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Răspunzînd cerințelor oamenilor 
muncii, care solicită cooperației 
meșteșugărești un volum tot mai 
mare și mai variat de servicii, a- 
cest sector al deservirii se dezvoltă 
continuu. Anul acesta, numărul u- 
nităților cooperației- meșteșugărești 
depășește 12.000, urmînd să intre în 
funcțiune zeci de complexe noi.

Lărgind posibilitățile de prestări 
de servicii, cooperativele meșteșu
gărești sînt chemate, în primul rînd, 
să asigure lucru operativ și numai 
de cea mai bună calitate.

Membrii ' cooperatori, mii și mii 
de meseriași care 
muncesc cu hăr
nicie, cu' grija 
pentru cel mai mic 
amănunt, se bucu
ră de încrederea 
și respectul celor 
care apelează la 
serviciile lor. Des
pre aceste lüeruri 
vorbesc numéroase 
redacție.

Cel care pășește
tăți a cooperației meșteșugărești 
trebuie să găsească, pe lingă un 
cadru amenajat cu gust și cu grijă, 
oameni cu o ținută corectă, care-1 
servesc cu solicitudine și își res
pectă cuvîntul dat. Un serviciu sau 
un obiect executat în asemenea 
condiții, îl vor mulțumi pe client. 
Sînt numeroase unitățile care asi
gură o bună deservire a cetățeni
lor. Din șirul lung al celor mai bune 
desprindem, pentru exemplificare, 
centrul nr. 8 al cooperativei „Tri- 
cotextil“-București, centrele de 
lux ale cooperativelor „încălțămin
tea" din Oradea și Timișoara, uni
tățile cooperativei „Tehnica“-Bra- 
șov, „Deservirea"-Ploiești și un mare 
număr de alte unități, pentru care 
obiept-wul central al întregii acti
vități îl constituie continua îmbu
nătățire a calității comenzilor și ser
viciilor prestate. în scrisorile lor, 
în condicile de sugestii ale coope
rativelor, cetățenii se referă și la 
numeroși meseriași care și-au cîști- 
gat un nume bun de meșteri ai 
calității, de oameni cu o compor
tare ireproșabilă în locurile unde 
lucrează.

Vorbind despre atitudine și, im
plicit, despre calitate, ne gîn- 
dim nu numai la acei coope
ratori cu care cetățeanul se întâl
nește la atelier sau la centrul de 
comandă. Este vorba și de acel me
seriaș care, solicitat fiind să se de- 

• plaseze la domiciliul clientului chiar 
pentru o mică reparație, vine fără 
întîrziere, lucrează atent și cu grijă, 
dînd omului garanția că nu va fi 
nevoie să se adreseze din nou co- 
operativej, peste cîteva zile, pentru 
acela^. lucru.

Se mai întîlnesc însă în unități 
și altfel de oameni. Ce folos că 
unii meșteri sînt buni specialiști, de 
vreme ce ei se adresează uneori 
clienților pe un ton repezit, aro
gant, care-i îndepărtează ? Și de ce 
responsabilii unităților respective 
tolerează astfel de comportări ?

Cetățeanul, chiar dacă este al 
100-lea care a pășit în ziua aceea 
pragul unității, trebuie să fie tratat 
ca și cînd ar fi fost primul. Cu 
alte cuvinte, cu aceeași răbdare și 
atenție la care are dreptul fiecare. 
Unii meseriași înțeleg acest lucru 
în felul lor : „între noi și clienți 
sînt relații de afaceri. Putem să fa
cem deci și puțină tocmeală“. Și 
iată-i, uneori, încercînd să-l convingă 
pe client că o lucrare vădit nereu
șită este totuși bună. Nu poate fi in
diferent nimănui dacă a fost de ne
numărate ori purtat pe drumuri 
pentru că o lucrare a avut nevoie 
de retușuri repetate, cum s-a întîm- 
plat cu unele comenzi la centrul nr. 
12 al cooperativei de îmbrăcăminte 
„Unirea“ din Medgidia ; nici dacă 
un aparat de uz casnic se defectea
ză curînd după ce a fost reparat. 
Prestările cooperativelor pentru ce
tățeni nu pot fi lucrări oare să țină 
„de joi pînă mai apoi". Important 
este ca lucrările și reparațiile să fie 
bine executate, trainice. Se poate

admite oare ca nepriceperea sau 
neglijența unui meseriaș să fie plă
tite de client ? Cîte o dată se mai 
întîmplă și altceva, 
o cooperativă, vine 
cute reparația, cere i 
dar nu lasă nici un 
tanță. De ce a cerut 
merg acești bani ?
nu pare a fi de prisos și pe care ce
tățeanul trebuie să o ceară mește
rului atunci cînd îi plătește o lu
crare. Acela care face lucru de mîn- 
tuială, care muncește „așa, ca să 
fie", care se gîndește în primul rînd
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. Dai telefon la 
cineva să exe- 

o anumită sumă, 
bon, nici o chi- 

atît și unde 
Iată o hîrtie ce

Ionița Teodor conduce 
schimb de producție de la ate
lierul cuptoare, secția oțelărie a 
uzinelor „23 August" din Capita
lă. Colectivul condus de el își de
pășește lună de lună sarcinile de 
plan, realizînd în același timp 
numai oțeluri de bună calitate. în 
schimbul condus de Ioniță Teo
dor, procentul de rebut a scăzut 
cu 0,82 la sută iață de cel tolerat, 
în fotograiie (de Ia stînga la 
dreapta) : prim-topitorii Ion Frun
ză, Anton Constantin, Ioniță Teo
dor și Niculaie Constantin.

(Foto : M. Andreescu)

RĂSFOIND SCRISORILE 
PRIVITOARE LA DESERVIREA 

ÎN COOPERATIVELE 
MEȘTEȘUGĂREȘTI
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scrisori sosite la

să-și creeze pe căi 
necinstite ' avan
taje personale, a- 
cela nu se poate 
aștepta la stimă.

Este necesar să 
se acorde grija 
cuvenită și execu
tării conștiincioa- 

a lucrărilor 
ivesc în

pragul unei uni-

se 
mărunte, care se 
care gospodărie. Așa cum 
semnalează într-o serie de scri
sori sosite la redacție, repara
rea unui cazan de baie, a unei in
stalații de apă sau a unei mobile, 
montarea unui comutator sau în
locuirea unui fir electric, provoacă 
de multe ori oamenilor tot felul de 
necazuri din cauza întîrzierii cu 
care se îndeplinesc comenzile. Toc
mai felul cum sînt puse la punct a- 
semenea „mărunțișuri" vădește, în 
primul rînd, existența sau nu a con
știinciozității profesionale a unui 
meseriaș ; mai mult, constituie chiar 
un criteriu de apreciere 
tregii unități.

La 
țirea 
atît conducerile unităților, 
organizațiile de partid din coo
perația meșteșugărească. Acestea 
sînt chemate să desfășoare o per
severentă muncă de educare a coo
peratorilor, să sprijine popularizarea 
exemplului bun, să combată rămăși
țele unor mentalități înapoiate.

Cu sprijinul organizațiilor de 
partid din cooperative, organele 
UCECOM pot găsi totodată cele 
mai bune forme de organizare a 
activității unităților. Dacă problema 
calității va sta în permanență pe 
primul plan nu numai pe ordinea 
de zi a diferitelor analize, ci și în 
activitatea de zi cu zi, nivelul de
servirii populației de către coope
ratori se va ridica tot mai mult.

acțiunea pentru 
calității trebuie

fie- 
ni se

a muncii în-

îmbunătă- 
să vegheze 

cit și

Parcul de cultură și odihnă Herăstrău. Mii de bucureșteni 
au asistat ieri aici la întrecerile prilejuite de serbarea tine
retului, organizată de Comitetul orășenesc București U.T.M., 
Sfatul popular al Capitalei și Consiliul orășenesc al U.C.F.S. 
încă de dimineajă, pe terenurile sportive din parc s-au 
desfășurat numeroase competijii de volei, baschet, tenis de 
cimp, precum și concursuri de biciclete și triciclete pentru 
cei mici.

Foarte spectaculoase au fost concursurile nautice. Pe lac 
s-au desfășurat probe de canotaj, întreceri de iole, concursuri 
de „papuci zburători" etc.

Deosebit de atractive au fost demonstrațiile aviatice — 
lansările cu parașuta, acrobațiile aeriene etc. Pe scena tea
trului de vară și pe estrade, cele mai bune formalii artis
tice de elevi din Capitală au prezentat spectacole artistice. 
Frumoasa serbare a tineretului s-a încheiat seara cu jocuri 
de artificii.

RM. VÎLOEA (coresp. „Scînteii"). — Respectîndu-și 
angajamentele, chlmlștii uzinei de sodă de la Govora 
înscriu în graficul întrecerii noi și însemnate succese. 
Astfel, de la începutul anului și pînă în prezent au 
fost fabricate In uzină, peste plan, 
circa 400 tone de sodă calcinată și 
caustică. Calitatea produselor a 
fost îmbunătățită, iar productivita
tea muncii a sporit cu 2,6 la sută.

Concert simfonic popular

MIZIL (cocresp. „Scînteii“). — Fi
larmonica de -stat „Clprian Porum- 
bescu“ din Ploiești a prezentat ieri 
la căminul cultural din comuna 
Baba Ana, raionul Mizll, un concert 
simfonic popular, 
prins Rapsodia 
Enescu, Rapsodia 
stantin Bobescu, 
populare.

Programul a cu- 
George 

de Con- 
cîntece

l-a de 
Romînă 
arii și

Țesături de calitate 
superioară

de finisaj a fabricii „Da- 
Capitală a fost dotată în 
cu noi utilaje moderne.

Secția 
cia" din 
acest an 
Ca urmare, în colecția întreprinde
rii pentru semestrul II al anului au 
fost cuprinse țesături șamforizate 
(care nu se contractă la spălat), pre
cum și imprimeuri în 10 culori noi.

Expoziții
ORADEA 

„Scînteii"). 
Ia prinz la 
s-a deschis
ția „Un măreț pro
gram de construire 
a comunismului în 
U.R.S.S.". Expoziția 
oglindește realizările 
și perspectivele de 
dezvoltare ale Uniu
nii Sovietice în toate 
domeniile de activi
tate.

*
PLOIEȘTI (coresp. 

„Scînteii"). — Aso
ciația oamenilor de 
artă din instituțiile 
teatrale și 
și Uniunea 
plastici din 
mină au 
la Palatul
din Ploiești o expo
ziție de scenografie.

în sala mică a 
Palatului culturii s-a 
deschis o expoziție 
de desene ale co
piilor din Republica 
Democrată Vietnam.

muzicale 
artiștilor 

R. P. Ro- 
organizat 

culturii

BÎRLAD (coresp. „Scînteii" ). — 
Pe scena Teatrului de stat „Victor 
Ion Popa" din Bîrlad a avut loc pre
miera piesei „Ultima oră" de M. Se
bastian, în regia lui Aurel Cerbu și 
scenografia lui Puiu Ganea. Specta
colul s-a bucurat de succes.

Cu sprijinul cetăfenilor

mai

case

Comuna Valea lui Mihai a devenit 
în ultimii ani una dintre cele 
frumoase localități din regiunea Cri- 
șana. Aici s-au construit zeci de 
noi, au fost amenajate străzi și tro
tuare, s-a extins iluminatul electric.

La buna gospodărire a comunei 
aduc o contribuție de seamă cetă
țenii, alături de deputați. Recent 
deputății din Valea lui Mihai au ini
țiat o întrecere, menită să ducă la 
înfrumusețarea și mai buna gospo
dărire a comunei. In aceste zile de 
primăvară, cetățenii îi ajută pe con
structorii care lucrează la termina
rea localului școlii medii, amena
jează trotuare etc.

Remorcarea trenurilor cu fonpj 
sporii este principalul obiectiv al 
întrecerii socialiste a mecanicilor și. 
fochiștilor depoului 
De la începutul 
acum, 
morcat 361 
tonaj sporit 
echivalează 
transportate 
Pașcani-lași. Colectivul de 
de la Depoul Pașcani a obținut eco
nomii de combustibil în valoare da 
456.000 lei. Folosind combustibilul 
economisit ceferiștii pășcăneni pot 
remorca 380 perechi trenuri de 
marfă între Pașcani-lași și retur.

★

Și mecanicii de locomotive de la 
depoul Buzău au realizat în luna 
aprilie, prin remorcarea trenurilor 
cu supratonaj, economii de 630 
tone de combustibil convențional. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent, valoarea economiilor reali
zate aici se ridică la suma de 
729.000 lei. Un loc de frunte în 
întrecerea socialistă îl ocupă meca
nicii Petre Alexandru șl Nicolae 
Naffan.

C. F. R.-Pașcani., 
anului și pînă 
de aici au re-mecanicii

trenuri de marfă cu un 
de 77.482 tone, ceea ce 
cu 77 trenuri de marfă 

în plus pe distanța 
muncă

/A

îngrijirea culturilor la timp
asigură recolte mari

Pe ogoarele
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— în gospodăriile colective și de 
stat din regiunea Dobrogea au în
ceput zilele acestea lucrările de în
treținere a culturilor. Colectiviștii 
din comunele Cumpăna, Topraisar, 
23 August și din alte comune și sate 
lucrează de zor la întreținerea cul
turilor cu sapa rotativă sau făcînd 
prașila manuală a florii-soarelui.

fost 
co- 
Ne-

către gospodăriile 
raioanele Hîrșova, 
Măcin. Pînă acum, în 
colective și de stat din

dobroge ne
Cele mai bune rezultate au 

obținute de 
lective din 
gru Vodă și 
gospodăriile
regiunea Dobrogea au fost făcute 
lucrări de întreținere pe 45.000 ha 
cu floarea-soarelui și sfeclă de za
hăr.

La prășitul sfeclei de zahăr
Organizîndu-și bine munca, colec

tiviștii din comuna Mînăstirea, ra
ionul Oltenița, au terminat la timp 
însămînțările de primăvară. Sfecla 
de zahăr a răsărit de mult, crescînd 
mare și viguroasă. De cîteva zile, 
colectiviștii au început lucrările de 
întreținere. Ei au prășit pînă acum 
60 ha cu sfeclă de zahăr.

