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Grăbesc lucrările 
de construcție

Arhitectura 
în R.P. Romînă“

Valorificarea superioară a țițeiului - 

preocupare de seamă a petroliștilor 
din rafinării

0 expresie puternică a grijii partidului și guvernului 
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pentru dezvoltarea agriculturii socialiste 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiii

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din cadrul Direc
ției generale construcții-montaje a Sfatului popular al 
Capitalei grăbesc ritmul de construcție a noilor 
blocuri. Folosind metode înaintate de muncă și utili- 
zînd materiale 
de balcoane), 
chete lamelare 
blocurilor ce
pînă la sfîrșitul trimestrului II 
avansat.

Constructorii bucureșteni s-au 
sfîrșitul primului semestru să pre
dea un număr de 3.385 de aparta
mente.

noi ca prefabricate (trepte, parapete 
pardoseli din plăci de mozaic, păr
ete., lucrările de finisaj la majoritatea 
urmează să fie date în folosință 

sînt într-un stadiu

în regiunea Ploiești există un 
număr important de rafinării 
care prelucrează o mare par
te din producția de țiței a țării. 
Iată de ce comitetul regional de 
partid, acordă o deosebită atenție 
îmbunătățirii muncii politico-orga- 
njzatorice a organizațiilor de partid 
din unitățile de prelucrare a țițe
iului, în vederea realizării impor
tantelor sarcini puse de Congresul 
al III-lea al P.M.R. în fața petro
liștilor din aceste unități : sporirea 
valorii produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței în- anul 1965 cu cel 
puțin 40 la sută față de anul 1959.

Comisia economică a comitetului 
regional de partid a organizat bri
găzi formate din activiști cu expe
riență și specialiști care au studiat 
condițiile concrete din fiecare rafi
nărie. împreună cu comitetele de 
partid și cadrele de conducere din 
rafinării, acestea au stabilit un șir 
de măsuri pentru perfecționarea 
tehnologiei de fabricație și intro
ducerea celor mai noi procedee de 
prelucrare secundară care să asi
gure valorificarea superioară a țițe
iului și reducerea pierderilor de 
produse petroliere.

în majoritatea rafinăriilor din 
orașul și regiunea Ploiești au fost 
construite în ultimii ani noi insta
lații tehnologice. Printre acestea se 
numără instalațiile din cadrul blo
cului de ulei de la rafinăria Telea
jen care produce uleiuri superioa
re. în vederea îmbunătățirii calită
ții produselor petroliere s-au cons
truit și s-au dat în exploatare la 
această întreprindere două instala
ții pentru fabricarea aditivilor, pro
duse care adăugate uleiurilor îm
bunătățesc substanțial proprietățile 
acestora. La rafinăria Cîmpina s-au 
scos din funcțiune instalațiile vechi 
pentru distilația atmosferică și în 
vid a țițeiului și s-au pus în func
țiune instalații noi, modeme. Noile 
capacități de producție construite în 
râfinării au contribuit la perfec
ționarea prelucrării țițeiului prin 
procese secundare de fabricație, la 
valorificarea superioară a materiei 
prime.

Ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și îmbunătățirea continuă a 
regimului tehnologic de exploatare 
în instalațiile existente este o cale 
foarte importantă de îmbunătățire 
a calității produselor petroliere, 
de valorificare superioară a țițeiu
lui. în această direcție în toate 
rafinăriile s-au luat numeroase 
măsuri. La rafinăria Ploiești, de 
pildă, s-a studiat compoziția chi
mică a materiei prime, urmărin- 
du-se ca în instalații să se obțină 
randamente cît mai mari de ben
zină, petrol, motorină și uleiuri. 
Tot aici s-au adus unele perfecțio
nări constructive instalației de dis-, 
tilare atmosferică nr. 2 și instala-; 
ției de dezasfaltare care au contri
buit la sporirea valorii produselor 
petroliere obținute dintr-o tonă 
de materie primă supusă prelucră
rii. Ca urmare a măsurilor luate, 
colectivul rafinăriei Ploiești a ob- 
țiput în cursul primului trimestru 
al acestui an o producție suplimen
tară, față de plan, în valoare de 
3.743.000 lei.

îmbunătățiri asemănătoare s-au 
adus și la rafinăriile nr. 2 Ploiești,

Teleajen și Cîmpina. Organizațiile 
de bază din secțiile rafinăriei Te
leajen au inițiat formarea de co
lective de muncitori, tehnicieni- și 
ingineri, care au studiat timp mai 
îndelungat rezervele interne exis
tente la fiecare loc de muncă pen
tru obținerea unor indici economici 
tot mai înalți în ce privește valori
ficarea țițeiului. Aici s-au aplicat, 
în ultimul an, 154 măsuri tehnico- 
organizatorice. Numai aplicarea 
propunerii privind modificarea sis
temului de injectare a solventului 
la instalația de deparafinare a făcut 
ca din aceeași cantitate de materie 
primă să se obțină, de la începutul 
acestui an și pînă în prezent, o 
producție suplimentară de 600 tone 
uleiuri superioare.

în fiecare rafinărie rezultă din 
procesul de fabricație cantități în
semnate de deșeuri și rezidii. în 
ultimii ani a sporit interesul pen
tru valorificarea acestora, ceea ce 
a contribuit la creșterea valorii 
produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței.

