamat președinte pe o 
perioadă de încă șase ani, încearcă din răsputeri să-și consolideze poziția 
șubredă. In acest scop el intensifică represiunile împotriva oricărei manifes
tări opoziționiste. In fotografie : Polițiștii dictatorului sînt instruiți pentru a 
lupta cu adversarii regimului.

vremuri, mulți o-
de foa-

Pe 
rientali izgoniți 
mete din țara lor de baș
tină, prindeau în talpa 
sandalei pleacă de pămînt. 
Obiceiul, nu lipsit de poe
zie, le dădea un senti
ment de siguranță : ori
unde ar fi călcat, piciorul 
lor călca pe un pămînt 
cunoscut.

Un fabricant vest-ger- 
man de pantofi a vrut să 
dea clienților un senti
ment oarecum diferit, tot 
de siguranță. Altfel, nu 
ne putem explica de ce a 
ales, drept marcă a san
dalelor fabricate de el, un 
nume destul de cunoscut.

Cunoscut și cu o rezo
nanță tragică.

La 10 iunie 1944, ocu- 
panții hitleriști din Fran
ța au luat 191 de școlari 
strînși pentru vizita medi
cală, i-au adunat împreu
nă cu mamele lor și cu 
copiii mai mici și i-au 
închis în biserică. Au dat 
foc bisericii, dar au mai 
tras în ea și cu gloanțe,

ca să fie și mai siguri că 
nu va scăpa cu viață nici 
un copil și nici o femeie, 
din 400.

Pretextul folosit pentru 
această crimă nu e cunos
cut nici astăzi. Separat, 
au fost uciși prin împuș
care și ardere toți bărbații

NOTE EXTERNE

din localitate. A fost ma
sacrată întreaga populație 
de 600 de oameni. Satul 
a fost șters de pe fața 
pămîntului.

Numele acestui sat, nu
me care a intrat în con
știința omenirii, este 
Oradour.

Fabricantul vest-ger- 
man vinde pantofi marca 
Oradour. Zi de zi, căi-' 
cînd pe talpa sandalelor 
Oradour, oriunde ar mer
ge, stimații săi clienți au 
sentimentul plăcut că 
pășesc peste cenușa fe
meilor și copiilor care au

ars de vii în biserica do 
la Oradour.

Concurența, pe acolo, 
e puternică. Mîine s-ar 
putea ivi mașini de fript 
puii în frigare, care să 
poarte marca „Auschwitz“ 
și abajururi „Buchen
wald“, în amintirea celor 
pe care le făcea, din piele 
de om, odioasa hitleristă 
Ilse Koch, denumită „că
țeaua“.

Totuși recordul fabri
cantului vesl-german va 
rămîne neîntrecut. Nu nu
mai pentru că pantofii de 
vară Oradow poartă un 
nume greu de egalat, care 
zguduie și indignează și 
azi milioanele, de oameni 
ai lumii. Dar care alt 
produs ar putea furniza 
clientului., sentimentpl că 
zi de zi calcă în picioare... 
— se știe ce calcă.

în noaptea de joi spre 
vineri parlamentul francez 
a ratificat tratatul franco- 
vest-german.
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