In fruntea muacilor sînt colecti-

viștii din brigăzile conduse de Tu
dor Ulmeanu și Vasile Gingașu. 
Peste o zi, două, colectiviștii din Mî
năstirea 
treținere cu 
rumb.

vor începe lucrările de în- 
sapa rotativă la po-

SUCCESELE MECANIZATORILOR 
DE LA S. M. T. COMISANI
Tractoriștii și mecanicii de la 

S.M.T. Comișani, raionul Tîrgoviște, 
au executat pînă acum 20.320 han- 
tri, realizînd în proporție de 106 la 
sută sarcinile de plan care le re-* 
veneau în această perioadă. La a- 
ceasta au contribuit măsurile luate 
pentru folosirea întregii capacități 
de lucru a tractoarelor și mașinilor. 
Schimbul II a fost organizat la 108, 
din cele 158 tractoare de care dis
pune stațiunea. Brigăzile au fost 
bine aprovizionate cu combustibil, 
lubrifianți și piese de schimb. Cele 
mai bune realizări le-au obținut bri
găzile de tractoriști conduse de Ion 
Cocoș, Nicolae Pîrvu și Ilie Dumi
tru.

în toate sectoarele gospodărieiproducții sporite și la un preț de cost scăzut
Se știe că sporirea producției agricole vegetale 

și animale trebuie să fie însoțită și de reducerea 
prețului de cost al produselor. Procedînd astfel, 
gospodăriile de stat își pot mări contribuția la a- 
provizionarea populației și pot realiza beneficii im
portante. Lucrătorii din gospodăria de stat Orți
șoara, regiunea Banat, s-au străduit să ducă la în
deplinire aceste sarcini, obținînd bune rezultate în 
muncă.

Aplicînd întregul complex de măsuri agrotehnice 
la pregătirea terenului, semănat, îngrijirea culturi
lor, folosind semințe din soiuri productive și can
tități sporite de îngrășăminte chimice, noi am ob
ținut în 1961, pe o suprafață de 1830 hectare, o pro
ducție medie de 2.174 kg grîu la hectar, in loc de 
1.900 kg, cît era prevăzut in plan. Planul a fost de
pășit și la alte culturi. Realizări însemnate au fost 
obținute și în sectorul zootehnic. Astfel, la lapte 
s-a obținut o producție de 5.033 litri de lapte, față 
de 3.200 litri, cît se prevăzuse în plan.

Sporirea producției agricole vegetale și animale 
și ridicarea productivității muncii; au contribuit la 
o reducere simțitoare a prețului de cost. Astfel la 
lapte prețul de cost realizat a fost de 1,10 lei față 
de 1,16 lei prevăzut în plan. Datorită obținerii unui 
însemnat spor de creștere în greutate vie la tine
retul taurin, prețul de cost pe kilogram a fost re
dus cu 2,20 lei față de cel prevăzut în plan. Nu
mai de aci gospodăria a realizat o economie de 
200.000 lei.

La sesiunea extraordinară a Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, criti- 
cînd faptul că la gospodăria de stat Grabăț prețul 
de cost la lapte a fost depășit mult, a arătat că 
este necesar să fie examinate temeinic cauzele care 
au umflat prețul de cost și să se ia măsuri ca aceas
tă gospodărie, care a obținut atît de frumoase rezul
tate în creșterea producției de lapte, să poată de
veni un exemplu și in domeniul costurilor de pro
ducție.

Această indicație este deosebit de valoroasă pen
tru toate gospodăriile de stat. Noi ne dăm seama că 
avem încă rezerve mari de sporire a producției și 
de reducere a prețului de cost al produselor. Cu

sprijinul organizației de partid, consiliul gospodăriei 
se străduiește să antreneze pe toți lucrătorii din 
G.A.S. Orțișoara pentru reducerea costurilor de pro
ducție. Pentru anul 1962 noi ne-am angajat să re
ducem prețul de cost în sectorul vegetal cu 5 la 
sută, iar în cel zootehnic cu 3 la sută.

Este știut că reducerea prețului de cost este ho- 
tărîtă în cea mai mare măsură de sporirea produc
ției. De aceea, un accent deosebit l-am pus pe exe“ 
cutarea unor lucrări la un înalt nivel calitativ și 
cu cheltuieli cît mai mici. Arăturile efec
tuate în vara și toamna anului trecut s-au făcut 
in schimburi prelungite și lucrîndu-se și noaptea, 
cu tractoarele reparate bine, care ne-au dus la un 
preț de cost cu 34 lei mai puțin la hectar decît a 
fost planificat. Pe de altă parte, sămînța de grîu 
pentru cele 1.848 ha, fiind din producție proprie, 
ne-a costat mai ieftin decît dacă am fi 
achiziționat-o. Așa se face că am intrat în 
anul 1962 cu o economie de peste 200.000 lei la 
producția pentru acest an. Acum toate forțele 
sînt concentrate spre întreținerea culturilor, 
în scopul realizării de producții cît mai mari 
la hectar. In acest scop, am aplicat la timp îngrășă- 
mintele necesare, iar pe o suprafață de 300 ha 
cultivată cu porumb am aplicat și amendamente 
calcaroase. Pentru a realiza un preț de cost cît mai 
scăzut, toate lucrările le vom executa mecanizat.

însemnate economii vom realiza și din sectorul 
zootehnic prin sporirea producției. De pildă, în pri
mul trimestru din acest an, noi am obținut o pro
ducție de lapte de 1.369 litri pe cap de vacă fu
rajată în loc de 1.125 litri cît a fost planificat. Un 
accent deosebit am pus pe furajarea rațională a 
tineretului porcin și taurin, pentru a se cîștiga cît 
mai mult în greutate.

Sîntem hotărîți să realizăm în acest an producții 
de cel puțin 2.250 kg grîu la hectar, 3.000 kg po
rumb boabe și 4.800 kg lapte de fiecare vacă la un 
preț de cost cît mai scăzut.

AUGUSTIN TÄTARU 
director, G.A.S. Orțișoara, 

regiunea Banat
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Gospodăria colectivă „30 Decembrie" din Teiuș, regiunea Hune
doara, asigură tractoriștilor de la S.M.T., care lucrează aici, condiții 
bune de muncă și viață. în fotografie : Colectivista Lenuța Mateica a 
adus tractoriștilor mîncare și ziare. (Foto : R. Costin)

MARIA CALIN

Suceava. Noi blocuri de locuințe In cartierul Ana Ipâtescu.
(Foto : Gh. Vlnțilă)

la
(coresp. „Scînteii“). — Co- 

din Țibucani au sărbătorit 
cu cei din satele vecine ca : 
Păstrăveni, Tupilați, înmî- 

Ordinului Muncii clasa l-a,

BACĂU 
lectiviștii 
împreună 
Urecheni, 
narea 
conferit gospodăriei lor de Consiliul 
de Stat pentru rezultatele obținute în 
dezvoltarea și întărirea economică. 
Fondul de bază al gospodăriei a ajuns 
la aproape 5.000.000 lei, iar averea 
obștească la peste 6.000.000 lei.

Tov. Gh. Mattel, președintele 
podăriei colective, Erou al Muncii So
cialiste, ca și al|i numeroși colectiviști, 
care au luat cuvîntul, au mulțumit 
partidului și guvernului pentru înalta 
distincție acordată gospodăriei lor, an_ 
gajîndu-se să lupte pentru a obține 
noi succese în întărirea gospodăriei, 
în 1962, colectiviștii vor îngrășa 
700 porci, iar în 1965 — 1.800. Colec
tiviștii din Țibucani s-au angajat să 
vîndă- statului, pe bază de contract, în 
acest an, 150 tone grîu, 80 tone po
rumb, 150 tone cartofi, 500 tone ceapă, 
3.500 tone sfeclă de zahăr și 50 tone 
carne, 5.000 kg brînză de oi, 350.000 
litri lapte de vacă etc.
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PREȘEDINTELE BRA
ZILIEI, Joao Goulart, 
însoțit de primul mi
nistru, Tancredo Ne
ves, și de alte persoa
ne oficiale, a vizitat la 
5 mai Expoziția co
mercială industrială 
sovietică de la Rio de 
Janeiro. El și-a expri
mat admirația față de 
realizările 
vietice.

IP T

„Uniunea națională a 
șomerilor din Salva
dor" a dat publicității 
o declarație în care 
se spune : „Scopul 
nostru este de a infor
ma guvernul că fami
liile noastre mor de 
foame"

Uniunii So-

GREVA 
AFRICANI 
TURA DE
Rhodesiei 
relatează
Presse", continuă și a- 
menință să se extindă. 
Ea are importante re
percusiuni : companii
le miniere au și sufe
rit o pierdere evaluată 
la 2.500.000 franci noi.

MINERILOR 
DIN „CEN- 
CUPRU" a 
de nord, 

„France

SUTE DE ȘOMERI 
au ieșit pe străzile o- 
rașului San Salvador 
și au organizat scurte 
mitinguri la care au 
scandat „Sintern flă- 

mînzi, vrem de lucru*.

A. BROWN, activist 
al Sindicatului mun
citorilor portuari și al 
muncitorilor de la an
trepozite de pe litora
lul de vest al S.U.A., 
a fost condamnat la 
șase luni închisoare 
pentru încălcarea le
gii Landrum-Grlffin, 
care interzice unui 
membru al partidului 
comunist să ocupe 
funcții sindicale pe 
bază de alegeri. Apă
rătorii lui Brown au 
condamnat legea an- 
ti-democratică Lan
drum-Griffin, care pre
vede condamnarea la 
închisoare a activiști
lor sindicali progre
siști.

26 DE MEMBRI AI 
PARLAMENTULUI ITA
LIAN au dat publici
tății o declarație în 
care condamnă cu 
hotărîre asasinatele în 
masă săvîrșite de 
O.A.S.-iști în Algeria. 
Membrii parlamentu
lui, se spune în de
clarație, consideră de 
datoria lor să expri
me neliniștea profun
dă a poporului italian 
în legătură cu asasi
natele în masă săvîr
șite de membrii O.A.S. 
în Algeria.

I

CONFERINȚA DE TI- { 
NERET a sindicatului j 
feroviarilor din Ger- J 
mania 
care a * 
Stuttgart, 
rezoluție 
pronunță 
împotriva 
tomice a 
iului și împotriva pre
lungirii serviciului mi
litar în R.F.G.

occidentală, 
avut loc la 
a adoptat o 
în care se 
cu hotărîre 

: înarmării a-
Bundesweh-
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faptul 
desti- 
luată 
lucru

piesa 
Aumă- 
V. Ko-

urmă, la 7 mai 
fizică și chimie 

martora unui

scrisoare nu ajunge la 
sau că o persoană e 
alta nu reprezintă un 
în comedia cinematografică, 

are totuși și ceva
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Cu 67 de ani în 
Ï895, Societatea de 
din Petersburg era 
eveniment deosebit. Se realiza prima 
Comunicație radio-telegrafică din 
lume, obținută cu ajutorul unui 
aparat de radio-recepție. Inventato
rul și constructorul aparatului, emi
nentul savant rus A. S. Popov, și-a 
înscris astfel numele la loc de frunte 
printre cele mai remarcabile figuri 
ale științei care au contribuit la 
dezvoltarea civilizației umane. Ziua 
de 7 mai a devenit Ziua Radiofoniei,

Socialismul, creînd condițiile nece
sare unor cuceriri științifice și teh
nice fără egal în folosul omului, a 
deschis și radiofoniei noi căi de dez
voltare. Este suficient să amintim 
că savanții și tehnicienii sovietici au 
asigurat primele radiocomunicații 
cosmice, prin semnalele transmise 
de satelifii artificiali ai Pămîntului 
și de primele rachete interplanetare, 
au fost primii care au captat ima
ginea — nevăzută pînă atunci de 
ochiul omului — a suprafeței invizi
bile de pe Pămînt a Lunii, Cînd din 
înaltul cerului puteau fi auzite gla
surile primilor cosmonauți, Iuri Ga
garin și Gherman Titov, transmise 
pe calea undelor, ' această realizare 
era posibilă tot datorită minunatei 
invenții a lui Popov.

Radiofonia cunoaște o puternică 
dezvoltare și în 
țara noastră. Ra
dioul și televiziu
nea, larga rețea de 
radioficare sînt 
mijloace eficace și 
puternice de in
formare a oame
nilor muncii asu
pra evenimentelor 
interne și interna
ționale, de mobili
zare a lor la în
făptuirea politicii 
partidului de de- 
săvîrșire a con
strucției socialis
te. Radioteleviziu- 
néa contribuie la 
educarea ideologi-

că, la răspîndirea cunoștințelor știin
țifice și culturale, la popularizarea 
muzicii, dramaturgiei, literaturii, în 
rîndurile maselor. Pe calea undelor 
capătă glas, pînă departe peste hota
re, aspirațiile poporului romîn pen
tru pace și progres, pentru priete
nie între popoare.

Dacă în 1933. în Romînia existau 
doar două posturi de radio (și ace
lea transmitînd programe reduse), în 
anii puterii populare au mai fost în
ființate studiouri regionale de radio 
la Cluj, Craiova. Timișoara. Iași și 
Tg. Mureș. Crește permanent numă
rul localităților radioficate. S-a con
struit „Casa Radiofoniei“ din Bucu
rești, înzestrată cu aparatură și uti
laj modern. Se dezvoltă azi o pro
ducție proprie de aparate de radio.

Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn a stabilit dez
voltarea radioteleviziunii prin spo
rirea numărului de stații de emisie 
precum și prin înzestrarea lor cu 
echipament de cel mai nou tip. Este 
prevăzută construirea unui sistem 
de radiorelee care va permite vizio
narea programelor de televiziune 
într-un mare număr de localități. 
Extinderea continuă și îmbunătă
țirea radioreleelor va asigura ca 
programele noastre de radio să 
poată fi urmărite în condiții tot mai 
bune în diferite regiuni ale țării.

în fața radiofo
niei din țara noas
tră stau azi sar
cini însemnate. 
Lucrătorilor din 
acest important 
domeniu de activi
tate le urăm noi 
succese în muncă, 
pentru a răspunde 
exigenței mereu 
sporite a milioa
nelor de ascultă-' 
tori și telespecta
tori, cerințelor po
litice și culturale 
tot mai înalte ale 
perioadei de desă- 
vîrșire a construc
ției socialiste.

® Duminică dimineața a plecat spre 
Elveția delegația care va reprezenta țara 
noastră la lucrările celei de-a XV-a A- 
dunări Mondiale a Sănătății, care va a- 
vea loc la Geneva între 8 și 26 mai.