La rafinăria Teleajen s-a ame
najat o instalație în care se valo
rifică parțial gudroanele acide pro
venite de la rafinarea produselor 
petroliere. Aceste gudroane sînt 
folosite drept combustibil, iar so
luția acidă rezultată la spălarea 
loi' este utilizată la curățirea fil
trelor de la termocentrala elec
trică proprie. La propunerea maiș
trilor Nicolae Ene și Matei Ni
colae, de la secția de aditivi a rafi
năriei, s-a trecut de curînd la recu
perarea alcoolilor industriali din 
apele rezultate de la distilarea sol
ventului. Se realizează astfel anual 
o economie de peste 100.000 lei.

Reducerea pierderilor de țiței și 
produse petroliere, care au ioc în 
procesul tehnologic și în timpul 
transportului și depozitării acesto
ra, este o altă cale care contribuie 
Ia valorificarea superioară a tonei 
de țiței. Comitetul regional de 
partid a acordat o mare atenție a- 
cestei probleme ; au fost date' indi
cații comitetelor de partid din rafi
nării să folosească diferite meto
de ale muncii politice de masă pen
tru atragerea tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor la lupta 
pentru înlăturarea risipei de țiței 
și produse petroliere.

Dintre metodele folosite în mun
ca politică de organizația de partid 
de la rafinăria Ploiești, cea mai 
eficace s-a dovedit a fi munca de 
la om la om desfășurată de agita
tori. în acest scop birourile orga
nizațiilor de bază s-au ocupat de 
instruirea agitatorilor, arătîndu-le, 
prin calcule concrete, ce înseamnă 
economisirea fiecărei tone de țiței. 
Numeroase lozinci, panouri com
parative și alte forme de agitație 
vizuală mobilizează pe muncitori la 
lupta pentru reducerea pierde
rilor. în secții s-a introdus o evi
dență clară pentru urmărirea si
tuației pierderilor de produse pe
troliere ; birourile organizațiilor

Ing. CONSTANTIN RÄCHITAN 
șef-adjunct al comisiei econo
mice a Comitetului regional 

P.M.R. Ploiești

Vom răspunde 
prin fapte prețuirii 

ce ni se arată
Am luat cunoștință cu multă bu

curie de Hotărîrea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri cu privire 
la redistribuirea cadrelor de spe
cialiști din agricultură. Ea ne dă 
un puternic imbold în muncă. Acum 
o lună și jumătate am plecat de la 
secția agricolă a sfatului popular 
regional și am început să lucrez în 
gospodăria colectivă „Partizanul 
Roșu" din comuna Independența. 
Colectiviștii m-au primit cu mul
tă încredere. Aceasta o dove
desc atît interesul cu care. aplică 
îndrumările mele, cît 
pentru a-mi asigura 
de muncă și de viață.

Gospodăria noastră
mari posibilități de sporire a pro
ducției de cereale și de creștere a 
numărului de animale, are posibi
lități să devină o gospodărie în
floritoare, fruntașă pe regiune.

Mă străduiesc ca în toate aceste 
sectoare, ca și la grădina de zar
zavaturi și în viticultură, să-i ajut 
pe colectiviști să obțină producții 
cît mai mari. Prevederile Hotărîrii 
cu privire la salarizare, locuințe, In
demnizații, concedii plătite, premii, 
burse pentru copiii noștri, ca și la 
celelalte înlezniri sînt o mărturie 
grăitoare a grijii față de specialiștii 
agricoli. Voi răspunde prețuirii ce 
ni se arată muncind cu toată dra
gostea și- pricepetea pentru sporirea 
producției agricole, pentru întărirea 
gospodăriei colective în care lu
crez.

angajat ca

colectivă are

și grija lor 
condiții bune

pînă la

Duminică seara, în sala Palatului 
R.P. Romîne, Ansamblul de stat de 
dansuri populare al Uniunii Sovie
tice, condus de Igor Moiseev, artist 
al poporului al U.R.S.S., a prezentat 
în fața publicului bucureștean pri
mul său spectacol din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în 
țara noastră.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

ION VRÎNCEANU 
inginer agronom la G.A.C. 
din comuna Independența, 

regiunea Galați

PE

(Continuare în pag. Il-a)

DOUĂ ZILE
LEA APELOR

secerasub 
cei aproape

; In două zile, aproape 400 km 
pe calea apelor I Sub un cer 
albastru — ziua, 
lunii — noaptea,
200 de sfudenți și cadre didac
tice de la Institutul de petrol, 
gaze și geologie din București 
au descoperit marea frumusețe 
a Deltei.

Galați, Sulina, Marea Neagră, 
Brațul Sf, Gheorghe, canalul Lit
cov — așa ar arăta, urmărit pe 
hartă, itinerariul călătoriei noas
tre. Dar înșirarea cîforva puncte 
geografice nu poate nici măcar 
sugera bogăția de imagini și 
impresii pe care le oferă, cu 
nemaipomenită , dărnicie, acest 
vast muzeu al naturii aflat in
tr-o continuă transformare.

...Așadar, ne aflăm la Sulina, 
îmbarcați pe un remorcher, 
coborîm împreună cu Dunărea 
spre mare. După ce au străbă
tut peste 2.800 de km prin țările 
Europei, apele fluviului își sfîr- 
șesc... existența, dacă se poate 
spune așa, contopindu-se cu ce
le ale Mării Negre. Pentru Victor 
Oncescu, de la Facultatea de 
geologie tehnică, ca și pentru 
alți colegi, excursia are și un 
caracter documentar. Dar pentru

Zeid Aii Zubeidi, venit din Ye
men să studieze forajul în țara 
noastră î In primul rînd îi îmbo
gățește... vocabularul. „Dicționa
rul" Dunării l-a învățat cîteva 
cuvinte noi : „valuri1, „șalupă , 
„ancoră“.

