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utsocialiste să rezerve în acest scop lanurile de grîu cu o producție mai bună, situate pe terenuri plane sau mai puțin accidentate, în tarlale mari, spre a se putea lucra cu întreaga capacitate a combinelor. în această direcție, cadrelor de specialiști le revin sarcini de mare răspundere. Dar, alături de combine, la recoltat trebuie folosite toate mijloacele și forțele existente în gospodării pentru ca această lucrare facă la timp.O deosebită atenție trebuie acordată organizării treierișului unde recoltatul nu se face cu combina. Experiența arată că treieratul se poate face în bune condiții dacă transportul recoltei din cîmp la arii începe după 3—4 zile de la secerat. Pentru a se înlătura pierderile este bine ca clăditul snopilor în șire să se facă cu cea mai mare grijă. Consiliile agricole sînt chemate să îndrume gospodăriile colective să înceapă treierișul la cel mult 5 zile de la începerea secerișului și să-și organizeze astfel munca îneît din primele zile să se folosească întreaga capacitate de lucru a batozelor.Paralel cu recoltatul și treierișul, gospodăriile colective își îndeplinesc sarcinile contractuale față de stat, transportînd la bazele de recepție cantitățile respective de cereale. Pentru buna desfășurare a acestei importante acțiuni este necesar să se facă planuri de transport, folosindu-se organizat mijloacele proprii cît și camioanele I.R.T.A.în vederea obținerii unor recolte mari în anul viitor este nevoie să se acorde cea mai mare atenție recoltării loturilor semincere. Consiliul Superior al Agriculturii recomandă ca recoltatul acestora să nia, Mihăilești-Ploiești, Radomirești- înceapă la coacerea deplină, să se Argeș, Adjud-Bacău, Bogdănești-Iași folosească mașini curățate de alte și altele, s-au făcut reparații de sla- ---- ----------- *-----------*s--------------s‘-bă calitate. Este necesar ca în timpul cel mai scurt să se verifice calitatea reparațiilor și să se ia' măsuri pentru punerea la punct a tuturor mașinilor și tractoarelor, pentru deplasarea lor la locurile unde vor lucra.în centrul preocupărilor, consiliilor agricole regionale și raionale, a conducerilor de unități agricole trebuie să stea buna organizare a muncii în această campanie. în a- cest scop, de pe acum să se întocmească un plan amănunțit de lucru în fiecare gospodărie colectivă, în care să se prevadă volumul lucrărilor de executat, forțele de lucru repartizate de către S.M.T. și cele existente în unitatea respectivă, precum șî termenele de executare. A scurta perioada de recoltare este de cea mai mare însemnătate, întru- cît prin aceasta se înlătură în bună parte pierderile prin scuturare. Din studiile întocmite de către consiliile agricole rezultă că recoltarea griului poate fi terminată, în fiecare unitate, în cel mult 12 zile. Recolta poate fi strînsă cu combina pe suprafețe mult mai mari deoarece fiecare gospodărie colectivă și de stat cultivă 2-3 soiuri de grîu, cu perioade de coacere diferite. în vederea extinderii recoltării cu combina, Consiliul Superior al Agriculturii recomandă unităților agricole

în curînd combinele și secerăto- rile vor intra din nou în lanurile aurii. Vor fi zile de muncă încordată, zile de bucurie pentru rodul muncii unui an întregi în această perioadă de mobilizare a tuturor 
forțelor, principala sarcină a oame
nilor muncii din agricultură, a or
ganelor de partid, sfaturilor popu
lare și consiliilor agricole este exe
cutarea recoltării cerealelor Ia timp 
și fără pierderi. Totodată, într-un timp scurt trebuie făcute și alte lucrări, tot atît de importante : recoltatul mazărei, semănatul culturilor furajere în miriște, executarea arăturilor de vară, recoltarea furajelor. Trebuie continuate, de lucrările de îngrijire a Există condiții ca toate crări să fie executate la mărul tractoarelor și agricole a sporit simțitor. în această vară. S.M.T.-urile trimit în gospodăriile colective cu 40 la sută mai multe combine decît anul trecut.Recoltarea cerealelor păioase este o acțiune care trebuie să se desfășoare într-un termen scurt, spre a se evita pierderile de boabe prin scuturare. Pentru aceasta este necesar să se facă din vreme o temeinică pregătire a tuturor mașinilor și utilajelor care vor fi folosite în această campanie, iar munca să fie organizată pînă în cele mai mici amănunte. Funcționarea fără întrerupere și cu randament maxim pe toată durata acestei campanii a tractoarelor, combinelor, secerătorilor și al-, tor mașini necesită verificarea și punerea lor la punct cu cea mai mare atenție și răspundere. în majoritatea S.M.T.-urilor, și îndeosebi în cele din regiunile Argeș, Bacău, Brașov, București, Ploiești și Suceava, s-a terminat reparatul tractoarelor și mașinilor agricole care vor lucra în campania de vară. Trebuie spus însă că, deși ne despart puține zile de începerea recoltatului, în unele S.M.T.-uri din regiunile Crișana și Iași nu s-au terminat încă reparațiile. De asemenea, în urma unui control făcut de organele Consiliului Superior al Agriculturii s-a constatat că la unele S.M.T.-uri, între care Zănoaga-Olte-

asemenea, culturilor, aceste lu- timp. Nu- mașinilor

• E. Szabo, E. Anca ; însemnări 
pe marginea unei consfătuiri — Ce
tățenii orașului și deservirea (pag .2-a).• De la corespondentul nostru la 
Moscova, A. Munteanu : Novosi
birsk, 1963 (pag. 3-a).

• P. Stăncescu : Criza politică 
din Izrael și tîlcul ei (pag. 4-a).
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să se
..Aradul Nou“, regiunea Banat. Cornel Pușcașu, inginer-șef, și inginerul Nicolae 

cercetează stadiul de coacere a orzului.
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semințe pentru a se asigura puritatea biologică a soiurilor, iar sămînța rezultată să fie condiționată și depozitată în spații corespunzătoare.Odată cu secerișul, trebuie să se acorde cea mai mare atenție executării arăturilor de vară pe toate suprafețele care se eliberează. In acest scop, o mare atenție trebuie acordată organizării schimbului doi pe tractoare. Importanteste, de asemenea, ca terenurile să fie eliberate neîntîrziat de paie.Spre a se obține suplimentar o cantitate cit mai mare de furaje pentru efectivele de animale proprietate obștească, cit și pentru cele ale colectiviștilor, o parte din terenurile de pe care s-a strîns recolta și îndeosebi terenurile irigabile și cele bine aprovizionate cu apă, în afară de cele destinate însămînțării în toamnă cu grîu, vor trebui însă- mînțate cu iarbă de Sudan, porumb, sorg și alte culturi care asigură producții mari de masă verde.Buna desfășurare a campaniei a- gricole de vară trebuie să stea în aceste zile în c.entrul preocupărilor consiliilor agricole locale, a conducerilor de unități agricole. Organele și organizațiile de partid au datoria să desfășoare o intensă muncă politică în rîndul oamenilor^ muncii din agricultură pentru ca în zilele ce urmează să depună toate eforturile pentru succesul lucrărilor agricole de vară.
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Cu planul semestrial 
îndeplinit

LUPENI. — Cea mai mare mină de- cărbuni din 
țară a raportat îndeplinirea planului de producție 
pe semestrul I al anului 
de termen. Rezultatele bune 
colectivul minei îl 
Pe baza aplicării unui șir 
și organizatorice, a extinderii mecanizării unor ope
rații din abataje, a generalizării inițiativelor și me
todelor de muncă ale celor mai bune brigăzi din 
abatajele frontale, a folosirii utilajelor și instalațiilor 
din subteran la capacitatea lor, ca și a altor măsuri, 
au fost extrase peste prevederile planului mai mult 
de 40 000 tone de cărbune cocsificabil. Productivita
tea muncii a crescut în prima jumătate a anului cu 
peste 100 kg de cărbune pe post. Un fapt de remar
cat este și acela că toate colectivele sectoarelor 
minei își îndeplinesc și depășesc ritmic, sarcinile de 
plan. Din numărul însemnat al brigăzilor evidențiate 
în producție de la această mină cele mai bune re
zultate le obțin cele conduse de minerii Petre Con
stantin, Andrei Lucaci, Sava Băcanu, Andrei Ciuciu, 
Petru Sălceanu, Nicolae Guță, Sabin Ghioană, Vasile 
Feher, Ion Gligor și alții.

cu 10 zile 
pe care le 

situează fruntaș pe 
de măsuri

înainte 
obține 
bazin, 

tehnice
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Faza raională a celui de-al VIMea 
concurs al artiștilor amatori

Duminică s-a încheiat în 
regiunea .Dobroge'a faza ra
ională a celui de-al Vll-lea 
concurs pe țară al artiștilor 
amatori. La această fază au 
participat 250 de formații 
— coruri, echipe de dansa
tori, brigăzi artistice de a- 
gitație — precum și nume
roși soliști.- S-au remarcat 
ca buni interpreți și prin 
conținutul bogat al progra
melor brigăzile artistice de 
agitație de la Fabrica de 
ciment din Medgidia, sec
ția minieră Altîn - Tape, 
S.M.T.-Adamclisi și de la 
căminele culturale din Ba
sarabi, Beilic, Comana, Ni- 
culițel, corurile căminelor 
culturale din Pecineaga, 
Mihail Kogălniceanu, Sf. 
Gheorghe, dansatorii din A-

liman, Rasova, Cotu Văii șl 
Dorobanții, echipa de man. 
doline din Basarabi și flu- 
ierașii din Siminoc. In 
primele două faze ale aces
tui concurs au fost an
trenate peste 1 000- formații 
artistice , cuprinzînd peste 
22 000 artiști amatori.

Mai mult de 700 de artiști 
amatori din raionul Bacău, 
care au luat parte la faza 
raională a celui de-al Vll-lea. 
concurs pe țară al-formații
lor artistice de amatori, au 
prezentat duminică un fru
mos spectacol pe scena 
Teatrului de vară ,din Ba. 
cău. La 
parte și 

viști.

spectacol . au luat 
numeroși colecti-

f| Abrud] Dezvelirea 
bustului lui Horia

Pregătiri pe
GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 

Mecanizatorii de la S. M. T. Vameșu, 
care deservesc mai multe gospodării co
lective din raionul Galați, la ora ac
tuală sînt complet pregătiți pentru se
ceriș. Cele 45 combine, 75 de tractoare, 
batozele și presele de balotat paie ce 
vor lucra la recoltare se și află pe 
tarlalele gospodăriilor colective. De a-

ntru seceriș
semenea, au fost revizuite și reparate 36 
de semănători pentru culturi duble, 
plugurile și celelalte agregate destinate 
lucrărilor de după seceriș. Două ate
liere mobile, ca și asigurarea stocurilor 
de combustibil și piese de schimb pe 
brigăzi și trimiterea lor în gospodării co
lective vor contribui ca strîngerea recol
tei să se facă la timp și fără pierderi.

Adresantul este cunoscut...
„Cu prilejul recepției 

pieselor pe care ni le-ați 
livrat în vederea fabri
cării anvelopelor, am con
statat că acestea au fost 
executate la un nivel 'teii- repetate rînduri a dovedit 
nie superior. Vă mulțu- că știe să' lupte pentru 
mim!“. Urmează semnă- „marca" uzinei noastre, 
tura : Direcția Uzinelor _____________________________
Chimice „Victoria“-Flo- ----------------------------------
rești.

Scrisoarea de mai sus 
a fost primită recent la 
Uzinele „23 August" din 
Capitală. Ea se adresează 
î'ntr-un fel și colectivului 
secției sculărie căreia i-a 
fost încredințată confecțio
narea- ringurilor pentru fi
xat diafragmele la anvelo
pe. Lucrarea se executa a venit să lucreze. în uzi- 
pentru prima dată în uzina na noastră acum 12 ani, 
noastră. Era necesar să fie cind de abia pășise pra- 
repartizată unui om cu gul adolescenței. A absol

înaltă calificare și experi- vit aici și școala profesio- 
ență în muncă. După mul- milă de trei ani. Indrumă- 
tă chibzuială ea a fost în
credințată ajustorului Ale
xandru Buzgurilă, care în

în orașul Abrud, din regiunea Cluj, 
a avut loc duminică solemnitatea dez
velirii bustului lui Horia, unul din ini
țiatorii și conducătorii răscoalei țără
nești din anul 1784. La solemnitate au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai unor 
organizații obștești, oameni de știin
ță și cultură din orașul Cluj 
și alți oameni ai muncii din A-.' 
brud. Tov. Andrei Țanțoș, secretar al 
Comitetului executiv al Sfatului popu
lar raional-Cîmpeni, a vorbit cu acest 
prilej despre însemnătatea răscoalei ță
ranilor din anul 1784. Filiala din Cluj 
a Societății de științe istorice și filolo
gice din R. P. Romînă a organizat în 
aceeași zi la Abrud o sesiune de co-i 
municări 
din anul

închinată răscoalei țăranilor/
1784. (Agerpres)’

Din scrisorile 
sosite la redacție

Ajustoml Buzgurilă e 
fiul unor țărani de prin 
părțile Slatinei, care pe 
vremuri au cunoscut din 
plin sărăcia și mizeria. El

Alexandru Buzgurilă

rile pricepute pe care i 
le-au dat în muncă Gheor
ghe Stoica, Stoica Gîrbă și 
alți vechi ajustori, grifa 
organizației U.T.M. pen
tru ridicarea nivelului său 
politic l-au ajutat să de
vină un muncitor cu o 
înaltă calificare. Pe Buzgu
rilă îl pasionează tehnica 
nouă. A realizat pînă acum 
45 de inovații. Cea mai re
centă, „racorduri pentru 
polizoarele biax", a adus 
uzinei însemnate economii.

In septembrie anul tre
cut, disputând cererea lui 
de intrare în partid, 
muniștii din secție 
hotărît ca Buzgurilă 
fie primit direct, fără 
giul de candidat.
. ...De atunci, de cind i 
s-a încredințat sarcina exe- . 
cutării ringurilor de fixat ■ 
diafragmele, au trecut mai 
bine de șase luni. Ringu
rile au plecat în mod rit
mic, lună de lună, spre fa
bricile „Danubiana"-Bucu
rești și „Victoria"-Florești. 
Despre calitatea lor vorbe
ște scrisoarea de mulțumi
re. Si nu este singura !

M. GHEORGHILAȘ 
strungar 

Uzinele „23 August” 
București

Un parc nou
10 000 de oameni ai mun-Peste 

cii din Ploiești și-au petrecut ziua de 
duminică în noul parc Bucov din a- 
propierea orașului, inaugurat în această 
zi, precum și în pădurea Păulești. Alți 
numeroși oameni ai muncii din Buzău, 
Tîrgoviște, Cîmpina, Moreni au făcut 
excursii la Sinaia, Bușteni, Cheia și în 
alte localități pitorești din regiune. m aer liber din Capitala,

Sonde redate
Pentru combaterea viiturilor de ni

sip, în schelele petroliere din regiunea 
Argeș s-au folosit o serie de metode 
ca : injecția de cuarț în strat, injecția 
de ciment cu cuarț în diverse propor
ții și altele. Astfel, sondele 285, 281, 
204, 148 și altele au fost repuse în 
funcțiune și produc cu debite con
stante.

In turneu

in funcțiune

Locuințe pentru oamenii muncii
Constructorii tîrgovișteni au dat în 

folosință un nou bloc de locuințe cu 
40 apartamente situat pe strada Aleia 
Trandafirilor. în prezent, în comple
xul de locuințe care se ridică în car
tierul Tudor Vladimirescu din locali
tate se execută ultimele lucrări de 
finisaj la alte 3 blocuri cu un total 
de 100 apartamente.

La fotbal : R. P. ROMÎNÀ 
DANEMARCA 3-2

Ieri, la Copenhaga, reprezentativa 
de fotbal a țării noastre a obținut o 
prețioasă victorie, învingînd cu scorul 
de 3—2 echipa Danemarcei. Jocul s-a 
disputat în cadrul preliminariilor 
turneului olimpic. Returul acestui 
meci va avea loc în noiembrie la 
București. (Citiți Ia rubrica sport re
latarea trimisului nostru)

co
ati 
sä 

sta-

Ansamblul fol
cloric de cîntece 
șî ; dansuri al 
C.C.S., care între
prinde un turneu 
în regiunea Hune
doara, a prezentat 
sîmbătă și dumi
nică pe scena nou
lui club muncito
resc „Siderurgis- 
tul“ din Hune
doara spectacolul 
„Cînt de bucurie“, 
care s-a bucurat 
de un deosebit 
succes.

