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Șantierul centralei termoelec
trice „Bucureștl-sud”. Această 
centrală, una din marile unități 
energetice ale țării, va furniza 
curent nu numai Capitalei ci și 
sistemului energetic național
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SA NE SUFLECAM MlNECILE,
TOVARĂȘI SPECIALIȘTI!
Interviu cu acad. G. IONESCU Șl ȘEST I despre 
sarcinile științei agricole m viitorul cincinal

ÎN ZIARUL DE AZI
Băiatul a găsit 
acoperiș

(pag. a II-a)

Un colectiv tmâr 
și exigențele 
maturizării artistice 

(pag. a II-a)

SPORT
In domeniul agriculturii, proiectul de Directive ale Con

gresului al IV-lea al partidului cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 1966—1970, pe lingă obiecti
vele stabilite în ce privește îmbunătățirea continuă a înzes
trării tehnico-materiale și extinderea rezultatelor pozitive 
obținute de unitățile agricole socialiste, pune un accent deo
sebit pe rolul științei agricole. Un redactor al ziarului nos
tru a solicitat acad. G. lonescu Șișești să-și exprime punctul 
de vedere în legătură cu direcțiile în care trebuie să-și în
drepte atenția cercetarea științifică agricolă în viitorul cin
cinal.
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(Din proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea 
al Partidului Muncitoresc Român, cu privire la dez 
voltarea economiei naționale în perioada 1966—1970)

PELICANULUI ALB"
A ÎNCEPUT a doua ediție

A „I

„Producția industriei constructoare de mașini 
va crește cu circa 75 la sută pînă în 1970, cu un 
ritm mediu anual de peste 12 la sută. Aproxi
mativ două treimi din cantitatea de mașini, in
stalații și utilaje necesare înzestrării ramurilor 
economiei naționale se vor obține din produc
ția internă. Se va asigura îmbunătățirea cali
tativă a produselor prin reproiectarea unora 
din cele fabricate în prezent și prin însușirea 
de noi produse cu caracteristici și performanțe 
superioare”.

INSTANTANEE

DUPĂ
MAREA

CĂLĂTORIE

Oamenii de știință își vor da cu 
competență și entuziasm contribu
ția lor la adîncirea cercetărilor în 
curs și la abordarea problemelor 
noi, a căror rezolvare este menită 
să contribuie la creșterea produc
ției agricole.

Un aspect important al 
activității științifice pe acest 
tărîm îl constituie cercetă
rile în vederea măririi su
prafeței agricole și arabile a 
țării prin recuperarea și in
troducerea în circuitul agri
col a unor terenuri nepro
ductive, sau slab produc
tive :

nisipurile, solurile sărăturoa- 
se sau înmlăștinate și solu
rile deteriorate prin eroziune. A- 
cestea din urmă vor fi desti
nate în special plantațiilor de 
vii și de pomi. Menționez însă că 
nu e suficient să se amenajeze te
renurile erodate, să se construias
că terase, drumuri și canale de co
lectare și evacuare a apei de pri
sos.

viața plantelor este de mult cu
noscut. Dar sînt alte corpuri care, 
deși în cantitate foarte mică, în sol, 
cum sînt borul, manganul, cuprul 
etc., influențează recolta, iar cînd 
sînt deficitare aceasta se resimte. 
Studiul acestor microelemente, al 
rolului lor în viața plantelor este de 
dată recentă și la noi de-abia a în
ceput. Un cîmp larg de cercetare 
se deschide și în această privință 
oamenilor -noștri de știință.

Proiectul de Directive prevede 
mărirea suprafeței irigate cu 
400 000 hectare. Crearea unui sis
tem de irigație așa de întins cere 
investiții importante. Pentru a 
asigura rentabilitatea acestor in
vestiții e necesar să ne bazăm pe 
date științifice.

Cercetarea științifică este 
chemată să stabilească zone
le de sol cele mai potrivite 
pentru irigație, să studieze 
nu numai solul ci și roca

mamă, loessul, care are 
mare importanță pentru 
ficacitatea irigației.

In calculul necesității de apă
tr-un sisteirn irigat, adică al debi
tului canalelor de 
avut în vedere că 
este o completare 
apă pe care solul 
precipitațiile atmosferice. Cerce
tări sîrguincioase trebuie să stabi
lească plantele care valorifică cel 
mai bine apa de irigație, precum 
și epocile critice în care să se a- 
plice irigația. O normă mai mică 
de apă, aplicată în epocile critice, 
este mai eficace decît o normă 
mare aplicată la întîmplare. E ne
cesar ca cercetătorii să precizeze 
normele optime de irigare. Nor
mele exagerate pot produce ridi
carea nivelului apei freatice și în- 
sălinarea secundară a solului. In- 
sălinarea 
producția 
producție 
rite țări: 
64%, etc. 
nare secundară

*și la noi, pe unele terenuri 
diguite și irigate, dar au fost co
rectate prin metode științifice. 
Insălinarea secundară poate să fie 
provocată și de pierderea apei 
prin infiltrare din canalele de 
aducțiune, infiltrare care ridi
că și nivelul apei freatice.

aducție, trebuie 
apa de irigație 
a cantității de 

o primește din

secundară a micșorat 
sau a scos temporar din 
suprafețe mari în dife- 
în India 65°/o, în Egipt 
Fenomene de însăli- 

s-au semnalat 
în-

(Continuare în pag. a II-a)

Presa internațională 
despre evenimentele 
la ordinea îilei 

(pag. a IV-a)

„Cei 24“ pe 
teren african

(pag. a IV-a)

Duminică seara, în decorul esti
val al stațiunii Mamaia, în pre
zența unor 
matografiei 
peți străini 
producători 
me, a unor 
și de peste hotare, s-a deschis sub 
emblema „Pelicanul alb“ cea de-a 
doua ediție a Festivalului filmu
lui românesc.

După cum se știe, la festival vor 
fi prezentate, pe lîngă trei filme 
artistice cunoscute de un mare nu-

reprezentanți ai cine- 
noastre, a unor oas- 
— regizori, operatori, 
și distribuitori de fil- 
vilegiaturiști din țară

măr de spectatori din țară și de 
peste hotare, alte patru producții, 
ale căror premiere vor avea loc 
cu acest prilej, precum și circa 30 
de filme de scurt metraj.

Au fost prezentați publicului 
realizatori ai filmului 
spînzuraților“, distins 
premiul de regie la Cannes, și ai 
filmului documentar pentru ecran 
lat „Acolo unde Dunărea întîlnește 
Carpații". Cele două filme, care au 
rulat apoi, au fost răsplătite cu în
delungi aplauze.

„Pădurea 
recent cu

I
I
I
I
I

Indiferent de localitate, ziua 
de ieri a înregistrat pretutin-» 
deni un veritabil record. Al 
florilor oferite. Ați observat și 
pe strada dumneavoastră cîte 
buchete de, crini, cîți lujeri de 
gladiole... Oriunde s-au întîlnit 
ieri copii, părinți și profesori, 
prezentă a fost și floarea. Re
coltă horticolă, pe măsura celei 
tradiționale, sărbătorești din 
calendarul pe iunie : recolta 
școlară.

Cu alte cuvinte, recoltă de 
medii încheiate, de premii, de 
cărți învelite în celofan, de cu- 
vîntări bilanțiere, de despărțiri 
„pînă la anul". Imagini calei- 
doscopice din neobișnuita ani
mație de pe coridoarele și 
curțile școlilor — în singura zi 
fără sonerie sau clopoțel. Și 
fără ghiozdan.

Se celebrează, după cules, 
rodul cîmpiilor, livezilor și al 
viilor. Asemănător ca semnifi
cație e și acest ultim moment 
școlar, cînd măsurăm cu cit au 
crescut copiii noștri. Celebrăm 
cunoștințele lor, la capătul 
unei călătorii didactice pe con
tinente și în epoci istorice, în 
microcosmos sau pe traiectoria 
viitoarelor zboruri astrale. Nici 
un copil al țării nu rămîne în 
afara acestei călătorii desfășu
rată pe orbita învățămîntului 
de cultură generală.

Cunoștințele sărbătorite ieri 
sînt elemente sugerînd profilul 
viitoarei generații, care va avea 
de ridicat, în prelungirea ver
ticalelor prezente, schele și mai 
îndrăznețe.

N-a lipsit emoția, știuta la
crimă părintească, îmbujorarea 
celor strigați la premiu și fîstî- 
ciți de-a lungul coridorului de 
aplauze. Dintre toate însă, ine
galabilă rămîne bucuria dască
lului, părinte a zeci și sute de 
copii. El, profesorul, e un veș
nic școlar care trăiește, prin 
seriile ce părăsesc treptat cla
sele, emoțiile tuturor exame
nelor. Astăzi îl vezi că „dă" 
examenul pentru a noua, mîine 
„susține" maturitatea, poimîi- 
ne „a terminat" politehnica. 
(—■ „Tovarășe profesor, mă mai 
țineți minte ? Stăteam în ban
ca a treia lîngă fereastră...").

Ziua fără ghiozdan este și 
prima din calendarul vacanței.

Pe toate drumurile țării, co
piii pleacă la întîlnirea cu 
vara.

Le încredințăm o misiune de 
răspundere: să strîngă în ei 
tot soarele.

Rămase goale, băncile din 
clasa adună în schimb nos
talgii.

Victor VINTU

TELEGRAMĂ

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
Phenian

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, vă rog să primiți, în numele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Române și al meu personal, cele mai sincere felicitări.

Vă doresc ani mulți de viață și noi succese în activitatea dumnea
voastră rodnică, pusă în slujba nobilelor idealuri ale poporului coreean 
— construirea socialismului în Republica Populară Democrată Coreeană 
și unificarea patriei.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

FRUCTELE MÎNIEI
SE COC

1. Nomazii străbat America
Trebuie studiate științific 

numeroasele tipuri, subti- 
puri și varietăți de soluri e- 
rodate pentru a se planta pe 
fiecare din ele specia sau so
iul potrivit și a se asigura 
productivitatea și longevita
tea plantațiilor.

Sarcina nu e terminată o dată cu 
aceste lucrări. Pentru ca investiția 
să fie economică, e necesar ca ele 
să fie bine întreținute. Ca atare, se 
impun cu aceeași necesitate cerce
tări și recomandări științifice pen
tru lucrările de întreținere.

Chiar unele din solurile zonale 
normale, cum sînt podzolurile, 
care ocupă în țara noastră o trei
me din suprafața agricolă, nu re
prezintă un tip unitar și nu recla
mă unul și același tratament 
pentru mărirea fertilității. Un 
mare cîmp de cercetare se deschi
de oamenilor de știință în ce pri
vește tratamentul diferențiat al a- 
cestor soluri ca, de altfel, al tutu- 

i ’ i ’9r celorlalte tipuri de sol din țara 
noastră. Nu ne putem limita la a- 

plicarea de amendamente calcaroa- 
se pe podzoluri, la utilizarea de în
grășăminte cu azot, cu fosfor și 
uneori cu potasiu la întîmplare;

e necesar să se stabilească, 
prin cercetări precise, felul 
îngrășămintelor, cantitățile 
optime și mai ales raportul 
armonic dintre diferitele fe
luri de îngrășăminte aplica
te, pentru că numai în acest 
caz ele își amplifică reciproc 
eficacitatea și randamentul 
este maxim.

Solul are o compoziție extrem de 
complexă. Aproape toate corpurile 
chimice existente în natură se gă
sesc și în sol. Rolul azotului, fos
forului, potasiului, calciului în

I

in
Frumos și practic

viața cofidiană

! Publicăm mai jos un fragment din cartea 
„Sclavii pe care îi închiriem" a tînărului repor
ter american Truman Moore, în curs de apari
ție la editura americană „Random House".

muncitori 
colțurile 
lucrători 
drumurl-

Orice cefăfean a putut în
registra cu satisfacție în ulti
mii ani îmbunătățirea calității 
în producția bunurilor de 
consum. Orice vizitator de 
peste hotare Care a revenit 
la anumite intervale în Ro
mânia a constatat — și ade
seori și-a exprimat plăcuta 
surpriză — că produsele ce 
se pun în vînzare la noi sînt, 
de la o dată la alta, mai va
riate, mai frumoase, mai bune 
și mai atrăgător prezentate.

Nu spun nimic nou. Nu 
spun nimic nou reamintind 
că un popor care contribuie 
la tezaurul de artă populară 
al lumii cu unele din cele 
mai de preț comori, un po
por care posedă în cel mai 
înalt grad simțul frumosului, 
are dreptul să pretindă foar
te mult în această gingașă 
materie.

Nu spun nimic nou nici □- 
lunci cînd reamintesc că pro
blema calității — în care in
tră și utilul, și frumosul — a 
stat și stă permanent în atenția 
partidului și statului, în aten
ția milioanelor de producă
tori de bunuri materiale, că 
există o permanentă grijă 
pentru ca industria să fie în
zestrată cu un utilaj modern,

celei

și a- 
pen- 
lumi-
une-

MARIA BANUȘ
corespunzător tehnicii 
mai avansate.