Din delegație, conddsă de Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și prevede
rilor sociale, fac parte dr. Pompiliu Zgîn- 
dăr, director în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, prof. dr. Alexandru 
Șoflele, de la Institutul Medical Timișoa
ra, și Petre Mada, din Ministerul Afa
cerilor Externe.

® Delegația grupului național romîn al 
Uniuhii interparlamentare, care a parti
cipat la reuniunile de primăvară ale U- 
niunii interparlamentare ce au avut loc 
la Roma, s-a reîntors duminică dimineața 
în Capitală.

Din delegație au făcut parte deputății 
acad. Mihail Ralea, președintele Comite
tului de conducere al grupului, Zoe Ri- 
gani și Barbu Solomon, membri ai gru
pului național romîn 
lamentare.

al Uniunii interpar-
(Agerpres)
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Procedeul sudurii Marin, Anul acesta
automate

În orașul Bîrlad

(De la Ion C. 
lecfivisf).

fru, Ion Capraru, Ion loni- 
ță au citif cele mai mulfe 
cărți. (De la Son Bratu, 
muncilor).

Se împlinesc azi 25 de ani de la 
moartea lui George Topîrceanu. 
Cu G. Topîrceanu, poezia rotai- 
nească dintre cele două războaie 
mondiale înscrie numele unui 
valoros poet realist.

G. Topîrceanu a fost descoperit 
ca poet de „Viata Romînească", 
devenind unu) din colaboratorii 
activi ai revistei. El a editat, îm
preună cu Mihail Sadoveanu, re
vistele „Însemnări literare" și „În
semnări ieșene".

Poezia lui Topîrceanu îmbină li
rismul, ironia și satira ; umorul 
său e străbătut de dragoste fată 
de oamenii simpli. Compasiunea 
poetului pentru cei obidiți ajunge

Spectacol 
pentru cei mici

TG. MUREȘ 
(coresp. „Scînteii“). 
Recent, colectivul 
teatrului de pă
puși din Tg. Mu
reș a prezentat în 
premieră 
„Doctorul 
doare" de 
rostîliov.

„VREM PACE" 
GH. IVAN- 

CENCO, lucrare 
prezentată la ex
poziția cu vînza- 
re „Luna gravu
rii", deschisă în 
sala Fondului 
Plastic 
Magheru.

pînă la unele accente de revoltă, 
de protest la adresa orînduirli ex
ploatatoare. Versurile satirice și 
parodiile sale sînt îndreptate îm
potriva decadentismului și forma
lismului.

Mînuind cu agerime arma tisu
lui în satirizarea lumii capitaliste, 
vibrînd în fata frumuseților naturii 
și ale vieții, ca un autentic poet 
liric, G. Topîrceanu a fost iubit de 
cercuri largi de cititori, dar mini
malizat de unii critici oficiali ai 
timpului. Poetul avea să-și pri
mească deplina prefuire în zilele 
noastre. Operele sale — proză și 
versuri — au fost editate în anii 
din urmă în sute de mii de exem
plare.

ÎN SĂLILE DE CONCERTE

...se aplică de cîteva 
luni, la Atelierele de repa
rat material rulant-Ploiești 
și la lucrările de interior în 
procesul de fabricație a re- 
cipien|ilor. Folosind aceas
tă metodă, colectivul ate
lierelor a obținut însem
nate economii de mate
riale și manoperă. Angaja
mentul de a economisi, de 
la începutul anului, 82.500 
lei a fost depășit cu a- 
proape 15.000 lei, (De la 
Ionel Mirea, tehnician).

...pe strada 
fost dat 
ță un 
famente. 
început

K. Marx a 
în folosin-

Peste 200 de tineri
mineri

Gospodăria colectivă

...din comuna Piefroiu, 
raionul Fetești, a plani
ficat ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să-și procure 150 vaci 
și vi|ele și 27 scrofițe. A- 
ceasfă prevedere din plan 
a fost îndeplinită în pri
mele patru luni. In mo
mentul de față numărul a- 
nimalelor proprietate ob
ștească a ajuns la 687 de 
bovine, 1.000 de parei etc.

recent
bloc cu 48 apar- 

Constructorii au 
zilele acestea lu

crări pentru ridicarea a 
încă 8 blocuri în ansam
blul de locuinfe de pe Bu
levardul Republicii și stra
da K. Marx. Pînă la slîrși- 
ful anului, în Bîrlad vor fi 
dale în folosinfă peste 200 
de apartamente. (De la 
Eliade Solomon, controlor 
de utilaje la Fabrica de 
rulmenfi Bîrlad).

Biblioteca căminului

...din bazinul carbonifer 
Valea Jiului au făcut o 
excursie la București și Dof- 
tana. în Capitală au vizi
tat Muzeul de istorie a 
partidului și noile construc
ții de locuințe etc. (De la 
Nicu Sbuehea, planificator).

în urma ploilor

...Sfatul popular al comu
nei Lunca Bradului, raio
nul Toplița, a antrenat pe 
deputați în acțiunea de în
grijire și mărire a suprafe
ței de pășune prin defrișa
rea unei suprafețe de peste 
200 ha și executarea unor 
lucrări de combatere a 
eroziunii. Lucrările fiind 
începute din vreme s-a de
frișat și eliberat de cioate 
suprafața de circa 50 ha. 
Acum, se desfășoară acțiu
nea de fertilizare a noii 
pășuni. Sînt fruntași locui- 

circumscripția 
deputat Aure!

Gluck, 
Schu-

al Ra- 
joi 10 

orches-

cultural

...din comuna Brebu, ra
ionul Cîmpina, are peste 
6000 de cărți agrotehnice, 
literare etc. Cei 530 de ci- 
țitari ai bibliotecii au îm
prumutat de la începutul 
acestui an, 7548 cărți. Ni
colae Gîtlan, Maria Dumi-

apele furioase ale Du
nării amenințau să rupă di
gul Zimnicea — Năsiurelu 
care închide o suprafață de 
5000 ha teren arabil. îm
preună cu deputății, fofi lo
cuitorii orașului Zimnicea 
au ieșit să înfrunte apele 
Dunării la punctul denumit 
„Șoseaua portului“. După 
o muncă neîntreruptă de 
cîteva ore, cele 5000 ha 
teren au fost salvare de la 
inundații. (De la Marin Ca
zacii, învățător).

torii din 
unde este
Cadar, care au executat în 
întregime lucrările ce le-au 
fost repartizate. (De la Au
rel Trebici, profesori.

Pe străzile principale

...ale orașului Roșiorii de 
Vede s-a introdus lumina 
fluorescentă. Au fost efec
tuate lucrări de extindere a 
rețelei de iluminat public 
și pe străzile mărginașe ale 
orașului. (De la Ovidiu 
Gherman, funcționar).

asnss

Cum folosim suprafețele de producție
Una din rezervele interne de 

seamă care asigură o creștere în
semnată a producției și productivi
tății muncii în întreprinderi este 
folosirea rațională a suprafețelor de 
producție. Prin repartizarea ju
dicioasă a instalațiilor, mașinilor și 
utilajelor în cadrul atelierelor și 
secțiilor, prin folosirea gospodă
rească a fiecărui metru pătrat de 
suprafață de producție se pot ob
ține importante sporuri ale produc
ției și productivității muncii fără 
să fie nevoie de investiții supli
mentare.

Colectivul fabricii noastre a 
acordat și acordă o atenție deose
bită. valorificării acestei importante 
rezerve. în ultimii ani, în fabrica 
noastră s-a desfășurat o susținută 
acțiune pentru utilizarea cît mai 
rațională a suprafețelor de produc
ție. Această acțiune a lüat proporții 
odată cu începerea Jpfcrătilor de 
sistematizare a fabricii. Pînă atunci 
la noi existau cîteva corpuri de 
clădiri vechi — preluate de la foștii 
patroni — cu planșee din lemn care 
nu supbrtau o încărcare corespun
zătoare cu mașini și utilaje. Pe baza 
unui studiu amănunțit, planșeele din 
lemn au fost înlocuite cu planșee 
solide din beton, s-au consolidat 
pereții și stîlpii de susținere ai ha
lelor etc.

Primele lucrări s-au executat la 
hala tăbăcăriei minerale. Pe baza 
acestor lucrări am putut trece, la o 
regrupare mai bună a utilajului, 
fapt ce a dus la obținerea unei 
importante suprafețe de producție 
disponibile pe care s-au putut monta 
utilaje și mașini noi de înaltă teh
nicitate. Astfel, printre utilajele 
cele mai importante montate aici, 
menționăm un tunel-uscător pre
cum și o instalație pentru introdu
cerea procedeului de uscare a piei
lor pe plăci de sticlă. Pentru canti
tatea de piei ce se prelucrează în 
24 de ore la această instalație ar fi 
fost nevoie, înainte, cînd se folosea 
procedeul vechii uscătorii, de un 
spațiu de producție de 6 ori . mai 
mare. Instalația de uscat piei pe

plăci de sticlă s-a executat din cre
dite rambursabile, ele fiind acope
rite în numai doi ani din economiile 
de piei crude realizate ca urmare a 
micșorării consumurilor specifice.

Procedeul de fabricare a bocsului 
cu fața corectată — o altă metodă 
tehnologică nouă aplicată aici — 
s-a putut și el introduce datorită 
faptului că s-au găsit suprafețe dis
ponibile pentru montarea utilajului 
necesar. Prin introducerea acestui 
procedeu se realizează o valorificare 
superioară a materiei prime, obți- 
nîndu-se din piei crude cu multe 
defecte naturale de suprafață, pro
duse de piele cu fața netedă, de cea 
mai bună calitate. Din cantitatea de 
piele executată după acest proce
deu s-a produs pînă în prezent ne
cesarul de piele pentru peste 
1.000.000 perechi încălțăminte.

Datorită instalării unor asemenea 
mașini și utilaje moderne, folosirii 
procedeelor avansate de prelucrare, 
tăbăcăria noastră minerală dă în 
prezent, cu aceleași suprafețe de 
producție, o cantitate de produse 
cu 65 la sută mai mare decît cea 
realizată în 1958. Această creștere 
este echivalentă cu necesarul^ de 
piele pentru 500.000 perechi încăl
țăminte.

în prezent, pe suprafața devenită 
disponibilă în urma lucrărilor de 
reparații capitale, se montează o 
instalație nouă de preparare și 
distribuire a soluțiilor de săruri de 
crom necesare tăbăcirii. Valoarea 
acestei lucrări este mică — abia de
pășește 100.000 de lei — și se finan
țează din fonduri de mică mecani
zare, dar rezultatele ce se vor obți
ne în producție sînt, potrivit calcu
lelor noastre, deosebit de impor
tante. Vom putea obține în plus o 
însemnată cantitate de produse de 
bună calitate, cu un preț de cost 
mai scăzut.

Odată cu regruparea utilajului ș-a 
asigurat nu numai o folosire rațio
nală a suprafețelor de producție, 
dar s-au creat și condiții mai bune 
de muncă. Un singur exemplu : îna
inte, atelierele de fălțuit și vopsit

se aflau, amîndouă, înghesuite pe 
un spațiu restrîns. Acum, atelierul 
de fălțuit are o hală separată, spa
țioasă,’ luminoasă, cu posibilități de 
încălzire și aerisire. Utilajul nou cu 
care à fost completat acest atelier 
a creat condiții din cele mai bune 
de muncă, de creștere a producției, 
de îmbunătățire a calității produ
selor.

Și în secția de tăbăcărie vegetală 
s-au introdus în ultima vreme nu
meroase utilaje noi. Aceasta a fost 
posibil datorită faptului că și aici 
au fost consolidate construcțiile 
vechi, planșeele din lemn fiind înlo
cuite cu planșee de beton. La a- 
ceastă secție lucrările de reparații 
capitale sînt încă în curs ; cînd vor 
fi terminate vom putea obține o 
creștere de capacitate de peste 100 
la sută față de cea actuală. Și aici 
va fi montată, pînă la sfîrșitul anu
lui, o instalație mecanizată de us
care, asigurîndu-se astfel o folosire 
rațională a spațiilor de uscare.

Pe baza studiului, s-a trecut la 
modernizarea producției în toate 
secțiile fabricii. La secția de încăl
țăminte s-au introdus, în ultimii ani, 
benzi rulante, atît la fazele pregătit- 
cusut cît și la tras-tălpuit-finisat. 
Acum aproape întregul proces teh
nologic la confecția de încălțăminte 
se desfășoară pe benzi rulante. Fon
durile necesare montării benzilor 
rulante au fost obținute sub formă 
de credite pe termen de doi ani.

Avantajele modernizării produc
ției sînt deosebit de elocvente. Ast
fel, în secția de încălțăminte, prin 
introducerea benzilor rulante, spa
țiul ocupat de acestea este jumă
tate din cel folosit anterior, iar pro
ducția a crescut cu circa 20 la sută. 
Pe spațiul devenit liber se pot 
monta noi benzi rulante, capacita
tea de producție a secției putînd să 
fie dublată fără să mai fie necesare 
noi spații construite ci doar com
pletări de utilaje. Numeroasele uti
laje noi, de înaltă tehnicitate, mon
tate în secțiile și atelierele în
treprinderii noastre, au dus nu nu
mai la creșterea producției și pro-

® Miercuri 9 mai, orele 20 va 
avea loc în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne un recital de lieduri 
susținut de baritonul Vasile Micu, 
acohipaniat la pian de Dagobert 
Buchholz, artist emerit. Programul 
cuprinde lucrări de Haendel, 
Carissimi, Mozart, Schubert, 
mann, Zeno Vancea.

o în studioul de concerte 
dioteleviziunii va avea loc 
mai, orele 19,45, concertul
trei simfonice și corului Radiotele
viziunii dirijat de Iosif Conta. în 
program : Concert pentru orchestră 
de cameră de Zeno Va.ncea — în 
primă audiție ; Concertul în mi mi
nor pentru vioară și orchestră 
de Mendelssohn Bartholdy — solist 
Boris Kuniev (U.R.S.S.) ; Cantata 
„Aleksandr Nevski“ de Prokofiev — 
solistă Zenaida Pally, artistă 
porului a R. P. Romîne.

0 Duminică 13 mai, orele 
luni 14 mai, orele 20 va avea 
Ateneul R. P. Romîne un

Moldovan, artistă emerită, Vlad Dio- 
nisie, Damian Luca, Nicolae Florian 
și alții.