Consfătuire a cadrelor 
medii sanitare

Uniunea societăților de științe medicale, 
filiala regiunii Ploiești, a organizat vineri și 
sîmbătă o consfătuire a cadrelor medii sani
tare din întreprinderile industriale și din 
unitățile agricole socialiste din regiune, la 
care au participat delegați și din alte regiuni 
ale țării. Au fost prezentate referate privind 
igiena și protecția muncii în întreprinderi, 
schele, rafinării de petrol, G.A.S. și S.M.T.

(Agerpres)

LA SFÎRȘIT DE AN
stațiunile de la Sinaia, Predeal și 
de pe litoral, vor vizita muzee, 
monumente istorice, mari con
strucții.

Pentru mulți elevi ziua de ieri 
a marcat un moment deosebit — 
absolvirea școlii medii. Cunoștin
țele primite în școală, sfaturile și 
îndrumările părintești ale profe
sorilor îi vor ajuta mult în viață. 
Carmelita Barbilian, Bogdan Pos
telnicii, Manuela Antonescu, 
Jana Călin, de la Școala medie 
nr. 18 „M. Eminescu" din Capi

ii
SUCEAVA (coresp. „Scînteii“).

— Elevii Școlii medii nr. 3 din 
Suceava au sărbătorit ieri înche
ierea anului de învățămînt. Co
rul, orchestra și soliștii școlii au 
prezentat un frumos program ar. 
tistic. A urmat apoi festivitatea 
înmînărif premiilor. Printre elevii 
distinși cu premiul I se numără 
Voichița Isbășescu din clasa a 
VI-a, cu media generală 10, și alți 
elevi fruntași la învățătură.

Cind rezervele sînt puse în
O vreme, Trustul de extracție Moinești se număra printre întreprinderile din regiunea Bacău care nu obțineau rezultate în producție pe măsura posibilităților. Cauzele se datorau în parte unor deficiențe în organizarea producției, precum și aplicării unei tehnologii care nu era dintre cele mai corespunzătoare. Fisurările hidraulice, tratamentele cu solvenți, acidizările și alte procedee tehnologice, care pot asigura o sporire simțitoare a debitului de țiței la sonde, erau aplicate u- neori fără un studiu și o pregătire prealabilă, ceea ce făcea ca eficiența lor în producție să fie redusă. Pe lingă toate acestea, se mai făcea simțită și lipsa unei bune aprovizionări cu utilaje și dispozitive, cu unități de pompare, tije, tubinguri etc.în cea de-a doua jumătate a anului trecut, Trustul de extracție Moinești a primit un sprijin susținut din partea organelor de partid și a ministerului tutelar. Un colectiv de specialiști a analizat la fața locului cauzele rămânerii în urmă a trustului, propunînd măsuri care să ducă la îmbunătățirea activității schelelor.La recenta plenară a comitetului regional de partid, unde s-a analizat cum se ocupă organele și organizațiile de partid și conducerile întreprinderilor de creșterea productivității muncii, Trustul de extracție Moinești a fost citat printre întreprinderile cu cele mai bune rezultate în producție. Și pe bună dreptate ! Pe primele 5 luni ale anului, colectivul trustului și-a îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii. El a dat în această perioadă, pește prevederi, însemnate cantități de țiței și alte

© In primele cinci luni — planul îndeplinit la toți indicatorii a Pro
ductivitatea muncii realizată în proporție de 102,3 la sută a La 

prețul de cost, economii suplimentare de peste 2 milioane leiproduse. La productivitatea muncii sarcina a fost îndeplinită în proporție de 102,3 la sută, reducerea prețului de cost pe primele patru luni a fost și ea realizată, obținîndu-se economii suplimentare în valoare de 2 000 000 lei.
Sn noiembrie și decembrie 1962, dar mai ales in acest an, aplicarea procedeelor tehnologice moderne în cadrul schelelor — fisurările hidraulice, tratamentele cu solvenți etc. — s-a bucurat de o atenție deosebită. Aplicarea acestora s-a făcut, de data aceasta, pe scară largă și organizat, în ultima vreme, 'stabilirea operațiilor _. ,ce trebuie executate ®in experiența Trustului la sonde se face nu ca în anii trecuți, de o singură ' persoană— care era de obicei șeful serviciului respectiv — ci de un „sfat tehnic”, format din cadrele inginerești ale trustului. Rezultatul : o sporire accentuată a eficienței operațiilor și evitarea unor lucrări nejustificate. Există, de asemenea, o evidență precisă a operațiilor executate la fiecare sondă. Aceasta are o mare importanță pentru exploatarea în bune condiții a sondelor.Se acordă acum o mai mare atenție pregătirii sondelor înainte de executarea unei operații. Curățirea coloanei și tubingului de parafină se face în mod obișnuit, supravegherea executării lucrărilor de fisurare hidraulică sau a

peste

ds extracție Moinești

tratamentelor cu solvenți -este asigurată de cadre inginerești.Este bine de adăugat aici și o altă observație : în această perioadă cadrele tehnice nu s-au ocupat numai de aplicarea și extinderea procedeelor tehnologice,^ dar le-au și perfecționat, le-au îmbunătățit continuu, ridicîndu-le eficacitatea. Astăzi o serie de operații ca : fisurările cu cantități de fluid mărite, folosirea apei sărate reziduale rezultată de la tratarea țițeiului, atît la fisurări cit și la tratamente, în locul altoi- produse ca țițeiul acidulat sau curat etc., au depășit de mult faza de experimentare și se aplică în mod curent cu rezultate bune.De anul trecut, în cadrul schelelor de extracție s-a trecut laaplicarea de fisurări dirijate, selective și multiple. Cu ajutorul unor dispozitive denumite pakere, introduse pe coloană între straturi, operațiile de fisurare se fac acum dirijat, în stratul dorit. Folosind două sau trei dispozitive se pot executa în același timp tot atîtea fisurări. în urma folosirii procedeului fisurărilor selective și multiple, debitul de țiței la sonda nr. 946 Zemeș a crescut cu sută la sută, iar la sonda 569 Zemeș — cu aproape 80 la sută.Tot spre sfîrșitul anului 1962 a început să fie aplicat și un alt procedeu tehnologic : este vorba de tratamentele tensioactive. Ca elemente ale tratamentului sînt folosite : apa sărată

valoarereziduală, acidul clorhidric și un detergent. Injectate în strat, acestea au proprietatea de a debloca porii rocilor de parafină, noroi de foraj sau apă. Pe lingă faptul că au eficacitate sporită față de tratamentele cu solvenți, . cele tensioactive sînt cu .50 la sută mai ieftine. O îmbunătățire simțitoare s-a realizat și în ce privește sistemul de curățire a perforaturilor de nisip. în prezent curățirea se face cu ajutorul așa-ziselor linguri cu piston, în locul lingurilor simple, folosite pînă acum. Operația de curățire s-a redus în felul acesta de la 72 ore la 52 ore în medie.T^eși rezultatele obținute sînt evi- dente, în cadrul 'schelelor Trustului de extracție Moinești există încă rezerve însemnate care, puse în valoare, ar putea spori și mai mult producția. Bunăoară, reducerea în continuare a timpilor neproductivi, care în toate schelele se-mențin încă ridicați. Numărul accidentelor tehnice, îndeosebi ruperile de tije, deși a scăzut față de 1962, mai poate fi încă mult redus. Timpul de intervenție — o altă rezervă — poate fi și el simțitor micșorat. Mai sînt, de asemenea, de menționat un număr ridicat de operații repetate (de deparafinare). Multe din aceste deficiențe ar putea fi înlăturate dacă conducerea trustului și conducerile schelelor s-ar ocupa cu mai multă grijă de ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor și maiștrilor. Se așteaptă ca și în această problemă, de mare însemnătate pentru producție, să se facă o cotitură.

Ieri, zeci de mii de elevi din 
școlile de opt ani și niedii, -pur
tând buchete de flori, s-au îndrep
tat — pentru ultima oară în acest 
an de învățămînt — spre școlile 
lor. Mulți dintre cei veniți la 
serbările sfîrșitului de an școlar 
se mîndresc cu carnetele în care 
sînt consemnate note de 9 și 10.

...Școala de 8 ani nr. 99 din 
București. Clădirea nouă, moder
nă, recent dată în folosință, se 
armonizează cu construcțiile 
svelte care se înalță în această 
parte a raionului „Nicolae Băl- 
cescu". Mulți dintre copiii adu
nați în careul din curtea școlii 
sînt fii ai constructorilor blocu
rilor de pe magistrala din apro
piere. Alături de elevi sînt pre- 
zenți la festivitate profesorii, pă
rinții. Directorul școlii, prof. 
Constanța Chiș, vorbește despre 
grija statului nostru pentru edu
carea tinerei generații, despre mi
nunatele condiții de învățătură pe 
care le au școlarii patriei noastre 
— clase noi, spațioase și lumi
noase, laboratoare și material di
dactic, manuale gratuite. Apoi 
trece în revistă succesele elevi
lor. Procentul de promovare este 
de peste 91 la sută.

Școala, profesorii, părinții pri
mesc prin cuvîntul elevului Ne- 
goiță Mircea mulțumirile și re
cunoștința absolvenților pentru 
grija cu care sînt ajutați să se 
pregătească pentru viață.

Pe scenă apare corul, formal 
din peste 200 de pionieri. Cînte- 
cele alternează cu poezii, cu 
jocuri populare interpretate de 
zece perechi de dansatori — 
proaspeții „laureați“ ai concursu
lui artistic al pionierilor și șco
larilor din raion. Urmează apoi 
evenimentul mult așteptat — în. 
minarea premiilor.

La școala de 8 ani nr. 28 este 
prima- serbare de acest fel din 
istoria de... un an a școlii. Elevii 
în costume de munte sau de 
mare prezintă montajul literar- 
muzical „La revedere, școala 
mea dragă", care anticipea
ză momente de vacanță. Peste 
cîteva zile doar, mulți dintre cei 
de față vor merge în taberele și

ȘCOLAR
tală, pornesc în viață cu cunoș* 
tințe temeinice — ei au absol
vit clasa a Xl-a cu medii peste 
9. Împreună cu toți colegii de 
promoție ei privesc cu încredere 
viitorul : vor deveni ingineri și 
profesori, tehnicieni și muncitori 
de înaltă calificare, geologi și 
medici, vor putea să se dedice 
acelui domeniu care îi pasionea. 
ză mai mult.

...Anul școlar a luat sfîrșit. 4 
început vacanța.

M. IORDÄNESCU

REGHIN (coresp. „Scînteii“)* 
1— La serbarea de sfîrșit de am 
a Școlii medii nr. 2 din Reghin 
au participat sute de elevi îm* 
preună cu profesorii și părinții 
lor.- Profesorul Gheorghe Mireși 
lean, director adjunct al școli» 
a vorbit despre condițiile bune 
create pentru desfășurarea proce
sului instructiv.educativ. Au fost 
premiați 69 de elevi cu rezultata 
bune Ia învățătură.

premiilor. (La școalaUn eveniment mult așteptat — înmînarea 
de 8 ani nr. 28 din Capitală).

& A.U :

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii” Corul școlii de 8 ani nr. 122 din Capitală a pregătit pentru serbare un bogat program.

(Folo : Gh. Vințită)
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Ștafeta cultural-artistică

însemnări pe marginea unei consfătuiri

Și àtté așjpette importante

Margareta 
micülescü 

arils ță enleHtă

în raionul Pdiîciu și-ăîn^ 
cheiat ieri iîtnerâriul ö șta
fetă cultural-ârțiȘtipă Ofga* 
nlzâtă dé Casa tâioilală de 
cultură. Cu acest prilej â 
acut loc pè scènà câSèi dé 
cultură un băgat progfam 
artistic.

Timp de o lună ți jumS.

m va fi ç 
vremea (

Dé ciiïîtid, redacția zlamtui nostru a organizat în orașul Tr. Se- 
vérin O consfătuire, în cadrul căreia s-ati discutat probteme legate de 
buna deservire a cetățenilor. Aii participat cadre de conducere ale 
organizației, comerciale locale, ale întreprinderilor de gospodărie oră
șenească și cooperației meșteșugărești, secretari ai organizațiilor de 
bază din cartiere, deputați, membri ai echipelor de control obștesc, 
gospodine, bin discuții s-au desprins cîteVă probleme mai impor
tante, asupra cărora ne vom opri în rîndurile ce urmează.

Pârtidpanții la consfătuire au subliniat, pe bună dreptate, înfăptuirile însemnate àlé organelor de partid și de stat din fr. Sèverin îti dobiëniul edilitar-gospodăresc, grija lor pentru permanentă îmbunătățire à deservirii populației, peri- trii continua modernizare și dezvoltare a orașului. Totodată, au fost scoase in evidență și lipsuri în activitatea organelor locale.Ridicarea activității edilitar-gos- podăreȘti și a deservirii populației la un nivel din ce în ce mai înalt — sarcină permanentă a comitetului éxècütiv ăl sfătului populär orășenesc — presupune și un ajutor substanțial din partea organelor de resort regionale, îndeoȘebi în ce privește repartizarea de materiale pénttu întrețitiefea fondului dé locuințe, îmbunătățirea ttânsportdltli în comtm, aprovizionarea directă à mägaZinelöf cil produse industriale. Tocmai acest ajutor îl așteaptă gospodarii și cetățenii orașului dé Ia Sfatul populär regional Oltenia,
EVA SZABÖ 
ERNA ANCA

înfru- . i un deservi* oame* i ma- o mai lUblicUlüi con- _____ 1 cu mărfurile se gàsésc în rafturi, înlesnește iă ä mărfurilor de către clienți, Ș-â renunțat la vechile

spectacol activitatea 
noi grupe de crea- 

— avem satisfacția 
a sublinia că pă- 

din T§. Mtireș

va fi tov. Ion Pătrașeu, care lu- 
care conduce biblioteca de la zoo-

mai ales seara. Și aceasta pentru că Ultima cursă pleacă la Orele 22, exact cînd ia sfirșit programul schimbului doi. Nu s-ar putea fixa această cursă cu un sfert sau o jumătate de oră mâl tîrziu” ? Este greu dé înțeles de ce o problemă âtît de Simplă n-a putut fi rezolvată pînă acum.Și acum — despre întreținerea fondului de locuințe, Mulți oameni ai muncii din oraș s-au mutat în apartamente noi. Păstrarea, îngrijirea lor este o datorie a fiecărui locatar în parte, cît și a întreprinderii de gospodărie comunală. Pentru ca lucrurile să meargă mai bine în acest sêctor, ar fi primită cu interes organizarea, de către sfatul popular, a unor schimburi de experiență cu comitete de blocuri din alte orașe, care au reușit să întărească spiritul răspunderii colective à locatarilor pentru bunurile ce le-au fost încredințate, să reducă simțitor cheltuielile de întreținere.

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. p. Romîne : Aida — (orele 19).