Am reamintit realități 
devăruri bine cunoscute 
tru că, pe acest fond 
nos, petele, persistente
ori, devin cu afît mai supără
toare.

Modesta mea contribujie, 
prin articolul de față, se în
scrie în discuția ce se duce 
actualmente, prin condeiele 
cele mai diverse, pentru de
pistarea, sesizarea și aduce
rea în lumina opiniei publi
ce a neajunsurilor ce mai 
există în ceea ce privește 
calitatea practică și estetică, 
și varietatea produselor puse 
în vînzare de comerț.

Hai, mi-am zis, să-mi pun 
„documentarea" la zi și... să 
împușc doi iepuri dinfr-o 
dată. Tot am de făcut și u- 
nele cumpărături.

Și am pornit de
Piața Amzei, în jos, pe Calea 
Victoriei.

La „Articole de menaj*, 
în Piața Amzei :

— Căni obișnuite de por
țelan aveți ?

— Ținem, dar nu avem.
— De cînd ?
— De peste o săpfămînă.

la

La „Articole de menaj’ din 
Calea Victoriei :

— Nu ținem. Avem numai 
servicii fine.

Căței, dansatoare de por
țelan, cîte vrei. Cu franjuri, 
cu volane, cu evantaie. Nu 
le lipsește nimic, doar un 
pic de bun gust.

— Se vînd ?
— Nu prea.
Străbat aproape toată Calea 

Victoriei. In sfîrșit, victorie la 
„Magazinul Universal Victo
ria !”. Se găsesc căni obiș
nuite, drăguțe, dar numai de 
o culoare și un singur mo
del : galbene cu buline albe... 
îmi sugerează un drăguț mo
del de imprimeu. Tot mă aflu 
la un „Magazin universal”, 
arunc o privire și la rochiile 
de vară, colonade splendide, 
pline de prospețime, de fan
tezie a culorilor, a liniilor, 
modele diverse, dar... n-am 
curaj I O rochie și o bluză 
cumpărate anul trecut, tot așa 
de frumoase — după primul 
•pălat au trebuit să intre fa-

tslmente în posesia unei fe
mei cu talia... două numere 
mai mică decît a subsem
natei.

Ah, și monotonia lămpilor 
cu picior de la magazinele 
de articole electrotehnice din 
Capitală I Acum cîțiva ani, 
cînd au apărut trunchiurile 
de con pe suport, calota co
nică și cele 3 becuri pe 
răsucite, nu era rău, dar 
tre timp s-au înmulțit ca 
tr-un coșmar și au rămas să 
umple vitrinele, să umple 
magazinele de specialitate, 
să umple apartamentele noi
lor blocuri. Iertare, dar așa 
stau lucrurile.

Zilele trecute am citit re
proșurile justificate ale fov. 
Spiru Chintilă, secretar al U- 
niunii Artiștilor Plastici, la a- 
dresa întreprinderilor produ
cătoare de bunuri de con
sum care ignoră aportul plas- 
ticienilor. El amintea printre 
altele de ținuta estetică dis
tinsă a prototipurilor de la 
Fondul Plastic pe care indus
tria de resort refuză să le ia 
în seamă. îmi exprim acor
dul deplin la punctul său de 
vedere. Aș vrea însă să rela
tez și următoarea întîmplare. 
Acum cîtva timp am primit

tije 
în- 
în-

un splendid dar achiziționai 
la „Galeriile Fondului Plas
tic” de pe Bulevardul Ma- 
gheru : o lampă de birou, din 
tije de metal cu abajurul de 
alamă. Svelfă, bine proporțio
nală, cu linii simple, moder
ne. Am pus-o pe birou. La 
priză n-am putut s-o pun. 
Șnurul n-avea nici jumătate 
de metru. Am chemat elec
tricianul. l-a înlocuit șnurul. 
Am pus-o pe birou. Am a- 
păsat pe buton. Clănțănea 
dar nu făcea contact. Am 
chemat electricianul, l-a pus 
alt întrerupător. Am vrut s-o 
pun pe birou, l-a căzut pla
ca de metal a suportului. Am 
dus-o înapoi la „Galeriile 
Fondului Plastic”.

— Vă rog, dafi-mi alta.
— E unicat. Artistul e ple

cat din București. Vine peste 
cîfeva săptămîni.

Trecînd de la o vitrină la 
alta pe parcursul „documen
tării" din centrul Bucu- 
reștiului, privind repetarea 
acelorași modele de lămpi, 
mă gîndeam la frumosul 
meu unicat, vai, afît de inu
tilizabil...

(Continuare în pag. a Il-a)

un
în
de

cu

An de an, la vremea strînsulul 
recoltei, mii de autobuze trans
portă mii de echipe de 
spre ogoarele din toate 
Americii și milioane de 
nomazi pornesc să bată
le. Unii dintre ei călătoresc în ca
mioane cu bănci sau în vagoane 
de autobuz-școală, scoase din 
circulație și repuse în funcțiune, 
de bine de rău, pentru încă un se
zon. Alții se înghesuie în mașini : 
„bombardiere" Hudson, cu motoa
re care pîrîie, lăsînd în urma lor 
dîre late de ulei fumegînd; Forduri 
dinainte de război, înțesate cu ba
gaje, boccele, calabalîc, oale și 
cratiți, copii urlînd cit îi ține gura. 
Vin în' mașini cu capote transfor- 
mabile in corturi mobile — care 
vor constitui căminul lor pentru 
sezon. Vin să înghită momeala 
tinsă de „prietenosul" Pacific 
sud.

Toți se revarsă de la fermele
prinse în așa-zisa Certură Neagră, 
de la minele închise, aflate în mă
runtaiele munților din Kentucky și 
Virginia de Vest, de pretutindeni 
unde oamenii aleargă disperați 
după muncă. Vin cu orice mijloc 
de locomoție Izbutesc să găseas
că. Aceștia sînt nomazii cu benzi
nă, vagabonzii pe roți de cauciuc 
— care străbat America în lung 
și-n lat, cutreierînd cîmpurile în 
căutarea unui loc unde recoltele 
nu se termină niciodată. întotdea
una, undeva, se găsește vreo re
coltă de strîns.

Din Florida în Oregon, vagabon
dul pomicol colindă livezile cu 
pomi fructiferi. Din Texas în Michi
gan, nomazii grînelor muncesc din 
ogor în ogor. Două milioane de

bărbați, femei șl cop!! Invadează 
statele 
fructe, 
strîngă 
ceapă, 
ne porumb, să umple coșurile cu 
cele mai îmbelșugate roade pe 
care pămîntul le dăruiește omului.

Invazia năpădește Carolina de 
Sud în luna mai, Carolina de Nord 
și Virginia in iunie. Spre sfîrșitul 
verii trece 
New Jersey și statul 
Unii o pornesc 
Maryland, alții 
Long Island și 
Prin octombrie, 
cu recoltele statelor de sus, fluxul 
migratorilor ișl schimbă cursul 
spre sud. spre Florida.

In Texas lucrurile stau cam la 
fel. Aid este punctul de staționa
re al celui mal larg grup de mi
gratori. Exodul începe de cum se 
ivește primăvara. Prăvăliașii ișl 
trag obloanele pe măsură ce oră
șelele rămîn pustii. Fiecare cetă
țean în stare să se îndoaie din 
șale și să-și aplece spinarea o 
pornește către marile ferme car
telate din nord și din vest.

Și astfel, din ogor în ogor, din 
stat in stat, nomazii străbat Ame
rica. Dar în pofida peregrinărilor 
lor, migratorii sînt închiși într-o lu
me a lor proprie. America acestei 
populații migratoare este o rețea 
de șosele tfiărginașe, de orășele 
de fermieri și tabere de munci
tori, de maluri de rîuri, lanuri și 
șoproane.

Americii ca să culeagă 
să recolteze bumbac, să 
fasolea păstăi, să smulgă 
să scoată morcovi, să adu-

din Pennsylvania in 
New York, 

spre Delaware și 
se îndreaptă către 
puțini spre Maine, 
cînd s-a Isprăvit

(Continuare în pag. a III-a)
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UN COLECTIV TlNĂR Șl EXIGENTELE
MATURIZĂRII ARTISTICE
în ampla trecere In re

vistă a valorilor teatrale 
desfășurată cu prilejul 
„Decadei" s-a remarcat și 
turneul secției române a 
Teatrului de stat din Tg. 
Mureș. A 
tîlnire a 
talei cu 
de teatru extrem de tînără, 
aflată în al treilea an de 
viață scenică și constituită 
în principal in jurul cla
sei de absolvenți ai insti
tutului — promoția 1962 ; 
și nimic nu e mai îmbucu
rător decît să-i revezi pe 
cei care deunăzi iși dă
deau examenul de absol
vire pe scindurile micii 
scene de la „Casandra", în 
ipostaza de actori, membri 
ai unui organism artistic în 
plină dezvoltare.

Turneul ne-a înfățișat o 
viguroasă pleiadă de ta
lente, forțe actoricești re
marcabile — printre care 
se numără și personalități 
cunoscute ca Anna Dukasz, 
artistă emerită, Romeo Lă- 
zărescU, N. Luchian Botez, 
Valentino Dain —- cu expe
riență profesională acu
mulată de-a lungul anilor. 
Calitățile actorilor din Tg. 
Mureș sint multiple, re
gistrul interpretativ larg, 
și turneul ne-a oferit nu 
puține scînteieri de auten
tic talent și intuiție sce
nică. Reprezentațiile au 
scos în evidență forța dra
matică reală, temperamen
tul impetuos al unor ac
trițe ca Anca Roșu (în 
Domnișoara Nastasia, in 
Magdalena din Șeful secto
rului suflete), Camelia 
Zorlescu — protagonista 
piesei Doi pe un balansoar 
de Gibson și Olga în Min
ciuna are picioare lungi de 
Eduardo de Filippo — si
guranța și inteligența sce
nică a Marianei Pojar 
(Catherine în Vedere de 
pe pod de A. Miller), par
ticiparea discretă dar 
pregnantă a Maiei Indrieș 
în acțiunea dramatică; 
spectacolele au demonstrat 
că Valentino Dain este un 
actor format, apt să atace 
mari roluri ale dramatur
giei universale, ca acela 
al lui Eddie Carbone din 
piesa lui Miller; că Dinu 
Cezar are resurse surprin
zătoare de umor, sensibi-

gravitate (Șeful și 
piesa lui Mirodan

fost o primă în- 
publicului Capi- 
această formație

litate și 
Gore în 
și eroul principal al come
diei Capcană pentru un om 
singur); iar Nae Floca A- 
cileni (interpret altădată 
al unui Arturo Ui intere
sant la Craiova), trece cu 
ușurință de Ia roluri de 
dramă (Ion Sorcovă) la co
media polițistă. în diferite 
roluri, actori tineri, printre 
care Constantin Diplan, 
Mihai Gingulescu, Nicolae 
Scarlat, Vasile Vasiliu, Eli- 
sabeta Daicu, Valentina 
Iaricu, au adus o notă per
sonală.

Date fiind talentele de 
care dispune acest colectiv 
CU atît mai evidente au 
apărut și defectele, negli
jențele, superficialitatea

geftt, gîndirea teatrală cu 
știința transmiterii ei în 
scenă.

în fața conducerii aces
tui ansamblu stau răspun
deri mari. Cea mai impor
tantă mi se pare a fi conti
nuarea studiului interpre
tativ, o muncă pedagogică, 
axată pe un repertoriu 
substanțial și clar orientat. 
Lipsa unui asemenea pro
gram a fost vădită in re
pertoriul recentului tur
neu. Traiectoria în zig-zag 
a titlurilor, alăturarea la 
îhtimplăre a unor piese de 
mare valoare cu lucrări 
subțiri, cum e comedia po
lițistă a lui Robert Thomas, 
și în special slaba repre
zentare a dramaturgiei ori
ginale contemporane (un

Pe marginea turneului secției române

a Teatrului de stat din Tg. Mureș

construirii unor roluri. Du
pă părerea mea, frapantă 
se arată inegalitatea din
tre spectacole, nefinisarea 
unor montări și scăderile 
de ordin profesional, chiar 
la unii dintre cei mai în
zestrați interpreți. Viziona
rea celor șase spectacole 
programate în turneu a in
dicat cu claritatea unui 
examen radiografie exis
tența unor „factori pato
geni", subiectivi și obiec
tivi. Cei subiectivi țin, 
cred, de automulțumirea 
unor actori tineri, prea 
marea încredere în talen
tul lor nativ, care duce 
pină la neglijarea studiu
lui, a muncii cu ei înșiși. 
Cei obiectivi derivă din 
absența unui regizor peda
gog, animator, care să ve
gheze cu permanentă răs
pundere. Secția română de 
la Tg. Mureș încă nu s-a 
constituit în echipă. Co
lectivul nu și-a dobîndit 
încă „profilul", stilul pro
priu, acel inefabil aliaj în 
care se amestecă talentul 

profesionalismul exi-

singur titlu — și acela a- 
parținînd de fapt stagiunii 
precedente) arată că re
pertoriul teatrului nu este 
judicios elaborat, pe baza 
unor criterii exigente și 
complexe. Semnificativ în 
acest sens ne-a apărut 
spectacolul Capcană pen
tru un om singur. Regizo
rul Raul Serrano a asigurat 
o montare spirituală, flui
dă, plină de vervă. Păcat 
că această demonstrație de 
talent regizoral și actori
cesc s-a Cheltuit pe un 
text minor, util poate ca 
exercițiu pentru cultivarea 
ritmului și virtuților qui- 
proquo-ului, dar fără în
semnătate în cultura și 
programul artistic al co
lectivului.