Ne înapoiem spre Sulina cu 
apusul în față. Operatorul de la 
Studioul „Alexandru Sahia" mai 
„trage" cîfiva metri de pelicu
lă, concurat de zeci de aparate 
fotografice.

.,.Tulcea. Așezată ca un mare 
amfiteatru, spre Dunăre, ne-a în- 
tîmpinat duminică dimineața 
cu fațadele însorite ale noilor 
blocuri. Pe „Dealul Monumen
tului", de unde ni se desfășoară 
o largă priveliște, ne-am reîntîl- 
nit cu Victor Oncescu, de data 
aceasta aflat într-o dispută cu 
colegul său Ion Alexe. Ce vîrstă 
să aibă acest deal, rămășiță 
probabilă a bătrînilor Munți Her- 
cinici î „Triasicul inferior" 
„Permocarboniferul" ? Nu 
rine și-a impus părerea 
spre informarea cititorului,
aminti că acești doi sfudenți 
care își pregătesc acum exame
nul de stat, erau în urmă cu

sau 
știm 
dar, 
vom

CRAIOVA (corespy 
„Scînteii”). — In lo
calul clădirii Sfatu
lui popular regional 
Oltenia s-a deschis 
expoziția „Arhitec
tura în R.P. Romî- 
nă”. Fotomontajele 
înfățișează cons
trucții industriale, 
blocuri de locuințe 
și construcții agro
zootehnice din dife
rite regiuni ale ță
rii.

Tot aici sînt expu
se machete reprezen- 
tînd diferite cartiere 
din orașul Craiova.

100.000 de vizitatori 
«poziția „Victoria

Peste
la

socialismului în agricultură"
Expoziția „Victoria socialismului 

în agricultură“, deschisă la începu
tul acestei luni în Capitală, se 
bucură de un deosebit interes. Zil
nic ea este vizitată de mii de oa
meni ai muncii din marile întreprin
deri ale Capitalei și din țară. O 
bună parte dintre aceștia au fost 
colectiviști din regiunile București, 
Ploiești, Argeș, Banat, Galați, Iași 
etc., veniți cu trenuri speciale sau 
autocare.

Pînă duminică la prînz s-au înre
gistrat peste 100.000 de vizitatori.

( Agerpres)

Primul spectacol 
al Ansamblului 
Igor Moiseev

Minunata satisfacție a muncii j 
f de agronom 1 Inginerul Emanoil j 
( Mircea (stînga) a tost și ieri, -j 
j duminică, în mijlocul colecti-j 
I viștilor din comuna Bărcăneșii, j 
( raionul Urziceni. Iată-1, împreu- ! 
j nă cu Ilie Badea, președintele j 
f gospodăriei, pe una din tarlale J 
I unde se lucrează la 1 “ ’ 1
! porumbului. „Hotărîrea cu pri- 
f vire la redistribuirea cadrelor 
( de specialiști din agricultură 
f ne-a umplut inima de bucu- 
j rie și mindrie pentru grija pe j

CmsdatBH din ede mas bum 
șâ «fie vaaf.a 
am hotărît împreună cu colectiviștii 
prinde viață. M-am convins pe de
plin că, așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, nu poate 
fi satisfacție mai mare pentru un 
agronom, zootehnician sau nțedic 
veterinar decît aceea de a munci 
efectiv pe teren, în gospodării da 

''stat și 'colective, acolo unde se ho
tărăște soarta recoltei, unde îți poți 
valorifica pe ■ deplin cunoștințele 
acumulate în ; anii de studiu.

Am aflat cu nespusă bucurie de 
Hotărîrea partidului și guvernu
lui cu privire la redistribuirea ca
drelor de specialiști din agricul
tură, prin care ni se asigură condiții 
din cele mai bune de muncă și de 
viață. Recunoscător din adîncul su
fletului pentru grija ce ni se arată, 
sînt hotărît să folosesc întreaga 
capacitate și cunoștințele mele pen
tru înflorirea gospodăriei noastre 
colective.

IOSIF BAROTA 
inginer zootehnician Ia G.A.C. 

din satul Cămin, 
regiunea Maramureș

de miMicâ
începutul acestei primăveri, 

colectivizării
La 

odată cu terminarea 
agriculturii, la fel ca mulți alți in
gineri agronomi, zootehnicieni și 
medici veterinari, am plecat să lu
crez într-o gospodărie colectivă. Am 
fost repartizat în satul Cămin, raio
nul Cărei. ■ ,

Gospodăria noastră are 1:337 hec
tare teren arabil. Pămîntul este bun 
și poate asigura recolte mari. Avem 
posibilități mari să dezvoltăm secto
rul zootehnic.

Deși sînt de puțin timp în gospo
dăria colectivă, munca mea mi-a 
adus multe satisfacții. Tot ceea ce

în sprijinul gospodăriilor colective
Viața însăși ne-a arătat ce ajutor 

cu adevărat de neprețuit pot aduce 
inginerii agronomi, zootehnicienii și 
medicii veterinari, la buna organi
zare a muncii în gospodăriile co
lective, la dezvoltarea diferitelor, 
sectoare de producție.

.Un bun exemplu poate servi în 
această privință gospodăria noastră1 
colectivă. De două luni a venit să 
muncească în mijlocul nostru ingi-. 
nerul agronom Ion Enache. Sosirea 
lui în gospodărie s-a făcut simțită 
de la început ; muncind cu tragere 
de inimă, el ne-a ajutat la definiti
varea planului de producție, la or
ganizarea 
echipe, la pregătirea în bune con
diții a 
primăvară. în ziua de 24 aprilie noi 
semănăm ultimele hectare cu po
rumb, lucru ce nu s-a pomenit în 
comuna noastră. Unii colectiviști

muncii pe brigăzi și

campaniei agricole de

Bol-

mu- 
din

câțiva ani maiștri sondori la 
deșii.