CINEMATOGRAFE t Tăunul î Repli* 
blica (bd. MâghërU 2), Elenă Pavei (bd, 
6 Mattiê i4). Ädöräbile șl InltlCinôàSe : 
Sala Palatului R. P. Romîne (orele 16
— seria de bilete 777 , orele 19,30 — seria
tie bilete 773), î. C, Frlftiti (bä. 6 Martie 
16). înfrățirea între popoare (bd. Bucu- 
reștli-Noi), Grivița (Calea Grivlței - 
ifflgă podiți gâââfab), Fladără (C'alea DU* 
deșt! 22), Arta (Calea Călărași 153), Gră
dină 13 Sëptembfie (str. DOämnei 9), 
Tù ești minunată : Patria (bd. Măgheru 
12—14), Bticilrești (bd. 6 Martie 6), 1 
Mal (bd. 1 Mâi 322), öh. Ddja (Calea 
Grivlței 80), Ștefan cel Mare (Șds, Ște
fan . cel Mare, colț cu str. Lizeanu), G. 
Coșbuc (piața G. Coșbuc 1), Stadionul 
Dlnamn (șds. ștefân cel Mate), Ai-enélë 
Libertății (str. 11 Iunie), tliiriiha de 
iulie : Magheru (bd. Magheru 29) Ti
neretului (Calea Victoriei 48), Lumină 
(bd. 6 Martie 12), Volga (șos. Iile Pintilié 
61). Dracul $1 tele 10 porunci - cine- 
mascop : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (Str, Grigorescu 24) Victoria' 
(bd. 6 Martie 7), 23 AUgUst (bd. blmitrOV 
118) Libertății (str. li tUiiië 75), Gră
dina Luceafărul (Calea Rahbvei 103). 
Pjaja : Central (bd. 6 Martie 2), Moșilor 
(Caleb Mdșilof 221). PrOgräin Speciăi 
pentru copii — dimiiiëdta ! 13 Septem
brie (str. DoăfriHei 9), Noua prietenă a 
tatii i 13 Septembrie (după-amiază — 
str. pôamnêi 9), V. Röältä (bd. 1 Mai 
57), Miorița (Călea Moșilor 127). Filmt 
documentare — .rulează la cinemato
graful Timpuri Noi (bd. 6 Martie 18). 
Mamelucul : rulează la clneniatdgraflil 
Maxim Gorki (stt. 13 Decembrie 5—7). 
Căpitanul Fracasse — cinemascop : Glu- 
lești (șos. Giulești). Cereomușk’i : Cul
tural (piață Iile Pihtilie 2), B Delà- 
vrancea (bd. Libertății 70—72) 16 Fe
bruarie (bd 30 Decembrie 89). Haiducii 
din Rio Frio : rulează la cinematograful 
Alëx. Pôpov (Calèà GrlVițti 137). Tinerii
— cinemascop < 8 Martie (str. huzești 
9—11). Buniba Sabélla : rulează la cine
matograful C-tin David (șos. Cringașl 
42) Cérül n-âi-e gratii : Unirea (bd. 1 
Mai 143), Colegii : rulează iâ cinemato
grafele Alex. Sahia (Calea Văcărești 21). 
Floreasca (str I, S. Bach 2). Fetele — 
cinemascop : Grădina Unirea (bd. 1 Mai 
143). OniUl àmfibié : rulează la cinema
tograful T. Vlâdifhiréscü (Calêa DU- 
deștl 97). Crihiă fără pedeapsă : fuleaZă 
la cinematograful Munca (șos. Mihal 
Bravu 221). Pe urmele oânaei : 
Popular (str, Mătăsari 31), Lucêà* 
fărul (Calea Rahovei 118), Grădina Ll-

Lâ UniVérsitateà dlh Timișoara s-a 
deschis expoziția anuală a studenților 
de là Facultatea de arte plastice din 
localitate, StUdStlții prezintă âproâpe 
800 de lucrări — Sculpturi, picturi în 
idei Și acuarëia, gfâfiéâ, fri câtè sîiit 
înfățișate aspecte variate din viața 
nouă a patriei, precum și obiecte de
corativă.

tori mînuitori care „joacă" 
pentru prima dată împreu
nă, interpretarea e omoge
nă. Vodi dolorate, bine tim
brate, au dat viață păpuși
lor, Doar frazarea prea în
groșată, în dorința de a 
da haz personajelor, tră
dează — poate inevitabil 
— o anumită stîngăcie, ine
renta, de altfel, oricărui 
început. Aranjamentele 
muzicale ale lui Borbely 
Zoltan se integrează cü 
simț scenic și bun gust în 
spectacol.

Acest spectacol ne dă 
convingerea că teatrul de 
păpuși din Tîrgu Mureș 
și-a lărgit — prin înfiin
țarea noului colectiv din 
cadrul său . — posibili
tatea de a înscrie noi rea
lizări în activitatea sa ar
tistică, âuprinzînd Un mai 
mare număr de Spectator! 
ce așteaptă cil. bhcUrie 
spectacolele sale.

Agendă muzicală
Marți, 25 iunie, ora 2», iri sala mică 

a Palatului R.P. Romîne va avea loc un 
concert de muzică de cameră. Progra
mul va cuprinde lucrări de Bêla Bartok, 
Marcel MihalOvici, Wilhelm Berber șl 
Benjamin Britten.

Miercuri, 26 iunie, ora 20, în sala mică 
a Palatului R. P. Romîne va avea loc 
un recital de clarinet susținut de Con
stantin Ungureanu, acompaniat la pian 
de Victoria ștefăneșcu. In program : 
lucrări de Brahms, Honegger, Virgil 
Gheorghiu, Laurențiu Proféta. în con
tinuare, Elena Simtonescu, acompaniată 
la pian de Titlna Penescu, va interpre
ta lieduri de Respighi, Ravel, J. Manon, 
Hilda Jerea, Ștefan Màngoianu,

Jöi, 27 iunie, ora 20, în studioul de 
concerte al RàdiôtelèVlZiunll din str. 
Al. Popov 62 va avea loc recitalul vio
loncelistului Radu Aldulescn, ta orgă : 
Horst Gehann. In ptdgtăm : Toccata, 
Adagio și Fttga în Do major pentru 
orgă de J. S. Bach f Sonata îtl re minor 
opus 36 pentru violoncel de A. Corelli ; 
Sonata în Re major pentru violoncel șt 
orgă de J. Barrière ; RlcètCSre pentru 
orgă de J. Pachelbel ; Aria pentru Vio
loncel și Orgă de H. Purceii ; Sulta a 
Ii-a în Re major pentru violoncel și 
orgă de CâlX D’HërVelôiS ; Ptèlüfllu și 
Fugă In Ml bemol major pentru orgă 
de J. S. Bach.

Vineri, 28 iunie, ora 2Ö, In sala mică 
a Palatului R. P. Romtné va avea Ioc un 
recital de Vioară Busțlnilt de PataschlV 
Frîncu. La plan : Alexandrii SumskL în 
program lucrări de Badlî, Pagahlnl, Réné 
Driezen, Ceaikovski, Wieniawski, Vasile 
Filip, în continuare, recital vocal sub- 
ținut de Nancy Belle (Cuba). Acompa
niază Ia pian Titina Penescu. în program 
lucrări de Brahnis, Céaikovski, Proko
fiev, Hilda Jerea, J. Ôsmad, A. Ginas- 
feras, Ê. Grenet, B. Lécuonâ,

Sirnbätä. 2.9 iuhlé, Ofà 20, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat „George 
EneSCii" vă prezenta. în sala Palatului 
R. P, Romine, sub côhfiucefea dirijorului 
George Georgescu, artist at poporului, 
un festival Beethoven, eu prilejui închi
derii stagiunii 1962/1063. în program : 
Uvertura Leonora IILaj Simfonia a iX-a, 
Soliști : Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Ion Plso, MarlUJ Rlntzler.

bertățti (str. 11 Iunie 75), 
August (bd. Dimitrov ." 
lupilBr — cinehiascop : i 
matögtäfui M. Eminëseu 
nescu 127), Noaptea pe 
rulează la clnemătograful Iile Pln- 
tilie (șos. Colentina 84). Mila re
gească : rulează la cinematograful 
G. Băcovia (Șos. GiUfgiuiui 3).- Vîrsta 
dragostei s fUlëâzâ la cineiriătdgtaful 
Olga Banëlc (Calêa 13 Sëptètnbrle 196). 
Hamlet : Drumul èerli (stir. Öfüfnül 
sërîi 3ô), iaiotui : 3d Deeefiibfle (Càlèa 
Tëtentari 86), Tlhéfêffeâ lui Mâlàkovskl : 
Aurel viaieü (șos; —

TELEVIZIUNE f Orëlë 19,00 - Jtlrna- 
1U1 televlziuhil. 19.15 -* ËmiSlüHê Përitru 
tineretul școlar. 19.45 - Filmul „Lăsa
rea nopții1'. 21,05 — Seară de romanțe. 
21,35 — TeleSport. In Ihchëlêrë : Huietln 
de............ .

la îmbunătățirea deservirii publicului, Unitățile de alimentație publică sînt vizitate săptămânal de cite utiul dintre membrii colectivului de conducere al T.A.P.L., care cercetează toate aspectele, de la curățenia localului, varietatea și calitatea meniurilor, pînă lâ comportarea personalului față de consumatori. Cele constatate sînt discutate în ședințele săptămînale de lucru. Faptul că localurile au Un aspect îngrijit, că serviciul este din ce în ce mai conștiincios, vorbește de la sine despre eficacitatea acestor metode.Participânții la consfătuire au subliniat și unele lipsuri în deservirea populației. „Dacă vrei să cumperi o garnitură de mobilă — à arătat tdv. Vanda Ghelitieziii, membră a unei echipe de control obștesc — ești nevoit să alergi de lâ Un depozit la altul. într-un loc găsești șifonierul, în altă parte studioul, deoarece piesele garniturilor nu sînt depozitate împreună’*. Reprezentantul O.C.L. a intervenit și a asigurat că se vor iua măsuri pentru reorganizarea depozïtëiof, îhcît garniturile Să poată fi ridicate în întregime din același loc,„Aprovizionarea magazinelor de specialitate cu articole mărunte de 
mercerie — a spus tov. Nicolîța 
Bodescu, responsabila Comisiei de fëmei a circumscripției nr. 4 — este, de asémehea, defectuoasă. Ü- nii merceologi nu Vor să-și bată capul cu aceste mărunțișuri, care sînt, totuși, indispensabile fiecăruia".

în centru și în cartiere

täte, 1800 artiști ànïatôri 
din fărtnâțli cofésraficé, 
cortift, orchestre șl brigăzi 
artistice dé agitație âu pre
zentat, dutninica, la cămi
nele culturale din întreg ra
ionul programe artistice; 
totodată, au août loo 
Schimburi rodnice dé expe
riență.

La întreprinderea de construcții și montaje energetice 
din Capitală se experimentează un stîlp de înaltă tensiune 
din beton armat centrifugat pretensionat.

(Fôto : Agérpfès)

Ieri în țâra : Vrtmfea s-â mehțihut 
călduroasă cu cer schimbător, mai mult 
senin în sudul țârii, Locai în regiunea 
subcarpatică Șl zöriä fhUtlloăsă dë sud. 
pfeduih șl îb Moldöyä. s*âi, sënihâlat 
averse însoțite Hé descărcări electrice. 
y.'htu.1 a suflat slab pînă la potrivit din 
ședtorUl SUd-vêstic. Terriperatbrä àëru- 
lüi ta otële 14 ösclta îritré 35 grade la 
Bechetü, Băileșil. i?l Viziru $1 25 grade la 
Sulina și Mangalia.

Iri București • Vremea a fost Căldu
roasă. cu cer mai hiiilț senin. Vintul a 
suflat slab. Tëftlpératüfâ maxlthă a 
atins 35 gradé

Tihipul probabil pbhtfii zilêlé de 25, 26 
și 27 iunie In țară : Vremea se menține 
căldiiroa&ă cu cerul mai mult senin în 
sudul țării și variabil în nord. Ploi sub 
formă de averse vor cădea în regiunile 
de miinte și nordul țării. Vîhț slab pînă 
la potrivit. Temperatura stațlbnară, mi
nimele vor fi cüpriüsé între 16-20 grade, 
iar maximele între 23-33 grade.

Iii București și pe litoral t Vtémea se 
menține căldurdâsă ou éëfui măi hiUlt' 
èerilti, vîht si&B pîhă lâ ßdtrtVit. Tem
peratura staționară.

ritmul reclamat de acțiunea 
piesei, o mișcare expresi
vă a personajelor, rapor
turi clare, pe linia cönilic- 
ttiltii, itaâămițînd simplii 
șl convingător tîlcul pie
sei. Nu lipsesc nici accente 
de timor, deși le-am fi do
rit mai bogate, mai sucu
lente. Scena prinderii și a- 
runcării cocoșiihli în cup* 
for și, după aceea, în haz
naua cu galbeni este stati
că șl trădează grdba cü 
care s-a pregătit specta
colul.

Pictorul Ë. Ambruș, de
parte de a solicita îngădu
ința cuvenită debutului, a 
realizat o scenografie cs 
mărturisește înțelegere și 
sensibilitate față de arta 
teatrului de păpuși. Deco
rul este sugestiv, păpușile 
redau caracterul iiecărui 
personaj, contribuind și 
prin acest mijloc lă canali* 
zarea sentimentelor copii- 
ldt, Din păcate, desenul 
preă incardăt al feței le ră
pește din expresivitate. 
Deși încredințată undi ac-

Reîntîlnire cu păpușarii 
Tîrgu Mureș

IAȘI (coresp, „Soînteii"). — Ieri di
mineață s-â desehis lâ Iași îtt sală dé 
expoziții à cinefflâtôgrâflilüi „Vietoria" 
o expoziție ă piôtôxulüi Pélfe Hîrtô- 
peanü câte cuprinde 68 dé luctärl ■—< 
picțUfi îh üiêi și âcUârelă.

j'i Ëste de-ajuns săfaci o plimbate pe x străzile bine întte- tlâüte âIé Sevet,i- /nulul pentru ä nSremarca aspectul modern al unită- b țjior comerciale. Se vede limpede că aici există o concepție de ansamblu asupra î-’.f musețării Orașului, îmbinată cü alt obiectiv important — dr-’ rea civilizată, promptă a < nilor muncii. Reamenajareâ gazinelor Urihărește, evident, i bună informate ă | ‘ 'sumator în iegätür; ce se găsesc I“ alegerea directăfundale ale vitrinelor, cate împuținau lumina în localuri, mărfurile sînt aranjate cu gust, a fost adus mobilier din mase plastice, tub de metal și sticlă, s-a introdus iluminatul fluorescent,„Avem 33 de unități noi și le-am reamenajât pe cele véchi — a spus în cüvintul său, töv. Mihai Müntiü, șeful séctiëi comerciale a sfâttilui popular orășenesc, Ne orientăm în ultima vferne spre createa de magazine Specializate, uhde cumpărătorul găsește un sortiment mai larg de mărfuri. Pînă acum avem zece asemenea unități".Am vizitat cîtéva magazine. In cel de perdele poți cuprinde dintr-o privire toate modelele existente în rafturi ; mostre din materialele

respective sînt expuse pe panouri colorate. La magazinul specializat de încălțăminte cumpărătorul găsește O adevărată expoziție a acestor produse, De-a lungul pereților se înșiruie Vitrine, În care sînt ex- pUSe Modele felurite, într-o gamă Variată de culori și numere. La fel, datorită sistemului de expunere deschisă à mărfurilor, în spațiosul magazin de confecții îți poți alege singur, direct, articolele de care âi nevoie.Ca și în multe alte orașe din țară, metodele rapide de deservire se extind si ia Tr. Severin, In 163 din cele 167 de rhâgazine existente în oraș s-a introdus desfacerea mărfurilor cu plata direct, la Vînzător, în 10 unități se practică expunerea deschisă a mărfurilor,, iar recent s-au deschis și un magazin alimentar cd autoservire, un bufet expres cu o secție „Gospodină”; a început Să.se aplice metoda deservirii cetățenilor la domiciliu cu produse lactàtê. „Cu toate acestea — à afătât în cadrul consfătuirii tov. . I, Popescu, directorul organizației comerciale locale — nu am reușit să asigurăm întotdeauna o cit mai mare Varietate de mărfuri. îtt momentul de față rie lipsesc unele din celé tnai Solicitate numere de Sändäie bărbătești de pantaloni subțiri. Unele modelé de tricotaje din fire sintetice, Am propune extinderea Cît mai grabnică, și în sectorul de produse industriale, a aprovizionării directe a rtiägäzlrielöf, metodă folosită cu succes în aprovizionarea u- nităților alimentare’',Controlul și analiza activității comerțului, devenite mijloace permanente de lucru, contribuie mult

tierelor atenția cuvenită din toate punctele de vedere ? Cei care au luat cuvîntul au subliniat că mai sînt multe de făcut în această privință. „în toamnă a început construcția unui complex alimentar pe stradă Cicerone — a spus tov. Ma
rin Răxhitan, secretarul organizației de bază de cartier nr. 4. S-au înălțat zidurile. De o jumătate de an, însă, lucrările au fost lăsate baltă. De ce se tărăgănează âcëâs- tă construcție atît de necesară?" Alți vorbitori au semnalat necesitatea înființării în cartiere a unor centre ale cooperației meșteșugărești cu secții de frizerie, croitorie, dé réparât încălțăminte, instalații sanitare și electrice. „La întîlniriîe pe care le avem cu cetățenii — a completat deputata Miâ Popescu — se Vorbește despre Utilitatea unor noi centre de distribuire a petrolului în unele cartiere. De asemenea Sînt necesare aici unități de pape- tărie și rechizite școlare”.Toate àcëSte defecțiuni Sîhț cu- llöscüte de gospodării orașului. Ëi iiitențîoiiează să se ocupe de înlăturarea lor, dar mai tîrziu, Cetățenii sînt însă, pe drept cUVînt, de părere că lucrurile se pot rezolva fără tărăgănare.

alb, oile negre...