La ce nivel poate ajun
ge trupa din Tg. Mureș 
clnd lucrează la un text de 
mai înaltă calitate, sub o 
îndrumare regizorală va
loroasă, a demonstrat-o 
spectacolul regizat de Gh. 
Harag cu piesa lui Miller 
Vedere de pe pod. Deși 
nu lipsit de inegalități,

spectacolul a ridicat acto
rilor probleme, le-a pus în 
față sarcina complicată a 
descifrării unor adevăruri 
psihologice complexe. Reu
șita acestui spectacol a 
marcat un moment impor
tant in dezvoltarea colec
tivului. Prezența rodnică a 
directorului de scenă s-a 
răsfrînt binefăcător asu
pra actorilor și nu întîm- 
plător în spectacolele lu
crate de el (amintim și 
Minciuna are picioare 
lungi) valorile interpreta
tive se relevă limpede, i- 
deea dramatică dobindește 
dimensiuni. După cum la 
aceiași actori, în alte spec
tacole, defectele prevalea
ză asupra calităților. Doi 
pe un balansoar, în mon
tarea superficială a lui 
Sorin Grigorescu, ilustrea
ză concludent cele spuse 
mai sus. în acest spectacol 
apar Camelia Zorlescu și 
Constantin Diplan, actori 
de mari promisiuni, dar în 
scenă ei n-au adus decît 
„intriga" piesei, schița sen
timentelor și situațiilor, 
fără o investigație psiho
logică mai profundă. Sim
plismul reprezentației a 
fost accentuat de cadrul 
plastic, ridicol prin trans
punerea grosolană a sim
bolurilor : pentru a arăta 
că eroii se simt Inlănțulți, 
singuri, în lumea lor, în 
decor abundă uriașe lan
țuri reale.

Asemenea 
temperatură 
nui colectiv 
de echilibrare. Regizorul 
permanent Eugen Mercus 
dă rezultate oscilatorii (a- 
lături de o interpretare 
suplă și corectă a piesei 
lui Mirodan, redarea natu
ralistă, primitivă aproape, 
a textului lui G. M. Zam- 
firescu). Iar trecerile spo
radice ale altor directori 
de scenă, ca Gheorghe 
Harag, Mihai Dimîu, Râul 
Serrano, din pricina carac
terului discontinuu, nu au 
avut destulă eficiență.

La secția română a Tea
trului din Tg. Mureș nu
meroasele talente trebuie 
să se sudeze și să evolueze 
cu exigență spre maturi
zare.

salturi de 
nu priesc u- 
tînăr, în curs

Mira IOSIF

Decor tropical In Grădina Botanică din Capitală

■
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Să ne suflecăm
minecile,
tovarăși
specialiști!

(Urmare din pag. I-a)

De aceea, canalele de aducție tre
buie impermeabilizate, de-a lungul 
lor trebuie plantați arbori care frî- 
nează infiltrația. Cercetării științi
fice îi revine rolul de a stabili care 
sînt mijloacele cele mai potrivite 
și mai economice pentru ca infil
trația din canalele de aducție să 
nu ridice nivelul apei freatice. Te
renurile cu un mezo- și micro-re
lief prezintă neajunsuri, chiar în 
sistemul irigației prin aspersiune. 
E necesar să indicăm în ce măsu
ră și pînă la ce limită economică 
trebuie amenajat terenul pentru 
irigație.

Agricultura irigată cere 
mult mai multe cunoștințe 
științifice și mai multă gri
jă decît agricultura neiri
gată.

Se cere oamenilor de știință și 
cercetătorilor să creeze

noi soiuri de grîu și noi 
hibrizi autohtoni de porumb 
mai productivi, mai timpu
rii, mai rezistenți la factorii 
negativi.

Un vast cîmp de activitate este 
deschis celor ce se dedică acestei 
ramuri de activitate. Amelioratorii 
noștri au obținut pînă acum reali
zări de seamă, dar activitatea de 
creare de soiuri noi se cere conti
nuată cu și mai mare sîrguință.

In ceea ce privește tehnica 
culturală, fiecare plantă are cerin
țe proprii, în raport cu zona clima
tică șl tipul de sol pe care se 
cultivă. în această privință rolul 
cercetării științifice este de

a aprofunda agrotehnica 
diferențiată : unde și la ce 
plantă sînt indicate arăturile 
adînci, pe ce tip de sol și la 
ce plante sînt mai favorabile 
și mai economice arăturile 
mai puțin adînci.

Densitatea culturii, epocă de 
semănat, adîncimea, tratamentele 
de îngrijire ulterioară sînt — în 
general — stabilite prin cercetările 
deja efectuate, dar cercetările vor 
continua, pentru că apar alte 
soiuri cu alte cerințe ; se vor apli
ca îngrășăminte în cantități mai 
mari, vom avea întinse sistema

Frumos și practic
în viața cotidiană

(Urmare din pag. I-a)

deja rezultate va- 
trebuie continuate, 
în care cercetarea

Irigate. Toate aceste condiții 
schimbate cer revizuirea prin cer
cetare științifică a datelor exis
tente.

Studiul aprofundat și de 
detaliu pentru o agrotehnică 
diferențiată este obligatoriu 
pentru toate ramurile agri
culturii, pentru legumicul
tura, pomicultură, viticul
tură,

în care există 
loroase, care

O problemă
științifică se află de-abia Ia în
ceput o constituie pajiștile natura
le, care-ocupă o suprafață însem
nată din teritoriul agricol al țării. 
S-a dovedit prin încercările făcute 
pînă acum că producția acestor 
pajiști-finețe sau pășuni poate 
fi sporită de două și trei ori sau 
chiar mai mult cantitativ și calita
tiv.

Cercetarea științifică este tot așa 
de necesară în toate ramurile 
agriculturii: în zootehnie, în meca
nizare, în organizarea economică 
a gospodăriilor.

Toate exemplele de mai sus re
prezintă cercetări cu aplicare ime
diată, în care s-au obținut multe 
rezultate remarcabile. Aceste cer
cetări vor continua cu asiduitate. 
Dar pe lîngă aceste cercetări apli
cative, oamenii de știință sînt 
datori să abordeze în viitorul cin
cinal și probleme fundamentale în 
legătură cu agricultura. Proiectul 
de Directive stabilește legătura ce 
trebuie să existe între cercetarea 
fundamentală și cercetarea aplica
tivă.

Astfel de, probleme fun
damentale sînt: mecanismul 
fiziologic și biochimic al fe
nomenului de heterozis ; ge
netica moleculară și corpu- 
sculară și studiul acizilor 
nucleici în ereditate; comba
terea pe cale biologică a 
dăunătorilor fenomenul de 
imunitate la plante ; influ
ența substanțelor perma
nente în urma tratamente
lor chimice asupra solului, 
asupra plantelor, animalelor 
și omului și altele.

Cuceririle științei vor fi din ce 
în ce mai mult aplicate în practică 
de cei 26 000 de specialiști cu pre
gătire superioară, de zecile de mii 
de specialiști cu pregătire medie 
și cei peste o sută de mii de me
canizatori.

Muncitorii ogoarelor vor asimila 
și ei aceste cuceriri. Știința va 
pătrunde tot mai adînc în practica 
agricolă pentru a contribui la spo
rirea continuă a producției vegeta
le și animale.

(Interviu luat de Teodor Marian)
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Exemplele de obiecte reușite din 
punct de vedere estetic dar deficien
te din punct de vedere al indicilor 
„practic, durabil”, sau invers — prac
tice, durabile, dar cu aspect greoi, 
învechit, banalizat prin repetare și 
uniformitate, se pot desigur înmulți.

Dacă toate departamentele, toate 
unităfile de producție și de desface
re, toți cei inferesafi s-ar apleca a- 
tenf asupra sugestiilor primite prin 
scris și prin viu grai din partea con
sumatorilor, dacă toate aceste suges
tii, critici, observații, propuneri s-ar 
centraliza și ar fi luate într-o pro
fundă și eficientă dezbatere de către 
forurile competente și responsabile 
(nemaivorbind de aportul arhitecfilor 
și artiștilor plastici), dacă aceste dez
bateri ar fi urmate, să zicem, de mun
ca sistematică a unui organism de 
comerț și producție constituit din 
specialiști pe diverse ramuri, îmbi- 
nînd punctele de vedere estetice cu 
cele economice, acționînd sub devi
za : „Frumos și practic", și avînd 
drept obiectiv principal realizarea pe 
scară republicană a acestor dezidera
te, poate că cetățeanul ar găsi mai u- 
șor, în cartierul unde locuiește, măr
furi din toate sortimentele (chiar din 
cele mai căutate) care să-i satisfacă 
întotdeauna necesitățile de ordin 
practic ca și cele estetice, ba, mai 
mult, să i le dezvolte, să i le stimu
leze.

Poate că sugestia mea, făcută în 
numele frumosului îmbinat cu prac
ticul, nu e focmai... practică. S-ar pu
tea. Nu e sugestia unui om versat în 
probleme economice.

Socotesc însă că dezbaterea pe a- 
cesfe probleme care se duce în pre
sa noastră — în cadrul căreia s-au 
făcut observații deosebit de prețioa
se, pertinente și la obiect — ar tre
bui să ducă în mai mare măsură la 
găsirea unor rezolvări concrete.

Uriașul program de dezvoltare ma
terială și spirituală pe care-l desfă
șoară înaintea noastră proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea al 
partidului, program sistematic de lu
cru al României socialiste, puternice, 
bogate, civilizate, ne obligă să nu 
scăpăm din vedere nimic : de la ca
litatea otelului din șarjele Hunedoa
rei, la acele cu gămălie din merceria 
cartierului nostru.

Căci lucrurile așa-zise mărunte își 
au marea lor însemnătate în viafa fie
căruia dintre noi și a colectivității 
întregi, cum au clipele în timpul indi
vidului și al națiunii.

Funcționalitatea și frumusețea o- 
biectelor pe care industria noastră le 
făurește stau în afenfia tuturor. Cu 
tofii ne simțim solidar răspunzători 
și interesați în aflarea celor mai fe
ricite rezolvări.

Toto ! Gh. VințtlS

Teatrul de Operă șl Balet t Ba
letul modern din Pecs (R. P. Un
gară — orele 20). Teatrul de vară 
din parcul „23 August" : Melodii 
nemuritoare (spectacol prezentat 
de Teatrul de operetă — orele 20). 
Teatrul de Comedie (în sala Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra" 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Somnoroasa aventură — (orele 20). 
Teatrul de stat din Ploiești (în 
sala Studio a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" — str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : Zoo — (orele 20). 
Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (grădina Boema) : Veselie la 
174 — (orele 20). Circul de stat 1 
Allo, Ici Paris 1 — (orele 20).

(IHf MATOGRAFE
Laleaua neagră: Patria (Bd. 