...După o scurtă vizită la 
zeul orașului, ne îmbarcăm
nou. Destinația : vizitarea brațu
lui Sf. Gheorghe. In dreapta ne 
însoțesc contururile domoale ale 
munților Marinului, în vreme ce 
pe malul drept întîlnim un punct 
stuficol cu construcții noi, trac
toare, utilaje de recoltare și 
transport. Acostăm pentru cîteva 
minute la stafia de reproducere 
a sturionilor, Litcov, apoi, îm
barca/! de data aceasta în patru 
șalupe, intrăm pe canalul Litcov. 
Toată flora și fauna Deltei, care 
în muzeul din Tulcea se pot 
vedea doar în vitrine de sticlă, 
ne înconjoară acum din toate 
părțile. Cocgstîrci, pescăruși, e- 
grete zboară deasupra noastră.

...Vasul excursioniștilor se în
dreaptă acum spre Galați. La 
ora cînd transmitem aceste rîn- 
duri, soarele apune din nou, iar 
pe punte se fac ultimele foto
grafii, amintiri .ale acestei călă
torii în frumoasa Deltă a Du
nării.

PAUL DIACONESCU

Trei munci
toare fruntașe 
în producție de 
la « „Filatura 
Romînească de 
Bumbac” din 
Capitală : Ma- 
rîoara Giurcă, 
Maria Șerpoi 
și Alexandrina 
Matei. Firele 
produse de ele 
sînt de bună 
calitate.
(Foto : M. Cioc)

spuneau : „Ce trebuie să însămîn- 
țăm porumbul așa de vreme la mij
locul lui aprilie ? Din bătrîni am 
apucat să-1 semănăm la sfîrșitul lunii 
aprilie și începutul lui mai“. Ingine
rul agronom a stat cu ei de vorbă pe 
îndelete, le-a arătat că temperatura 
în sol este suficient de ridicată pen
tru a semăna porumbul. Lucrarea 
a fost executată așa cum a indicat 
dînsul. Acum toți colectiviștii s-au 
convins că au procedat bine.

în aceste zile principala noastră 
grijă sînt lucrările de întreținere a 
culturilor. S-a și executat prima 
prașilă la floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr, iar la porumb am început 
prima prașilă.

Inginerul nostim agronom s-a 
preocupat în această perioadă și de 
îmbunătățirea muncii la fermele de 
animale.

Hotărîrea partidului și guvernului 
prevede că specialiștilor agricoli tre
buie să Ii se asigure, în unitățile de 
producție, condiții cît mai bune de 
muncă și de trai. Vom face totul 
pentru ca inginerul agronom să se 
simtă bine în gospodărie.

Sintern hotărîți să folosim din plin 
experiența și priceperea specialiști
lor agricoli pentru ca, prin munca 
noastră comună, gospodăria să reali
zeze an de an producții tot mai 
mari și, pe această bază, să crească 
bunăstarea colectiviștilor.

AURELIAN VASILE 
președintele G.A.C. „23 August" 

din comuna Smîrdanu, 
regiunea Ploiești

prășiiul j

J

I 
J

( care ne-o arată partidul și gu- j

I să ne facem întreaga datorie, j
■ , .......'?> - -f vernul — ne-a spuș el. Vom ști J 
J să ne
f sprijinind pe colectiviști în întă- j 
f rirea gospodăriei, în obținerea j 
! lînnr rnrnlfe hnrmls",

(Foto : Gh. Vlnțilă) ]

f rirea gospodăriei, în obținerea J 
[• unor recolte bogate".

Acțiuni gospodărești
Prin munca patriotică a cetățeni

lor din comuna Predeal-Sărari, 
raionul Teleajen, au fost amenajate 
șl reparate șosele și poduri pe o 
lungime de aproape 2 km. O bună 
parte a materialelor s-a procurat 
din resurse locale. S-au realizat ast
fel economii în valoare de 20.000 lei. 
De la începutul anulyi și pînă acum, 
atît la întreținerea drumurilor și 
podurilor, cît și la construcția nou
lui magazin din satul Vitioara de 
Sus au fost efectuate peste 6.000 ore 
de muncă patriotică. S-au eviden
țiat Gheorghe Pretcar, Nicole Sene 
și alții. (De la Vasile Enescu, func
ționar).

Fontă mai multă și de bună calitate
Furnaliștii de la Uzinele „Victo- 

ria"-Călan muncesc cu hărnicie și 
pricepere pentru a traduce în fapte 
angajamentul de a îmbunătăți ca
litatea fontei și de a obține indici 
de utilizare tot mai ridicați la fur
nale. In zilele care au trecut din 
luna aceasta, de exemplu, ei au

elaborat numai fontă de calitate 
bună fără nici un procent de decla
sate. Totodată, ei au expediat tur
nătoriilor din țară, de la începutul 
anului, cu aproape 7.000 de tone de 
fontă mal mult decît prevedeau sar
cinile de plan.