® Duminică 13 mai, orele 19,30 va 
avea loc la Ateneul R. P. Romîne 
un recital în cadrul ’Ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor“ pentru stu
denții Universității din București : 
Programul include lucrări de com
pozitori romîni și va fi interpretat 
de : Vladimir Orlov, artist emerit
— violoncel, Mihai Constantin'eșcu
— vioară, Ion Piso — tenor, Ladis- 
lau Konya — bariton, Nicolae Gaf- 
ton — bariton, Marius Rintzler — 
bas, Victoria Roman —- flaut, Dan 
Grigore — pian. Acompaniază la 
pian : Marieta Demian, Suzana 
Szöreny și Nicolae Rădulescu.

încurcăturile provenite din 
că o 
natar 
drept 
inedit 
„Post-restant 
aparte. Inginerul Puiu Clintea, ex
trem de sfios în dragoste, este în 
schimb un inventator talentat, spiril 
viu și cu largă perspectivă în me
seria lui, adept înflăcărat al noului 
în pasiunea sa pentru tehnică nu 
este numai pricepere, ci mai ales 
capacitate ^ds^a 'lllllllliilllllllllllillillllllllllllllllHI 

gusta frumusețea 
noului oraș mun- «„iosluk 
citoresc, de a visa ■i||||||||H|||||n||||||||||Hllllil» 
cu ochii deschiși 
freamătul viitoarei săli de specta
cole care abia se ridică din temelii, 
grijă și responsabilitate față de oa
menii pentru care se clădește. Crin- 
tea se află deci la locul lui în mij
locul constructorilor, pe un mare 
șantier al patriei noastre ; refuzul 
său de a se mulțumi cu puțin, lupta 
contra nepăsării, solidaritatea cu 
tovarășii de muncă sînt însușiri 
foarte răspîndite astăzi, pe care le 
recunoaștem în comportarea aces
tui tînăr delicat și generos.

Iurie Darie, pe linia unei creșteri 
continue în ultimele sale spectacole 
și filme, și-a înzestrat eroul cu multă 
sensibilitate, dar a evitat impresia 
de închistare pB care o dau uneori 
timizii, a întruchipat un băiat plin de 
suflet, optimist, care știe pentru ce 
trăiește.

Conturarea acestui personaj atră
gător constituie meritul principal al 
scenariului semnat de Octavian 
Sava. Pe de-a-ntregul convenționale 
rămîn însă efuziunile sentimentale, 
cum ar fi avîntul romantic de caie 
b cuprins eroul privind jucăria me
canică reprezentînd dansul unei ba
lerine. Prietenul lui Crintea, arhitec
tul Dan, a 
simplist al 
în căutare 
care nu e 
imagine poetică. Scenaristul a cău

fost conceput ps clișeul 
tînărulul ușuratic, mereu 
de aventuri sentimentale, 
în stare să priceapă o

tat, evident, contrastul, dar l-a rea
lizat foarle schematic ; datorită țe
săturii prea puțin consistente a, în- 
tîmplărilor. satira nu-și atinge r'.ecît 
în mică măsură ținta. Cît despre 
doctoiița Liliana, ea este luată doar 
ca pretext al .intrigii, neatribuin- 
du-i-se nici o altă trăsătură decît 
aceea de a fi frumoasă. Actor de 
bogate resurse (distribuit, deocam
dată piea unilateral, ca „June pre
zentabil"), îon Dichiseanu a jucat 
cu naturalețe toiul lui Dan. Floren

tina Mosora (Li
lli: ................... . liana)) deșl _ cum
ic « B ™ . B.. ! arătam — n-a a- 

vut mare lucru de 
spus, a știut într-o 
serie de momente 

să reacționeze autentic. Gr. Vasiliu- 
Birlic satirizează ilariant un tip de 
birocrat, a cărui fiică superficială 
(Mimi) prilejuiește actriței Coca An- 
dronescu o compoziție reușită, la 
care contribuie deopotrivă mirt1.'ța, 
jocul de priviri, vocea cu studiate 
inflexiuni. Mai amintim cîteva'bune 
apariții comice (Al. Giugaru, Vasl- 
llca Tastaman, V. Tomazlan) și pre
zența lui Marcel Anghelescu în rolul 
maistrului Toma.

Regizorul Gh. Vltanldis a pus în 
valoare calitățile înterpreților, umo
rul dialogurilor, ingeniozitățile teh
nice ale tînărulul Inventator și în 
special ldeea amuzantă a micului 
robot care se recomandă Mitică. 
Ritmul alert, compoziția îngrijită a 
cadrelor atestă din nou o creștere 
a meșteșugului pe care am mai re
marcat-o în ultimele producții ale 
studioului „București“. Totuși, unele 
scene ar fi cerut mai multă imagi
nație (de pildă, aceea în care Crin
tea recită din „Cyrano de Bergerac4 
pe scena improvizată a teatrului în 
construcție, plimbarea nocturnă la 
marginea orașului etc.). Operatorii 
Nicolae Girardi și Aurel Kostrakie- 
vicl au filmat expresiv, în imagini 
colorate, peisajul însorit al orașului 
modern, pe care eroii îl străbat în 
ritmul muzicii agreabile compuse de 
H. Mălineanu.

M. POP

ecrane — m această săptămână
Omul

dioului
(ifico-fantastic al lui Aleksandr Beliaev. 
Regia aparfine lui G. Kazanski și V. 
Cebofariov. în film apar artiștii : V. 
Korenev, Verfinskaia, M. Kozakov, 
N. Simonov, A. Smiranin, V. Davîdov.

Mai tare ca uraganul — produefie 
a studioului cinematografic din Odesa.

amfible — producfis a 
Lenfilm, după romanul

stu- 
șfiin-

a po-

11 și 
loc la 

concert 
simfonic dirijat de Kurt Sanderling 
din R. D. Germană. în program : 
Concerto grosso op. 6 nr. 10 de Haen- 
del ; Concertul pentru violoncel și 
orchestră (primă audiție) de Șosta- 
kovici. Solist : Radu Aldulescu, ar
tist emerit. Solo corn : Ion Bădă- 
noiu, artist emerit ; Simfonia VIII-a 
de Beethoven.

® La Ateneul R. P. Romîne va 
avea loc duminică 13 mai, orele 17 
un concert de muzică populară ro- 
mînească dat de orchestra „Barbu 
Lăutaru“. Dirijor : Ionel Budiștea- 
nu, artist emerit. își dau concursul 
soliștii : Maria Lătărețu, Angela

ductivității muncii, dar și la îmbu
nătățirea’ simțitoare. a calității pro
duselor. în ultimul timp, în toate 
secțiile fabricii a sporit simțitor 
procentul produselor de calitate su. 
perioară.

Colectivul nostru se străduiește 
să asigure o judicioasă folosire a 
suprafețelor și capacităților de pro
ducție și în unitățile anexe' ale fa
bricii. La centrala termică, pe spa
țiul existent am montat încă un 
cazan de aburi. în felul acesta am 
reușit să asigurăm aburul industrial 
necesar creșterii producției secțiilor. 
Concomitent, am luat măsuri de ri
dicare a debitului cazanelor exis
tente. în trecut, aceste cazane nu 
aveau un debit corespunzător, sec
țiile de producție ducînd uneori 
lipsă de abur industrial. în pre
zent, prin mărirea capacității aces
tor cazane, putem acoperi nece
sarul de aburi, în perioade .nor
male, cu un singur cazan, față de 
trei în trecut, deși producția fa
bricii a crescut mult.

Pentru depozitare și nevoi admi
nistrative se foloseau în trecut spa
ții în afara incintei întreprinderii. 
Trecînd la o folosire mai rațională 
a suprafețelor din interiorul fa
bricii am putut renunța la spa
țiile din exterior, cedînd secției de 
sortare piei crude, nou înființată, 
spațiile de depozitare din afara în
treprinderii.

Am arătat aici numai cîteva din 
măsurile luate în ultimii ani pen
tru utilizarea mai completă a spa
țiilor de producție. Desigur, posi
bilitățile în această privință nu 
sînt nici pe departe epuizate. Prin 
măsuri tehnice-organizatorice bine 
chibzuite, prin grija de a asigura 
utilizarea gospodărească a fiecărui 
metru pătrat de suprafață con
struită, noi putem obține în conti
nuare noi progrese în această pri
vință, economisind astfel însemnate 
fonduri de investiții pentru noi con
strucții. Studiile ce se fac în pre
zent pentru dezvoltarea capacității 
întreprinderii vor asigura o orga
nizare și mai rațională a produc
ției, o folosire mai deplină 
prafețelor de producție.

H. HASS 
inginer-șef

Fabrica „Partizanul“-Bacău

a su-

OqO

Acțiunea se 
lui Indian.
vietică și alia vesf-germană aparfinînd 
unei companii comerciale, se îndreaptă 
spre Africa. Dezlănțuirea unul uragan 
pune la încercare echipajele celor 
două nave, scofînd la iveală caractere
le diferite ale oamenilor, concepțiile 
lor diferite despre lume și viață.

Apartamentul — produefie a stu
diourilor americane. Filmul a fost 
realizat de Billy Wilder și I.A.R. Dia
mond. Interpretează : Jack Lemmon, 
Shirley Mac Laine, Fred Mac Murray, 
Kay Walston, David Lewis, Jack Krus- 
chen, Joan Shawles.

petrece în apele Oceanu- 
Două nave-școll, una so-

CARAGIALE I. E„ Opere — 
Voi. 3. Nuvele, povestiri, amin
tiri, versuri, parodii, varia. Edi
ție critică de Al. Rosetti, Șerban 
Cioculescu, Liviu Călin — 
ra pentru literatură, 872 
— 38,10 lei (pînzat).

MARCEL BRESLAȘU, 
dul (versuri). Ilustrații de Angi 
Petrescu Tipărescu, 12 pag. . — 
5 lei, cartonat. Ed. tineret' ’ui.

D. CORBEA. Poezii. Colecția 
„Cele mai frumoase poezii” — 
Editura 
4 lei.

Editu- 
p a gini

Parti-

tineretului, 184 pagini —

A. G. 
V 5 — 
lei. Ed.

VAIDA, Eșecul bandei 
roman, 176 pag. — 3,25 
pentru literatură.

A. MARGUL SPERBER, Poezii 
— Colecția „Cele mai frumoase 
poezii” — Editura tineretului, 196 
pagini — 4 lei.

AURORA CORNU, Distanțe - 
versuri — Editura pentru litera
tură, 72 pagini — 3,35 lei.

„ZĂRI NECUPRINSE" de N. Virla Ia Teatrul de stat din Constanța. în 
fotografie : Constantin Morțuii, artist emerit, Mania Antonova, artistă e- 
merită, și Emil Sassu.

CINEMATOGRAFE : OMUL AMFIBIE: 
Patria (Bel. Magheru), București (Bd. 
6 Martie 6). Gh. Doja (Cal. Griviței 80), 
G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 1) CINE-I 
DE VINA ? rulează la cinematografele : 
Magheru (Bd. Magheru 29). I. C. Frimu 
(Bd. 6 Martie 16), Libertății (str. 11 Iunie 
75). APARTAMENTUL — cinemascop : 
Republica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel 
(Bd. 6 Martie 14), 1 Mai (Bd. 1 Mai 322). 
23 August (Bd Dimitrov 113). MAI TARE 
CA URAGANUL rulează la cinemato
grafele : V. Alecsandri (str. Grigores- 
cu 24) și Lumina (Bd. 6 Martie 12), Fio- 
1-easca (str. 1. S. Bach 2). AL II-LEA 
FESTIVAL INTERNAȚIONAL MU
ZICAL „GEORGE ENESCU“ — LA 
GRANIȚA A DOUA OCEANE rulează 
la cinematograful Maxim Gorki (Cal 
Victoriei 48). POST-RESTANT : Central 
(Bd. 6 Martie 2), Miorița (Cal. Moșilor 
127), Arta (Cal. Călărași 153). PRINCI
PIUL SUPREM : Victoria (Bd. 6 Martie 
7). FILME DOCUMENTARE rulează la 
cinematograful Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie 18). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 Septembrie (str 
Doamnei 9). STRADA PRERIILOR - 
după-amiază : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). DUPA DOI IEPURI : Tineretului 
(13 Decembrie 5—7). 8 Martie (str. Bu 
zești 9—11). INTRE DOUA IUBIRI : In 
frățirea între popoare (Bd. Bucureștii- 
Nol), Alex. Sahia (Cal. Văcărești 21). 
CER SENIN : Cultural (Cal. Griviței 198) 
IN NOAPTEA DE AJUN : Alex. Popov 
(Cal. Griviței 137) DEPARTE DE PA
TRIE : Grlvița (Piața Iile Pintilie 2) AR
TISTUL rulează la cinematografele C-tin 
David (Șos. Crîngașl 42), Flacăra (Cal. 
Dudeștl 22). EXPRESUL DE SEARA : 
V. Roaită (Bd. 1 Mai 57), Luceafărul

(Cal. Rahovei 118). MILIONUL : Unirea 
(Bd. 1 Mai 143), Munca (Șos. Mihai Bra
vii 221). ARME ȘI PORUMBEI : T Vla- 
dlmirescu (Cal. Dudcști 97). B. Delà- 
vrancea (Bd. Libertății 70—72). CETA
TEA HURRAMZAMIN : Popular (str. 
Mătăsari 31). ÎNOTĂTORII : Moșilor
(Cal. Moșilor 221), Olga Bancic (Cal. 13 
Septembrie 196). ULTIMA REPRIZA ru
lează la cinematografele : Donca Simo 
(str. Avrig 1), Volga (Șos. Iile Pintilie 
61), N. Bălcescu (Cal. Rahovei 151). BĂ
TĂLIE ÎN MARȘ — ambele serii : 16 
Februarie (Bd. 30 Decembrie 89). CINCI 
ZILE Șl CINCI NOPȚI : M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). ROSITA rulează 
la cinematograful Ilie Pintilie (Șos. Co- 
lcntina 84). SENTINȚA : 8 Mai (str Li 
zeanu 19) GARDIANUL rulează la ci 
nematograful G. Bacovia (Șos. Giurgiu
lui 3) CASA SURPRIZELOR : 30 Decern 
brie (Cal. Ferentari 86). CURSA DE lOo 
KILOMETRI : Aurel Vlaicu (Șos, Co 
troceni 9).