Magheru nr. 12—14). Fiul căpita
nului Blood — cinemascop : Re
publica (Bd. Magheru nr. 2), Fes
tival (Bd. 6 Martie nr. 14 — rulea
ză și la grădină), Stadionul Dina
mo (Șos. Ștefan cel Mare), Are
nele Libertății (Parcul Libertății), 
Excelsior (Bd. 1 Mal nr. 174), Grl- 
vița (Calea Grivițel — podul Ba- 
sarab), Modern (Plata G. Coșbuc 
nr. 1). Femeia necunoscută : Lu
ceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9). 
Bandiții din Orgosolo s Carpati 
(Bd. Magheru nr. 29). Can-Can — 
cinemascop : București (Bd.
8 Martie nr. 8), Expoziția realiză
rilor economiei naționale a R.P.R. 
(Piața Scînteli). De doi bani vio
lete : Capitol (Bd. 6 Martie nr. 16
— rulează șl la grădină), Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colt cu str. 
Llzeanu), Tomis (Calea Văcărești 
nr. 21 — rulează șl la grădină;. 
Hocheiștil — cinemascop : Victo
ria (Bd. 6 Martie nr. 7). Joe Llmo- 
nadă : Central (Bd. 6 Martie nr. 
2). Neamul Șoimăreștilor — cine
mascop (ambele serii) : Lumina 
(Bd. 6 Martie nr. 12). Regina cîn- 
tecelors Union (Str. 13 Decembrie 
nr. 5—7). Program pentru copii : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9 — ru
lează numai dimineața). Arena 
circului : Doina (Str. Doamnei nr. 
9), înfrățirea între popoare (Bd. 
Bucureștll-Noi). Parisul vesel 
(completare Călătorie imaginară): 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 16). 
Winnetou — cinemascop: Giulestl 
(Calea Giulești nr. 56), Feroviar 
(Calea Grivițel nr. 80), Floreasca 
(Str. J. S. Bach nr. 2), Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Ne asu
măm răspunderea : Cultural (Pia
ța I. Pintilie nr. 2). Cîntînd în 
ploaie : Dacia (Calea Grivițel nr. 
137). Oliver Twist : Buzești (Str. 
Buzești nr. 9—11 — rulează și la 
grădină), Flacăra (Calea Dudesti 
nr. 22). Scaramouche — cinema
scop : Crîngași (Șos. Crîngași nr. 
42). Nuntă cu peripeții (completa
re Noi și soarele) : Bucegi (Bd. 
1 Mal nr. 57 — rulează și la gră
dină). Merii sălbatici (completare 
Dincolo de cercul polar) : Unirea 
(Bd. 1 Mal nr. 142 — rulează si la 
grădină). Veselie la Acapulco 
(completare Artiști amatori) : VI- 
tan (Calea Dudești nr. 97 — ru
lează șl la grădină). O viață: Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vldu 
nr. 5). Fernand cow-boy (comple
tare Comori de artă românească): 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). 
Lira (Calea 13 Septembrie nr. 196
— rulează și la grădină). Cronica
unui bufon (completare Pionierla 
nr. 3/1965) : Munca (Șos. Mihal 
Bravu nr. 221). Casa Ricordl > 
Popular (Str. Mătăsatl nr. 31 
Raby Matyas i ' -
rași nr. 153 • ______ __ __ =_
dină), Volga (Șos. I. Pintilie nr. 
61). Gaudeamus igltur (completa
re Șapte secole mal tîrzlu) : Mo
șilor (Calea Moșilor nr. 221 — ru
lează și la grădină). Cînd Martin 
avea 14 ani : Cosmos (Șos. Pante- 
limon nr. 89). Spărgătorul — ci
nemascop : Viitorul (Str. M. Emi- 
nescu nr. 127). lanoșik — cinema
scop (ambele serii) : Colentina 
(Șos. Colentina nr. 84. La grădină 
rulează filmul Războiul vesel). 
Ferentari (Calea Ferentari nr. 86).

s i Arta”(Calea* Căljfoj
— rulează și la gr»-

I
 La redacția ziarului nostru S-au prezentat soții Elena șl

Constantin B. din Capitală. Ei ne-au informat că au hotă
rît să-l înfieze pe Gicu Bîznă, copilul despre care s-a rela
tat în articolul cu titlul: „Vn băiat caută acoperiș”, publi
cat în nr. 6619 al ziarului „Scînteia". Cu același prilej ne-au 
înmînat următoarea scrisoare:

„Nădăjduim că va fi un fiu bun, 
silitor și respectuos"

Tovarăși, vă aducem la cunoș
tință că am hotărît să-i fim părinți 
lui Gheorghe Bîznă, copilul despre 
care ați scris în ziar. Vă rugăm să 
nu publicați numele exact și adre
sa noastră. Nu facem această fap
tă pentru a ni se aduce de către 
cineva laude și mulțumiri, ci pentru 
că așa ne îndeamnă inima.

Noi sîntem oameni în vîrstă : eu 
sînt tîmplar la o cooperativă meș
teșugărească, iar soția e economis
tă la o instituție. In ziua cînd s-a 
publicat articolul, întoreîndu-mă de 
la lucru, mi-am găsit soția plîn- 
gînd, cu ziarul în față, __ ,

— Ce s-a întîmplat?, am între
bat-o.

— Citește, mi-a spus. Uite ce 
soartă nenorocită poate să aibă un 
biet copil 1

Toate discuțiile noastre se în- 
vîrteau apoi în jurul acestui caz 
ca atrase de un magnet. Am dis
cutat mult, aproape că n-am mai 
dormit toată noaptea. Ne-am amin
tit de copilăria noastră. Tatăl meu 
a murit în primul război mondial și 
mama, rămasă văduvă, și-a cres
cut copiii cu mari greutăți, în mi
zerie și sărăcie. Și soția mea a a- 
vut o copilărie amară. Am muncit 
amîndoi. Ne-am înțeles și ne-am 

clădit un cămin trainic și îndestu
lat. Eram fericiți, dar am tînjit în
totdeauna după ceva... N-am avut 
parte de copii. De multe ori ne-am 
gîndit că trecem prin viață iără 
bucuria de a crește și îngriji o 
nouă iiință omenească. Am discu
tat toată noaptea aceea și, împinși 
de aceleași simțăminte, zguduiți de 
povestea dureroasă despre care 
citisem, am hotărît să-1 îniiem pe 
Gicu Bîznâ.

După două zile am plecat la sa
natoriul de la Vidra, să-l vedem 
pe băiat. Nu mai era acolo ; me
dicii îl trimiseseră la sanatoriul de 
la Mangalia. Ne-am continuat dru
mul la Comănești, la mama lui. Ea 
a acceptat propunerea noastră.

Drumul tăcut peste cîteva zile la 
Mangalia ni s-a părut extrem de 
lung. Eram tulburați, așa cum cre
dem că sînt toți părinții în aștepta
rea întîlnirii cu un copil de care au 
fost despărțiți ani mulți. Gicu ne-a 
plăcut de la început. I-am vorbit 
de intenția noastră. 11 priveam și 
parcă simțeam că în adîncul ființei 
lui se năștea ceva, o floare pe care 
nu o cunoscuse — căldura senti
mentului filial. Se apropia suiletește 
de noi, repede și fără rezerve. Su
fletul lui era avid de dragoste, era 
însetat de protecție părintească. 4

î-am cerut să ne vorbească de 
gîndurile lui, de năzuințele de vii
tor. Am discutat despre școală, des
pre meseria pe care și-o va alege 
pentru viață. La despărțire ne 
simțeam legați, parcă ne-am fi cu
noscut de cînd lumea.

Continuăm să-l vizităm la Man
galia — o dată la două săptămîni 
merge unul dintre noi la sanatoriu 
— și fiecare revedere ne apropie 
mai mult. Am pregătit actele nece-

„Abia aștept •••
Dwpă vizita soților B., un redac

tor al ziarului nostru a plecat la 
Mangalia și a stat de vorbă cu 
Gicu Bîznă despre schimbarea in
tervenită în viața lui. Iată ce a 
povestit el.

„Intr-o zi mi s-a spus că sînt 
căutat de niște oameni străini, ve- 
niți de la București, să vorbească 
cu mine. Eu nu știam cine sînt. 
Dar cînd am dat ochii cu ei, am 
văzut că sînt oameni buni. Mi-au 
spus cine sînt și m-au întrebat 
dacă mă mai doare ceva și dacă 

sare pentru înfiere, î-am pregătit 
camera în care va locui și 
va învăța cînd, după termi
narea tratamentului, va veni 
acasă. Am discutat despre ceea 
ce trebuie făcut ca să recupe
reze rămânerea în urmă la învăță
tură din cauza bolii. Ne străduim 
să facem pentru el tot ce fac părin
ții pentru copiii lor. Nădăjduim că 
și el înțelege acest lucru și că va 
fi un fiu bun, silitor și respectuos.

sînt bine îngrijit; după aceea m-au 
întrebat dacă vreau să fiu copilul 
lor. Eu am început să plîng. Nu 
știam ce să le răspund. Ei au cău-

Băiatule, ai găsit 
care ti-a lipsit. Doi oameni inimoși au hotărît să-ți 
dea din prisosul inimii lor, să-ți dea harul minu
nat al grijii și bunătății părintești, să te ajute să 
devii om întreg. Să nu uiți niciodată ce iac ei 
pentru tine. îți urâm să fii fericit in viața ta nouă, 
în familia ta.

tat să mă liniștească șl mi-au spus 
că nu vor să le dau răspuns pe loc, 
că vor mal veni pe la mine. Am 
stat mult de vorbă. Mi-au spus că 
vor să mă ajute să învăț, că 
dacă-mi place cartea mă vor da si 
la facultate. La plecare m-au între
bat dacă am nevoie de ceva. 
Le-am spus că am nevoie de niște 
caiete și creioane și mi-au promis 
că mi le aduc data viitoare.

După ce au plecat, m-am gîndit 
toată săptămîna la ei și, cînd au 
venit iar la mine, le-am spus că 
abia aștept să mă fac sănătos ca 
să-i urmez. M-au îmbrățișat. De 
atunci, din două în două săptămîni 
mă vizitează. Sînt foarte buni cu 
mine*.

căldura căminului, acoperișul

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 » Jurnalul televi

ziunii. 19,20 — Micii apicultori.
20,00 — Spectacolele săpt&mînil. 
20,15 — Orizont ’70. 20,30 — Tele- 
fllatelia. 20,45 — Filmul documen
tar „Drumurile celui de-al cinci
lea continent". 21,40 — Vitrina
discului. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Timpul probabil pentru zilele de 
22,23 și 24 iunie. In țară : Vreme 
călduroasă șl în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil. înnourărl 
mai accentuate se vor produce în 
jumătatea de nord și nord-est a 
țării, unde vor cădea averse de 
ploaie. în rest, averse izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul nord-vestic. Temperatura 
aerului se menține ridicată. în 
București : Vreme călduroasă. Ce
rul va fi variabil. înnourări tre
cătoare se vor produce în cursul 
după-amiezelor.
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FOȚBAL SCHIMBĂRI DE POZIȚII
IN FRUNTEA Șl IN COADA CLASAMENTULUI
Rasiștilor nu le-a priit 
aerul de munte

Penultima etapă a campionatu
lui categoriei A a stîrnit un interes 
deosebit, determinat de duelul in
direct dintre cele două pretendente 
la titlu : Rapid și Dinamo (pină 
ieri plasate în această ordine pe 
primele locuri din clasament). A- 
flate în deplasare — Rapid la Bra
șov iar Dinamo la Constanța — 
ambele au luptat, firește, pentru 
victorie. Dar, după cum au decurs 
lucrurile, se pare că dinamoviștilor 
le-a priit mâi mult briza mării, de- 
cît rapidiștilor — ozonul muntelui, 
în timp ce primii au obținut o vic
torie netă la Constanța, ceilalți au 
pierdut la Brașov, și încă la un 
scor neașteptat. în consecință, Di
namo și Rapid au făcut schimb de 
locuri: înaintea ultimei etape, di- 
namoviștii au devenit liderii clasa
mentului, avînd un punct avans 
fața de rapidiști.

Meciul de la Brașov a putut fi 
urmărit în întreaga țară prin in
termediul Radioteleviziunii. Așa 
dar, începutul vertiginos al echi
pei rapidiste (care, printr-un șut 
uluitor, a luat conducerea încă din 
primele minute), ca și revirimentul 
formației brașovene — devenită 
pînă la sfirșitul jocului stăpînă pe 
situație — au ținut încordată a- 
tenția a sute și mii de iubitori ai 
fotbalului. Deși la pauză bucureș- 
tenii conduceau cu 1—0, ei nu lăsau 
o impresie prea bună. Asaltați încă 
din minutul cinci, Cînd au înscris 
golul, rapidiștii s-au mulțumit să 
se apere. înaintașii acționau spora
dic șl fără vlagă. îndată după pau
ză, brașovenii deschid seria celor 
patru goluri pe care aveau să le 
înscrie. Gane marchează spectacu
los cu capul șl egalează. Apărarea 
rapidistă este supusă în continua
re la mari eforturi. La un atac ad
vers, Motroc — aflat în propriul 
careu — atinge mingea cu mina.

Un salt spectaculos sub privirile admirative ale coechipierilor și ale 
adversarilor (portarul ieșean Const antinescu).

Sportivi români
în competiții internaționale

• Tenismanii victorioși în 
turneul de la Mamaia

Turneul internațional de tenis de 
L» Mamaia s-a încheiat cu victoria 
echipei reprezentative a R. P. Ro
mâne, care a învins în ultimul meci 
cu 4—1 echipa R. D. Germane. Iată 
și alte rezultate : R. P. Ungară-R. P. 
Română (tineret) 5—0 ; R. P. Chine- 
ză-selecționata orașului Ostrava 
(R. S. Cehoslovacă) 4—1; R. P. Po- 
lonă-R. P. Bulgaria 5—0.