00^

Lucrările de întreținere a culturilor
în centrul atenției

Pe ogoarele raionului Segârcea
Membrii celor 42 de gospodării co

lective din raionul Segarcea acordă o 
deosebită afenjie executării la timp a 
lucrărilor de îngrijire a culturilor. în 
toate gospodăriile ș-a executat prași- 
la I pe cele 3.000 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr și 2.900 ha cu floarea- 
soarelui, Acum colectiviștii dau zor la

prășiful porumbului. Pțnă acum ei 
executat prășită I pe o suprafață 
4.000 ha cu porumb boabe și siloz. 
Gospodăriile colective din Măceșu de 
Sus, Bîrca, Bîrza și altele sînt fruntașe 
la aceste lucrări. (De la Andrei Ion, 
activist de partid).

au 
de

Floarea-soarelui
Pe tarlalele gospodăriei colective 

din satul Nisipari, raionul Medgidia, 
colectiviștii grăbesc lucrările de în
grijire a culturilor.

Gospodăria are . însămânțate cu 
porumb boabe și siloz peste 600 ha, 
cu floarea-soarelui 100 ha etc. Pînă

a fost prășită
acum ei au făcut o lucrare cu sapa 
rotativă pe întreaga suprafață semă
nată cu porumb și floarea-soarelui 
și au terminat executarea primei 
prașile pe cele 100 ha semănate cu 
floarea-soarelui. Zilnic se contro
lează tarlalele semănate cu porumb 
pentru ca prășitul să poată fi în
ceput la vreme. Totodată, colecti
viștii au săpat și stropit 75 ha de 
vie. (De la Constantin Obertaș, in
giner agronom).

în gospodăriile de stat 
din regiunea lași

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Lucrăto
rii gospodăriei agricole de stat Mur- 
geni, raionul Bîrlad, muncesc cu spor 
la lucrările de întreținere a culturi
lor. Ei au lucrat cu sapa rotativă pe 
o suprafață de 680 hectare însămîn- 
țate cu porumb și 175 hectare cu 
floarea-soarelui. După cîteva zile 
mecanizatorii au început prima pră
șită mecanică.

Lucrătorii de la gospodăria de stat 
Rîșești, raionul Huși, au prășit po
rumbul pe o suprafață de 150 hec
tare, cei de la gospodăria agricolă 
de stat Bîrzești, raionul Vaslui, pe 
80 hectare.

în numai două zile, în gospodă
riile agricole de stat din regiunea 
Iași au fost întreținute cu sapa ro
tativă peste 2.000 hectare culturi de 
primăvară și prășite mecanic și 
printre rînd.uri 1.570 hectare semă
nate cu- floarea-soarelui, porumb, 
sfeclă de zahăr.

T

carea ființelor vii la mari înăl
țimi și unde sînt instruiți viitorii 
cosmonauți. Kasian a subliniat că 
experiențele făcute pe animale 
au permis elaborarea unui sistem 
sigur de întoarcere fără pericol a 
unui cosmonaut pe Pămînt, sis
tem care constă printre altele în 
catapultarea cu ajutorul unei pa
rașute din cabina navei, așa cum 
s-a procedat cu Gherman Titov.

ÎMPOTRIVA înarmării ato
mice a Germaniei occidentale 
s-au pronunțat participanții Ia 
conferința de la Stuttgart (R.F.G.) 
a tineretului din sindicatul mun
citorilor metalurgiști, reprezen
tând 300.000 de tineri muncitori.

LONDRA. Cei 75.000 de docheri 
englezi, care au hotărît să de
clare grevef generală în sprijinul 
revendicărilor lor privind mărirea 
salariilor, au repurtat victoria, cu 
o zi înainte de începerea grevei.

ORGANUL EXECUTIV PROVIZO
RIU DIN ALGERIA a luat o serie 
de măsuri împotriva acțiunilor 
criminale ale bandelor O.A.S. 
(Amănunte în pag. IV-a).

MOSCOVA. „Se poate presupu
ne că primul pasager al unei 
nave cosmice care va pleca spre 
Lună va fi un cîine" — a decla
rat revistei „Ogoniok" Ivan Ka
sian, colaborator științific al In
stitutului care se ocupă de ridi-
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După cum se știe, în primii 
5—10 ani de la plantare, pomii cresc 
și apoi încep să rodească. Cheltuie
lile ce se fac în această perioadă 
p.ot fi reduse dacă se cultivă inter
calat printre pomi plante alimenta
re și furajere. Experiența unităților, 
de cercetare științifică ca și reali
zările în producție au arătat cît de 
avantajos este acest lucru.

în prima perioadă de la plantare, 
• pomii nu folosesc tot spațiul ce li 

s-a rezervat, așa că porțiunile în. 
care n-au ajuns rădăcinile pot fi 
cultivate cu plante ce nu împiedică 
buna dezvoltare a pomilor și dau 
producții mulțumitoare, mărind ren- 

. tcbilitatea livezilor. Alegerea aces
tor plante este în funcție de condi
țiile de relief, climă și sol. în zonele 
de deal ca și în cele premontane 
din țara noastră, unde sînt multe 
pășuni și fînețe slab productive, iar 
culturile furajere și alimentare se 
fac numai în vatra satului, extinde
rea culturilor intercalate sau asocia
te în plantațiile tinere este de foar
te mare folos. Din rezultatele obți
nute de Secția Experimentală Pomi
colă Bilcești, regiunea Argeș, veri- 

- ficate în producție, se poate vedea 
că, în condițiile solurilor brune de 
pădure din zonele înalte, cartoful, 
varza, porumbul siloz, sfecla și se
cara sînt cele mai recomandabile 
pentru culturi intercalate.