TELEVIZIUNE Orele 19,00 - Juma 
Iul televiziunii. 19,20 — Emisiune de ști 
Ințfi și tehnică pentru tineretul școlai 
19,40 — Pagini din Istoria literaturii ro 
mîne : ..GEORGE COȘBUC" de Ra'du Al 
bala. 20.10 — Filmul documentar : ,,PO 
VESTIRI DIN LUMEA MARII NEGRE* 
— o producție a Studioului clnemato 
grafic „Alexandru Sahia". 20.30 — Emi 
slune de artă populară : „Interioare ță 
rănești și țesături populare decorative" 
20,45 — Artiști amatori în studio. 21,35- 
Telesport. în încheiere : Ultimele știri

RADIO. LUNI 7 MAI • Tinerețea ne 
e dragă — orele 9,00 — I » Fragmente 
din operă „Fidelio“ de Beethoven — 
orele 9,20 — I o Pagini alese din muzica

de operetă — orele 11.03 
naii științific - orele 11 
terpreți de muzică populară — 
12.15 - II a Prelucrări de folclor 
le 12 3(1 - I o Concertul branclemburgic 
nr. G de I. S f-'aeh - orele 14,30 — I 
o Concert de estradă - oțele 15.30 - II 
o Vorbește Moscova - orele 16,30 - II 
o Șase piese pentru pian de Dumitru 
Bughici - oi ele 17.15 - I o Cîntă or
chestra de eStradă a țlzdioteleviziunii — 
orele 18.00 - 1 o Săptfunîna muzicii ce
hoslovace - orele 18.05 II o Cu cîn- 
tecu! și jocul pe plaiuri dobrogene — 
orele 18.35 II o Fragmente din ope
reta „L.VSistrătd" de Gherase Dendrino 
— orele 19 0(1 li o Muzică ușoară in
terpretată la plan orele 19.45 
o Cîntă orch;‘-tr*.:t<- de estradă ale 
dlortifuzumilor din țările socialiste 
orele 20.20 — 11 o Trlbmia radio — ore
le 20 50 - I o Lectură dramatizată — 
orele 21.30 - II & Mari cîntăreți de 0- 
peră - orele 21.35 I ®...............
popoarelor - orele 22.03 
interpretat de orchestra 
Radioteieviziunil orele 
o Canțonete - orele 22 35
’ă de cameră - orele 23.15

A! ma
ci In- 
orele 

- ore-

:n-
I 

ra-

Din folclorul 
II o Program 
sim'onică a 
22.30 - I

II o Muzl- 
II

CUM VA F’ VREMEA ?
Timpul probabil pentru zilele de 8—9 

și 10 niai Vremea relativ călduroasă cu 
cer mal mult senin noaptea și dimi
neața șl schimbător ziua. Izolat vor că-.' 
dea ploi sub formă de averse mai ales 
în vestul țării. Vînt slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, Iar maximele între 18 șl 28 grade.
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Hailes, guvernatorul

vizita R. P. BulgariaEchipa R. P. Romîne s-a calificat 
pentru turul doi
în 10 orașe europene s-au dispu

tat în ultimele ■ trei zile meciurile 
primului tiir al zonei europene con
țină pentru „Cupa Davis". Pe tere
nurile clubului Progresul din Capi
tală, amatorii de sport bucureșteni au 
aplaudat victoria tenismanilor noștri 
care au eliminat ' cu 4—1 echipa 
Izraelului. Victoria echipei R. P. 
Romîne a fost asigurată sîmbătă 
după amiază, cînd, în proba de dublu,

CzOSLll 
ziarului „Pravda“

MOSCOVA 6 (Agerpres). Zeci de 
mii de spectatori all asistat duminică 
pe hipodromul din Moscova la marele 
concurs international de cros organi
zat în cinstea celei de-a 50-a aniver
sări a ziarului „Pravda’.

Fostul campion olimpic Vladimir Kuf 
a dat startul în proba internafională la 
care au luat parte afleji din Franfa, 
Belgia, R. P. Ungară, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. S. Ceho
slovacă și U.R.S.S. Lupta pentru victo
rie a fost deosebit de spectaculoasă, 
învingătorul fiind decis pe ultimii 400 
m. Sprintînd puternic atletul Hans Gro- 
dotzki (R, D. Germană) a trecut primul 
linia de sosire fiind cronometrat pe 
8.000 m cu timpul de 23’8". La femi
nin, pe un traseu de 2.000 m a cîștigat 
atleta sovietică Vera Muhanova în 
6’13”6/10.

în „Cupa Davis“
I. Tiriac și P. Mărmurednu au dispus 
cu 6—4 : 6—1 ; 6—4 die Davidman, 
Dubitzki, ridicînd scon/H la 3—0.

Ieri, în ultima zi a înftîlnirii, s-au 
disputat două probe de simplu, Da
vidman l-a întrecut in 5 seturi pe 
C. Năstase.

în ultimul meci camipionul nostru 
Ion Țiriac l-a depășit net pe Du
bitzki cu 6—3 ; 6—1 ; 6—1.

în urma acestei victorii, echipa 
romînă s-a calificat pentru turul doi 
al „Cupei Davis“, urmînd să întîl- 
nească în deplasare echipa R.F. Ger
mane, învingătoare în partida cu 
Spania.

în legătură cu jocurile echipei 
noastre în cadrul acestei competiții 
tov. Gli. Viziru, secretar general al 
federației de specialitate, ne-a decla
rat : „Tenismanii noștri se află în 
progres. Mai ales Tiriac. El și-a îm
bunătățit considerabil serviciul, care 
a devenit mult mai puternic și mai 
precis. Năstase a jucat bine în prima 
zi, însă duminică s-a prezentat cu 
mult sub posibilități. Atît el cît și 
P. Mărmureanu trebuie să se pre
gătească cu mai multă conștiinciozi
tate în vederea meciului cu R. F. 
Germană pentru a deveni utili e- 
chipei“.

Activitatea fotbalistică a conti
nuat duminică cu o etapă progra
mată de marea competiție „Cupa 
R. P. Romîne“. Jocurile au fost aș
teptate cu deosebit interes, deoa
rece în cursa pentru cucerirea tro
feului au intrat echipele din prima 
categorie a țării. Cele 12 formații 
din „A“, (Rapid București n-a jucat 
aflîndu-se în turneu în R. S. Ceho
slovacă, iar meciul dintre Arieșul 
Turda și Steaua a fost amînat) au 
avut ca adversari echipe de catego
ria B. Ca și în anii trecuți, surpri
zele care se înregistrează în această 
competiție nu lipsesc nici de astă 
dată. Jucînd pe teren propriu, fotba
liștii din categoria secundă au obți
nut rezultate onorabile, eliminînd din 
cupă 3 echipe de categoria A 
Știința Cluj a pierdut meciul cu 
C.S.O. Baia Mare, la o diferență de 
două goluri ! Farul Constanța a în
vins Dinamo Pitești, iar Chimia 
Govora a întrecut pe Minerul. Dîr- 
zenia și dorința de afirmare a tine-

rilor din echipele acestei categorii 
se reflectă și în rezultatele strîn- 
se obținute. în unele meciuri echi
pele de categoria A au trebuit să 
depună eforturi pentru a cîștiga la 
limită. (Dinamo București la Tg. 
Mureș, Steagul roșu la Oradea, 
U.T.A. la Reșița).

Jocurile disputate ieri s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Ști
ința Timișoara—Corvinul Hunedoa
ra 3—1; U.T.A.—C.S.M. Reșița 2—1; 
C.S.O. Baia Mare—Știința Cluj 
4—2; Chimia Govora—Minerul 2—1; 
Progresul—Dinamo Galați 4—1; Di
namo Bacău—C.S.M.S. Iași 2—1; 
Jiul--Vagonul Arad 2—0; Farul— 
Dinamo Pitești 1—0; Petrolul—C.F.R. 
Roșiori 3—1; Dinamo București— 
Rapid Tg. Mureș 1—0; Steagul roșu 
—Crișul Oradea 2—1; Metalul Tîr- 
goviște—Olimpia București 2—1; 
Prahova Ploiești—Metalul ■ Pitești 
1—0; Laminorul Roman—Rapid Foc
șani 1—0.

Emilia Liță intr-un exercițiu Ia 
probele impuse. (Foto : M. Andreescu)

VOLEI Turneul final
După jocurile de sîmbătă și 

disputate în sala Ciulești,
duminică 

turneul 
final al campionatului republican de 
volei feminin a intrat în ultima fază. 
Meciurile din ultimele 3 etape fixate 
pentru săptămîna aceasta (mărfi, 
miercuri și joi) în sala Dinamo vor 

de-

săptămîna 
joi) în 

avea un caracter decisiv pentru 
semnarea echipei campioane.

Din lotul celor 8 formafii an 
în această întrecere s-au detașat 
Dinamo București și Rapid care con
duc în clasament fiecare cu cîte 8 
puncte (după 4 etape) fără nici o în- 
frîngere. Ultimele două etape de sîm
bătă și ieri s-au încheiat cu rezultate 
normale, echipele favorite cîștigînd 
înfîlnirile. Singura excepjie a consfi- 
fuif-o neașteptata rezistență pe care 
formajia Metalul a opus-o echipei 
Dinamo. Dintre echipe cele mai bune 
comportări le-au avut Rapid, Dinamo 
și Flacăra.

lată rezultatele tehnice înregistrate 
în cele două zile : Dinamo București— 
C.S.M. Sibiu 3—0 ; Flacăra—Farul 
3—1 ; Rapid—Metalul 3—0 ; C.S.M. 
Cluj—Știinfa Cluj 3—2 ; Știinfa Cluj— 
C.S.M.
3-0; 
C.S.M.

Sibiu 3—0 ; Rapid—Flacăra
Dinamo—Metalul 3—2 ; Farul— 
Cluj 3—1.

„CURS

Polo

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS: 
Răsțpunzînd invitației Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar și a guvernului Republicii 
Populare Bulgaria, o delegație so
vietică de partid și guvernamentală, 
în frunte cu N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, va face la 
mijlocul lunii mai a.c. o vizită de 
răspuns în Republica Populară Bul-ț 
garia.

*

în afara echipelor R. P. Romîne 
și R. F. Germane, pentru turul ur
mător al „Cupei Davis“ (zona euro
peană) s-au mai calificat pînă în 
prezent echipele U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, Belgia, 
Brazilia, Finlanda, R. P. Polonă, 
Austria, Danemarca și Africa de Sud.

Campionatul republican de polo 
pe apă a început. Ieri, echipele 
participante în această competiție 
și-au disputat partidele programate 
în etapa a IH-a. După cele trei 
meciuri desfășurate la Ștrandul Ti
neretului, am solicitat tovarășului 
Theodor Angeleseu, antrenorul lotu
lui republican, o apreciere asupra 
partidelor.

— între echipe persistă încă dife
rențe în ce privește pregătirea ge
nerală. Cele din București, Dinamo

ce

Rugbi Grivița Roșie și Dinamo victorioase
în cuplajul bucureștean

Numeroși iubitori ai rugbiului au 
asistat ieri dimineață pe stadionul 
Dinamo din Capitală la cuplajul 
bucureștean: Grivița Roșie-Progresul 
și Dinamo-Steaua.

în prima partidă victoria a surîs 
pe rînd ambelor echipe. în repriza 
I, cei care puteau hotărî soarta 
întîlnirii în favoarea lor au fost ju
cătorii de la Progresul, care au avut 
numeroase ocazii de a înscrie. Re
priza ia totuși sfîrșit cu scorul de 
3—3 în urma unui eseiu marcat de 
Trandafirescu (Grivița Roșie) și a 
unei lovituri de pedeapsă transfor
mată de Chiriac (Progresul). După 
pauză feroviarii pun stăpînire pe 
joc. Linia lor de trei sferturi este 
foarte activă, execută numeroase 
„șarje" spectaculoase dintre care 
una este fructificată de Țibuleac 
care înscrie la colț. Scor final : 6—3 
în favoarea echipei Grivița Roșie.

în cea de a doua partidă scorul 
a rămas alb 70 minute. Majoritatea 
spectatorilor se împăcaseră cu gîndul 
unui rezultat de egalitate. Dar fun
dașul dinamovist Doiciulescu, ieri 
cel mai bun de pe teren, reușește o

excelentă lovitură de picioi căzută, 
care a adus, în ultimele minute de 
joc victoria echipei sale. Pînă în 
acel moment cele mai multe ocazii 
de a înscrie le avusese Steaua. Ju
cătorii ei însă nu au fost îndeajuns 
de insistenți în fazele de but. Partida 
a luat sfîrșit cu scorul 3-0 în favoa
rea echipei Dinamo.

M. POPESCU

și Steaua, sînt mai avansate sub a- 
cest raport. Se comit însă multe gre
șeli, iar jocurile nu se desfășoară în 
mișcare, din cauză că multe echipe 
nu-și au loturile încă destul de 
omogenizate. Promițător se prezintă 
echipa Industria Lînii-Timișoara. 
Mai slab se comportă Crișana. Desi
gur, în perioada imediat următoare 
antrenorii vor pune la punct echi
pele, iar meciurile, pe măsură
campionatul înaintează, vor fi din 
ce în ce mai atractive.

Iată rezultatele înregistrate ieri : 
STEAUA—I. C. ARAD • 10—0.

Net superiori, militarii au obținut o 
nouă victorie la scor, în urma unui 
joc de bună factură tehnică.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI—I. L. TI
MIȘOARA : 3—2. întîlnire viu dis
putată. Victorie meritată a bucureș- 
tenilor, care n-au reușit, în fața 
porții, să-și concretizeze 
dent superioritatea.

RAPID-PRO GREȘUL : 
confuz, în care jucătorii 
multe greșeli și neregularități. Pri
mii au cîștigat partida datorită jo
cului practicat pe contraatacuri.

mai evi-

4—1. Meci 
au comis

p
Interviu cu Gustav Schur

KARL-MARX-STADT (prin tele
fon). Duminică, zi de odihnă în orașul 
Karl Marx. Primele 4 etape, cu un 
pronunțat profil de munte, i-au so
licitat mult pe cicliști. Așadar, re
pausul este binevenit. Dar de „asal
tul“ ziariștilor, al crainicilor de ra
dio și televiziune, al fotoreporterilor 
(numărul acestora este cam de o 
sută), n-au fost scutiți nici ieri ci
cliștii și antrenorii țărilor prezente 
la „Cursa Păcii“.

...Am cerut un interviu lui 
Gustav Schur cunoscutul ciclist din 
R. D. Germană, cîștigător de două 
ori al „Cursei Păcii“, care participă 
la tradiționala competiție în calita
te de crainic reporter.

— Ați abandonat ciclismul ?
— Nicidecum, răspunde Schur. 