Clasament : 1) R. P. Română ; 2) 
R. P. Ungară ; 3) R. D. Germană ; 4) 
R. P. Română (tineret) ; 5) R. P. Chi
neză ; 6) selecționata Ostrava ; 7)
R. P. Polonă ; 8) R. P. Bulgaria.
• lnotătoarea Cristina Ba- 

laban a cîștigat trei probe 
la „Dinamoviada" de Ia 
Eger (Ungaria)
lnotătoarea Cristina Balaban a 

obținut un irumos succes la „Dina- 
moviada* de notație de la Eger 
(Ungaria) : a cîștigat trei probe șl 
a stabilit două noi recorduri ale tă
rii noastre. După ce a învins în pro- 
h de 100 m spate (1'13"), Cristina 
Balaban s-a clasat sîmbătă și du
minică pe primul loc în probele de 
400 m liber (5'08"l/10) și 200 m spa
te (2’43”). în aceste ultime două 
probe tînăra noastră înotătoare a 
îmbunătățit vechile recorduri repu
blicane.
• A început „Tour de 1'Ave

nir"
Cea de-a 5-a ediție a competiției 

cicliste de amatori și independenți 
„Tour de l'Avenir” a început dumi
nică la Kâln (R. F. Germană), reu
nind la start 112 concurenți din 15 
țări. Prima etapă — al cărei traseu 
a trecut prin Diisseldorf, apoi prin 
Bonn, pentru a reveni la Kâln — 
nu a fost, cum se obișnuiește în 
cursele de lung kilometraj, o etapă 
de studiu. Chiar de la început, un 
grup de 9 cicliști s-a detașat, deși 

Penalti! îvăncescu execută precis 
și... 2—1 pentru Steagul roșu. Cîte- 
va minute mai tîrziu, tînărul bra
șovean Goran începe să-și regleze 
tirul la poarta lui Andrei. Un prim 
șut este oprit cu greu de portarul 
rapidist. în ultimul sfert de oră 
însă, două din șuturile lui Goran 
nimeresc plasa, scorul devenind 
astfel 4—1. Partida era, desigur, 
practic încheiată. Complet dezamă
giți, rapidiștil nu mai sînt în sta
re să facă nimic.

Steagul roșu a obținut o victorie 
pe deplin meritată, la capătul unui 
joc spectaculos și eficace, de bună 
factură tehnică.

...iar briza mării 
ba favorizat 
pe dinamovisti

„Prin golul înscris de Adam, sco
rul este acum, dragi spectatori, de 
2—0 în favoarea Științei Cluj". 
Spectatorii constănțeni, care ieri, 
cu mult înainte de începerea me
ciului Farul—Dinamo București, au 
umplut pînă la refuz tribunele în
sorite ale stadionului de pe malul 
Mării Negre, jubilau de bucurie 
ascultînd relatarea crainicului re
porter asupra primei partide a cu
plajului din Capitală. Satisfacție 
firească, avînd în vedere că în a- 
cest fel Farul scăpa în bună parte 
de emoțiile retrogradării. Bucuria 
a fost înjumătățită înainte de în
ceperea meciului, cînd — tot pe ca
lea undelor — s-a aflat că Progre
sul a reușit să egaleze. Așadar, 
fotbaliștii constănțeni aveau din 
nou motive temeinice să facă totul 
pentru victorie. Dar...

în primele 20 minute, meciul a 
avut un nivel mediocru. Ușoara 
superioritate în atac a localnicilor 
a rămas fără nici un rezultat; ac
țiunile lor la poarta oaspeților s-au 
încheiat, de regulă, cu șuturi puține 
șl imprecise. Dinamoviștii au ata

vîntul bătea puternic din față. Cu 
toate eforturile, plutonul n-a reușit 
să-i ajungă pe fugari, care au so
sit la Kâln cu un avans de aproape 
4 minute. Cîștigătorul etapei, Wil
fried Peffgen (R. F. G.), a acoperit 
162,500 km în 3 h 50'13" (medie ora
ră 42,500 km). în același timp cu el 
au trecut linia do sosire Claude 
Guyot (Franța), Gtosskot (Franța), 
Anni (Italia), Rodriguez (Spania). 
Grosul plutonului, în care se aflau 
circa 100 de alergători, inclusiv cei 
8 cicliști români (Dumitrescu, Zano- 
ni, Moldoveanu, Ciumetl, Ciocan, 
Rusu, Suciu, Bădără), a fost crono
metrat cu timpul de 3 h 54'07". As
tăzi se desfășoară etapa a Il-a 
Kâin-Eupen (127 km.).
• Gimnastică Ia Constanța t 

România — Olanda (iem.) 
185,40—184,55 ; Norvegia 
—România (mase.) 275,50— 
275,35
Sîmbătă și duminică au avut loc 

la Constanța două întîlniti de gim
nastică. La feminin, echipa repre
zentativă a țării noastre a întrecut 
selecționata Olandei. Prima la indi
vidual compus s-a clasat Vierstra 
(Olanda) cu 37,80 puncte, urmată 
de Baizat (România) cu 37,50 p. 
Meciul dintre reprezentativele mas
culine ale României și Norvegiei a 
revenit oaspeților. La individual 
compus a cîștigat norvegianul Stor- 
haug (57,45 p.).
• Handbaliștii băcăoani în

vinși la Preșov (Cehoslova
cia)

în turneul internațional de handbal 
masculin de la Preșov (Cehoslova
cia), Dukla Praga a învins cu sco
rul de 17-10 (9-2) pe Dinamo Bacău. 
Tot la Preșov s-au disputat alte 
două meciuri : Spartak Plsen (R. S. 
Cehoslovacă) - Burevestnik Tbilisi 
22—18 (13—10); Tatran Preșov-Rudy 
Rjien (R.S.C.) 22—11 (9—5).

(Agerpres) 

cat, e drept mai rar, însă mai a- 
tent și, în minutul 33, au deschis 
scorul prin Petru Emil.

După pauză, jocul este mult timp 
anost de ambele părți. Dar, ca și 
în prima repriză, oaspeții atacă 
mai ordonat și, în minutul 56, 
Hâidu, cu capul, înscrie al doilea 
gol. Jucătorii de la Farul continuă 
să acționeze fără orizont, dezlînat, 
irosind timpul și ocaziile de a re
duce scorul. în minutul 72 portarul 
Pîlcă iese inoportun din poartă și 
Ene II trimite mingea spre poartă; 
mingea lovește bara transversală, 
revine în teren la Frățllă și acesta 
o trimite ușor, cu efect, peste por
tarul constănțean. Pe tabela de 
marcaj scorul de 3—0 va rămîne 
neschimbat pînă la fluierul final.

Semnificativ pentru proâsta im
presie lăsată de jocul fotbaliști
lor constănțeni este faptul că 
înainte de încheierea meciului, 
unul dintre spectatorii care pă
răseau tribunele spunea : „După 
ce joacă prost, nu știu nici să 
piardă". Se referea în special la 
gestul reprobabil al lui Neacșu, 
care l-a lovit intenționat pe funda
șul dinamovist Popa, „răzbunîn- 
du-se“ în acest fel pentru un fault 
comis cu puțin timp înainte asupra 
lui. A impresionat neplăcut și fap
tul Că jucătorii bucureșteni (în spe
cial Frățilă) au trimis de repetate 
ori, intenționat, mingea mult în 
afara terenului.

Egalare
în uitîma secundă

Cuplajul fotbalistic din Capitală 
S-ă terminat cu două rezultate de 
egalitate. Prima partidă (Progre
sul—Știința Cluj) a avut o desfă
șurare pasionantă pînă în ultima 
secundă. Clujenii, cu un joc bine 
organizat, conduceau în minutul 
65 cu 2—0. După cum se desfășura 
partida, nimeni n-ar fi întrezărit

Scoruri strînse 
in campionatul de rugbi

Ieri in campionatul republican de 
rugbi s-au înregistrat scoruri mici, 
ceea ce reflectă echilibrul de forțe 
existent în timpul meciurilor. Iată 
rezultatele tehnice : Dinamo Bucu
rești—Știința Petroșeni 3—0, Știința 
Cluj—Constructorul 0—6, Rulmentul 
Bîrlad—Gloria 6—6, Farul Constan
ța—Steaua 0—3. întrucît studenții 
timișoreni nu ș-au prezentat în Ca
pitală, meciul lor cu Grivița roșie 
n-a avut loc.

Pe scurt 
de peste hotare

• Echipa franceză de fotbal Stade 
Francais și-a încheiat turneul în 
U.R.S.S., jucind la Kiev cu echipa 
locală Dinamo. Fotbaliștii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 3—1. 
Echipa Stade Francais urmează să sus
țină acum două meciuri in țara noa
stră.

• Federația franceză de rugbi a sta
bilit calendarul întilnirilor internațio
nale viitoare. In toamna acestui an, 
echipa Franței va susține un singur 
meci, la 28 noiembrie, la Lyon, cu 
echipa R. P. Române. In programul a- 
nului viitor figurează Intîlniri cu re
prezentativele Scoției, Irlandei, An
gliei, Italiei și Țării Galilor. Progra
mul urmează să fie completat cu alte 
partide internaționale în curs de per
fectare.

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Leipzig, înotătorul 
Frank Wiegand (R. D. Germană) a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 220 yarzi liber cu timpul de 
l’59’’9/10. Vechiul record era de 
2’01’T/10 și aparținea australianului 
Robert Windle.

• Turul ciclist al Mării Marmara a 
continuat cu desfășurarea etapei a 
3-a : contra cronometru individual (44 
km). A Cîștigat ciclistul turc Rifat 
Caliskan, care a realizat timpul de 
lh08’10”.

• Disputat la Copenhaga, meciul 
internațional de fotbal dintre echipe
le Danemarcei și Suediei s-a terminat 
cu scorul de 2—1 (2—1) în favoarea 
fotbaliștilor danezi.

PRONOSPORT
Concursul nr. 25 din 20 iunie 1965

Steagul roșu—Rapid 1
Farul—Dinamo București 2
Minerul—Știința Craiova 1
Crișul—U. T. Arad X
Progresul—Știința Ciul X
Petrolul—Dinamo Pitești 1
Steaua—C. S. M. S. Iași x
Reggiana—Brescia 1
Parma—Napoli 2
Potenza—Spăl 1
Catanzaro—Padova X
Pro Patria—Livorno 1

REZULTATE TEHNICE
STEAGUL ROȘU BRAȘOV— 

RAPID 4—1 (0—1). Au marcat: 
Gane (min. 47), îvăncescu — 
din 11 m (min. 61), Goran (min. 
75 și 79) — pentru învingători ; 
Dan (min. 5) — pentru învinși. 
Arbitru : Stavrev At. (Bulgaria). 
Spectatori: 15 000.

FARUL CONSTANȚA—DINA
MO BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Au 
înscris : Petru Emil (min. 32), 
Haidu (min. 56), Frățilă (min. 72). 
Arbitru : J. Korkidis (Grecia). 
Spectatori : 25.000.

PROGRESUL—ȘTIINȚA CLUJ 
2—2 (0—1). Au marcat : Adam 
(min. 25 și 65) pentru Știința ; 
D. Popescu (min. 77) și Ioniță 
(min. 90) pentru Progresul. Ar
bitru : Muzzafer S. (Turcia).

STEAUA—C.S.M.S. 1—1 (0—1). 
Au marcat : Matei din 11 m (min. 
40) pentru C.S.M.S. ; Sorin Avram 
(min. 70) pentru Steaua. Arbi
tru : I. Ritter (Timișoara). Sta
dion : Republicii. Spectatori: 
20 000.

PETROLUL PLOIEȘTI—DI
NAMO PITEȘTI 2—1 (2—0). Au 
înscris : Moldoveanu (min. 13 și 
34) pentru Petrolul; Naghi din 
11 m (min 65) pentru Dinamo.

o schimbare a rezultatului. E ade
vărat că Progresul s-a aflat în si
tuații foarte favorabile, dar impre
cizia înaintașilor și-a' spus de fie
care dată cuvîntul. Un șut puter
nic al lui D. Popescu l-a surprins 
însă pe Moguț — și Progresul a 
refăcut din handicap. Clujenii con
tinuă să lupte serios pentru victo
rie. Totuși, ultima secundă aduce 
egalarea : la un atac la poarta clu
jenilor, Ioniță înscrie spectaculos 
cu capul : 2—2.

Steaua și C.S.M.S., deși au avut 
multe ocazii de a înscrie, și-au îm
părțit frățește punctele. Ambele e- 
chipe au jucat deschis, au șutat la 
poartă, dar n-au putut marca decît 
cîte un gol: Matei dintr-o lovitură 
de la 11 m., iar Sorin Avram la ca
pătul unei acțiuni colective.

Precum se vede Și din clasamen
tul alăturat, Progresul n-a benefi
ciat mai deloc de pe urma rezulta
tului realizat. Abia meciul din ul
tima etapă (cu Știința la Craiova) 
va decide dacă în campionatul vii

CICLISM

I. Ardeleanu și clubul Steaua 
au cîștigat „Cupa UCECOM"

• Apatie pe traseu • Medii orare de... clclo* 
turism ® Au îmbăirînit și tinerii î • S© așteaptă 
cuvîntul federației de specialitate

Pe Stadionul „Republicii* s-a în
cheiat ieri cea de-a zecea ediție a 
compefifiei cicliste „Cupa UCECOM". 
Ion Ardeleanu și clubul său, Steaua, 
au terminat întrecerea pe primul loc 
în clasamentele generale individual 
și, respectiv, pe echipe. Ultima eta
pă (Brașov-Bucureșfi) a revenit, la 
sprintul final, dinamovistului G. Moi- 
ceanu.

Tradiționala cursă de lung kilome
traj S-a bucurai și în acest an de o 
bună organizare ; traseul ales, pre- 
zenfa la start a celor mai buni ci
cliști români (Cu excepția a opt a- 
lergăfori care participă la „Tour de 
l'Avenir") și a unor rutieri din Aus
tria, Bulgaria, Polonia, Ungaria dă
deau de la bun început speranje în 
reușita integrală a competiției. Des
fășurarea celor 7 etape, rezultatele 
tehnice realizate nu au corespuns 
însă așteptărilor.