Cultura intercalată a cartofului a 
. început la Bilcești cu șase ani în 
urmă. Producții mari și susținute 
au dat soiurile Bem, Mercur și 
Biptje cultivate intercalat pe biloa- 
ne în teren îngrășat cu 20.000 kg. 
bălegar la hectar. într-o plantație 
de meri altoiți pe port-altoi vegeta
tiv, cu o lățime a intervalelor din
tre rînduri de 7 m, aflată în al trei
lea an de la plantare, s-au obținut 
în 1961 cîte 24.120 kg cartofi la hec
tarul de livadă.

Varza de toamnă s-a cultivat atît 
între rîndurile de pomi, cît și pe te
rase. De pe 8,7 ha. cultivate cu 
varză din soiul de Buzău s-a obți
nut o producție medie de 30.550 kg. 
la hectar, ceea ce se obține de obi
cei pe terenurile irigate din luncă, 
în afară ide aceasta, resturile răma
se după recoltare au fost consumate 
de o turmă de 300 oi în 5 săptămîni.

Culturile furajere și alimentare 
printre pomi necesită măsuri spe
ciale de prevenire a eroziunii so
lului. Prin orientarea arăturii pe 
curba de nivel și efectuarea lucră
rilor cu plugul reversibil, precum 
și prin orientarea, în-aceeași direc- 

, ție, a rîndurilor culturilor interca
late și a lucrărilor de întreținere a 

■ acestora, se pot cultiva intercalat 
livezi pe versanți uniformi cu pan
ta pînă la 10 la sută, fără alte mă
suri. Pe versanții cu pante mai mari 
este necesară țerasarea cu plugul 
reversibil și cultivarea anuală a vii
toarelor platforme cu plantele men
ționate, iar de la 30 la sută pantă în 
sus, numai țerasarea prin desfun
dare. în acest mod se lichidează ero
ziunea solului pe terenurile în pantă, 
creîndu-se, în același timp, condiții 
pentru o mai bună valorificare a te
renurilor slab productive prin aso
cierea pomilor cu arbuști fructiferi 
și diferite culturi anuale.

Prin țerasarea manuală a unui ver
sant cu teren slab productiv, la 
secția Bilcești s-au putut planta 
234 bucăți meri altoiți pe port-altoi 
sălbatic la hectar, asociați cu 1591 
bucăți coacăz. Aceste două culturi 
au ocupat în anul plantării 53,7 la 
sută din suprafața platformelor de 
pe un hectar terasat ; au mai rămas 
pentru culturi anuale 3.065 mp plat
formă. Atît coacăzul, cît și culturile 
anuale au dat producții bune, 
iar ■ pomii au crescut bine. în 
anul plantării s-au obținut 11.100

kg sfeclă furajeră dekg sfeclă furajeră de pe un hectar 
amenajat, ceea ce revine la 36.2’45 kg 
la hectarul de cultură. Producția de 
varză în cultura neirigată din urmă
torii patru ani a fost în medie de 
6.174 kg la hectar terasat, respectiv 
30.066 kg la hectarul de cultură.

Rezultatele Secției Experimentale 
Bilcești au fost introduse în gospo
dăriile colective din jur, unde prin
tre pomi nu era decît fîneață slab 
productivă. Gospodăria colectivă din 
Valea Mare-Pravăț a cultivat în 
1961 o suprafață de livadă de 70 ha 
cartofi obținînd o producție de 15000 
kg la hectar, 30 ha porumb siloz cu 
20.000 kg la hectar etc. în acest an 
colectiviștii de aci cultivă 100 ha 
cartofi, 40 ha porumb siloz, 25 ha 
trifoi, 10 ha secară, 10 ha borceag, 
20 ha sfeclă și 5 ha legume, în total 
210 ha. Rezultate 
și alte gospodării 
celui" din Lerești, 
Cîmpulung etc.

Asociind diferite 
cu pomii pe terase, 
realizat din primul 
kg produse alimentare la hectarul 
amenajat, iar în 
proape 30.000 kg 
cartofi.

Rezultate bune 
rilor intercalate printre pomi ș-au 
obținut 
matice, 
Așa, de 
mentală 
ținut o 
de 24.000 kg legume proaspete, fără 
a se stingheri dezvoltarea normală 
a pomilor.

Pe lingă sporirea considerabilă a 
produselor furajere și alimentare, 
introducerea și extinderea culturilor 
intercalate are ca urmare o mai 
bună valorificare a terenurilor din 
aceste regiuni. Numai 
realizate din cultura

bune au obținut 
colective : „Mus- 
„23 August” din

culturi anuale 
G.A.S. Lăicăi a 
an peste 6.000

anul următor a- 
sfeclă și 16.000 kg

în folosirea cultu-

și în alte condiții 
variind plantele 

exemplu, la Baza 
Băneasa-București
producție medie la hectar

pedocli- 
folosite. 
Experi- 
s-a ob-

beneficiile 
asociată a 

coacăzului pe terase, fără a mai so
coti și culturile anuale, reprezintă 
un spor de 7 ori mai mare față de
cît obținea secția Bilcești din fînea- 
ța de pe același versant înainte de 
terasare.

Valoarea totală a produselor ob
ținute de secția Bilcești în primii 5 
ani de la plantare la culturile aso
ciate cu pomii pe terase reprezintă 
43.065 lei la hectar iar cheltuielile 
în cei cinci ani, plus costul terasării, 
numai 29.312 lei.

Veniturile aduse de cultura inter
calată a arbuștilor fructiferi la Sta
țiunea Experimentală Pomicolă Voi- 
nești, regiunea Ploiești, au acoperit 
cheltuielile anuale de întreținere a 
livezilor de pomi și arbuști cu un 
excedent de 1.645 lei la hectar.