„-J-. Cartierele se dez-voltă după linia irbanistică a ceri* JjJTJ^S~^rȚTȚi irului. Despre gri* Kri I I I i L J il I a gospodarilor lo- . ' ca^ fata dc cartie-re — unde s-au construit școli, s-au înființat magazine — au vorbit triai mulți participant lă Consfătuire. Dar se acordă oare dar

in fotografie : O scenă din filmul „Adorabile și miricinôase", pro. 
dtieție a stuaioUrilor italienii, cé rUlfeäzä îricepînd de azi pe ecranele cine
matografelor din Capitală.

Printre probie- mele importante rUKlIZ discutate lâ con-1 sfătuire se înscriu'I ztSvLi transportul în •"Vgytiù: ' comun și păstrarea fondului dé locuințe.Tot mai mult solicitate dé cetă* țerii, autobuzele care circulă în Ofaș cu greu mai fac astăzi față cerințelor. „Dar chiar Cu numărul actual de mașini s-ar putea asigura transportul în comun în cotidiții corespunzătoare, dacă munca ar fi mai bine organizată și s-ar respecta cu strictețe graficul — a spus töV. S. TrUșcUlescU, maistru la Ü* ziriëlë rtiecâriice. Pentru cei ce Iu* crăm la sectorul întii, cel triai îh- depărtat de oraș, e o adevărată problemă să prindem autobuzul,

din
„Punguța cu doi bani“ de 

Viorica Filipoiu și Veroni
ca Porumbacu, după Ion 
Creangă — înscrisă pen
tru calitățile eale educative 
și scenice în repertoriul 
multor teatre de păpuși ■— 
prilejuiește un nou succes 
Teatrului de păpuși din 
Tîrgu Mureș. Participarea 
vie, pasionată a copiilor în 
tot timpul spectacolului de
monstrează odată în plus 
că folclorul, basmul r&mîn 
o sursă încă neepuizată 
de desfătare artistică șl, 
în același timp, de învăță
minte pentru copii. Șl a- 
ceasta mai ales atunci 
cînd scriitorii care șl-au 
propus a le valorifica nu 
procedează la o dramati
zare mecanică cl, prlntr-un 
proces de preluare crea- 
.tears, le adîneesc și îmbo
gățesc sensul social și u- 
man, neomițînd a-1 face a- 
propiat modalităților sce
nice proprii teatrului de 
păpuși.

De altfel noua premieră 
— prilej de reîntîlnlre cu 
păpușarii din Tîrgu Mureș 
—- reimpune atenției noas
tre caracteristicile distincte 
ăle acestui colectiv, înfiin
țat printre primele în țara 
noastră ; consecvență și 
simț de răspundere ideolo
gică în orientarea reper
toriului, din care nu lip
sesc, alături de spectacole 
din patrimoniul folcloric, 
și piese inspirate din viața 
contemporană, din preocu
pările actuale ale copiilor; 
rîvnă în a cerceta posibili
tățile genului, prin înscenă
rile experimentale pentru 
adulți „Burghezul gentilom“ 
de Molière, „Regele cerb(< 
de Gozzi; modalități artis
tice variate, diferind de ia 
piesă la piesă și determi
nate în mod organic de 
text ,avînd însă, ca tră
sătură comună, specificul 
„păpușăresc“.

Revenind la ultima pre
mieră, „Puhgüjà du doi 
băni“, pe lîngă consemna
rea momentului festiv — 
teatrul inaugurează cu a- 
Cest 
unei 
tôrl 
de 
ptișarii 
ne-ău prezentat un specta
col bun. Regizorul Pâül 
Antal asigură spectacolului

ți ghicit, e vorba de tipar, în ca- 
tgTTR de față de carte. între cîmp
rVvA ■ '................' ~?..... y- și carte se părea, altădată, că nu există

aha legătură dealt această veche ghici- 
_ 3 »GV toare. Poșta ultimei săptămîni ne-a adus

-'-''*7 Ï Ă hTM 1 iîkl 11 lnsă numeroase dezmințiri:
* ( Il DI U M i fii 11 |î0*4 „Acum, în vară, biblioteca s-a mu-

)lli nr Inii tat pfcîmp“■ÄSfcylll 1111 111 Ill Aceste cuvinte, desprinse din scri
soarea corespondentului A. Boboc din 

Leordeni, tălmăceso foarte bine tîlcul mai tuturor scrisorilor pe care le pri
mim acum, în vară, în legătură cu activitatea bibliotecilor sătești „Aici, pe 
cîmp —, ne setie corespondentul din raionul Topoloveni — au loc scurte pre
zentări de cărți, sé citêsô în grup mici capitole, care reamintesc colectiviști
lor cunoștințele însușite Iarna, în cercurile învățămîntului agrozootehnic. în 
luna mai s-au desfășurat opt astfel de acțiuni : cum păstrăm apa în pămînt, 
despre cultura porumbului, a cartofului și altele, la Care au luat pârte peste 
250 dé colectiviști".

Acestea s-au petrecut în comuna din Argeș, unde biblioteca este bine a- 
sortată, dat să vedeți cë s-a întîmplat în alt colț al țării, în comuna Făcăeni.

„Zilele trecute a sosit lâ gospodăria colectivă — né scrie corespondentul 
Constantin Frîncu — librăria volantă a raionului Fetești, Era pe seară, toc
mai cînd colectiviștii se întorceau de la prășit. S-au strîns cu toții în jur. 
Tôv. Niéolaé Cațeloiti, șeful brigăzii de tractoare nr. 8 dé la S.M.T. Făcăeni, 
a cerut imediat manualul tractoristului și alte cîteva cărți. Petre Bunciu a pus 
mîtta pe o carte despré apicultură t el este colectivist, se ocupă de stupina 
numărul unu a G.A.C. „Progresul". Fiecare și-a cumpărat ce îl interesa — și 
îi interesau mtiltë —•' așa îneît la sosirea tovarășului Gheorghe Bănică, șeful 
contabil, care venise să ia cărțile pentru biblioteca sătească, multe dintre ele 
erau de acum gata alese de colectiviști".

Nu-i nimic, să nădăjduim că mai vine o dată librăria volantă și mai 
aduce cărți, să fie de-ajuns și pentru bibliotecă.

MRatele transmise dë corespondenți despre biblioteci, părerile lof dés- 
pre diferite cărți, inclusiv literare, sînt foarte interesante ; există însă 

un subiect în care ëi se dovedesc șl mai tari. Tot măi des apare în Scrisorile 
lor imaginea unui Om — de obicei 0 femeie — care merge dintt-un loc în- 
tr-altul al cîmpului, „ca o sfîrlează", cum ne scria un corespondent, și care 
poartă cu Sine ceva din povara plăcută a științei șl culturii ! cărți. Fstd 
bibliotecara.

Să dăm aci glas uneia dintre ele, învățătoarei Maria Cică, bibliotecară 
voluntară și corespondentă voluntară. Nu é ușor s-o cităm, pentru Că lïe-à 
trimis, despre activitatea bibliotecii din Babșa, nu mai puțin de 22 de pagini 
mari, toate cu privire la acțiuni concrete sau inițiative în pregătire. La scrie
rea acestui vast și interesant material a ajutat-o și soțul ëi, învățătOf și él, 
bibliotecar și el ; dar, după cum precizează Vasile Cică, „lâ semnat, câ bi
bliotecară șefă, are întîietate și drept doar ea".

După cë Hé istorisește Cum a ajuns biblioteca să cuprindă în faza ei 
întregul sat — la asta aU ajutat secretarul organizației dë partid, președintele 
colectivei, toți Oamenii de frunte ai comunei, care nu ntimăi că au Sprijinit 
diferite acțiuni dë masă, dar s-au dovedit ei înșiși cititori activi scri
soarea spUnë :

„Prin âprilie he-am izbit dé-o mare greutate, care întf*ttn fel ne bticura, 
pentru că își trăgea izvorul din hărnicia oamenilor. Nü mai Veneau după 
cărți, fiindcă se ducèau la lucru pe cîmp și nu mai aveau timp decît în Zi
lele cele mai ploioase. Văzînd acest fapt, ne-am hotărît să hé mulatri Și hol 
pe cîmp. Adică să organizăm acțiuni scurte, interesante, atractive, acolo pé 
ogoare, numai în pauze. Temele erau alese după Iticiărilfe pe care le execu
tau colectiviștii în momentul acela“. Campaniile agricole au de departe rolul 
principal, dar asta nu i-a împiedicat pe săteni să fie preocupați și de alte 
evenimente politice, științifice, culturale. într-o pauză li S-a relatat despre 
zborul navelor cosmice.

TOJ U lipsesc nici accentele critice. După ce descfle suocëstii unor audiții 
colective de radio, corespondenta ne Scrie l „Consider insă că ăf ttebril 

să ontnpăiăffi pentru cabana de la grădină un radio cu tfätisistori, Öä putém 
àvéâ UU âstfêl de aparat și pentru cîmp, să Însoțim diferite acțiuni cU 
muzică".

Activul de bibliotecari a, organizat cicluri de lecturi — de pildă dëSpfé 
legumicultură —* axate pe problemele fiecărui sector al colectivei, dar n-a 
uitat că lecturile sînt și un mijloc dé a stimula cititul MdlOidUăl. în această 
perioadă, deși oamenii lucrează de zor, mulți. dintre ei au luat acasă cărți și 
broșuri aduse de bibliotecari. S-au făcut biblioteci mobile. Acum se organi
zează ö bibliotecă a grădinii, iar „bibliotecar 
crează aici, fiul batonului Pătrașeu Ion, 
tehnie dé peste doi ani dé Zile“.

Cum s-ar zice, cititul și răspîndirea cărții au devenit o tradiție din tată 
în fiu. Cârtea, tu asemenea comune ca aceea din raionul Lugoj, nu inâi e 
pfèocUpaféa doar à cîtOrva cărturari care Călită „să introducă“ cititul în 
masa țăfântldt ; învățătorii din Babșa au reușit să atragă în dcțitlilile dë taS- 
pîndire a cărții pe sătenii înșiși. O carte despre îngrășămintele organice le-â 
fost prezentată colectiviștilor de brigadierul Ion Bot, două cercuri de lectură 
ale femeilor Sînt conduse de cititoare fruntașe etc.

găsit șl forme agitatorice, lozinci adaptate specificului sătesc. La 
spectacolul brigăzii artistice, un colectivist iese în față șî-i trage cu foc 

o strigătUră ■. Ieri, cînd slugăream mai toți, / La bogâți, hapsînl și hoți I Nu 
aveam de viață parte, / Ce să mai vorbim de carte I I Dar veniră vremuri 
nôi. / Muncind, scăpăm de nevoi / Și avem acum de toate, / Avem cărți și 
avem parte.

Unele din lozinci ar putea părea exagerate : de pildă, expoziția organi
zată în comună cu cărți despre porumb a. căpătat, din partea entuziaștilor 
bibliotecari, titlul „Porumb mult se Obține citind mult“. Dar sătenii, fi
rește, au priceput tîlcul adevărat al cuvintelor : nu e vorba de a înlocui 
munca prin Citit, ci a-i spori roadele cu ajutorul științei.

Am păstrat, pentru sfirșitul rîndurilor de fața, cuvintele cu care de fapt 
începe scrisoarea bibliotecarilor — premiați la mai multe concursuri — din 
Babșa-Lugoj. Scrisoarea care înșiră atîtea inițiative poartă, drept titlu, cu
vintele : „Nu ne vom opri...".

SERGIU FARCĂȘAN

Magazine moderne — 
deservire exemplară
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Fotbal j?. P. Romînă-Danemarca 3-2y

La ora cină citiți aceste rtndurl vă 
ieste cunoscut, fără îndoială, rezultatul 
meciului de fa Copenhaga, de unde 
echipa noastră, ctștlgtnd cu 8—3 me
ciul cu Danemarca, pornește la drum 
cu e zestre prețioasă pentru focul retw 
'de fa București șl deci ou șanse mari 
'de a păși mal departe spre calificare 
în turneul olimpic. Fără îndoială că o 
victorie în deplasare își are valoarea el, 
cu atît mai mult cînd este vorba da 
tm meci tur-retur.

La puține minute după ce arbitrul 
elvețian Guinard fluierase sfîrșitul par
tidei, în cabina jucătorilor noștri dom
nea, se înțelege, bucuria 
rfa obținută.

Cu cîteva ofe înainte 
partidei, cei peste 60 000

mul șl concentrează tot jocul pe cen
trul terenului, unde Manolache este 
bine păzit de apărătorii echipei gazdă. 
In plus, aripa Varga-Pîrcăfab nu des
fășoară obișnuitele lor acțiuni ofensive. 
Jucătorii danezi își revin șl în minutul
18 obțin egalarea. Nunveiller 111 comi
te un fault în apropierea careului de
19 metri. Apărătorii noștri fașă un cu
loar prea mare prin care Bruun șutea-

Prin telefon «Is la trimisul nostru

pentru victo-

de începutul 
________ , de spectatori 
își și ocupaseră locurile în tribunele 
stadionului „Idrotsparkenâ. Pe teren 
apar cele două formații. Fotbaliștii ro- 
mîni sînt primiți cu vii aplauze. Începe 
jocul. Danezii își îi -urajează echipa 
frenetic, căutînd parcă Să dezmintă așa- 
zisul calm temperament nordic. Strigă
tele de „helah și sunetele de trompete 
ne amintesc de suporterii rapidiștl de 
la noi. lată însă Că după trei minute 
stadionul se cufundă în tăcere, căci fa 
o acțiune ofensiva a echipat noastre 
mingea trecută fulgerător de Pircăfab 
la Constantin este reluată imparabil ou 
capul dé acestă din urmă în colțul 
porții : 1—0. Iureșul la poarta 
apărată de Sorensen continuă. In 
această perioadă, atacanții danezi viii 
des în ajutorul apărării lor, care este 
mult hărțuită de înaintașii romîni. Pă
cat însă că atacanții noștri slăbesc rit-

ză puternic, fără ca Datcu să mai poa
tă interveni i 1—1.

Gazdele încep să imprime jocului 
mai multă combativitate, folosind în 
special cele două extreme, pe care apă
rătorii noștri reușesc cu greu să le o- 
prească din incursiuni.

Trebuie remarcat faptul că în prima 
parte a jocului, deși au realizat unele 
combinații reușite, înaintașii noștri nu 
au tras decît cinci șuturi fa poartă. 
După pauză, rominll încep jocul pu
ternic. Dominăm. La o lovitura de cor
ner, executată de Pircăfab, Manolache 
urmărește atent șl înscrie cu capul. Ri
postă jucătorilor danezi este foarte vi
guroasă. La un atac al echipei gazdă 
Sé produce învălmășeală în careul for
mației noastre. Ün jucător danez acuză 
fault și arbitrul acordă cu ușurință O 
lovitură de la 11 metri. Transformă 
Enoksen. In această repriză, Manolache 
este mult mai activ. Păcat însă că 
el nu reușește să finalizeze rinele 
aCțltini. că în minutul

64 Haidu demarează pe tușă, dri
blează doi adversari și pasează lui 
Varga care șutează puternic. Porta
rul danez nu poate reține și respinge 
balonul în picioarele lui Manolache 
care îp. trimite fulgerător în poartă în
scriind cel de-al treilea punct al echipei 
noastre. In ultimele 15 minute, danezii., 
fac mari eforturi pentru a restabili situa
ția. Portarul nostru Datcu se remarcă a- 
părînd cîteva șuturi puternice ale lui 
Enoksen și Madsen. In minutul 86, un 
contraatac al echipei noastre purtat de 
Haidu este respins în ultimă instanță de 
mijlocaștd centru Eliasen. O fază critică 
la poarta echipei noastre în minutul 87 t 
Datcu e depășit de balon, dar Koszka, 
fiind bine plasat, respinge de pe linia 
porții.