în majoritatea etapelor ritmul cu 
Care s-a pedalat a fost alît de scă
zut și de monoton, îneît aveai im
presia că pe șosea aleargă de plă
cere un grup de Cicloturișll. Din pă
cate, Cei ce au imprimat o astfel de 
alură cursei au fost tocmai cicliștii 
noștri. Excepjie au făcut — însă nu 
întotdeauna — doar cîfiva dintre a- 
lergători, mai ales de la Steaua și 
Dinamo : Ardeleanu, Stoica, Moi- 
ceanu, Ziegler, Niculescu. Una din 
puținele surprize plăcute a consfi- 
tuif-o și comportarea unui alergător

Budapestanul Devai intră primul pe 
stadion, dar etapa o va cîștiga la 
sprint G. Molceanu (în stînga, cu 

ochelari)

Arbitru : N. Mihăilescu (Bucu
rești). Spectatori : 10 000.

MINERUL BAIA MARE—ȘTI
INȚA CRAIOVA 1—0 (1—0). A 
marcat: Sasu (min. 38). Arbi
tru : A. Rădulescu (București). 
Spectatori : 10 OOO.

CRIȘUL ORADEA—U. T. A. 
1-1 (0-0). Au marcat : Hărșani 
(min. 48) pentru Cfișul; Chivu 
(min. 49) pentru U.T.A. Arbitru : 
I. Cîmpeanu (Cluj). Spectatori: 
8 000.

CLASAMENTUL

București : Rapid—Crișul ; Dina
mo—Petrolul i Cluj : Știința—Steaua ; 
Iași : C.S.M.S.—Farul ; Arad : U.T.A.— 
Minerul ; Craiova : Știința—Progresul i 
Pitești : Dinamo—Steagul roșu.

Dinamo București 25 16 4 5 53:21 36
Rapid 25 14 7 4 32:16 35
Steaua 25 12 6 7 37:24 30
Steagul roșu 25 12 4 1 31:28 28
Petrolul 25 10 5 18 31:22 25
U.T.A. 25 8 8 9 2B:41 24
Știința Cluj 25 9 5 îl 39:37 23
Crișul 25 7 9 9 21:25 23
Dinamo Pitești 25 8 6 ii 33:33 22
C.S.M.S. 25 8 6 11 25:34 22
Minerul 25 9 3 13 25:42 21
Farul 25 8 5 12 20:35 21
Progresul 25 fi 8 11 23:29 20
Știința Craiova 25 8 4 13 29:40 20

ULTIMA ETAPA

tor bucureștenii vor retrograda 
sau nu.

Stimulați de • •• spectrul 
retrogradării

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
Datorită spectrului retrogradă
rii, partida de la Baia Mare dintre 
Minerul și Știința Crâiova, a prile
juit o dispută dîrză. A fost 
un meci de mare luptă, dar și de 
mare spectacol fotbalistic. Meritul 
pentru frumusețea jocului revine 
îndeosebi echipei băimărene care 
duminică a fost la înălțime. Local
nicii și-au dominat categoric adver
sarii, au fost permanent în atac și 
au șutat din orice poziție pe poar
tă. VasilesCu, portarul craiovean, a 
apărat excepțional șl numai forma 
sa bună a salvat echipa de la o în- 
frîngere la Scor. Minerul a marcat 
singurul gol prin Sasu în minu
tul 38.

oarecum necunoscut : e vorba de 
luliu Moldoveanu din Azuga care, 
deși lipsit de posibilitatea de a se fi 
pregătit în prealabil, a manifestat 
multa dîrzenie, curaj și pasiune, reu
șind pînă la urmă să se claseze îna
intea unor alergători de la Dinamo, 
Steaua, Voinja — adică tocmai de 
la cluburile cu cele mai puternice 
secții de ciclism.

Cu toate Că, prin profil și lun
gime, traseul ar fi permis realizarea 
unor medii orare ridicate, acest lu
cru nu s-a înfîmplat. Orice s-ar spu
ne, vitezele medii de 35—38 km pe 
oră realizate în etape de 100—150 
km — și în condiții atmosferice din
tre cele mai favorabile — nu pof fi 
explicate altfel decît prin dezinteresul 
și nepregăfirea multora dintre alergă
tori. Deși au constatat ei înșiși lipsa 
de dinamism a întrecerii și, la ca
pătul fiecărei etape, li s-a atras a- 
tenția, antrenorii au rămas impasibili : 
cursa a continuat să se dispute în 
același ritm nesatisfăcăfor.

Trebuie adăugat că la această apa
tie, aproape generală, au subscris și 
cicliștii mai tineri, altă dată apreciați 
pentru combativitate și dîrzenie. Pe 
numeroși dintre aceștia i-am văzut a- 
cum pedalînd agale, în plasa celor
lalți, declarîndu-se satisfăcuți că reu
șeau să termine etapa o dată cu gro
sul plutonului. Drăghicioiu, Gurgui, 
Popescu G., Ciobanii, Gera, Gonfea, 
Grigore, Mihălțeanu și alții din a- 
ceeași generație, nu și-au tăcut mai 
deloc simțită prezența. Prea puțini 
dintre ei (și mai ales foarte rar) au 
întreprins vreo acțiune demnă de 
consemnat. Adăugind la toate a- 
cesfea faptul că pe traseu S-au în
registrat o serie de abandonuri ne
justificate, că unii alergători au în
călcat în diferite feluri regulamentul 
de concurs — se conturează o im
presie neplăcută în ce privește mo
dul în care cluburile sportive, an
trenorii, cicliștii respectivi au înțeles 
să ia parte la importanta întrecere ru
tieră.

Cele arătate mai sus reflectă o 
mentalitate care tinde să se genera
lizeze — participarea cicliștilor noștri 
la Cursele din țară (uneori chiar și 
la cele de peste hotare) se caracte
rizează adesea prin pasivitate, prin 
lipsă de hofărîre în lansarea și sus
ținerea acțiunilor de evadare. Este 
firește o situație care nu trebuie tre
cută cu vederea de federația de spe
cialitate. Nu cumva activitatea an
trenorilor în general, a majorității 
secțiilor de ciclism se desfășoară la 
înfîmplare, fără un control și o în
drumare corespunzătoare din partea 
federației de ciclism ?

Rubrica sportivă realizată de
Ion DUMITRIU
Constantin ANI 

Foto : Gh. VINȚILA

Duminică au avut loc în Capi
tală și în țară manifestări consa
crate Zilei aviației R. P. Române. 
Au fost depuse coroane de flori la 
mormintele lui Aurel Vlaicu, Tra
ian Vuia, precum și la mormîntul 
căpitanului Gheorghe Bănciulescu, 
primul pilot din istoria aviației 
mondiale care a zburat cu proteze 
la ambele picioare.

In comuna Bănești, raionul Cîm- 
pina, la monumentul lui Aurel 
Vlaicu, ridicat pe locul unde cu 
cîteva decenii în urmă acesta s-a 
prăbușit cu avionul conceput de 
el, a avut loc solemnitatea depune
rii unor coroane de flori.

Nomazii
străbat America
(Urmare din pag. I-a)

Orașele importante ale aces
tei Americi nu sîht New York, 
Boston și San Francisco, oi capi
talele imperiului agricol al marilor 
cultivatori : Homestead și Belle 
Glade în Florida ; Stockton în Ca
lifornia ; Riverhead în Long Island; 
Benton Harbor în Michigan. Nici un 
hotel cu garaje elegante și nici un 
local nu-i întîmpină pe migratori 
cu chemările lor de neon. Local
nicii văd în ei un fel de mo
limă care se abate asupra sănă
tății publice — precum și o ame
nințare la listele de asistență so
cială. Dar maximum la care poate 
spera un lucrător nomad este un 
cer senin, un mal acoperit cu iar
bă, o stație de benzină care să-i 
îngăduie să utilizeze cămăruța de 
odihnă.

Vătaful
Valurile de migratori numără 

peste 8 000 de șefi de echipă. A- 
csștia se deosebesc între ei prin 
toate gradațiile de cinste și acura
tețe morală. Buni sau răi, vătafii 
echipelor aduc servicii neprețuite 
cultivatorilor. Un cultivator din 
Maryland poate tranșa o înțelege
re cu un șef de echipă ca să-i 
furnizeze un număr anumit de 
muncitori, la o anumită dată și la 
un anumit preț. Dat fiind că și 
muncitorii și fermierii depind în 
bună măsură de șeful de echipă 
acesta nu pregetă adeseori să 
tragă foloase de la ambele părți. 
Așa a făcut Hamilton Daniels.

Nu te puteai împiedica să nu-I 
admiri pe Hamp. Era foarte price
put în muncă, avea fantezie și me
todă. De obicei, își respecta obli
gațiile de a furniza numărul de 
oameni promis, la data și prețul 
fixat.

Avea un fel deosebit de a trata 
cu migratorii. Era foarte apropiat 
de ei. Impresia pe care o produ
cea asupra lor avea mare însem
nătate. Dacă un șef de echfpă are 
o înfățișare prea înfloritoare, mun
citorii îl pot crede necinstit. Dacă 
arată prea sărăcăcios, se pot în
doi de priceperea lui. Hamp izbu
tise să arate așa cum trebuie. Pur
ta o pereche de pantaloni cafenii 
și o cămașă roșie, zdrențuite pînă 
la limita incredibilului. Era omul 
cel mai zdrențăros pe care-1 vă
zuseră în viața lor. Dacă te uitai 
mai îndeaproape la veștmintele 
lui, ai fi observat că peste întregul 
costum fuseseră cusute niște peti
ce, dar efectul era acela al unei 
mizerii covîrșitoare. Pentru a con
tracara acest efect însă, Hamp con
ducea un Cadillac. îmbrăcămintea 
lui era dovada modestiei, iar ma
șina a succesului său.

Hamp urmărea întotdeauna de
desubturile, ascunzișurile : rațiunea 
pentru care cutare bărbat sau cu
tare femeie dorea să muncească 
la strînsul recoltei. Prefera munci
torii — fie bărbați sau femei — 
în primele stadii ale alcoolismului. 
Unii șefi de echipă n-ar fi anga
jat pentru nimic în lume bețivi. 
Dar Hamp știa el ce face. Trebuie 
să aștepți pînă cînd omul e dărî- 
mat. După aceea, nici nu mai știe 
și nici nu-i mai pasă cît îi reduci 
din plată, dacă are de-ajuns pen
tru mîncare și băutură. Se poate 
să-și iasă din minți, dar de plecat 
nu mai pleacă. Desigur, un bețiv 
înrăit nu e bun de nimic. N-ar fi 
putut ține pasul. Nu-i lucru ușor 
să stai toată ziua îndoit, sub soa
rele clocotitor.

Hamp avea întotdeauna asupra 
Iui cîte o rezervă de rachiu și cu
noștea locurile de unde se putea 
procura. Asta era o bună investi
ție. De asemenea mai avea și mici 
pachețele albe cu stupefiante.

Nu se dădea înlături nici de la 
afacerile mărunte. Incasa un pro
cent de 15 la sută de la băcanul 
din vecinătatea taberei. Dacă a- 
cesta i l-ar fi refuzat, Hamp și-ar 
fi dus oamenii la altă băcănie. Cum 
muncitorii nu prea aveau bani 
gheață, Hamp a organizat împreu
nă cu băcanul un sistem de vînzare 
pe credit. Oamenii nu vedeau nicio
dată o notă de plată clară, pe măr
furi cumpărate, plăteau ceea ce le 
spunea Hamp că datorează. In re
morca mașinii sale, Hamp căra, 
printre altele, bere și țigări, pe 
care le vindea la preț dublu față 
de cel din magazine. Pentru o sti
clă de vin de o jumătate de dolar, 
el cerea 1,45 dolari. Nici unul din
tre oameni nu avea provizii de a- 
cest gen, pentru că niciodată nu 
dețineau bani gheață. Una peste 
alta, într-un an rodnic, Hamp sco
tea un venit rotund de 20 000 de 
dolari.