Toate acestea arată cît de avan
tajoase sînt introducerea și extinde
rea culturilor furajere și alimentare 
printre pomi. Din observațiile Sta
țiunii Experimentale Pomicole Voi- 
nești și cele ale secției Bilcești re
zultă că este necesar a se lăsa pe 
rîndurile de pomi o fîșie întreținută 
numai cu ogor negru. Lățimea aces
tei fîșii trebuie să fie de cca 2 m 
în anul plantării, urmînd a se lărgi, 
în fiecare an, pe măsură ce rădăci
nile pomilor cresc, aproximativ cu 
cîte 0,50 m de o parte și de alta.

Cultivîndu-se plante furajere și 
alimentare printre pomi se lărgesc 
posibilitățile de a se obține produc
ții suplimentare care măresc renta
bilitatea livezilor și asigură furaje 
pentru creșterea animalelor.

Ing. V. POPA
Stațiunea Experimentală Ștefănești, 

secția Bilcești
......- ------ ț ® <5
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Cazangeria este una dintre secțiile importante 
ale întreprinderii noastre. Aici se execută produse 
de înaltă tehnicitate pentru industria chimică și 
petrolieră. în secție lucrează mulți muncitori cu 
vechime și experiență bogată în muncă, buni gos
podari. Prin propunerile pe care le fac în consfă
tuirile de producție, muncitorii participă 
la organizarea și conducerea activității 
îmbunătățirea procesului de producție.

într-o vreme, debitarea materialelor 
secției se făcea în interiorul halei de 
ceea ce ocupa mult loc. Pentru descongestionarea

nemijlocit 
secției, la

necesare
producție,

halei, mai mulți munci
tori, printre care sudo
rul Dumitru Tudose, aii 
propus într-o consfă
tuire ca debitarea să 
fie făcută chiar în par
cul de materiale. în 
felui acesta se simpli
fică și operația de manevrare a materialelor. Pro
punerea a fost găsită folositoare de către con
ducerea secției și, în scurtă vreme, aplicată. 
Tot pentru mai buna utilizare a spațiului 
producție, cazangiul Sebastian Rizea a fost 
părere, într-o consfătuire care a avut loc 
curînd, să se astupe unul dintre canalele 
lucru din atelierul de utilaje chimice și 
troliere. Canalul, necesar în trecut pentru exe
cutarea reparațiilor la tenderele de locomotivă, 
nu-și mai găsește acum întrebuințare, împiedică 
desfășurarea normală a muncii. Și această propu
nere a fost acceptată. Conducerea secției se în
grijește de înfăptuirea ei. La propunerea cazan
giului Constantin Nichita s-au luat măsuri pentru 
repara/ea ciocanelor pneumatice de tăiat nituri, 
care se uzaseră, pentru înlocuirea furtunurilor de 
cauciuc pînzate și aprovizionarea îndestulătoare 
cu becuri pentru lămpile portative.

Unele produse ale secției, îndeosebi cazonele 
mari, se manevrează greu, se pierde mult timp cu 
rotirea lor. Șeful de echipă Ene Stancu a propus 
mecanizarea operației de rotire a produselor ci
lindrice mari cu ajutorul unor dispozitive cu role. 
Propunerea s-a aplicat și urmează să fie extinsă ; 
se vor confecționa dispozitive pentru fiecare tip 
de produs.

Alte propuneri făcute de muncitori privesc îm
bunătățirea calității unor lucrări, creșterea pro
ductivității muncii, economisirea de materiale 
ș.a.m.d. Muncitorii Constantin Ion. Nicolae Hîrș, 

' Constantin Zamfir, Marin Trandafir, Cristian Dobre
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Liviu Călin, în 
Editura pentru

Noi 
de deservire
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii’). — 

în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară se extinde continuu rețeaua 
unităților meșteșugărești pentru de
servirea populației. Numărul atelie
relor de croitorie, cismărie, foto, 
ceasornicărie etc. a sporit anul a- 
cesta cu 35 de unități. Recent, la 
Luduș a fost dat în folosință un 
complex modern de deservire.

La Miercurea Ciuc s-a terminat 
construcția unui nou complex de de
servire a populației, care cuprinde 
unități de reparat aparate de radio, 
de reparat ceasornice, ateliere de 
confecții pentru bărbați și femei, a- 
teliere pentru executarea încălță
mintei de comandă etc.

Pepiniere piscicole
Anul acesta la Frăsinet, Sarinasuf 

și la Obretin, s-au amenajat noi pe
piniere piscicole, Acestea au fost re
populate cu reproducători selecțio
nați. De asemenea, la Ovidiu, Vic
toria și Nucet au intrat în funcțiune 
centre pentru reproducerea timpurie 
a crapului.

I. L. Caragiale : - 
VOL BBS

Scenă filmul „Lunga j
'( noapte a Iui '43".

<>0O

DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
1.000 TONE 

DE FIER VECHI
...au fost expediate o|e- 

lăriilor din fără, de la înce
putul anului și pînă în pre
zent, de către întreprinde
rile din raionul Tîrnăveni.

In fruntea acțiunii de 
colectare a fierului vechi 
s-a situat colectivul Com
binatului chimic din loca
litate. (De la Simion 
chiș, funcționar).

în abatajul;
FRONTAL

Bo-

...al minei' nr. 2 i— 
vinari a fost instalai 
cent un nou transportor 
modern cu o lungime de 
120 m. Cu acesta se pot 
transporta 200 tone căr
bune pe oră. Construcfia 
sa permite instalarea lui pe 
teren ondulat și adaptarea 
la combina carboniferă. 
(De la Emanuil Bocancios, 
mecanic).