Meciul se termină cu un rezultat fa
vorabil echipei romîne : 3—2. La 3 no
iembrie, fotbaliștii romîni și danezi se 
vor întîlni din nou fa București pentru 
meciul retur. La sfîrșitul partidei am so
licitat președintelui Federației daneze. 
de fotbal, Ebbe Schwartz, care este tot
odată și vicepreședinte al F.I.F.A., o a- 
prederè asupra partidei, lată ce a de
clarat acesta ! „A fost un joc de bună 
valoare tehnică în care rolul principal 
l-a avut echipă romînă. Jucătorii do. au 
dovedit o pregătire măi bună decît cei 
danezi. Au acționat mai iute șl au reușit 
să-și impună jocul".

Conducătorul delegației romîne, iov. 
Gh. Popescu, președinte ăl F.R.F., apre
ciind rezultatul formației noâstte, S-a re
ferit totodată și fa unéle slăbiciuni ma
nifestate de jucători pe parcursul meciu

lui, subliniind fap
tul că, dacă pe lin
gă jocul lot con
structiv, înaintașii 
ar fi tras mal 
mult fa poartă, sco
rul ăf fi putut fi 
mult mal conclu
dent în favoarea 
noastră.

La paralele i execută Gh. Tohăneaiiu

Întrecerile din ca
drul „Cupei Sportul 
Popular“ fa gimnas
tică au continuat 
ieri dimineață în 
sala Dinamo prin 
desfășurarea etapei 
a 11-a, care avea să 
desemneze pe cîști- 
găto'ii acestei com
petiții menite să ve
rifice gradul de pre
gătire a gîmnaștilor 
și gimnastelor noas
tre fruntașe în ve
derea viitoarelor în- 
tîlnirl internaționale. 
Un fapt îmbucu
rător este acela că, 
alături dé sportivii 
consacrațl care s-au 
comportat, în gene
ral, la Valoarea lor o- 
bișnultă,..evoluția ti
nerilor a lăsat o 
bună impresie, do
vedind că ei se află 
pe 0 linie ascen
dentă. Comportarea 
gimnaștilor noștri 
fruntași în cadrul a- 
ceStei competiții a 
dovedit o bună pre
gătire.

Iată ordinea primitor clasați la Mdivl- fete : 1) S. Iovan, 2) A. Iolwscu, 3) U.
dual compus : băieți : 1) P. Miclăuș, 2) Foreceanu, 4) E. Tutan, 5) A. Moldoveii- 
A. Hadar, 3) A. Szifaghi, 4) Gh. Tohib nu> G- ^boșan. 
neanu, 5) Fr< Orendi, 6) D. Simionescu; A. CONSTANTIN

Plecarea unor reprezentante ale femeilor din țara noastră 
la Congresul Mondial al Femeilor

Duminică au mai plecat la Moscova 
pentru a participa la lucrările Congre
sului Mondial al Femeilor, care se des
fășoară în zilele de 24,—29 iunie, 
scriitoarea Lucia Demetrius, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al Femeilor, 
Georgeta Dumitru, președinta Comite
tului orășenesc al femeilor — București, 
Veronica Cărăușan, președinta Comite
tului regional al femeilor Maramureș, 
Iulia Pașca, inginer, directoarea Fabri
cii de tricotaje pentru copii din Timi
șoara, muncitoarea fruntașă Catinca Mi- 
halache, de la Fabrica de postav-Bu- 
huși, Maria Nistor, președinta gospodă-

riei agricole colective din comuna Plo- 
peni, regiunea Dobrogea, și candidata ! 
în științe Marieta Nicolae, cercetător 
principal la Institutul de fizică atomică- 
București.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față membre și activiste ale 
Consiliului Național al Femeilor.

A plecat, de asemenea, la Moscova 
pentru a participa la Congresul Mon
dial al Femeilor Sanda Rangheț, secre- - 
tar al Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R. P, Romînă, în cali
tate de membră a delegației Consiliului ): 
Mondial al Păcii. (Agerprea) ;

a apărut „Lupta de clasa“ nr- 6-1963

Numărul 6, pe luna iunie 1963, al 
revistei „Lupta de clasa“ conține ur
mătoarele articole : „Aspecte actuale 
ale dezvoltării industriei construcțiilor 
do mașini“ de SERGIU BULGAKOFF, 
„Din experiența muncii politico-ideolo- 
gice în rfndul'ile intelectualității" de I. 
MITRAN, „Ecologia și practica“ de M. 
HAMAR, „Contribuția televiziunii la 
dezvoltarea culturii teatrale" de VA
LENTIN SILVESTRU. Revista publică 
și un grupaj pe tema „Creșterea rolului 
cadrelor tehnice în producție“, care cu
prinde articolele : „Ridicarea continuă a 
pregătirii tehnico-profesionale a maiștri
lor și inginerilor" de N. IORGA, „Mun
ca de concepție, la un nivel tot mai
înalt“ de I. PUVAK, „Cercetarea știin
țifică în uzină" de C. SAVA, „Maistrul, 
organizator șl conducător al producției“

de B. OLTEANU, precum și articolul 
„Manualele pentru învățămîntul țehnio 
și profesional" de MARIN RADOÏ.

Rubrica „Din mișcarea muncitoreas-'--' 
că internațională“ cuprinde „Raport 
la cel de-al XH-Iea Congres al Ê.C.,^., 
din Argentina“ de VICTORIO CODO- . 
VILLA ; la rubrica „Critică și biblio- ' 
grafie“ sînt publicate articolele : „O 
operă remarcabilă a marxismului crea- " 
tor" (45 de ani de la apariția lucrării = f 
lui V. I. Lenin: „Sarcinile imediat ale - 
Puterii sovietice“) de M. PÄXÄLU- —, 
TÄ, „Democrația burgheză — iluzii și:, .. 
realități“ de ANITA NASCHITZ.

Acest număr mai conține nota „Ur- ‘ 
mări social-economicc ale automatiza-' ' 
rii în S.U.A.“ de L. NICOLAE și ru-->- 
brica „Pe urmele materialelor publi- 
cate".

"A”,'

La regatele cSe la Hanovra

i. margineanu

Minutul 64. 
Varga a șutat, 
Sorensen, porta
rul danez, n-a 
putut reține și a 
respins pînă Ia 
Manolache cate, 
după cum sê ve
de îh fotografie, 
a reluat puternic 
în plasă, înscri
ind cel de-al 
treilea gol al e- 
chipei noastre.

(Telefoto : 
AGERPRES)

în garni
© 4 OÔO de spectatori au aplaudat sîm

bătă Séatà pé stadionul Dinamo Victoria 
cu 14^8 realizată de pugiliștii clubului 
bucurește.an în tradiționalul meci eu co 
legii lor de sport de la Sempre Avanti 
(Bologna), în cea mai atractivă întîlnire 
campionul nostru la cat. ușoară I. Miha- 
lik a terminat la egalitate cit Bruno de 
Pace, un boxer curajos, perseverent în 
àtàc. Decizia a fost pronunțată cu 2—1 
(Chifiâc Și Martinelli au înscris în bu
letine „egalitate", iar șchiopu l-a văzut 
învingător pe Mihalik). Adevărul este 
că boierul nostru â avut la Șfîrșlt Un 
ușor avântăj datorită unei: tehnici supe-' 
rlOate, In schimb M. Dumitrescu â pri
mit,., în dar din partea juriului decizia dé 
„meci nul“ în partidă cu A. Mătațjlltilo. 
în iod să.iupte așa eum a făcut-o în ulti
mele ieșiri internationale, Dumitrescu a 
fugit fot timpul evitînd contactul .cu ad- 
VërsafUl. Din echipa dinaniOViStă o bună 
comportate au avut Davideseu, Batiu, 
Birșu, ö, Gheorghiu și Crüdu, Ö adevă
rată revelație a constituit evoluția lui C, 
Stănescu, càre a aVüt céa mâi dificilă mi
siune, încrucișînd mănușile cu campionul 
Italiei, Peri. Stănescu a stăvilit deseori 
atacurile italianului cu directe de stingă, 
pièrzînd numai în finalul meciului cînd . 
Peri s-a împils, (După càlcülêlê noastre 
Peri ä CiȘtlgat là 1 punct diferență : 
60—58). Cu multă ardoare și-au disputat 
șansele „semigreii“ D. Ghêorghiü șj. Ă, 
RoSatö, care au făcut o adevărată riSipă 
dë énergie, Decizia jUriütlii : 'éçjâjîtâte. 
BôS'ètii ițâiiefd .Urmează să mai éVôliiêze 
là CfâiOVa, Galăți Și la ConStânțâ.

© Afflâtôrii Se böx BUOtirdȘtOfli Vor 
urmări Se lâ 25 aüfpist UP interesant 
turneu internațional la éâré aü fost in
vitați să pârțieipe plipiliști de Valoare 
din Ü.R.S.S., R. D. Germană, R, P. Un
gară, R, P, Polonă, R. F. Germână, ÎU- 
gosîâvlâ, R. P. Bulgaria. R. S. CehosiOVa-

ringului
că și alte țări. Turneul se va desfășura 
individual la io categorii de greutate și 
Vă cuprinde trei reuniuni.

® Turneul final a| campionatului re
publican de box nu va avea loc în CurSUl 
acestei luni, fiind amînat pentru septenu 
brie, vor participa echipele steaua, sanu 
pioana tarii, Progresul București, Dinamo 
București, Dinamo Craiova, Voința Buctu I 
rești, Metalul Bocșa Romînă, Muscelul 
Cîmpulunq Muscel și C.-S,M. Cluj.

© La sfîrșitul acestei săptămîni vor 
avea loe două reuniuni internationale ! 
la Brăila së V6r’ infllfii dUiîilnieâ 3Ö iUpiê 
echipele de tineret alo it P.- Kamine 
iugoslaviei, iar vineri in Capitală 
dispută partida Mëtâlul BliCUrești 
Traktor Schwerin (R. B< Öeföianä),

ö Campionul european de böx ... 
categoria mijlocie, maghiarul Laszlo 
Papp a fost aeoeptât ca șalanger ofieia! 
la titlul mondial deținut de nigerianul 
Dick Tiger, se. proiectează ca întilnirea 
să aibă loc in toaiîihă ia New York, fn 
cufsuj lunii viitoare Bick Tiger tși va 
pune titlul in joe la Ibadan (Nigeria) iu 
fața americanului Gene Fullmer,

PAUL ÔŒIALBI

î sa £ © *
9 în Studioul de concerte al Radio- 

televiziutiii din Capitală à avut loc du
minică după-amiază primul concert dat 
de Corul de copii al Radioteleviziunii 
din R. P. Bulgaria. La concert au par
ticipat Ion Pas, președintele Comitetu
lui de radiodifuziune și televiziune, 
muzicieni și un numeros public. Au 
fost de față Ivan Kinov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, și membri 
ai ambasadei. Formația corală de copii 
condusă de Hristo Nedealcov a inter-

an a t 11 ...J •
pretat diferite lucrări aparținînd com- -• 
pozitorilor bulgari șî romîni.

© La Bacău s’-a deschis duminică o ex- 
poziție cuprinzînd 1Ö0 lucrări de arte. .., 
plastice și 30 modelé de cusături și țe- 
saturi de artă populară realizate în.a- 7 
nul școlar 1962—1963 de elevii .Școlii'- 
populare de arte plastice din locali—-" 
täte. în cartea de impresii a expoziției,'-sq 
numeroși vizitatori au apreciat tâlefitul,<3 
și priceperea artiștilor amatori, care. 
sînt muncitori și funcționari din între- ’ 
prinderile și instituțiile orașului Bacău.

9> 
së

ia

TELEGBAME EXTERNE

sportivii romîni au clștldat 9 profte
Duminică conctirenții 

romîni au terminat în
vingători în probele de t 
1000 m caiac (du
blu) Ivanov - Nicoară 
4’06’’7/10 ; caiac ștafetă 
4x500 m R. P. Romînă 
8’02’’9/10 ; eanoe (1 0Ô0 
m) Iacovici - Sidorov 
4’21’’l/10 ; canoe .(1 000 
m ■— echipe) R. P; Ro
mînă _ 4T8”5/10. Co
respondentul agenției 
S.I.D. din R. F. Germa
nă remarcă în cronica 
sa că sportivii romîni au 
lăsat la Hânovră o ex
celentă impresie.

HANOVRA 23 (Ager- 
pres). — Sportivii ro
mîni s-au GomportM re- 
mârëâbil în rêgatele de 
la HanöVfa (R.F.G.) la 
care au participat unii 
dihtre cei mai butii ca- 
noiști și caiaciști din 
lume. Reprezentanții R. 
P. Rtmiîhe au cîștigat 9 
din cele 16 probe dis
putate. Sîmbătă în pro
ba de caiac simplu (500) 
Vasile Nicoară a termi
nat victorios în l’56’’9/10 
urmat de Aurel Vemes
cu l’57”4/10. 
și AfiâstâSescu

Vemescu 
au cîști-

gat proba dë caiac du
blu 1’47’5/10 înaintea 
altui echipaj romîn : At- 
timoV - Kontolenko — 
l’48’’6/Î0; La caiac de 4 
echipajul țării noastre 

' (Nicoară, Ivanov, Arti- 
mov, Kontolenko) s-a 
clasat pe primul loc în 
proba de 1 000 m reali
zed 8T8”3/10. Pe locul 
doi a sosit echipa R. F. 
Germane. La canoe au 
învins echipajele noas
tre în cursa de 10 km : 
Calinov-Lipalit (dublu) 
4§’S2,s9/10 și la simplii 
IgoroV — 54’33’’2/10.

Ru&biștîi au luat vacănță
Pfifiia parte â càmpiôfiâtülüi de rugbi precară pe café o âü în clasament, au 

s-â încheiat ieri, dàr nü făîâ âiirprize. ' echilibrat repede joetil și pînă la pauză 
îh categoria âfceștora poâté fi iiiclus,_  t poate fi inclus, aü înscris 10 puncte din două încercări 
de pildă, rezultatul de egälitäte (9—-9) transfôf-matê. Buctlrâștenii au termihat ■ -T 1___ 1_ - - •-.. — __1 d • I â C I ■ a '1 .••.»• il. 1 î

pină lâ titttiă vietbfioși cu sôôftil de

Atletism Intîlnirea internaționala 
de la Oradea

ORADEA (prin telefon). — Cîteva 
mii de orădenl au luat loc ieri în tri
bunele stadionului Gtlșana dornici să 
vadă fa lucru pe cele mai bune atlete 
din echipele R. P. Bomîne și R. P. Po
lone. Așteptările le-au fost satisfăcute 
pe deplin. Ei au fost martorii Untii a- 
devărtiijuffl, atletic, iii cadrul căruia, 
„vedetele“ șt-âil confirmât dîh plin ca
litățile, reâliZînd cîteva performanțe de 
valoare internațională. Astfel Maria 
DiaconescU a aruncat sulița la 53,30 
metri, Maria Piatkowska a realizat 10,8 
secunde fa 80 m garduri. Lia Manoliu 
52,16 m fa disc, Ana Sălăjan 15,81 m la 
greutate, Elzbietâ Ktzeslnska 6,6 m fa 
lungime, Viorica Viscopoleanu 6,03 fa

lungimé, Szyroka 11,6 la suta de metri, 
Iofanda Balaș 1,76 m și îasoșfava Bie- 
da 1,72 m fa înălțime (record polonez).

Fiind obișnuiți cu constanța sărituri
lor de peste 1,80 metri ale îolandei Ba
laș, sîlttem datori cu explicația rezulta
tului ei de duminică. Accidentată fa 
genunchi în cursul zilei de sîmbătă 
cînd a sărit 1,88, Iofanda a fost la Un 
pas șa tiu poată participă. CU efotturi 
vrednice dë à fi subliniate èa a Sărit 
totuși, dar numai atît cit i-a fost nece
sar pentru victorie. întrecerea pe echi
pe a fost cîștigață de formația poloneză, 
cu scorul de 67—50 puncte.