Acum cîțiva ani, ziarul „New 
York Times' semnala că doar ju
mătate dintre vătafii de echipă care 
lucrau în statul New York indica
seră adrese unde puteau fi găsiți. 
Perceptorii din Oregon au descope-

La festivitatea din comuna Aurel 
Vlaicu, locul natal al pionierului a- 
viației românești, a luat cuvîntul 
colonel de aviație Petre Coroianu. 
S-au depus flori la bustul lui Au
rel Vlaicu, aflat lingă casa părin
tească. A urmat o serbare cîmpe- 
nească la care formații de amatori 
din comună și din alte localități ale 
raionului Orăștie au prezentat pro
grame artistice. Numeroși partici
pant au vizitat în cursul Zilei 
Casa-muzeu, unde sînt expuse 
multe din realizările lui Aurel 
Vlaicu și uneltele cu care a con
struit prima mașină de zburat* 

rit că doar foarte puțini dintre vX* 
tafii de echipă își achitau impozite* 
le pe veniturile personale și că a* 
proape nici unul dintre ei nu com* 
pletase fișele de asistență socială 
pentru oamenii din echipă, deși, 
după toate probabilitățile, le reți* 
neau acestora din plată taxele cu* 
venite. In 1964, Congresul a votat 
un decret privind înregistrarea șe
filor de echipă și înlăturarea din 
muncă a celor ce se dovedesc ne
cinstiți. Echipele au început acum 
să se pună în mișcare. Rămîne de 
văzut ce efect va avea noua lege*

Copii suballmentațl
Inspectorii din Departamentul 

Muncii au găsit, la un procent de 
70 la sută din fermele cercetate, 
copii muncind ilegal. Șl cine știe 
cîți s-or mai fi ascuns prin pădure 
cînd au „mirosit primejdia'. Nimeni 
nu cunoaște numărul real al copii
lor migratori. Aprecierile variază 
de la 100 000 la 600 000. Cifra cea 
mai frecventă se ridică la 150 000. 
O inspecție efectuată în livezile de 
măslini din California a dat la 
iveală că aproape două treimi din 
muncitori erau copii. O cercetare 
întreprinsă la Oregon a demonstrat 
importanța pe care o are pentru 
familie folosirea copilului la mun
că. Un muncitor nomad cîștigă în 
medie 32 dolari pe săptămînă, In 
săptămînile în care lucrează. Dar 
soția lui și copiii cîștigă laolaltă 
48 de dolari. La unele specii de re
colte, femeile și copiii efectuează 
mai mult de jumătate din cules. 
Copiii au parte de la bun început 
de un regim alimentar foarte sără
căcios.

Un raport cu privire la o tabără 
din Mathis, Texas, arată că un 
procent de 96 la sută din copii nu 
puseseră în gură o picătură de 
lapte, într-un interval de șase luni. 
Alimentația lor este constituită în 
special din mălai și orez. Pe baza 
acestui raport, un medic a tras 
concluzia că e vorba de o reală 
inaniție. Copilul migrator este su
pus consecințelor scorbutului, ra
hitismului, precum și celor ale u- 
nei grave deficiențe de proteine. 
Unele rapoarte au indicat că pro
centul maladiilor dentare se ridică 
la 95 la sută, altele au declarat că 
dinții stricați constituie o proble
mă generală.

Uzina agricola 
și proletarul ei

Dacă s-ar despica pămîntul, în
ghițind dintr-odată un milion și 
jumătate din micii fermieri ameri
cani — adică aproape jumătate 
din numărul lor total — producția 
de hrană nu ar scădea decît cu 
un procent de 5 la sută. Jumătate 
din producția noastră agricolă 
este furnizată doar de un procent 
de 9 la sută din ferme. Și tocmai 
aceste ferme mecanizate, capitali
zate, integrate într-un sistem de 
corporație, sînt cele care folosesc 
pe scara cea mai întinsă munca se
zonieră. Un procent relativ mic — 
doar 5 la sută din numărul ma
rilor cultivatori — folosește anual 
muncă manuală în valoare de pes
te 2 000 de dolari. Adevărații gi- 
ganți însă — cei 3 la sută din 
vîrf — închiriază mai mult de o 
treime din totalul forței de muncă 
sezoniere.

Guvernul a sprijinit marii culti
vatori pe o cale importantă. Pînă 
în acest an, întreprinderile de co
merț agricol au avut posibilitatea 
de a secătui oceanul de mînă ief
tină de lucru pe care-1 ofereau alte 
țări, îndeosebi Mexicul. Prezența 
a sute de mii de muncitori stră
ini a dezmembrat desigur piața 
locală, ducînd la devalorizarea 
mînil de lucru indigene și la în
răutățirea condițiilor de muncă. 
Familia micului fermier, care în
chiriază un procent mic de munci
tori externi, nu poate evalua mun
ca acestora precum și munca sa 
proprie decît la prețurile plătite 
de marile întreprinderi de comerț 
agricol echipelor de sezonieri.

In Statele Unite există un număr 
de 3 700 000 de ierme. Fenomenul 
care se produce zi de zi, se înfăți- 
șează astfel: cele 312 000 ferme 
de categoria întîi sînt mari și se 
dezvoltă din ce în ce; cele 
1 755 000 ferme mijlocii se zbat 
din greu, și, pentru a supraviețui, 
ar avea nevoie de o mai echita
bilă structură a pieței de desia- 
cere, de oarecare sprijin din par
tea guvernului, de o reglementare 
a forțelor de muncă agricolă ; fer
mele de categoria a treia, în nu
măr de 1 641 000 sînt sortite cu cer
titudine pieirii, dacă agricultura 
continuă sâ înainteze pe același 
drum.



SITUAȚIA DIN ALGERIA
© In capitală domnește liniștea 
© Precizări făcute de oficialităfi

i PARIS 20 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
duminică a fost liniște la Alger. 
Tancurile, care ieri se aflau în di
ferite puncte strategice ale orașului 
și în fața reședinței guvernului, au 
revenit la bazele lor. Pe străzi trec 
din timp în timp patrule militare. 

Sîmbătă colonelul Houari Boume
dienne a luat cuvîntul Ia postul de 
televiziune și a citit Declarația 
Consiliului revoluției. Abdel Bute- 
flika, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe șefi ai ambasadelor străi
ne acreditați la Alger și i-a infor
mat asupra situației din țară în le

gătură cu formarea Consiliului Re
voluționar. El a făcut ulterior o de
clarație în care se arată, printre al
tele, că politica externă a Algeriei 
se bazează pe principiile expuse în 
programul de la Tripoli și confir
mate de Carta de la Alger, prin
cipii care cer ca țara să promoveze 
o politică națională de independen
ță, de neaderare și de prietenie cu 
toate țările.

La New York, însărcinatul cu a- 
faceri al Algeriei a făcut o vizită 
secretarului general al O. N. U., 
U Thant, căruia i-a înmînat un 
mesaj în care se arată că politica

externă a Algeriei întemeiată pe 
principiul neangajării nu se modi
fică. Este, de asemenea, reînnoită 
invitația adresată lui U Thant de a 
participa la conferința afro-asia- 
tică. Abdelkader Azzout, șeful ad- 
interim al delegației algeriene la 
O.N.U., a relatat ziariștilor, după 
o convorbire cu U Thant, că la 24 
iunie va începe la Alger conferința 
preliminară a miniștrilor afacerilor 
externe, iar la 29 iunie va avea loc 
conferința șefilor de state și gu
verne. „Algeria rămîne Algeria — 
a declarat el. Programul intern so
cialist al țării va fi aplicat în con
tinuare, iar politica sa de neanga- 
jare și de legături cu țările asia
tice, africane și arabe va rămîne 
neschimbată".

Presa internațională R. F. G. OCOLEȘTE
PROIECTUL „CONCORDE-
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Prinir-o impunătoare demonstrație încheiată cu un miting in Trafalgar Square, tineri londonezi și-au expri
mat recent protestul împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. in Vietnamdespre evenimente

la ordinea zilei

B Mai puțin grăbiți...

B „Waterloo -ul planului Defferre"

B „Suprataxa" n-a redus tăișul 
concurenței

Referindu-se la con
ferința de presă ținu
tă vineri de cancelarul 
Erhard, coresponden
tul la Bonn al ziarului 
„LE FIGARO" relie
fează unele modificări 
în poziția oficialităților 
vest-germane față de 
Piața comună.

„Guvernul R.F.G. pare 
mai pu|in grăbit astăzi 
de a vedea realizată 
Piața comună, decît era 
în urmă cu cîfeva luni. 
Poate teama de a plăti 
prea scump punerea pe 
picioare a unei Piețe a- 
gricole comune a redus 
entuziasmul Republicii 
Federale fafă de o «ac
celerare» a procedurii 
la Bruxelles (sediul or
ganismelor Piejei co
mune — N. R.).

A frapat maniera în 
care cancelarul Erhard a 
stăruit asupra necesității 
unei apropieri între ță
rile zonei liberului 
schimb și cele ale Pie
lei comune.

Cancelarul a finut să 
afirme că tinerea unei 
conferințe europene la 
nivel înalt (a celor șase 
membri ai Piefei comu
ne) n-ar fi condiționată 
de o înțelegere asupra 
problemelor economice 
care se discută în pre
zent la Bruxelles.

După părerea comen
tatorilor oficiali, aluziile 
cancelarului urmăresc 
înainte de toate să ex
plice încă o dată că 
guvernul federal va re
fuza să plătească pre
țul unei conferințe la ni
vel înalt prin concesii 
anticipate la Bruxelles a- 
supra reglementării ches
tiunilor financiare agri
cole". Este semnifica

tiv pentru inferpretarea 
pe care presa franceză 
a dat-o declarațiilor can
celarului Erhard cu pri
vire la problemele vest- 
europene, titlul sub care 
a redat aceste declarații 
ziarul „LE MONDE" : 
„Cancelarul Erhard se 
străduiește să reducă 
proporțiile dezacordului 
franco-german”.

spune că M.R.P. a con
statat că era posibilă 
constituirea unei fede
rații cu Gaston Defferre 
și cu un procent oare
care din partidul socia
list, dar nu cu S.F.I.O. 
în ansamblu".

BONN 20 (Agerpres). — Agenția 
Reuter menționează că zilele tre
cute cancelarul vest-german Lud
wig Erhard a îndepărtat orice spe
ranțe nutrite de Marea Britanie și 
Franța privind participarea Germa
niei occidentale la proiectul anglo- 
francez de construire în comun a 
avionului supersonic de pasageri 
„Concorde". Erhard a declarat că 
„proiectul „Concorde" se află într-o 
fază atît de avansată, incit partici
parea Germaniei occidentale la a- 
cesta este în mod practic imposi
bilă". Dacă Erhard a căutat să oco
lească un răspuns direct în această 
problemă, directorul tehnic al Com
paniei aeriene vest-germane „Luft

hansa" a precizat că societatea nu 
este interesată în cumpărarea avio
nului anglo-francez „Concorde" și 
că optează pentru cumpărarea unor 
avioane supersonice americane. 
Urmărind ca declarația sa să nu fie 
interpretată drept un refuz al 
Bonnului de a colabora cu cei doi 
aliați ai săi, Erhard a specificat că 
„țara sa va fi interesată să colabo
reze mai departe cu Marea Brita
nie și Franța în domeniul industriei 
de avioane, întrucît, după părerea 
sa, nici o țară nu este suficient de 
dezvoltată pentru a merge singură".

Ziarele pariziene 
publică ample comen
tarii în legătură cu e- 
șecul constituirii Fede
rației democrat-socia- 
liste propusă de Gas
ton Defferre.

„LE POPULAIRE" (Or
ganul S.F.I.O.) : „Era 
clar deci că dezacordul 
asupra conținutului po
litic, caracterizat prin 
refuzul de a face orice 
referire directă la socia
lism, dădea un caracter 
iluzoriu speranțelor de 
înjelegere".

„L’HUMANITE": „Eșe
cul federației ridică o 
ipotecă, fără a regle
menta totuși problema: 
S.F.I.O. să se orienteze 
în mod hotărît spre a- 
lianfa cu stingă".

„COMBAT" : „O ase
menea realizare nu pu
tea fi dusă la bun sfîr- 
șit cu oamenii politici 
cărora li s-au adresat 
Gaston Defferre și prie
tenii săi... înghețul po
litic care va urma în 
lunile ce vin va favori
za inițiativele puterii 
(guvernului — N. R.). 
Alternativa Defferre și-a 
găsit Waterloo-ul".

„FIGARO" : „Alianța 
dintre S.F.I.O., M.R.P.,
radicali și alte grupări 
s-a dovedit irealizabilă. 
Tn rezumat s-ar putea

Intr-un articol con
sacrat cifrelor date 
publicității zilele tre
cute, în legătură cu 
balanța comercială 
britanică, ziarul „LA 
STAMPA" scrie :

„Potrivit acestor cifre, 
luna mai a fost cea mai 
proastă lună a anului : 
soldul pasiv între export 
și import a fost de 109 
milioane lire sterline fa(ă 
de 77 milioane în apri
lie, 83 în martie, 9 mi
lioane în februarie și 
98 de milioane în ia- I 
nuarie. Oricum ar fi 
considerate datele refe
ritoare la luna mai, ele 
arată clar o slabă ten
dință de creștere a ex
portului.

Creșterea continuă a 
volumului de import, cu 
toată suprataxa impusă, 
demonstrează că aceas
ta a fost prea pu(in e- 
ficace ; ea a scos mai 
ales în evidență capaci
tatea de concurență a 
industriilor europene. 
Industriile continentului 
au demonstrat că pot să 
bată, în calitate și pre
turi, producția britanică.

Reducerea progresivă 
a exportului face să se 
presupună că în lunile 
viitoare exportatorii bri
tanici vor avea de pur
tat bătălii serioase pen
tru recîștigarea terenu
lui pierdut pe piefele 
externe".