Am renunțat la cursă în favoarea 
examenelor și a... tineretului (Schur 
este student la Institutul de Cultură 
Fizică din Leipzig). Bicicleta este to
tuși în bună stare și mă așteaptă 
pentru curse de mai mică amploare. 
Mă bucur însă că am putut să văd 
primele etape ale ediției jubiliare. 
Părerea mea este că duritatea tra
seului de pînă acum a dat mult de 
lucru cicliștilor. Prima și cea de-a 
4-a etapă — circuitul din Berlin și 
contratimpul individual — au cerut 
multă îndemînare și o pregătire spe
cială. După cum am văzut, disputa 
este mai aprigă decît a fost în edi
țiile precedente. Cicliștii sovietici, o- 
landezi, polonezi, belgieni și tinerii

pri-mei compatrioți — au stat pe 
mul plan al cursei.

— Un pronostic final?
— Deși pe mul ți cicliști îi cunosc 

bine, nu îmi este ușor. în fond' cursa 
este de-abia la început. Cite nu se 
pot întîmpla în următoarele zece e- 
tape. Cred totuși că prima șansă o 
are echipa Uniunii Sovietice. La in
dividual — mă abțin. îmi pare rău 
că n-am ocazia s-o urmăresc decît 
pînă la granița țării noastre. Drum 
bun și succes Cicliștilor romîni“.

☆
Fără să se evidențieze în mod 

special, cicliștii romîni s-au situat 
pe locuri fruntașe în primele trei 
etape. înaintea etapei a IV-a echipa 
noastră se afla pe locul 4 din cele 
20. Aceasta însă, pînă în etapa a 4-a 
cînd rezultatele slabe ale alergăto
rilor noștri în proba de contracrono- 
metru au retrogradat echipa pe lo
cul opt, fiecare concurent de-al nos
tru pierzînd multe locuri în clasa
ment.

întrecerea n-â luat însă sfîrșit, e- 
chipa noastră are încă prilejul să 
se afirme.

Azi, înaintea startului în cea de-a 
V-a etapă (Karl-Marx-Stadt — Kar
lovy Vary) cicliștii romîni ocupă ur
mătoarele locuri în clasamentul ge
neral : Moiceanu, 21 — la 9’ 9” de 
olandezul Nijdam purtătorul tricou
lui galben ; Rădulescu, 33 — la 14’ 
9’’ ; Ziegler, 40 — la 19’ 16” ; Șelaru, 
43 — la 21’ 47” ; Dumitrescu, 54 — 
la 29’ 15” și Cosma, 66 — la 41’ 11”.

I. DUMITRIU

Fază din meciul de rugbi dintre echipele Dinamo și Steaua.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Pe stadionul „Prâter" din Viena a a- 

vut loc duminică meciul international a- 
mical de fotbal dintre echipele Austriei 
și R. 
toria

P. Bulgaria. Gazdele au obtinut vic- 
cu scorul de 2—O (O—0).

★
prilejul campionatelor de haltereCu 

ale orașului Budapesta, G. Veres a sta
bilit un nou record mondial la categoria 
mijlocie, stilul smuls, cu un rezultat de 
155,500 kg. Performanța sa este superioa
ră cu 2 kg recordului oficial deținut de 
americanul Kono.

•Ar
în meciurile disputate ieri în cadrul 

categoriei B, la fotbal s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : C.F.R. Pașcani — 
Ceahlăul 1—2 ; Flacăra Moreni — Fores- 
ta 0—0 î C.S.M. Sibiu — Știința Bucu
rești 0—0 ; Crișana — A.S.M.D. Satu 
Mare 1—0 ; Recolta Carei — C.S.M. Cluj 
1—1.

★
Concursul international hipic de la 

Roma a continuat cu desfășurarea pre
miului „Pincio" — parcurs de vînătoare. 
Victoria a revenit călărețului italian

»

Pierro d’Inzeo cu l’18”3/10, urmat de 
Raymondo d’Inzeo — 1’22’4/10. Călăre
țul romîn Vasile Pinciu, pe calul „Clasic", 
a ocupat locul trei — 1’23”.

4r
„Cupa Angliei" la fotbal a fost cîști

gată de echipa Tottenham Hotspur, care 
în finală a , dispus cu 3—1 (1—0) de 
Burnley.

Skiff 8 -f- 1 (juniori). Moment din cursa desfășurată Ieri pe lacul Herăstrău la serbarea tineretului.
(Foto : R. Costin)

★
In runda a 3-a a turneului candidatilor 

la titlul mondial de șah, Tal a pierdut în 
41 de mutări la Benko. Partidele Petro
sian—Gheller și Keres—Korcinoi s-au 
terminat remiză. Fisher a întrerupt cu un 
ușor avantaj la Filip.

★
Atletul finlandez Pentti Nikkula a sta

bilit în orașul Lahti un nou record eu
ropean la săritura cu prăjina, trecînd 
peste ștacheta ridicată la 4,72 m. Recor
dul european oficial este de 4,70 m și 
aparține lui Manfred Presussger (R. D. 
Germană). în tentativa sa atletul finlan
dez a folosit o prăjină din fibre de sticlă.

A
Intr-un meci internațional de fotbal 

desfășurat la Karl-Marx-Stadt, echipa ce
hoslovacă Ruda Hvezda Brno a învins cu 
4—2 (1—1) pe SKA Motor.

★
„Cupa campionilor europeni" la volei 

feminin a fost cîștigată la actuala ediție 
de formația 
de-al doilea 
le sovietice 
fia cu 3—O 
mul meci fusese cîștigat tot de echipa 
sovietică. (Agerpres)

Burevestnik Odesa. în cel 
meci al finalei, voleibaliste- 
au învins echipa Slavia So- 
(18—16, 16—14, 15—6). Pri-

PRONOSPORT
Concursul nr. 18 din 6 mal 1962

Arieșul Turda—Steaua
Crișul Oradea—Steagul Roșu

anulat
___ 2

Rapid Tg. Mureș—Dinamo București 2------ --------- . ---------- 2
1
2
2
2
1
1
2
1

C.F.R. Roșiori—Petrolul
Farul—Dinamo Pitești
Vagonul Arad—Jiul
C.S.M.S. Iași—Dinamo Bacău 
Dinamo Galați—Progresul 
Chimia Govora—Minerul
C.S.O. Baia Mare—Știința Cluj 
C.S.M. Reșița—U.T.A.

.Corvinul Hunedoara—Știința Tlm,

Îirôiîîwea de gimnastică
R. P. Romînă — R. D. âermană

în liniștea sălii Dinamo, — așa 
cum se cuvine să fie la o întrecere 
de gimnastică — echipele' feminine 
ale R.P. Romîne și R.D. Germane s-au 
întrecut timp de 2 zile. Reprezenta
tiva țării noastre a obținut un punc
taj superior, (374,15 față 
dar elementul cel mai 
sublinia^ de conducătorii 
echipe, constă în aceea 
a constituit o excelentă 
în vederea 
diale ce se . . .
cîteva săptămîni la Fraga. în ace
lași timp trebuie arătat că în am
bele echipe au concurat gimnaste 
tinete. în echipa germană de pildă 
au fost prezente Karin Jorcik și Bar
bara Dix, care luau parte pentru 
prima oară la un concurs interna
țional, în timp ce Ana Mărgineanu 
și Mariana Ilie își făceau debutul 
în reprezentativa romînă.

Tehnicienii au remarcat de ase
menea exercițiile la sol prezentate 
de gimnastele din echipa noastră, 
exerciții formate din îmbinarea ele
mentelor de gimnastică, balet și 
dans.

LONDRA C 
trivit unei i 
mai de lordul 
general al Indiilor de vest, Fede
rația Indiilor de vest urmează să 
fie dizolvată la 31 mai. Această de
clarație urmează după cererea fă
cută de Jamaica, Trinidad și Toba
go, cele mai mari insule ale Indii
lor de vest, de a li se acorda inde
pendența în mod separat. Federația 
a încetat în mod virtual să existe 
încă în toamna trecută, cînd în ca-

drul unui referendum poporul din 
Jamaica a votat împotriva rămî- 
nerii acestei insule în Federație. La 
începutul anului curent, la o con
ferință ținută la Londra a fost e- 
laborată o constituție prevăzînd ca 
Jamaica să-și capete independența 
la 6 august. Săptămîna viitoare vor 
începe la Londra discuții în legătu
ră cu soarta celorlalte insule care 
fac parte din arhipelagul Indiilor 
de vest.

OaO

de 371,25) 
important, 

celor două 
că meciul 
verificare 

campionatelor, mon- 
vor disputa peste

- ---- O <3 O------

Șahiști români peste hotare
Șahistul romîn Teodor Ghițescu conti

nuă să se afirme în turneul internațional 
de la Marianske Lazne. în runda a 7-a, 
Ghițescu l-a învins pe maestrul islandez 
Thorgbergsson. El a totalizat astfel 4,5 
puncte și ocupă locul 2—3, la egalitate 
cu iugoslavul Djurasevici. Liderul clasa
mentului este marele maestru sovietic 
Taimanov, cu 5 puncte.

Turneul internațional de șah de la Ha
vana a continuat cu disputarea partide
lor din runda a 5-a. Campionul romin 
Victor Ciocîltea, jucînd cu negrele îm
potriva campionului U.R.S.S., Boris 
Spasski, a obținut o prețioasă remiză. 
Surprinzătoare victoria maestrului cuba
nez, Cobo, asupra marelui maestru iugo
slav Matanovici.

în clasament conduce Pietzsch (R.D.G.) 
cu 4,5 puncte, urmat de Spasski, Smîslov 
și Cobo cu cite 3,5 puncte. Cite 3 puncte 
au totalizat Ciocîltea, Perez, Guimard, 
Pachman, Gligorici și Haag.

Situație critică în
LONDRA 6 (Agerpres). - TASS: 

Datele statistice oficiale, publicate 
în ultima vreme, reflectă situația 
critică în domeniul finanțelor și co
merțului Angliei. în pofida făgădu
ielilor guvernului și a „perspective
lor trandafirii“ de care face el pa
radă, în luna martie deficitul ba
lanței comerciale engleze a însumat 
52,6 milioane de lire sterline, adică 
aproape s-a dublat în compara
ție cu luna precedentă. Nu s-au 
modificat rezervele de aur și de 
devize convertibile, care S-au sta
bilizat în februarie-martie la nive
lul de 1.223 milioane de lire ster
line. Sînt nefavorabile, de aseme
nea, datele referitoare la balanța 
de piăți.

Totodată, din cifrele preliminare 
cu privire la situația producției in
dustriale se desprinde concluzia că 
ea continuă să bată pasul pe loc. 
Acest fapt este dovedit în mod con
vingător și de efectivul armatei șo
merilor, care a atins aproape 442.000 
oameni în luna martie, această ci
fră necuprinzînd pe șomerii Irlan
dei de nord. Aceste fenomene, scrie 
într-un articol revista 
Monthly“, nu reprezintă altceva de
cît „un simptom al adîncirii contra
dicțiilor imperialismului britanic 
în perioada contemporană. Cauză

economia Angliei
principală a deficitului balanței de 
plăți rezidă în politica postbelică a 
guvernului care ar dori ca Anglia 
să-și mențină rolul de putere mon
dială imperialistă, în pofida destră
mării sistemului colonial și a înrău
tățirii situației economice irrterne. 
Această politică prevede cheltuieli 
împovărătoare peste hotare, abate
rea resurselor interne și a forței de 
muncă spre scopuri militare“.

O serie de date citate în buleti
nul „Labour Research“ arată cît 
plătesc economia engleză și popu
lația țării pentru cursa înarmă
rilor. în noul buget (pe exerci
țiul financiar 1962—1963) guver
nul a alocat 705 milioane de lire 
sterline pentru producția de arma
ment. în același timp producția de 
utilaje industriale, echipament elec
tric și mijloace tehnice agricole se 
va cifra în expresie valorică la 770 
milioane de lire sterline.

„Labour Monthly“ subliniază în 
această ordine de idei că proble
mele economice ale Angliei nu pot 

c aune ft separate de politica militară și 
Labour Pol’^ca războiului rece, promo- 

’ ‘ vată de guvern, care este însoțită
de o ofensivă împotriva nivelului 
de trai al oamenilor muncii en
glezi.

o a o

Conducătorii rebelilor laofieni solicită 
ajutor ia Saigon

SAIGON 6 (Agerpres). — Conti- 
nuîndu-și turneul în vederea obți
nerii de „ajutor“ în țările Asiei de 
sud-est, ale căror regimuri se află 
direct sau ’indirect la remorca 
S.E.A.T.O., conducătorii grupării 
rebele de la Savannaket, Boun Oum 
și Fumi Nosavan, au sosit la 5 mai

pentru o vizită de două zile la Sai
gon. Cei doi au avut întrevederi’ cu 
Ngo Dinh Diem și cu alte oficialități 
din Vietnamul de Sud. Aceștia și-au 
exprimat, transmite agenția France 
Presse, simpatia pentru „cauza" re
belilor laoțieni.

Vești din țările socialiste
Expresul aerian

De la Leningrad la Moscova a- 
vionul face 55 de minute — mai 
puțin decît drumul de la aeropor
tul Vnukovo pînă în centrul capita
lei sovietice.

Pentru a ușura și accelera trans
portul de la aerodrom spre centrul 
Moscovei, recent s-a adoptat o ho- 
tărîre cu privire 
unei linii 
legătura între 
stații ale metroului 
aeroporturi, probabil 
elaborarea proiectului lucrează în 
prezent cîteva organizații 
iectări.

Potrivit primelor schițe 
iect, iată cum va arăta

la 
monorai, 

una

proiectarea 
care să facă 
din ultimele 
și unul din 
Vnukovo. La

de pro-

de pro- 
această 

construcție : benzile continue ale 
trotuarelor mobile ridică persoa
nele într-o imensă cutie de masă 
plastică — vestibulul stației. Prin 
cele trei uși late ale vagonului, că
lătorii trec în salonul trenului, se 
așează în fotolii comode.

Monoraiul din Moscova va fi 
probabil suspendat. Coloanele ele-

gante pe care se va sprijini esta
cada vor fi așezate la o distanță de 
30 de metri 
treaga linie 
din lume.

Trenul va 
vagon aerodinamic, lung de 20 de 
metri, sau dintr-un vagon triplu 
articulat, lung de 40 de metri. în 
salonul spațios cu pereți de sticlă 
al vagonului, înalt de peste doi 
metri, vor încăpea comod 120 de 
călători.