R. VILARA

Agențiile de presa transmit
Cu prilêjul unui Concurs de atletism 

desfășurat lă Moscova^ fondistul sovietic 
Viktor Baikov a stabilit un nôu record 
mondial în proba âé 3Ô km cü timpill de 
lh34’32“2/i0. Vechiul record mondial era 
de lh34’33“l/10 și aparținea belgianului 
Vanderdriessche.

*
Turneul international de polo pe apă 

de la Strassbourg a fost cîștigat de echipa 
FerencVarös Budapesta care în meciul 
decisiv a învins cu scorul de 6—2 pe 
Mladost Zagreb. Echipa franceză StrasS- 
bourg s-a clasat pë locul trei, iar S,U; 
Viens a ocupat locul 4.

în turneul international de fotbai de 
la MiiahO èéhlpa F,C. Milano, campioana 
Italiei, a învins cu categoricul scor de 
4—6 (2—Ô) echipa brăziliăhă F. C. San
tos. Cei trial briri jiibător al echipei Mi
lano a fost însă brazilianul Altafini care 
a marcat 2 puncte.

★
în penultima zi a turneului internatio

nal de polo pe apă de la Leipzig echipa 
Iugoslaviei e învins cu scorul de 3—2 
echipa R. P. Romînè. R. D. Germană a 
Qțcut meci egal ; 2—2 cu R.S.S. Gruzină.

în meciul de atletism de la Cracovia 
dinttê ëchipëlê niasëtiliiiè âle R, P. Po
lone șî Italiei, după priffla zi Sedtiil ëstè 
de 62-^43 iii faVôàrea gàzdèlbt;

W
Dtithinibă s-a .dat stàrtùi la PâriS îp 

cea de-â §0-â ediție a Türiitül ciclist âr 
Frântei, taré së desfășoară in 21 de efâpe 
pe O distanță de 4 i37 kfn. Primă etăpăf 
Pâțiș — Epérnây ,(152|5QÖ km) ă reÿ.énit 
belgianului Éddÿ PâhWels iii 3h30’03“ 
(médié örärä 43,560 km).

PRONOSPORT
Concursul din 23 lünié à.8; 

Dahemarca — R. P: HohïîftÀ 
SâigôtâPjàh — FërêhëvâroS 
Gydr — 
Vâsàs — Tâtabâhÿâ 
I.M.U. Medgidia — Siderurgistul 
Pi’ogresdl Brăila — .Metalul Tirg, 
Știința CraiqVa - Dinâmô Pitești 
Uiiifeâ R. Vîlcea—Știihțâ BUdUreștl 
Progresul Alex — C.S.M. Reșița
Recolta Carei — Arieșul anulat
A.S.M.D. Sàtü Maré—Crlșiil Oiadêa X
Ind. Sîrmei — Jiul 1
Dorog — Honved J
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dintre Progresul și Ôïôflâ. Scorul l-a „ț 
deschis Progresul. Glôrià a égalât (la 
pauză 3—3), însă în côiitinuâjrë iniția
tiva a aparținut mult timp celor de la 
Glöria, care au condus la un moment 
dât cu 9—3. Experimentații jucători ai 
Progresului àü avut totuși un finiș mai 
bün și au egalat cu puțin înainte de 
terminarea ■ jocului.

Neașteptat de ușor a cîștigat Grivița 
Roșie partida cü Știința Petroșeni. 
Studenții, resitnțindu-se după călătoria 
pe care äii fäcüt-ö de la Petroșeni la 
București (ei aii venit pe teren direct 
dë la gâră...), n-âu rezistat ritmului 
impus de adversari decît zece minute. 
Dtipă ce iâ pâiiză ä cöhdüs cu 22-3, 
Grivița și-â éoVîfsit ëôînpiët adVërsâfüi 
în repriză Secüridä cintl â însferis încă 
40 dê piihcte. Scôr fiiiàl ê2-^3;

Echipa sttidehțilof dih Cluj a vënit 
la București să facă un joc frumos Și 
chiar să cîștige întîlnirea cu Unirea. S-a 
văzut aceasta mai ales la începutul me
ciului. Ei aü luat conducerea cil 3—0. 
UniriȘtii, presați și de situația destul de

POLO
Câmpidftâtul republicări de jâOlo ä 

programai ieri o etapă incompletă, deoa
rece . piiilfi fuêâton care fap. parte tlln 
lotul B. r. Romîne participă în prezent 
fa un turneu tntemafional în B.D. Ger- 
mână.

Singurul joc pfogramät in București 
a opus echipele Rapid șl Grișana-Grâ- 
deâ. primii, aflăți pe ultimul.loc în cla
sament, âveău neapărată nevoie. de o 
victôriê', Care să le permită în retur să 
scape de retrogradare. Rapidiștii insă au 
deziluzionai. Iii loc Să practice iții jOC 
dinamic. CU atacuri bine chibzuite, să 
forțeze cunoscutul „stil“ Static al orăde- 
nilor, ei s-ăU COmplăcht îtitr-Uh jöc îti- 
cîleitj fără perspective. In âsemçnea 
condiții, victoria nu putea să feiititri de
cît orădenlldr, care sini mat rufinați șl 
se descurcă niât biné în àsêniëned îm- 
ptejUfări. Intr-adevăr, a cîștigat Grișanâ 
cu 2—0 un meci lipsit în ,r"neral de 
faze frumoase.

•k
Duminica viitoare bucUteȘtenii Mi 

urmări meciul decisiv al campionatului 
între Dinamo și Steaua.

Situația din Guyana bntdnică 
și baza de aviație Actinson - Fieldcate de sindicatele reacționare din ? Guyana britanică, sprijinite de bos-S sil sindicali anierieani, în această:^ țară au apărut greutăți în legătură/ cit aprovizionarea cu allinenle •$W': materii primé, în special cu cotn-’w bustibil. După ce Companiile petro-./- ' Here americane și engleze au refuzat să plină la dispoziție depozitele : lor, guvernul a iiotărît sa-țsî creeze / rezerve de benzină la Actihson- Field. Dcnzina a fosit transportată în Guyana britanică de uri petroliercuban. La 21 iunîe,Jft dôbarcaderul.!| unde trebuia să ancoreze petroliera rul a fost descoperită dinamită. Tț

GEORGETOWN 23 (Agcrpfes). - Guvêi-nu.l S.U.A. ineearcä să aplice sancțiuni economice guvernului Gu< ynnêl britanice. Consulatul american /din Georgetown a declarat că protestează împotriva folosirii de către guvernul acestei țări a cisternelor de benzina de la baza de a- vlație Actlnson-Fîeld din apropiere de Georgetown, arendată în timpul celui de=at doilea răzbel mondial guvernului S.Ü.A. pe timp de 99 ani. în prezent, S.Ü.A. folosesc a- cest acord pentru a spori dificultățile ne care le întîmplnă guvernul lui Cheddi Jâgân.Se știe că în urma grevei provo-

în orașul Bamako, capitală republi
cii Mâll, sé construiește cu äjtriöriil 
Uhitinii Sbvletlce ün côihplêx spörttv 
după modelul dëlUl de la LUțdlki tllh 
Moscova. Complexul cuprinde üh sta
dion, o sală de sport, două bazine de 
înot, terenuri de tenis, baschet, vblei 
etc;

Ziarul „Gazzetta dello Sport“ con- 
stâtă, hU Sără amărăciune, tă dlh cèle 
230 dé 68ittïf iüàïëâtê th fearfSfehätül 
dé fbtbäl äi itâiiël, iäÖ äii föfet iüScri- 
sé de jucătorii stbälrii äfchizițlbiiațl de 
rhariie cluburi prbfësiôhistë; Gblgelétii 
cänibiöfiätülUi dü löst dàiiêZüf Nléï- 
sen și argfeiitlrUanùi Mâufrëdiiii cu 
dîtë 19 golürl.

ÂftțfeîidrUț echipei de fotbal ă Spa
niei j; Viilaiongâ a tost Obligat să-Și 
dea demisia după lüffînôéfëà șUferiță 
de seléÈ|iônatà spaniolă bji 2—6 în 
iüëciüî disputat cu SfcOția ia Madrid.

Comitetul dë orgàhlzàfê a JocUrlibr 
Olimpice de la TSlrio ă tfinliâ ihvltâțîl 
de paftlfcipâre UnUi riuffiăf dë 1Ö5 țări, 
ta olimpiadă së V6f întréfcê pëSte 
8 000 de sportivi in 2Ô dé discipliné;

Fblrivit UiiiiUéi Hbtărirl â ËbffliSiëi 
têsaiee de pë iiflgâ Fedefațis ihtatfla- 
țibhdiă de fotbal; cfàmpbaüëlë ghêtë- 
lbt dé fdtbàt ÜU Vot pUtëâ avêâ pé 
Viitor UH diàftiëtiU niai hiâfë dë 
12;7 fflffl;

Mêxicb cltv ë§ië; alături dë Détroit, 
Lyon și Buenos Aires, unul din cele 4 
orașe fcdtë cdtltudează id Örgdnizarea 
olimpiadei de vară din 1968. Mexicul 
care construiește un stadion de 
125 000 de locuri a cerut și organiza
rea cdnihibfidtulUl mondial de fotbal 
din 1970.

revin în Congo tați și din alte citiCi țâri öeöiclön- talê. După ciittt ștl§; aeast a fost primit eu ptofuntlM dezapro-.» bare cid către reprezeiitatiții țărilort aiTô’âslatiee la O.N.U.Agenția Associated. Press preei-"'-ï zează eă îiî armata eonadeză se .1 află de pe aeum aproximativ 12 ofi- țeri belgieni însareinați apreap&yi toți cu funcții administrative. Revenirea ofițerilor belgieni în Congo constituie o încercare de reanimare â influenței belgiene la Lèôpold- viile, inflUdnță înld6tiită . îh mare măsură în ultimii ani cu cea americană.

Ofiteri belgieniLEOPOLDVILLE 23 (Agei-prcs),- Agențiâ Associated Press tekiteàzâ ca peste JOÖ dë instructori militări belgieni vor sosi în eurînd in Con. go pehti-u a începe instruirea ar* matei- congoleze, colonelul Logtest, care, va conduce grupul de InstHie- tori bèigtenl; . a . sosit la. 21 iunie la I Leopoldville....El-a fost pînă recent ambasadorul Belgiei în Ruanda.în baza planului alcătuit de Mobutu, șeful trupelor guvernului central c&ngolez. Belgia urmează să organizeze Școlile de ihstruCție ale armatei côhgôlèZë, pheCum și serviciile ei administrative. în Congo mai urmează să sosească instructori mili-

a

Timișoara — 
CjS.M.S. Iași 
Constânțâ —

★

Alté réztiltâtë : Știința

B’atül
Dinamo BticureȘlî
— Stéâua 0-—5 ; 
Rulmenții! Bîrlăd 6—3.

13—6.

Cil cincizeci de ăni în utmă; pro- 
nunțărea cuvîntului „Siberia“ evoca 
zona geftiriior cumplite și ă tăigalei 
de fteetiprins, lobiil de öürghiiin al 
reVbiiifiottarilor din vechea Rusie, 
îriaintëa primului război mondial — 
diipa ciifii rêlôtëaâS Âiëkdiidr Pêtio- 
vici, un confrate din Novosibirsk — 
la o expoziție internațională care a 
avut 10c lă Paris, Sibëria a expus 
produsele salé specifice din vre
mea dcëea — diferite blănuri, pre^ 
cum șl pene de coțofană pentru 
înfrumusețarea pălăriilor elegante
lor doamne din „înalta societate“ 
a Parisului.

In timp ce discutăm despre aceste 
lucruri; „Volga“ cü carë călătorim ne 
poartă pe podiiri de peâie Obi ; în 
zare, de-a lungul șoselei de asfalt; 
se profilează clădirile unei între
prinderi.- „Tiiibinkă“ — exclamă A- 
lexăndr Petrovici. Am observat că 
sibêriëhil exprimă în diminutive și 
nume poetice iâf ceea cë constru
iesc; töt ceea cé făce din Siberia 
ilfia din- rëçfiüfiiië în plină îhllôrirë 
ale Uniunii Sovietice. Așa niiiriește 
siberianul și uzina de turbogehera- 
toare : „Turbinkă“,

Tăietori automdți 
și „grădini siberiene"

Intr-o Vreme nu prea îndepărtată; 
pe locul acesta se întindea cîmpul. 
Tovarășul Bazunov, directorul uzi
nei, care ne-a primit în cabine
tul său, amintește zîmbind că 
numai cu un deceniu în urmă; 
exact pe locul undë ne ătlâm, se 
cultiVău cartoii. Și iată ce au reușit 
siberieriii în zece àhi de zilë, Tui- 
bogënëtcrfOarelë ciéSte lă „Türbim 
ka“ se socotesc în sute de mii de 
kilowați putere; Cèle pe café le-ani 
văzut în hale aü peste dotiă sute 
dë mii dé kilowdți fiecare Și sînt 
destinate hidrocentralei de lă Btatsk, 
Un grup de specialiști americani; 
căre ăti Vizitat ăiiul trêcüt Bratsk-ul, 
ÖU ăscUliăt cu mitarë și néîtlëfëde; 
rë ëpuëële ftlüncitorilör dé Scölö, și 
anume că turbogeneratoarele sînt 
fabricate în Siberia. Pentru a-i con
vinge, gazdele sovietice i-au invi-

tat la Novosibirsk, la „Turblnka“. 
„Foarte ihtërësant, E üha din cele 
mai bune uzine pe dâre le-am vă
zut“ — notează îh dartea de impre
sii Waller Gisler de Ia „Detroit 
Electrical Company“;

Despre colectivul uzinei dë tûrbo- 
gen&ratoare s-ar putea scrie ö car
te. Constructorii din Novosibirsk știu 
§ă creeze cu măiestrie mașinile 
care scot din apele fluviilor siberie
ne imensă putere a energiei electri
ce, Pe tin grăfic am citit că Volumul

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

De la corespondenliil. 
nosiru la Moscova

pioduCției a ciescut față de 
1958 cu 242 ia sută. Dincolo ăe ă- 
cèastâ cifră stau fapte semnificati
ve. Să amintim, de pildă, că irtsăși 
dotarea cu utilaje ă Uzinei de
vine alta, Së experimëniëdzâ. și se 
introduc mdșinî noi. în hala 
de tăiere a metalelor am tréclit 
pe iîhgă strunguri și mașini dii- 
tomale conduse de ia tablouri de 
comandă și pe iîhgă vechile noăs- 
fie cunoștințe, „lalètôrH ăiitomăți"; 
care croiesc tăbliile groase de me
tal pcrrCă cü ajütôrül unor cuțite de 
flăcări, deftörita Cărora productivi
tatea muncii d sporit de șase ori 
Birötil ObștOsC de cghetrUCții și cön- 
siiiul lhovdtOfiiof sînt îritr-o pëtifitr 
tiêhta căutare a notiiül. Bär dëëpié 
nivôlüi de ediifiedre și dë măiestrie 
di mUhCttOrilOr de id uzină dé tüf- 
bogenerertoare vorbește îndëdjunà 
de gfăitor făptui că difl Cihci oa- 
riiêfii; Unul ëste posësor ăl diplomei 
dê iriginef saU fehtticiăn.

Undevă; pë thaiutllè flüviülui Obi 
à fôsl ridicată hü 
centrală liidfëëlëcfricô; 
ël àü 0 pütere dë 
kW, Uzihă de t ' .
dê la Novosibirsk ptodliëë 
an mdșini cü o putere dë 
mare.