Dupd 15 ani 
de exil

Francesco Moranino, „Gemisto", 
cum ii spuneau partizanii italieni, 
avea 20 de ani în 1940 cînd fasciș
tii l-au prins și l-au condamnat la 
12 ani închisoare pentru activitatea 
desfășurată ca membru al parti
dului comunist, pe atunci în ile
galitate.

Scăpat din închisoare în 1943, în 
ajunul căderii lui Mussolini, Mo
ranino, împreună cu alți comuniști, 
organizează primul detașament de 
partizani „Pisacane", în fruntea 
căruia a luptat cu eroism pînă la 
victoria finală.

După eliberare, Moranino a fost 
ales deputat. Forțele reacțiunii au 
organizat împotriva lui o campanie 
de defăimare, aducîndu-i „vina" 
că s-a purtat prea „crud" cu co
tropitorii naziști. Ca urmare a a- 
cestor manevre, a fost condamnat 
în 1950 la exil. Forțele de stingă 
s-au ridicat împotriva acestei ne
dreptăți, dar abia acum lupta a 
fost încununată de succes. Cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
Rezistenței, printr-o hotărîre a 
șefului statului, lui Moranino (ca 
și altor participanți la lupta de e- 
liberare) i s-a acordat grațierea.

Deși neofasciștii (M.S.I. — miș
carea socială italiană) au încercat, 
în Senat, să se ridice împotriva 
acestei hotărîri, Francesco Mora
nino se va întoarce acasă. După 
15 ani de exil, Gemisto își va re
vedea pămîntul natal.

IMAGINI

DIN VIATA

INTERNAȚIONALĂ
J

Dupâ cum s-a mai anunțai, 64 de conducâtorl sindicali 
bolivieni au fost exilați de câtre junta militarâ din 
această țară. In fotografie : conducătorii sindicali, sub 
paza soldaților înarmați, sînt îmbarcați în avionul 

care-1 va transporta în Argentina

O demonstrație a minerilor din Sardinia în sprijinul 
revendicârilor lor

La galeria „Walcheturm" din ZUrich a avut loc recent 
vernisajul expoziției pictorului Alexandru Ciucurencu
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„CEI 24" 
PE TEREN 
AFRICAN
După trei săptămîni de dezba

teri, vineri s-au încheiat la Addis 
Abeba lucrările Comitetului spe- * 
cial al O.N.U. pentru examina
rea problemei aplicării Declara
ției cu privire la acordarea in
dependenței jărilor și popoare
lor coloniale, supranumit Comi
tetul celor 24.

Dacă în cei patru ani de la 
înființare Comitetul celor 24 și-a 
desfășurat întreaga activitate la 
sediul său de la New York, a- 
cum pentru prima dată el a ie
șit „pe teren”, alegînd pentru 
această sesiune continentul afri
can. Timp de aproape o lună 
de zile membrii comitetului s-au 
deplasat la Lusaka (capitala Re
publicii Zambia), Dar-es-Salaam 
(capitala Republicii Tanzania) și 
Addis Abeba (capitala Etiopiei), 
unde au avut posibilitatea să se 
înfîlnească direct cu reprezen
tanții popoarelor africane care 
luptă pentru eliberarea națio
nală.

Prima etapă a sesiunii s-a des
fășurat la Lusaka. Aici, „cei 24’ 
au examinat situația din Rhode
sia de sud în legătură cu in
tenția premierului lan Smith de 
a declara unilateral independen
ța acestei țări pe baze rasiste. 
Discuțiile cu reprezentanții 
populației africane din această 
țară, printre care George Nian- 
doro, secretar general al Parti
dului Uniunea poporului african 
Zimbabwe, au scos în evidență 
adevărata situație a populației 
africane, care este privată de 
cele mai elementare drepturi. 
Rezoluția adoptată de comitet 
atrage atenția Consiliului de 
Securitate asupra neîndeplinirii 
hotărîrilor sale și asupra situa
ției grave din această țară, re- 
afirmînd totodată dreptul po
porului sud-rhodesian la inde
pendență, în condițiile transfe
rării puterii către majoritatea 
populației africane.

Situația din coloniile portu
gheze (Angola, Mozambic și 
Guineea) a format obiectul ce
lei de-a doua etape a sesiunii, 
care s-a desfășurat la Dar-es-Sa- 
laam. Se știe că guvernul de la 
Lisabona a refuzat categoric să 
colaboreze cu orice for însăr
cinat cu studierea situației din 
teritoriile aflate sub dominația 
sa. Aceasta nu a împiedicat însă 
Comitetul să adune noi fapte și 
argumente care atestă caracterul 
intolerabil al dominației portu
gheze în Africa. Eduard Mond- 
lano, președintele Frontului de 
eliberare din Mozambic (Froli- 
mo), a arătat că Portugalia își 
poate menține dominația în 
Africa numai datorită ajutorului 
militar și financiar acordat de ță
rile membre ale N.A.T.O. La 
rîndul său, Mateus Muthemba, 
unul din organizatorii luptei 
pentru libertate a poporului din 
Mozambic, a vorbit despre mă
surile represive luate de autori
tățile coloniale împotriva popu
lației pașnice din această țară. 
Safe întregi, a spus el, sînt in
cendiate ; locuitorii sînt supuși 
unor torturi crîncene. Ca ur
mare a politicii de genocid, dusă 
de Portugalia față de populația 
africană, numai din septembrie 
1964 pînă în mai 1965 aproxi
mativ 40 000 de africani au pă
răsit Mozambicul.

In ultima escală, la Addis A- 
beba, comifeful a acordat aten
ție în special situației din pro
tectoratele britanice Basutoland, 
Bechuanaland și Swasiland și 
petițiilor prezentate de repre
zentanții teritoriilor din Arabia 
de sud. Constatările Comitetului 
vor forma obiectul unui raport 
ce urmează să fie înaintat viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Sesiunea Comitetului celor 24 
pe teritoriul african s-a dovedit, 
deci propice pentru recoltarea 
unui bogat material care se a-, 
daugă la dosarul încărcat al co
lonialismului.

R. B.

BONN. în raportul tinut in ca
drul celui de-al VII-lea Congres al 
partidului Uniunea germanilor 
care își desfășoară lucrările la 
Frankfurt pe Main, președintele 
partidului, Joseph Weber, s-a 
pronunțat împotriva „legilor ex
cepționale" și a chemat populația 
R. F. Germane la intensificarea 
luptei împotriva adoptării acestor 
legi.

SANTIAGO DE CHILE. Guver
nul chilian a interzis ținerea la 
Santiago de Chile a Congresului 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba, care urma să-și înceapă lu
crările la sfîrșitul lunii septembrie 
și începutul lunii octombrie.

ZANZIBAR. Guvernul Zanziba- 
rului a anunțat naționalizarea unui 
număr de alte 34 de plantații, 
aparținlnd unor persoane particu
lare.

KUWEIT. Adunarea Națională 
a Kuweitului a luat în dezbatere, 
într-o ședință secretă, planul de 
intervenție britanică în această 
țară, publicat recent de către zia
rul egiptean „Al Ahram". La termi
narea ședinței, președintele Abdel 
Razzak a declarat presei că Adu
narea Națională a cerut guvernului

să adopte o atitudine fermă în a- 
ceastă problemă.

ATENA. Ministrul vest-german 
al economiei, Kurt Schmucker, a 
sosit la Atena unde va avea con
vorbiri cu oficialități grecești. în 
cursul lor vor fi abordate relațiile 
economice și comerciale dintre 
cele două țări.

SANAA. Președintele Yemenu
lui, Abdul Al Sallal, a publicat un 
decret privind formarea unui con
siliu suprem al forțelor armate 
yemenite însărcinat cu menținerea 
securității în țară și preîntîmpina- 
rea oricărei agresiuni străine. 
Consiliul va fi condus de către 
președintele țării și comandantul 
șef al forțelor armate.

DUBLIN. Greva șoferilor și taxa
torilor care deservesc autobuzele 
Companiei irlandeze de transpor
turi continuă de o săptămînă. Sin
dicatul greviștilor a calificat drept 
inacceptabile propunerile prezen
tate de Congresul sindicatelor ir
landeze pentru reglementarea con
flictului și a hotărit continuarea 
grevei.

SANTO DOMINGO. Din surse 
apropiate misiunii O.S.A. s-a aflat, 
potrivit agenției Associated Press, 
că un reprezentant al O.S.A. ar

urma să plece în Porto Rico pentru 
a lua contact cu Juan Bosch, in 
legătură cu noua formulă de pa
cificare. După cum s-a mai anun
țat, propunerea O.S.A. se referă la 
organizarea de alegeri în decurs 
de 6—9 luni, înapoierea din exil a 
tuturor liderilor politici, încetarea 
ostilităților, predarea armelor de 
către civili și formarea unui gu
vern provizoriu.

suferite de trupele de ocupație 
sînt evaluate la 500 000 lire ster
line.

NEW YORK. Agenția France 
Presse relatează că nava „Long- 
Lines" a început lucrările de insta
lare a cablului submarin care va 
lega Statele Unite de Franța. Ca
blul, care va costa 50 milioane do
lari, va avea o lungime de 3 575

ricane și a forțelor mercenare 
străine din Republica Dominicană".

LONDRA. Poliția londoneză a 
postat o gardă în fața imobilului 
în care locuiește Patrick Gordon 
Walker, fostul ministru de externe 
englez. Această măsură de precau- 
țiune, arăta agenția France Presse, 
a fost luată în urma primirii de 
către Walker a unui al 7-lea tele-

BERLIN. După cum anunță co
respondentul din Ankara al agen
ției A.D.N., acordul comercial în 
vigoare intre R.D.G. și Turcia a 
fost prelungit pe perioada 1 iulie 
1965—30 iunie 1966.

CAIRO. După cum s-a anunțat 
la Cairo tortele răsculate din 
Oman au aruncat în aer un de
pozit de petrol aparținînd trupelor 
de ocupație britanice. Pagubele

mile marine și va fi instalat intre 
Tuckerton (New Jersey) și Saint- 
Hilarie-de-Riez.

CIUDAD DE MEXICO. Frontul 
internațional pentru drepturile 
omului a dat publicității o decla
rație in care cheamă Consiliul de 
Securitate al O.N.U. să întreprindă 
acțiuni rapide și eficace pentru 
menținerea păcii la Santo Domingo 
și retragerea „trupelor nord-ame-

îon anonim prin care era anunțat 
că în fața clădirii lui va fi ridicată 
o cruce de foc, binecunoscutul în
semn al Ku Klux Klan-ului.

IERUSALIM. La 20 iunie s-a 
deschis la Ierusalim cel de-al 
11-lea congres mondial al Institu
tului internațional de teatru. Parti
cipă reprezentanți din 130 de țări 
printre care și țara noastră. Tema 
congresului este „prezentarea mo
dernă a pieselor clasice".

PARIS. Eliana Issakadze (U.R.S.S.), 
în vîrstă de 18 ani, a obținut 
sîmbătă premiul principal al tradi
ționalului concurs de vioară Mar
guerite Long-Jacques Thibaud. 
Proaspăta laureată a fost eleva lui 
David Oistrah.

OSLO, La 21 iunie se deschide 
în orașul norvegian Stavanger o 
conferință de patru zile care va 
discuta problemele legate de con
trolul automat al zborurilor în spa
țiul cosmic. Iau parte circa o sută 
de oameni de știință din Uniunea 
Sovietică, Statele Unite, Marea Bri
tanie, Japonia, Germania occiden
tală, Belgia, Franța și țările scan
dinave.

SANTIAGO DE CHILE. 3 500 de 
muncitori de la cea mai mare 
uzină metalurgică din Chile 
„Uacipato" au declarat grevă ce- 
rînd majorarea salariilor.

PRETORIA. Un grup numeros de 
rasiști au manifestat violent în 
fața ambasadei Olandei din Pre
toria, cerind sistarea ajutorului fi
nanciar pe care guvernul olandez 
îl acordă organizației create de 
O.N.U. pentru a veni în ajutorul 
victimelor politicii de apartheid.

YAOUNDE. Aici s-au încheiat 
tratativele între delegațiile Nige
riei și Camerunului în vederea 
lărgirii cooperării între cele două 
țări. Cele două delegații au semnat 
o serie de acorduri, printre care 
in domeniul telecomunicațiilor, 
justiției etc.

PARIS. Participanții la cel de-al 
doilea simpozion internațional 
consacrat studierii problemelor le
gate de ieșirea omului in Cosmos, 
care și-a încheiat lucrările la Paris, 
au urmărit cu un interes deosebit 
filmele despre ieșirea în spațiul 
cosmic a cosmonautului sovietio 
Leonov și cosmonautului american 
White.

TOKIO. Ministrul de externe al 
Coreei de sud, Dong Won Lee, a 
sosit la 20 iunie la Tokio cu mi
siunea de a semna un tratat formal 
privind normalizarea relațiilor di
plomatice cu Japonia. în același 
timp din Seul se anunță că pro
testele studenților împotriva stabi
lirii relațiilor diplomatice între 
cele două țări iau forme din ce în 
ce mai diverse. Astfel, în ultimele 
zile, sute de studenți de la diverse 
institute de învățămint superior 
din Seul au declarat greva foamei
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