Datorită celor patru motoare 
electrice puternice, trenul va putea 
dezvolta o viteză de 150 de km pe 
oră. Distanța de 25-30 de km din
tre oraș și aeroport va fi parcursă 
în 10-15 minute. în nici o țară nu 
se cunosc pînă acum trenuri 
suspendate cu o asemenea viteză.

Au fost elaborate cîteva va
riante ale trenului. Elaborarea pro
iectului tehnic a fost terminată și, 
în curînd — după cum a relatat 
ziarul „Komsomolskaia Pravda“ — 
va începe realizarea lui într-o 
uzină din Moscova.

Cafea în insula Hainan

una de alta, iar în- 
va fi cea mai lungă

fi alcătuit dintr-un

Construirea noului oraș Nost
In apropiere de vechiul oraș mi

nier Most din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, s-a început cu cîțiva 
ani în urmă construirea unui nou 
oraș. Aici se vor muta locuitorii 
vechiului Most — pe locul căruia 
se va începe extracția cărbunelui 
brun — precum și oameni ai mun
cii care lucrează la minele și uzi
nele din apropiere.

Jumătate din cele 6230 de locu
ințe ale vechiului oraș, con
struite în timpul capitalismului, nu 
corespundeau cerințelor sanitare și 
igienice. în noul oraș Most nu 
există nici o locuință fără încălzire 
centrală, baie etc. în fiecaré an 
în oraș se construiesc 1.200 de a- 
partamente noi. Noul Most are de 
pe acum peste 27.000 de locuitori.

Construirea noului oraș este în 
plină desfășurare. Proiectele de 
construcție prevăd clădiri moderne 
de locuit, instituții social-culturale, 
scuaruri etc. Orașul este proiectat 
pentru o populație de 100.000 de 
locuitori.

Insula Hainan (R. P. Chineză) — situată în zona 
tropicală — a fost cunoscută și în trecut prin pro
ducțiile sale de banane, ananas, piper. După elibe
rare, puterea populară a luat măsuri ca aceste cul
turi să se extindă și mai mult. Paralel cu acea
sta, s-a acordat o mare atenție extinderii plantații
lor de cafea. în urmă cu zece ani pe insulă existau 
doar cîteva zeci de hectare cultivate cu cafea.

Institutul de cercetări a culturilor subtropicale din 
sudul Chinei a înființat numeroase loturi experimen
tale cu diferite soiuri de cafea și apoi a trecut la 
plantarea lor în cadrul fermelor de stat. în prezent 
în insula Hainan există 20.000 ha de terenuri plan
tate cu cafea.

Dirijarea de la distantă a laminoarelor
VARȘOVIA (De la coresp. „Scînteii“). — Inginerii 

Biroului de proiectări din Gliwice au elaborat pro
iectul unui post de dispeceri care, primul în metalur
gia Poloniei, va permite dirijarea de la distanță a 
laminoarelor. Cu ajutorul a 30 de dispozitive se vor 
putea supraveghea și dirija toate procesele de lami
nare din momentul obținerii masei de oțel, pînă la 
realizarea produsului. Etapele-cheie ale procesului 
de laminare vor fi urmărite cu ajutorul aparatelor 
de televiziune. Pentru a ușura procesul de prelu
crare, în hală se vor aprinde semnale luminoase, 
oare vor informa pe dispecer ce fel de oțel a pri
mit la prelucrare și ce fel de tehnologie trebuie 
aplicată.

Noile posturi de dispeceri de la distanță se vor 
introduce, în primül rînd, la uzinele siderurgice 
Warszava și Batory.

»Hi

La fabrica de tuburi catodice pentru aparate de 
televiziune din Berlin — Oberschöneweide,
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plănuite
Hunter, vor 
radiocomuni- 
zona Pacifi-

ULTIMELE ȘTIRI 
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CIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). 
— „Lumea își manifestă indignarea 
față de gestul S.U.A.“ — este titlul 
unui articol publicat de ziarul me
xican „PRENSA LIBRE" în legătură 
cu reluarea de către Statele Unite 
a experiențelor nucleare în atmo- 

experiențe, scrie zia- " 
o dovadă a dîspre- 
eforturîle tuturor ță- 

lupta pentru pace și 
formă fățișă de șan- 

conferinței celor 13

sferă. „Aceste 
rul, constituie 
țuluî față de 
iilor lumii în 
dezarmare, o 
taj la adresa 
state pentru dezarmare“.

■A'
LONDRA 6 (Agerpres). — Planu

rile Statelor Unite de a efectua în 
vara acestui an experiențe nucleare 
la mare" altitudine încalcă conven
țiile internaționale pentru apărarea 
vieților omenești, scrie juristul en
glez M. Hunter intr-o scrisoare a* 
dresată redacției ziarului „Times“.

Conferința „mesei 
de la Bruxelles

rotunde“

Cehoslovacă), prof. Ridder (R.F.G.), 
participanții la conferința generalul Pierre Billotte (Franța), 

scriitorul Hauser (R. D. Germană), 
Ph. Noel-Baker, laureat al premiului 

Mikardo și 
deputatul John Mendelson (Anglia).

In ședința din dimineața zilei de 
6 mai participanții la conferință au 
început discutarea, problemei dezar
mării generale și totale. Cuvîntul in
troductiv a fost rostit de Jules Moch, 
fost prim-ministru al Franței, și de 
prof. N. A. Talenski (U.R.S.S). ■

La discuții au luat parte prof. 
Traian Ionașcu (R. P. Romînă) și 
L. Hay (R. P. Ungară).

BRUXELLES 6 (Agerpres). — La
5 mai,
„mesei rotunde" Est-Vest. au conti
nuat discuțiile cu privire la primej
dia crescîndă a cursei înarmărilor Nobel pentru pace, Ian 
nucleare și a. experiențelor cu arma 
nucleară, primejdia înzestrării unor 
noi țări cu arma nucleară și cu pri
vire la unele probleme economice 
legate de dezarmare.

Printre cei care au luat cuvîntul 
au fost scriitorul Ilya Ehrenburg 
(U.R.S.S.), Claude Bourdet, director 
politic al săptămânalului „France 
Observateur", senatorul belgian 
Henri Rolin, ziaristul George Ivașcu 
(R. P. Romînă), prof. Kaigl (R. S.

o®o

C. Eaton propune extinderea 
comerțului Est- Vest

NEW YORK 6 (Agerpres). — în- 
fr-un articol scris pentru agenția Uni
ted Press International, cunoscutul mi
litant pe tărîm 
din S.U.A., 
Premiului Lenin 
între popoare“, 
capăt războiului 
veze politica 
Izbucnirea ..unui ____ , ____ _
Eaton, indiferent cine l-ar începe 
cum ar izbucni, în 
sau din întîmpiare, 
formarea în cenușă

obștesc și industriaș 
Cyrus Eaton, laureat al 

„Pentru întărirea păcii 
îndeamnă să se pună 
rece și să se promo- 

coexislenjei pașnice, 
război, arată Cyrus 

. i 5> 
mod premeditat 
ar însemna frans- 
a unei mari părți

Gaitskell criticat de tinerii laburiști>

LONDRA. Revista britanică „THE 
ECONOMIST" relatează că organiza
ția tineretului laburist „Tineretul So
cialist" din Anglia a folosit conferin
ța sa anuală, care a avut loc în a 
doua jumătate a lunii aprilie, pentru 
a critica conducerea partidului la
burist.

După cum relatează revista de 
mai sus „treisute șaizeci de tineri 
socialiști, reprezentînd 25.000 de 
membri,, au votat cu însuflețire re
zoluții plin care a fost criticată con
ducerea,partidului laburist. Delegații 
au votat o rezoluție prin care s-a 
cerut că Anglia să renunțe la toate 
armele atomice, să se retragă din 
alianțele militare și să-și recheme 
trupele .din străinătate. Ei au pre-

Sub titlul „încotro se îndreaptă 
economia Amerîcii Latine ?", săptă- 
mînalul . vest-german „DIE ANDERE 
ZEITUNG“ publică un articol des
pre situația economică dintr-o serie 
de țări ale Americii Latine.

„Puternicele zguduiri politice 
America de sud, scrie ziarul, 
motive economice, chiar dacă 
ceasta nu se remarcă la prima 
dere. Diferitele clici politice care 
luptă pentru putere sînt de fapt re
prezentante ale unor grupuri econo
mice ce-se concurează între ele. Răs
punderea ascuțirii luptelor pentru 
putere dintr-o serie de state sud-a- 
mericane revine, înainte de toăte, în
cercărilor capitalului nqrd-ameri- 
can de a-și menține vechile poziții reconstrucție și dezvoltare — n. r.), 
dominante și de a constrînge Ame
rica Latină să rămînă subordonată 
monopolurilor din S.U.A.".

Arătir^d că lovitura de stat în
făptuită < de cercurile militare 
agravat) situația economică a Ar
gentinei, ziarul subliniază existența 
în țară a unor fenomene de inflație.

„După lovitura de stat, scrie zia
rul, Banca națională argentiniană a 
comunicat, în aplauzele Washingto
nului și- Bonnului, că în prezent o 
„reevaluare (adică devalorizare 
n.r.) a cursului pesoului“ este ine
vitabilă; Lovitura de stat a adus 
monopolurilor americane care ope
rează în Argentina un dar de preț: 
valoarea investițiilor lor s-a dublat 
aproape, în timp ce safeurile Băncii 
naționale aproape s-au golit. La 
redeschiderea bursei din Buenos Ai
res, Banca națională a fost nevoită 
să cedeze 
de devize 
jumătate 
gur fără 
timp ce cursul pesoului față de do
lar a depășit limita de o sulă. O- 
dată cu această manevră de bursă, 
la orizont a apărut pentru statul ar-

din 
au 
a- 

ve-

imediat din rezervele sale 
— 80 milioane dolari — 
pentru sprijinirea, desi- 
succes, a pesoului, în
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Exploziile nucleare 
Statele Unite, arată 
perturba sistemele de 
cație și radiolocație din 
cului. Cili îi va reveni răspunderea
pentru pierderea de vieți omenești 
și pagubele materiale, întreabă el, 
dacă vreo navă sau vreun avion nu 
vor obține ajutorul cerut în peri
oada acestei întreruperi " a radioco- 
municațiilor ?

★
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS : Comitetul Executiv al Uniu
nii Societăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din U.R.S.S. a dat 
publicității o declarație în care, în 
numele celor 45.000.000 de membri 
ai acestor societăți, protestează cu 
hotărîre împotriva exploziilor nu
cleare americane din Oceanul Pa- 

aîncetarea imediată 
cu arma nucleară.

cific și cere 
experiențelor

o® o---------

a planetei noastre și nimicirea oame
nilor care trăiesc pe această planetă.

Ca soluția eaa mai indicată pentru 
slăbirea încordării internaționale, Ea
ton propune extinderea comerțului 
S.U.A. cu țările socialiste, lucru care 
va înlesni o mai bună înțelegere reci
procă. Acest pas nu este însă sufi
cient. Trebuie totodată, relevă Eaton, 
să depunem eforturi susținute pentru 
a se încheia un tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare ți 
un acord cu privire la dezarmarea 
generală ți totală.

o® o---------

zentat revendicarea ca Gaitskell ori 
să-și retragă declarațiile prin care 
sprijină ’ experiențele atomice ale 
S.U.A. ori să demisioneze de la con
ducerea partidului laburist. O mo
țiune în sprijinul politicii oficiale pri
vitoare la apărarea Angliei a făst res
pinsă, iar alta — prin care se cerea 
ca partidul laburist să organizeze 
mitinguri de protest împotriva baze
lor Polaris și a terenurilor de exer
ciții militare ale trupelor R.F.G. pe 
teritoriul Angliei — adoptată cu o 
majoritate de voturi.

După ce au terminat examinarea 
problemei apărării Angliei, delegații 
au respins cu majoritate de voturi 
o rezoluție de sprijinire a intrării An
gliei în piața comună,

v .... - -^-=»»»==...... ~

gentinian spectrul falimentului : de
ficitul bugetar" se cifrează acum la 
49,5 miliarde pesos și este mai mare 
decît în orice altă perioadă din 
ultimii patru ani.

„Cînd dolarul va ajunge la 110— 
120 de peso, cursul va fi corectat11 
— a promis Banca națională. Con
comitent ea a cerut un împrumut de 
175 milioane dolari. Reprezentantul 
Băncii mondiale (Băncii mondiale de

s

Răsloind presa străină

David Finch, s-a declarat însă 
de acord să-i pună la dispozi
ție un credit de numai 100 
lioane dolari.

a să efectueze, 
pentru progres“, o plată de 150 mi
lioane dolari în vederea sprijinirii 
pesoului argentinian. Pînă acum a- 
ceste promisiuni n-au fost însă rea
lizate, deoarece S.U.A. vor fi inte
resate într-o sprijinire a pesoului 
doar atunci cînd profiturile obținute 
de pe urma investițiilor din Argen
tina se vor dubla. Ajutorul în dolari 
depinde de fapt de avizul lui Ri
chard M. Bissell, fost șef adjunct al 
C.I.A. (spionajul american — n.r.).

Dacă se face azi bilanțul ultimi
lor 4 ani de politică economică, pa
sivul depășește considerabil acti
vul. Sindicatele amenință cu o grevă 
generală pentru a împiedica creș
terea continuă a costului vieții, de
terminată de politica economică 
contrară intereselor oamenilor mun
cii.

Cei ce au urmărit cu atenție evo
luția evenimentelor din Argentina își 
pot da seama cum s-a manifestat

S.U.A. au 
în cadrul

mi- 
promis 

„Alianței
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Greva minerilor . din Asturia 
se extinde in întreg nordul Spaniei 
PARIS 6 (Agerpres). — în pre-

, AAAAA J- ----------------- ■. _j mUnCjizent 100.000 de oameni ai 
spanioli luptă împotriva mizeriei, 
pentru îmbunătățirea situației .lor. 
Greva începută în Asturia se ex
tinde asupra întregii părți nordice 
a țării. La Bilbao se află în grevă 
22.000 de muncitori din întreprin
derile industriei chimice și meta
lurgice. în semn de solidaritate cu 
tovarășii lor din Asturia, au decla
rat grevă 5.000 de mineri din pro
vincia Leon. Agențiile de presă, in
formează că în provincia Guipuzcoa 
se difuzează foi volante prin care 
se cere sprijin pentru minerii din 
Asturia.