Aiëkandr Petrovici mi-a 
zervat o surpriză : după

bine, he-am abătut îiitr-un loc, pe 
mâlurile îiUviului Obî, jöehtrii ă Ve
dea „grădinile'* Nôyosibirdküiùi. A- 
ici he-âm Înfîinît cu.., tröpideiö. Am 
intrat împretihă înti-o. Serä-dottibi; 
nat, unde ne-a întîmpinăt o căldu
ră . de 4Ö dë gradé. Închlpuiți-Vă ô 
dsêmëâëa ôôüslrüâjiê Intiiifeă pe 
două lièctare. Ne-a jtébüit niai mùlt 
dê o oră dă să străbatem döridöa- 
rèie si dë la un capăt la aitüL Pë 
sffaiüfiié dë pămîhi stib raZêîë soa
relui sibêriàn, dièse roȘii, castraveți, 
ardei. Piolï Kiiziriici Fôiâfih, ditec- 
lôrüi serëi, hè afötä ch mîndrie rda- 
dêlê pahiîntulüi siberian. Aldi 6ë 
obțin zêcë kilograme dë roșii pë 
metrii pățiSt și 30 dé kiloçftamë de 
legüme de pe aceeași suprafață. 
Combinatul-seră dă anual 560 de 
tôüè. dë lêgtimë pioăspete. Àëëâsftt 
e récolta „grădinilor âibérlênë*' din 
NôVôsibirêk.

de mult o 
ftirbihëlë 

450 000 dë 
türBogetlëfatdaië 

: în fiecare 
6 ori mai

mai
... , _ , ____- ce
strîns mîinile constructorilor de

re
am 
tur-

Studenții — ö zecime 
dim populație

Ffiriia. Inrprêsië pe 6âré rrti-a prö- 
diis-ô itfövösibiisltül iri-a tăblii feă 
hötöz îh carnetul de repörter cil- 
vinteiê ;,ôra§ âï macârâlêlôt". Și d- 
vëâm tbdtë temeiurile. Stfâbătind 
bülëvardële largi, construite îhôa îh 
anii primelor cincinale, am ajuns la 
mâiginêâ orașului; de tinde începe... 
ö pădure de friaäärale. Se côhstrù- 
ieëd iritéiis lociilhțe pêditfù odrrlë- 
hii hiuhcii. Nütriäi în rdiöniil Kiröv, 
de pildă, s-au mütat în ultimii ani 
în apartamente noi 250 000 dë lo
cuitori. Alexandr Petrovici îmi face 
cunoscută și o altă caracteristică lo
cală :-Novosibirsk, spline eï, este și 
lin ofăș al studenților. Și arfe dtep- 
töie Din ăbrodpe hn milion de lo- 
oultdtl; cîți numără orașul în pre
zent; 90 000, adică aproape 10 la 
sută, sînt shldenti. Pe bulevardul 
principal, Krasnîi Prospekt, seara, 
cîhd 6tudeii|li ies de ip dele 19 in
stitute; ddmneȘte b anlfflâție neo
bișnuită. Dë dsemetiea, librăriile sînt 
foarte frecventate. Iătă; de pildă, 
„Caîie'a tehnică". Mi-ar fi foarte 
greu să descriu în întreaga amploa-

re activitatea acestei mici instituții • -, 
de cultură. Am Citit pë ün progtam. . 
afișat în Incinta ei că în localul li
brăriei au loc întilhiri între Studënfi . 
și academicieni, profesori Și aițl Oa- ,7. 
meni dë știința, in dădrul păiotă 
abordează cele măi noi probleme 
ale tehnicii cohtempărăfie. Lă 
ferea cumpărătorului, librăria ttbv’ 
mite cdițile acasă sătr'ih UhlfiS,-' 
Mhlțl ctihlpărStori ëîiit totoâată și'7 
difuzări VOluntări. BUnăoătă, ingifle- " 
riil Ftiii Ivăriov âié'ffibuîe în fie- " 
Căie Idilă cătți tehhiëê în Välöfife ' - 
de peste 4—500 dë Dible.

S-ăr putea spune că de ăceăătă :- 
„ătmosfetă academică“ este impreg-' 
nâtă întreagă viață a oraștlidi, Oto-, 
întrevezi nu numai în ăfluehța cum-. 
părătorilor din librării, în grupurile./: 
de stùdënji care Ocupă, cu cătțilff -/ 
în mîini, băncile din parcurile ora-. 
șuiul sau în ăiișcîe anunțînd lecții:-., 
și conierințe. cu subiecte foarte va-.?.- ■ 
riate. An de an, Novosibirskul dă- ■ 
niie Siberiei sute de. specialiști care.--, 
se împrăștie pe întinderile ei pînă- •- 
îh îndepărtata Kamciatka și, an de. ; 
an, alte sute și mii de tineri vin/.' 
nu nuinai did Siberia; ci și din alte. ■ 
părți ale Uniunii' Sovietice pentru.. 
ă-Și deeăvîrși studiile aici, pe măiu-ja 
filé fluviului, Obi. ■ •/

Unul dintre aceștia este comsomo-r 
listul Boris Malțev, un ilăcău înalt,-.-.:, 
frumos și pltn .de viață, căfe învață 
la institutul de transpottüïi fluviale,.. 
A venit de la Kalăci, dé undëVg din ? 
stidui țării, âîțlva ăni ëi à Côndüs.7. 
vapoare pé Volga, îh Maïèa ÂIBă,"; 
iar de aici, prin Oceaûüî îhghețăt dé"?.^ ' 
Nord, în jos pe. Obi Și pë ëtiiâël.'-T/ 
Cine știe pînă unde, în colțurile' a-/: 
cestui pămînt care freamătă dé viă-V, 
ță, îi va fl dăt în.viitôï ïüi Maljëv-" 
să poarte roadele müncii sibérien!-. / 
lor 1 ' /'T

...O duminică Ia Novôèlbiîëk té. 
atrage prin efervescența Otășuldi:... 
șuvoaie de .oameni se îndreaptă/ 
spre Marea Obi. spre debarcadere-. . 
le unde acostează vaooăreie cu per-. 
ne de aer — „rachetă" — care te/, 
poartă în zbor pînă departe, către 
locurile unde te întîftipină păduri de 
brazi. LOciiftoril CfăȘdldi ău ocupat . 
toăfă plajă de-a lîingvl ilüViülüi,/ 
üihplîfid-ô du glasuri vesele și eîn- 
tece de bălâlaica. E ö zi de vară și 
apele Obi-ului sînt răcbroase șl" 
îmbietoare....

A. MUNTEANU
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Forumul mondial al femeilor
1. Ar putea oare guvernul sä

(Desen de V. TIMOC)

Congresul
Uniunii internaționale

a presei medicale

Parlamentul congolez
a ratificat

Ennebon (Departa-
Charta Unității Africane

100 000 de participant la mitingurile 
și demonstrațiile de la Yokosuka

„In țara noastră nu există

re multilaterale a N.A.T.O., relațiile 
Est-Vest, problema Berlinului occiden
tal etc.

Rio de Janeiro (Brazilia). Manifestație populară în sprijinul efectuării unei 
largi reforme agrare.

litare care constituie o amenințare a păcii și securității popoarelor”.La mitingurile și demonstrațiile care au a- vut loc la Yokosuka, unde se află cea mai mare bază militară maritimă a S.U.A., au participat peste 100 000 de persoane.

„Riposta Elysée-ului"
In legătură cu hotărlrea autorităților franceze de a retrage flota 

din Atlanticul de nord de sub comandamentul N.A.T.O.BONN 23 (Agerpres). — In fața Universității de la Bonn a avut loc un miting de protest împotriva proiectelor „legilor excepționale“ antidemocratice pregătite dé organele legislative vest-germane. Alături de locuitori din Bonn, la miting au participat luptători pentru pace din Heidelberg, Essen, Krefeld, Söllingen și Karlsruhe. Mitingul a fost convocat din inițiativa organizațiilor progresiste vest-germane „Internaționala adversarilor războiului" și „Asociația germană pentru pace".Juristul A. Hannover, președintele asociației „Comunitatea muncitorească a uniunilor germane ale păcii", a arătat la miting că noile legi nu se deosebesc în esență de legile fasciste din 1933. Manifestantă purtau pancarte cu lozinci împotriva înarmării atomice și împotriva „legilor excepționale”.

mentul Morbihan) au organizat la 22 
iunie im miting de protest împotriva 
intenției autorităților de a închide uni. 
ca uzină metalurgică din regiune.

Pe străzile orașului Cayenne (Guyana franceză); poliția împrăștie o de
monstrație de protest împotriva manevrelor menite să transforme această 
colonie într-o bază a legiunii străine.

„F-105”, purtătoare de arme nucleare. în regiunile bazelor militare aeriene și maritime a- mericane au avut loc numeroase mitinguri sub lozincile „Nu vom admite transformarea Japoniei într-o bază a- tomică a S.U.A.”, „Să fie lichidate bazele mi-

$7 ti Icul ei

La Conferința miniștrilor agri
culturii ai țărilor participante la 
Piața comună s-a lucrat intens...

gațiilor participante, 
informații, obținute la 
al congresului, sînt 
o mie patru sute de 
sută nouăsprezece țări, 
mare număr de țări africane, aproape 
toate țările Americii Latine și toate ță
rile Europei. O particularitate a congre
sului o constituie faptul că vor fi repre
zentate nu numai organizațiile de femei 
aderente la F.D.I.F., ci și invitate și ob
servatoare din partea altor organizații,

Guardian 2 „O acțiune 
fără speranțe“

COPENHAGA 23 (Agerpres). — Revista „Frit Danemark“, care se editează de către „Comitetul pentru răspîndirea adevărului despre primejdia atomică", a publicat în numerele sale din aprilie și mai scrisori deschise adresate primului ministru al Danemarcei, J. O. Krag, în care autorii au pus următoarele întrebări :

BONN. Președintele S.U.A., Ken
nedy, a sosit la 23 iunie în R.F.G., 
după care va vizita Berlinul occiden
tal, Irlapda, Anglia și Italia. El s-a 
oprit mai întâi la Köln, unde a rostit o 
cuvîntare, apoi a plecat la Bonn. Astăzi 
vor începe tratativele dintre Kennedy 
și Adenauer. Potrivit agenției A.P. cei 
doi oameni de stat vor examina pro
blema creării, așa-numitei forțe nuclea-

Miting pentru pace 
la Bonn

TOKIO 23 (Agerpres). La 23 iunie, în Japonia au avut loc mari demonstrații de protest împotriva accesului submarinelor americane în porturile, japoneze și împotriva prezenței pe teritoriul japonez a avioanelor americane

Criza politică din Izrael, care du
rează de mai multe luni, a intrat într-o 
nouă fază prin demisia primului mi
nistru Ben Gurion. De astădată, lide
rul Mapai-ului, principalul partid de 
guvernămînt, s-a ciocnit de dificultăți 
serioase ,chiar în sînul propriului par
tid, divizat în mai multe fracțiuni.

Pretextul imediat al demisiei l-a 
constituit rezistența crescîndă întâmpi
nată din partea opoziției în aplicarea 
politicii de strîngere a relațiilor CU 
B.F.G., mai ales după manifestările os
tile ce s-au produs cu ocazia vizitei 
în Izrael -a< lui Strauss, fost ministru de 
război vest-german și lider de frunte 
al partidului U.C.D.

In mod evident, cauzele care au 
provocat criza politică din Izrael și au 
dus la accentuarea ei sînt mai profunde. 
In primul rînd, pe plan intern a avut 
loc o înrăutățire continuă a situației tu
turor categoriilor de oameni ai muncii. 
Inflația, creșterea prețurilor, a impozi
telor, a taxelor diferitelor servicii pen
tru populație au dus la o serioasă ră- 
mînere în urmă a salariilor față de 
costul vieții. Taxele de " transport 
au fost majorate anul trecut cu
13.5 la sută, serviciile de educație, 
cultură și învățămînt au devenit cu
12.5 mai scumpe, iar cele de sănătate 
publică — cu 18 la sută. Au sporit în 
schimb profiturile realizate de capi
taliștii autohtoni și de monopolurile 
străine.

Ca răspuns la ofensiva patronală, oa
menii muncii s-ati ridicat în apărarea 
drepturilor lor vitale. In ultimii ani a 
crescut în amploare și combativitate miș
carea grevistă. Teoriile diversioniste, de 
esență reformistă, ale unor lideri ai 
Mapai-ului despre „inexistența exploa
tării capitaliste și contradicțiilor 
de clasă în Izrael“ au primit 
astfel o dezmințire categorică. Un e- 
xemplu concludent în această privință 
l-a constituit greva de lungă durată 
(cea mai mare din ultimii cinci ani) a 
muncitorilor de la fabrica „Frumin". 
Muncitorii au cerut să se pună capăt 
unor măsuri arbitrare și să‘ li se garan
teze, în scris, drepturile. încercînd 
să-i intimideze pe muncitori, patronii 
au concediat șapte dintre cei mai ac
tivi militanți ai greviștilor, iar patru 
dintre ei au fost arestați de poliție — 
procedeu aplicat și în alte întreprinderi 
din Izrael. în cazul grevei de la „Fru
min", presa partidului Mapai, care se 
autointitulează presă socialistă, a publi-

ANVERS. La Anvers (Belgia) au 
avut loc lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Uniunii internaționale 
a presei medicale. Cu acest pri
lej, delegația Uniunii Societăților 
de Științe Medicale din R. P. Ro- 
mină, formată'din dr. Dimitrie Nanu, 
directorul Centrului de documentare 
medicală al Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale, și dr. Ion Dancu, 
secretar al U.S.S.M., au prezentat ra
poartele : „Rolul presei medicale în 
medicina contemporană“ și „Cu pri
vire la concluziile Comisiei de pre
scurtări a terminologiei medicale“. 
Dr. Dimitrie Nanu a fost ales vice
președinte al Consiliului Uniunii. '

VIENTIANE. Ambasadorul U.R.S.S. 
în Laos, S. A. Afanasiev, a remis gu
vernului Laosului cantitatea de medi
camente oferită în dar de guvernul 
sovietic, poporului Laosului. Mulțu
mind pentru dar, ministrul ocrotirii 
sănătății al Laosului, K. Keola, a de
clarat : Așa procedează numai prie
tenii sinceri ai poporului nostru.

PHENIAN. în capitala R.P.D. Co
reene a avut loc o adunare închinată 
aniversării a 100 de ani de là nașterea 
doctorului Gheorghe Marinescu. In 
fața unui numeros public a conferșn 
țiat Sin Song U, doctor în științe me
dicale. A fost de față ambasadorul 
R. P. Romîne la Phenian, Manole Bod- 
năraș.

LONDRA', Delegații la conferința 
anuală a Sindicatului unit al munci
torilor constructori, care și-a încheiat

MOSCOVA (De la corespondentul 
nostru). — în Palatul Congreselor din 
Kremlin se deschide la 24 iunie Congre
sul Mondial al Femeilor, important eve
niment internațional al acestui an. Con
gresul a fost convocat din inițiativa Fe
derației Democrate Internaționale a Fe
meilor, organizație ce și-a cîștigat o pu
ternică influență în rîndurile femeilor 
din toate țările și continentele lumii.

Pe ordinea de zi a Congresului figu
rează astfel de probleme ca lupta pen
tru drepturile femeilor în familie și so
cietate ; lupta pentru pace, dezarmare și 
prietenie între popoare ; lupta femeilor 
pentru independență națională ; lupta 
pentru sănătate și instrucțiune. Din a- 
ceastă ordine de zi se vede limpede în
semnătatea problemelor care preocupă 
femeile în epoca noastră. Potrivit cu 
aceasta, creso tot mai mult aportul și 
responsabilitatea lor în lupta pentru 
progresul și pacea lumii.

Interesul stîmit de congres se oglin
dește în componența și în numărul'dele.

După ultimele 
biroul de presă 
așteptate peste 
delegate, din o 
printre care un

slabă majoritate parlamentară (68 de 
voturi din 120).

Din 1961, Ben Gurion a încercat să 
pună în aplicare o serie de proiecte 
vechi și noi, în speranța că acestea vor 
duce la consolidarea pozițiilor Ma
pai-ului. Printre preocupările mai 
vechi se înscrie reforma electorală — 
adică înlocuirea sistemului proporțio
nal cu cel majoritar — prin care se 
urmărea* să se . asigure Mapai-ului o 
majoritate parlamentară : în pofida 
pierderilor de voturi. Dar, cu toate 
străduințele depuse, reforma n-a 
putut fi înfăptuită datorită împotrivi
rii celorlalte, partide.