Guvernul franchist, care socotea la

Parizienii cer masuri energice
pentru lichidarea O. A. S

PARIS 6 (Agerpres). — La 5 mai 
1.500 de antifasciști au organizat pe 
străzile suburbiei pariziene Issy-les- 
Moulineaux o demonstrație de pro
test împotriva terorii dezlănțuite de 
O.A.S. Participanții la demonstrație 
au cerut, printre altele, executarea 
căpeteniilor fasciste Salan și 
Jouhaud.

După cum se știe, în noaptea spre 
5 mai bandiții fasciști au detonat o 
bombă la sediul secției din această 
suburbie a P. C. Francez și numai 
printr-o întâmplare fericită această 
explozie nu s-a soldat cu victime. 
Această provocare a urmat la 
scurtă vreme după crima odioasă să- 
vîrșită de O.A.S.-iști în aceeași sub
urbie, în cursul căreia cîteva per
soane au fost 
nite.

Organizația 
montul Sena 
săi „să acționeze neîntîrziat 
triva pericolului fascist". Federația 
națională a docherilor și a muncito
rilor din porturi, afiliată la C.G.T., 
a chemat, de asemepea, pe membrii 
sindicatului său să continue mișca
rea de protest împotriva fărădele
gilor comise de O.A.S.-iști. La 5 mai 
800 de persoane s-au întrunit în sub
urbia pariziană Malakoff pentru a 
constitui comitete de vigilență repu
blicană.

La palatul Elysée, la

ucise și mai multe ră-

C.G.T. din Departa- 
a chemat pe membrii 

împo-

cancelaria
O® o

O hotărî re întîmpinată cu indignare 
în Mataya

(Agerpres). 
a arunca pe 
preț de dum- 

_ _ cantitate importantă de
cauciuc a provocat indignare în 
Malaya, principala țară producă
toare de cauciuc natural din lume. 
Ministrul Industriei și Comerțului 
al Malayei a declarat că scăderea 
prețului cauciucului pe piața inter-

-----------o® o

KUALA LUMPUR 6 
— Hotărîrea S.U.A. de 
piața internațională la 
ping o < .............

Reprimarea răscoalei din Venezuela
NEW YORK 6 (Agerpres). — în 

seara zilei de 5 mai trupele guver
namentale din Venezuela au reușit 
să reprime răscoala din marele oraș 
portuar Carupano — transmit a- 
gențiile de presă, referindu-se la co
municatul oficial dat publicității la 
6 mai în capitala Venezuelei.

Răscoala a fost începută la 4 mai 
dis-de-dimineață 
infanteriei marine. Conducătorii răs-

de către soldații

Schimbul de infor- 
și științifice cu a- 
a fost reglementat

aici influența reciprocă între politi
că și economie : criza de stat a 
fost și este o criză economică.

Brazilia și Uruguayul demonstrea
ză că lucrurile pot merge și altfel. 
Din punct de vedere politic, Brazi
lia nu aderă la nici un fel de blocuri 
și rămîne neutră, extinde comerțul 
cu Răsăritul.

Brazilia a stabilit relații diploma
tice cu Polonia și R. S. Cehoslovacă 
(precum și cu țara noastră — n. r.) 
și duce tratative comerciale cu a- 
ceste două țări, 
mâții economice 
ceste două țări 
printr-un acord.

în portul Rostock din R.D.G., Bra
zilia va înființa un depozit central 
de cafea brută pentru Europa, după 
ce n-a reușit să facă acest lucru în 
Europa occidentală. Importatorii de 
oafea din cadrul Pieței comune s-au 
opus acestor planuri.

Uruguayul și-a extins considerabil 
în primele trei luni ale acestui an 
relațiile comerciale cu U.R.S.S. 
El importă în cantități tot mai 
mari petrol sovietic. U.R.S.S. se 
situează pe locul 4 printre partenerii 
comerciali ai Uruguayului. Uruguay 
a exportat în primul trimestru al a- 
nului 1962 în U.R.S.S. mărfuri în va
loare de 888.000 dolari, ceea ce re
prezintă 11 la sută din totalul ex
portului său. Uruguay se plînge însă 
amarnic de „protecționismul vest- 
german" (tarife vamale diferite, a- 
plicate diferențiat mărfurilor după 
criteriul țării din care provin — n. r.) 
și a cerut reducerea tarifurilor va
male vest-germane la piei, carne, 
lînă, mărfuri textile, vinuri și ce
reale, care pot fi absorbite foarte 
bine de piața germană atît din vest 
cît și din est". 

început că va putea infringe repede 
lupta grevistă, a mobilizat întregul 
său aparat represiv. El a decretat 
pe termen de trei luni starea ex
cepțională în trei provincii nordice 
— Asturia, Biscaya și Guipuzcoa.

Importante forțe de poliție — a- 
proximativ 30.000 de oameni — au 
fost trimise în regiunile cuprinse 
de grevă. Starea excepțională în
seamnă rechiziții, percheziții, ares
tări. Totuși, mișcarea populară con
tinuă să se extindă. Pentru prima 
oară din 1951, cînd au avut loc gre
vele din Catalonia, regimul fran
chist s-a pomenit într-o situație 
de delicată.

de sentimente anti- 
Malaya.

de 
Sin- 
adi-

In numeroaso țări ale lumii au loc demonstrații, marșuri și mitinguri de protest împotriva reluă
rii experiențelor nucleare în atmosferă de către S.U.A. Fotografia de mai sus înfățișează un aspect din timpul 
recentului marș Aldermaston-Londra.

«

CURT r î R
aduse cu avioanele aviației po- 
Cu prilejul inaugurării, explora- 

polari au organizat o demonsfra-

președintelui republicii, parvin nu
meroase petiții și rezoluții al căror 
autori cer să se ia măsuri energice 
împotriva fasciștilor, să se traducă 
în mod cinstit în viață acordurile 
de la Evian.

★

PARIS. în orașul Strassbourg, din 
ordinul autorităților locale a fost 
interceptată și reținută declarația 
Biroului Politic al P.C. Francez 
transmisă pentru presa locală de a- 
genția Union Française d’informa
tion. Protestînd împotriva acestui 
act samavolnic, ziarul „L’Humanité“ 
arată cît de ridicol este pretextul la 
care s-a recurs. Autoritățile au 
anunțat că această declarație peri
clitează ordinea socială. După cum 
se știe, documentul cuprindea cere
rea de a zdrobi definitiv organizația 
fascistă O.A.S. și de a se îndeplini a- 
corduriie de la Evian semnate de 
guvernul francez.

Situația tragică a populației sud-coreene
SEUL 6 (Agerpres). — Datele a- 

părute în presa sud-coreeană oferă 
o imagine sumbră a situației sani
tare a populației care trăiește la sud 
de paralela 38.

Numărul total al bolnavilor 
tuberculoză, scrie ziarul „Ilil 
mun“, este de peste 15.000.000, 

națională numai cu un cent mala- 
yez la livra de cauciuc ar însemna 

■ o pierdere de 16 milioane de dolari 
malayezi (peste 5 milioane dolari 
americani) în comerțul exterior al 
Malayei. Ùn reprezentant al parti
dului guvernamental „Alianța“ a 
declarat că hotărîrea S.U.A. va ge
nera „un val ’ 
americane“ în 

coalei au cerut demisia imediată a 
guvernului președintelui Betancourt, 
„guvern lipsit de răspundere, crunt 
și care abuzează de represiuni' 
cum și respectarea strictă 
tuției. Insurgenții au fost 
de subunități ale gărzii 
din orașul Caripito, situat 
de Carupano. în capitală 
serie de orașe ale țării s-au produs 
ciocniri între demonstranți și po
liție.

Guvernul a mobilizat împotriva 
insurgenților din Carupano impor
tante subunități terestre și aviația. 
După cum transmite corespondentul 
agenției U.P.I., artileria guverna
mentală a tras timp de șase ore a- 
supra pozițiilor deținute de soldații 
infanteriei marine. Spre seară re
zistența insurgenților a fost înfrîntă.

Se anunță că conducătorii răscoa
lei au fost luați prizonieri. La Ca
racas au fost arestate mai multe 
persoane bănuite de simpatie pentru 
insurgenți.

> pre- 
a consti- 
sprijiniți 
naționale 
la 50 km 
și într-o

MOSCOVA. Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a ziarului „Pravda”, 
în Palatul Mare al Kremlinului a fost 
organizată o recepție la care au par
ticipat N. S. Hrușciov și alți condu
cători ai partidului comunist și ai 
guvernului sovietic, membrii delega
țiilor străine sosite 
prilejul festivităților, 
și străini.

la Moscova cu 
ziariști sovietici

Allergranz, cu- 
pentru pace, 

100“,

LONDRA. Helen 
rajoasa luptătoare 
membră a „Comitetului celor 
care ispășește condamnarea la un an 
închisoare pentru participare la o 
demonstrație împotriva armei nu
cleare, a reluat greva foamei. Hellen 
Allergranz a luat această hotărîre 
după ce fusese sancționată de către 
Administrația închisorii pentru gre
va foamei începută de ea acum 
nouă zile în semn de protest împo
triva reluării experiențelor nucleare 
de către S.U.A.

STOCKHOLM. La 5 mai U Thant, 
secretarul general ad-interim al 
O.N.U., a sosit într-o vizită oficială 
la Stockholm.

QUITO. In legătură cu pătrun
derea în apele teritoriale ale Ecua
dorului a vaselor pescărești ale
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că 70 la sută din totalul populației 
din Coreea de sud. Anual mor de 
tuberculoză 40.000 de persoane.

Peste 6.000.000 de persoane sufe
ră de paraziți viscerali, iar peste 
150.000 de lepră. Cazurile de boli 
intestinale, boli de piele etc. sînt, 
de asemenea, foarte numeroase.

Numărul spitalelor și al doctorilor ' 
este cu toiul insuficient. .Dotarea 
spitalelor existente se situează la 
un nivel primitiv. Referindu-se la 
situația spitalului municipal din 
Pusan, ziarul „Pusan Ilbo“ scrie că 
acesta este o adevărată „casă a 
morții“. 20 la sută din numărul bol
navilor internați își sfîrșesc aici 
viața.

în ciuda acestei situații, regimul 
dictatorial al lui Pak Cijan Hi a 
redus anul acesta cu 50 la sută a- 
locările bugetare pentru sănătatea 
publică. în aceste condiții nu este 
de mirare că durata medie a vieții 
în Coreea de sud este una din cele 
mai scăzute din întreaga lume : 33 
de ani.

S.U.A. care pescuiesc în mod ilegal, 
sindicatul pescarilor din portul 
Manta, împreună cu alte organizații 
sindicale și obștești din acest oraș, 
au declarat grevă cerînd guvernului 
să ia măsuri energice pentru a apăra 
interesele naționale „împotriva ac
țiunilor de jaf ale imperialiștilor“.

MOSCOVA. După cum s-a transmis 
prin radio de la stajiunea științifică 
sovietică în derivă „P. N.-11“, la 5 mai 
a avut loc inaugurarea oficială a aces
tei stațiuni. Pe uriașa banchiză, groasă 
de 3 metri, pe care este instalată sta- 
jiunea, au și fost asamblate trei că-

Ziarul „Krasnaia 
Zvezda“ a publicat un 
articol semnat de Cer- 
nîșev, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat 
al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pen
tru radiodifuziune și 
televiziune, în care au
torul se ocupă de dez
voltarea acestora în 
țară. In U.R.S.S., scrie 
Cernîșev, emisiunile 
radiodifuziunii se fac

in 54 de limbi ale po
poarelor U.R.S.S. și în 
40 de limbi ale po
poarelor lumii. Dacă 
s-ar tipări toate tex
tele materialelor trans
mise într-o zi de pos
tul de radio Moscova 
acestea ar reprezenta 
150 de ziare de format 
mare.

In prezent numărul 
posturilor de televizi-
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forii
fie și un miting, care au fost urmate 
de un meci de fotbal.

LENINGRAD. La 5 mai cîntăreața 
romînă Teodora Lucaciu a interpre
tat cu deosebit succes rolul Tatianei 
în opera „Evgheni Oneghin“ de 
Ceaikovski, pe scena Teatrului Aca
demic de Operă și Balet din Lenin
grad. După cum a declarat, dirijorul 
Iun Gamalei, artista romînă a creat 
o Tatiană fermecătoare, sinceră și 
convingătoare.

une din U.R.S.S. este 
de peste 100 ; ele 
transmit pentru un te
ritoriu cu o populație 
de peste 80 milioane 
oameni. Anul acesta 
durata programelor 
tuturor centrelor de 
televiziune din țară, 
care se fac în 32 
limbi, este de 540 
ore in 24 de ore.

de 
de

Zilele trecute, 
bandele O.A.S. 
au plasat un 
automobil În
cărcat cu ex
plozibil în por
tul orașului Al
ger, la ora cînd 
muncitorii In
trau în lucru. 
Explozia vehi
culului s-a sol
dat cu nu
meroși morți șl 
răniți. In foto
grafie: In port, 
după explozie.

Aspect de la 
greva organi
zată de munci
torii metalur- 
giști din Uru
guay pentru 
măriroa sala
riilor : o de
monstrație pe 
străzile orașu
lui Montevideo.

NEW YORK. 
In timpul vizi
tei cosmonau
tului sovietic 
G. S. Titov la 
sediul O.N.U.

ADDIS-ABEBA. In capitala Etio
piei și-a încheiat lucrările confe
rința statelor africane pentru pro
blemele urbanisticii. Problema cons
trucțiilor urbane este foarte acută în 
țările africane, datorită moștenirii 
grele lăsate Africii de colonialiști. 
Primarul orașului Addis-Abeba a 
spus la conferință că lipsa locuințe
lor în orașe, condițiile sanitare 
nesatisfăcătoare, bolile, șomajul, re
clamă în mod imperios rezolvarea 
cît mai grabnică a problemei cons
trucțiilor urbane în Africa.

LONDRA. în fiecare an în Anglia 
se înregistrează peste 5.000 de si
nucideri și 35.000 de încercări de 
sinucidere, relatează ziarul londo
nez „Observer". Ziarul subliniază că 
mulți englezi sînt împinși spre 
cest pas datorită „condițiilor 
ciale insuportabile“.

a-
so-

deMANILA. Aproximativ 1.300 
muncitori de la societatea de elec
tricitate din Manila (Filipine) au 
început la 5 mai o grevă și au pos
tat pichete la centralele electrice. 
Greva a fost declarată în sprijinul 
revendicărilor muncitorilor cu privi
re la majorarea salariilor.