S-a încercat atunci unirea celor trei 
partide social-demOcrate. După cum se 
știe, Mapai-ul se intitulează partid 
muncitoresc. Ca orientare politică, el 
este asemănător cu partidele soci- 
al-democrate cele mai reformiste din 
țările Europei occidentale. La „stînga" 
Mapai-ului se situează alte două 
partide , social-democrate, Mapam-ul și 
Ahdut Haavoda. In general, unificarea 
organizațiilor politice ale clasei munci
toare,’ urmărind consolidarea frontului 
de luptă al oamenilor muncii împotriva 
exploatării, este un fapt pozitiv. Dar aici 
intenția era alta : unirea formală a celor 
trei partide urmărea, în fapt, consolida
rea poziției liderilor de dreapta în dau
na intereselor oamenilor muncii. Și a- 
ceasta în condiții în care înmulțirea con
flictelor de clasă intensifică procesul de 
radicalizare a membrilor de rînd, în spe
cial a aripei de stînga din partidul 
Mapam. Trebuie spus că, în lupta de 
zi cu zi pentru apărarea drepturilor lor, 
muncitorii acționează tot mai uniți, pes
te capul liderilor social-democrați.

Probabil că și eșecul înregistrat de 
Ben Gurion în acțiunea de „unire" a 
celor trei partide a contribuit la luarea 
hotărîrii de a alege calea demisiei. Dar, 
revenind asupra hotărîrii de a renunța 
la mandatul de deputat, el și-a lăsat 
încă deschisă .calea spre reîntoarcerea 
în arena, politică.

Ridicîndu-se în i apărarea intereselor 
^oamenilor muncii,.. .militînd neobosit 
pentru unirea rândurilor lor, Partidul 

ani înainte de ter- Comunist din Izrael acționează pentru 
a se pune capăt cursului actual al po
liticii oficiale. El subliniază că* numai 
colaborarea forțelor de stînga ar putea 
crea condiții favorabile pentru promo
varea unei politici de apărare a inte
reselor poporului muncitor și de con
solidare a păcii.

P. STÄNCESCU

Basutolandul revendică 
autoguvernareaACCRA 23 (Agerpres). — Biroul pentru problemele africane al partidului Congresului din Basutoland a dat publicității o declârație la Accra, în care se spune că „în Basutoland se va crea o situație gravă dacă guvernul britanic continuă să întîrzie înaintarea țării pe calea spre independență". Declarația se referă la o scrisoare adresată guvernului britanic de către Ntsu Nokhele, președintele partidului Congresului, în care se cere efectuarea unor schimbări constituționale în Basutoland în vederea acordării autoguvernării populației acestui teritoriu, ca un pas pe calea spre independență.Declarația condamnă atitudinea autorităților britanice față de revendicările populației din Basutoland și cere organizarea neîntîrziată a unor alegeri democratice care vor permite Basutolandului să-și cucerească autoguvernarea și să accelereze înaintarea sa spre deplină independență.

1. Ar putea oare guvernul să declare că renunțarea la amplasarea armei atomice pe teritoriul Danemarcei se extinde și asupra menținerii încărcăturilor nucleare în depozitele N.A.T.O. construite în Danemarca ?2. A declarat oare guvernul danez că renunțarea la amplasarea armei atomice pe teritoriul Danemarcei înseamnă și interzicerea staționării submarinelor dotate cu rachetele „Polaris“ în apele daneze, în porturile și bazele maritime militare ale N.A.T.O. situate pe teritoriul Danemarcei ?Revista „Frit Danemark" a publi- cat în numărul său din iunie răspunsul primului ministru J. O. Krag, în care acesta declară că poziția guvernului în problema amplasării armei atomice pe teritoriul danez nu s-a schimbat. „în țara noastră nu există și nu va exista arma atomică, scrie J. O. Krag, și este firesc că acest lucru se extinde și asupra menținerii încărcăturilor nucleare în depozitele N.A.T.O. din Danemarcă“. Răspunzînd la întrebarea a doua, primul ministru a declarat că atît zona strîmtorilor, cît și porturile daneze fac parte din teritoriul danez și sînt cuprinse întru totul de poziția generală a guvernului în problema amplasării armei nucleare în Danemarca.

BELGRAD. William Tubman, pre
ședintele Republicii Liberia, a sosit 
într-o vizită oficială la Belgrad.

SAN-SALVADOR. După cum rela
tează corespondentul din San-Salvador 
al agenției Prensa Latina, avioané a- 
parținînd forțelor guvernamentale efec
tuează bombardamente asupra locali
tăților din nord-estul Guatemalei. Gu
vernul a lansat atacuri furibunde îm
potriva partizanilor care acționează în 
această regiüne și în fruntea cărora, 
potrivit ziarului „Abril y Mayo", se 
află „tineri ofițeri revoluționari“.

precum și reprezentanți ai U.N.E.S.C.O. 
și U.N.I.C.E.F.

Multe din participantele la congres au 
asistat sîmbătă la sărbătorirea Valentinei 
Tereșkova, prima femeie cosmonaut din 
lume.

Moscova își întîmpină oaspeții cu o- 
bișnuita ospitalitate. în gări și pe aero
porturi congresistele primesc flori. Pe 
fațadele clădirilor se înalță emblema 
congresului — trei capete de femei 
simbolizând unitatea. Graficienii sovie
tici au pregătit în cinstea congresului 
insigne, timbre etc., compozitorii — 
cîntece. De asemenea sînt anunțate 
spectacole sau concerte ale căror bene
ficii sînt vărsate la Fondul destinat 
congresului.

Pe numele congresului sosesc scrisofi 
din toate colțurile lumii informînd asu
pra ultimelor pregătiri în diferite țări. 
Pentru numeroase delegații problema 
financiară are o mare importanță. In 
Japonia, femeile au strîns sumele 
necesare pentru a-și trimite reprezen
tantele la congres vînzînd obiecte lu
crate cu mîinile lor ;. în Australia, or
ganizațiile sindicale au inițiat un origi
nal concurs la care participantele văr- 
sau o modestă sumă de băni.

Femeile din lumea întreagă își în
dreaptă gîndul spre Forumul lor mon
dial care va exprima năzuințele lor cele 
mai fierbinți : unitatea în lupta pentru 
pace și prietenie între popoare.

LONDRA 23 (Agerpres).— Co- mentînd acțiunile militare pe care guvernul' irakian le desfășoară împotriva minorității kurde, ziarul englez „Guardian” sublinia în edito-' riălul din 21 ■ iunie că guvernul irakian ,,s-a *angajat îhtr-o acțiune fără speranțe prin: începerea războiului” împotriva kurzilor.Acțiunile militare duse de actualul guvern irakian împotriva kurzilor — scrie ziarul — par a fi și mai sîngeroase decît cele duse de guvernul precedent. Aproape întreaga armată irakiană a fost dislocată în a- ceastă regiune, iar comunicatele o- ficiale anunță cu lăudăroșenie des- *pre uciderea a sute de partizani kurzi.în orice caz, continuă ziarul, trupele guvernamentale se vor lovi de aceleași probleme militare de care s-a lovit și generalul Kassem. Cu cît vor înainta mai adînc în munți pentru a-i urmări pe partizani, cu atît aceștia vor.fi mai aproape de baze- ,le lor și. vor putea desfășura mai bine acțiunile militare.Campania împotriva kurzilor dusă de generalul Kassem a contribuit considerabil la propria lui prăbușire. Este greu de înțeles, conchide ziarul, cum urmașii lui pot spera la o soartă mai bună.

LEOPOLDVILLE. Parlamentul Re
publicii Congo (cu capitala la Lèo- 
poldville) a ratificat la 22 iunie Charta 
Unității Africane, adoptată la Confe
rința dé la Addis Abeba. Pînă în pre
zent Charta a fost ratificată de parla
mentele a peste zece state participante 
la conferință. Pentru intrarea în vi
goare a Chartei este nevoie de ratifi
carea ei de către două treimi din sta
tele participante la conferință.

NEW YORK. In apropiere de Buf
falo, un tren de marfă s-a ciocnit cu 
un tren de persoane la care era atașat 
un vagon cu substanțe explozive. Re
prezentanții armatei neagă că explozia 
care a urmat a provocat infectarea ra
dioactivă a orașului Buffalo. Totuși, 
locul accidentului a fost cercetat ime
diat cu aparatele de detectare a radio
activității, iar locuitorii caselor din îm
prejurimi au fost evacuați.

lucrările, au cerut în unanimitate lichi
darea tuturor bazelor militare stră
ine de . pe teritoriul Angliei. Par- 
ticipanții la conferință au sprijinit 
cererea delegatului din Aberdeen de 
a fi lichidată baza de la Holly Loch 
(Scoția) a submarinelor americane do
tate cu rachete „Polaris“. Ei au 
aprobat, de asemenea, o rezoluție în 
care se cere stabilirea unor relații co
merciale largi între Anglia și toate 
țările și se respinge participarea, sub 
orice formă, a Angliei la Piața co
mună.

cat „fără părtinire“ afirmațiile patroni
lor cum că muncitorii „provoacă dezor
dine și sabotaj". Tot cu aceeași „lipsă 
de părtinire" a fost aplicată de gu
vern politica de înghețare a salariilor.

In domeniul extern situația fostului 
prim ministru și a oamenilor săi 
de încredere din partid s-a com
plicat ca urmare a politicii de sti
mulare' în.permanență’ a cursei'înarmă
rilor, ceea ce corespunde intereselor 
monopolurilor 'din S.U.'A.» dar nu poa
te să nu sporească încordarea în Orien
tul Mijlociu, Sub diferite formule de
magogice Ben Gurion a încercat să • a- 
copere activitatea desfășurată. de cercu
rile și organizațiile fasciste și militariste 
din Germania ,occidentală și să dezvolte 
legăturile cu R.F.G., ceea ce stîrnește 
nemulțumire în rîndul unei mari părți 
a populației- care a fost victima nazis
mului. Această orientare, ilustrată mai 
ales în procesul criminalului nazist 
Eichmann, este menită să favorizeze 
anumite tranzacții cu armament între 
unele ' monopoluri vest-germane și 
guvernul izraelian. Recent s-a aflat, 
după cum informează ziarul vest-ger
man „Die Welt“, despre „instruirea de 
militari izraelieni .în cadrul unităților 
Bundeswehrului". Dacă din această 
orientare rezultă — ce e drept — pro
fituri apreciabile pentru monopoliști, 
ea a adus în schimb daune politice gu
vernului și partidului Mapâi. De aceea 
unele personalități, ca ministrul de ex
terne, Golda Meir, consideră că avansu
rile făcute R.F.G. trebuie să fie mai re
zervate, fără a cere însă o schimbare 
fundamentală în această chestiune.

în ciocnirea dintre fracțiuni a fost 
sacrificat cu cîtva timp în urmă șeful 
siguranței secrete izraeliene („șin-bet"). 
La intervențiile lui Ben Gurion,: șeful 
„șin-bet“-ului a fost silit să demisio
neze. Dar această măsură a accentuat 
disensiunile din guvern și din partid 
și în cele din urmă primul ministru s-a 
hotărît să demisioneze, renunțând tot
odată la mandatul de deputat.. ?

Cabinetul pe care l-a prezidat 
a fost -constituit în urma alegerilor din 
1961. Ținute cu doi 
men, tot ca o urmare a crizei politice, 
alegerile aduseseră noi pierderi de vo
turi Mapai-ului, care are în prezent în 
Knesset (parlament) numai -42 locuri 
din 120. După îndelungi târguieli, Ben 
Gurion a reușit să alcătuiască un gu
vern de coaliție, care să-i asigure o

Azi : nimeni nu mai face efortul să 
furnizeze un argument.

Nimeni de fapt nu se înșeală asu
pra sensului acestei măsuri, cu atît 
mai mult cu cît ea a, fost anunțată 
chiar în ajunul călătoriei în Europa 
a președintelui Kennedy. La Wa
shington, la Londra și la Haga purtă.

■ ; torii de cuvînt ofi-
I ciali au deplîns

inaenfă , hotărîrea franceză’aris I care se plasează
________ I-- în sens contrariu 
__________________ eforturilor ameri
cane de a crea o forță navală atlan
tică integrată și echipată cu arma
ment nuclear".

Alt ziar de dimineață, „Paris Jour“, 
își întitulează articolul : „De Gaulle 
dă un semnal de alarmă lui Ken
nedy“. „Șeful statului — scrie auto
rul articolului — se opune din ce 
in ce mai mult integrării atlantice".

Ziarul „Le Monde“ scrie că „după 
retragerea din N.A.T.O. a forțelor 
navale franceze din Atlantic, vor 
urma alte hotărîri".

In sfîrșit, ziarul „Paris Presse" 
scrie : „încă un bolovan a fost arun
cat în baltă de către Franța prin 
hotărîrea ca flota sa din Atlanticul de 
Nord să nu mai asculte de comanda
mentul N.A.T.O.". Ziarul subliniază 
și el că hotărîrea a fost luată „în mo
mentul în care președintele Kennedy 
își face valizele pentru Europa", 
ocolind, după cum se știe, Franța. 
„Este vorba, scrie autorul articolului, 
de o ripostă a Elysée-ului" (reședința 
președintelui Republicii — N.R.).

T. VORNICU

Fotografia alăturată, publicată de 
ziarul „Paris Presse l’Intransigeant", 
înfățișează o scenă elocventă din 
lupta negrilor americani pentru 
drepturi cetățenești. In orașul 
Jackson, un grup de tineri negri, 
sfidind barierele segregației rasiale, 
iau masa într-un restaurant rezervat 
albilor. O bandă de huligani rasiști 
a năvălit în local pentru a pedepsi 
„sacrilegiul“ comis, împroșeîndu-i 
pe tinerii negri cu resturi de bău
tură și mîncare. Pe cît de desgustă- 
tor este gestul rasiștilor dezlănțuiți, 
pe atît de admirabili ne apar cei ce 
nu se lasă intimidați. Oricît de 
deșănțate sînt strădaniile de a per
verti mințile tinerilor albi, se găsesc 
destui care se opun activ rasismului. 
Chiar în această fotografie vedem în 
primul plan un tînăr alb care, so
lidar cu prietenii săi negri, s-a așe
zat cu ei la aceeași masă ; nici el nu 
este cruțat de pornirile josnice ale 
huliganilor.

Referindu-se la aceste stări de 
lucruri, ziarul „Le Monde“ scrie : 
„Atitudinea negrilor evoluează mult 
mai repede decît putea fi prevăzut... 
Negrii din nord și din vest se agită 
la rîndul lor, mai întîi pentru a-și 
manifesta solidaritatea cu cei din 
Birmingham, Jackson sau Greens
boro, dar și pentru a aminti că ei 
înșiși nn sînt considerați egali cu 
ceilalți cetățeni".

„O nouă furtună a izbucnit în a- 
pele atlantice", iată cuvintele cu care 
ziarul „France Soir" a anunțat mă
sura luată de guvernul francez în 
ceea ce privește flota sa din Atlan
ticul de Nord---și anume retragerea 
unităților franceze de sub comanda
mentul' N.A.T.O. Această liotărîre, 
care va fi adusă la cunoștința Con
siliului perma- .......
rient al N.A.T.O.
în ședința sa de CoreSf
miercuri, a avut
rezonanță în toate____________ _____
capitalele occiden-
tale, îndeosebi la Washington și Lon
dra, unde în legătură cu ea au fost 
oficial exprințate „regrete". Presa 
franceză subliniază că hotărîrea re
flectă accentuarea continuă a diver
gențelor ce există între diferiți 
membri ai alianței N.A.T.O.

Astfel, ziarul „Combat“ a scris : 
„S-a confirmat la Paris că guvernul 
francez a hotărît să retragă din 
N.A.T.O. flota sa din Atlanticul de 
Nord, anunțînd că este vorba de o 
consecință firească a hotărîrii luate 
de Franța în 1959, de a păstra sub co

mandamentul național flota sa din 
Mediterana. în realitate se observă 
că aproape totalitatea flotei din Me
diterana a fost transferată de la 
Toulon la Brest. Oricît de „firească" 
ar fi această hotărîre, ea constituie, 
înainte de toate, confirmarea refuzu
lui francez de „integrare" a forțelor 
sale naționale în ansamblul atlantic, 
în 1959, explicația dată era că Franța 
trebuie .să-și mențină libere comuni
cațiile cu Africa de Nord, fără să dea 
socoteală unui comandament aliat.
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