TARLALELE
GOSPODĂRIEI

COLECTIVE

Ro-f 
re-

...din comuna Suhaia, 
raionul Zimnicea, sînt așe
zate în apropierea unui 
lac. Folosind aceste con- 
dlfii, colectiviștii au hotărît 
ca în acest an să ajungă 
ia o încărcătură de peste 
750 păsări la suta de hec
tare teren agricol. Ei vor 
crește 25.000 găini, rafe și 
gîște, pînă acum au și 
scos din incubatorul ca
meră 12.000 pui, care se 
dezvoltă bine. Se con
struiesc două complexe 
avicole cu capacitatea de

10.000 păsări și sînt a- 
proape gafa 15 coteje 
mobile. (De la Alexan
dru Neafu, președintele 
G.A.C.).

UN NOU LOCAL
DE ȘCOALA

...cu 16 săli de clasă 
fost dat, de curînd, în fo
losinfă în orașul Ir. Mă
gurele.

Peste 500 de elevi din 
clasele 5—7 au început 
să învefe în școala nouă. 
(De la Lincă Naldin, funcF 
jionar).

LUCRĂTORII

a

...de la sucursala regiuș 
nil Argeș a Băncii de Stat 
dau un prefios ajutor noi
lor gospodării 
De curînd, 100 
tori ai băncii, special in
strui//, au fost trimiși, pen
tru o lună de zile, în noile 
gospodării. Ei vor sprijini 
pe contabilii și socotitorii 
din G.A.C. la întocmirea 
lucrărilor financiare și con-
' $ ;

colective, 
de inspec-:

0*0

ii 
■■■ii-:-.

tabile, la urmărirea modu
lui de realizare a bugete
lor, inventarierea și înre
gistrarea bunurilor etc. (Da 
la Nicolae Hirizan — di
rector adjunct la sucursala 
regiunii Argeș a Băncii da 
Stai).

3 BLOCURI CU Î20
APARTAMENTE

...au fost date, zilele a- 
cestea, în folosință oame
nilor muncii din orașul 
Brașov. La executarea îna
inte de termen a lucrări
lor de construcjii a adus o 
contribuție însemnată bri
gada condusă de Balog 
Zoltan care define steagul, 
de fruntașă. (De la Tănase 
Manolache, muncitor).

FAZA FINALĂ

Publicist pasionat și neobosit^’ 
rele Caragiale a însuflețit cu j* 
tul lui extraordinar o seamă de\ - 
riodice, fiind și prin această latură ) 
a activității sale mereu prezent în 
actualitate. în proză și versuri, 
scriitorul a pecetluit — îngăduitor 
sau cu o ironie acidulată, distrugă-, 
toare, în funcție de obiect, cele mai 
felurite fenomene negative de care 
s-a izbit : metehne ale vieții lite* 
rare, ale publicisticii, moravuri ca
racteristice lumii din trecut, racile 
ale regimului „curat constituțional“ 
de sinistră memorie. Meșter neîn
trecut în ale parodiei, Caragiale a 
discreditat pe veci ridiculul stil al 
reportajelor senzaționale, atît de 
frecvente în presa burgheză, ca și 
stilul birocratic, pretențios în uscă
ciunea și agramatismul lui, sau cel 
voit poetic, artificios, 
mental, al publicațiilor semănăte- 

riste.
- multe /dintre parp- 

diile lui Caragiale 
sînt însă îndreptai

- te împotriva prac
ticilor „simbolis-

to-armonisto-instrumentaliste“, cul
tivate în cenaclul și revista „Litera
torul“. Spiritualele sonete caragla- 
lești,' în care teorii ca aceea a „au
diției colorate” și diverse elucubra- • 
ții imagistice aparținînd cercurilor 
simboliste sînt veștejite neiertător, 
atestă repulsia nemărginită a unui 
maestru de prim rang al creației 
realiste față de tot ce înseamnă ex
periență sterilă, față de formalism. 

Verbul satiric caragialean dobîni 
dește o virulență maximă și în im
provizații, cînd lovește în însuși e- 
'dificiul social burghezo-moșieresc, 
în instituțiile acestuia. Poezii ca 
„Jalba hoților din închisori“ (re
cent identificată ca fiind a lui Ca
ragiale), în care întemnițații își de
nunță „colegii“ — respectiv pe rei 
prezentanții aparatului de stat bur
ghezo-moșieresc, care furau liberi, 
nestingheriți, sau versurile antimo
narhiste („Șarla și ciobanii“, „Mare 
farsor, mari gogomani” ș.a.) ce de
mască „enorma tevatură“, făcută 
timp de zeci de ani de un rege hră
păreț, ori fabulele inspirate de tra
gedia lui 1907 („Duel“, „Temelia”, 
„Bietul Ion”) — se înscriu printre 
operele cele mai ascuțit critice ale li
teraturii romîne la adresa regimuri
lor antipopulare din trecut.

Ediția cuprinde un bogat capitol 
de „Note și variante”, care pun la 
dispoziția cititorului materiale me
nite să înlesnească înțelegerea a- 
ceștor lucrări, mesajul lor, împre
jurările în care au fost scrise. De 
asemenea, ele ne dau prilejul să 
cunoaștem munca pe care cu atîta 
exemplară sîrguință o depunea a- 
supra textului acest mare artist al 
cuvîntului. -

Expresie a prețuirii fără prece
dent de care opera lui Caragiale se 
bucură astăzi în țara noastră, edi
ția pe care o publică E.P.L., alături 
de alte numeroase tipărituri, repre
zintă un fericit prilej de cunoaștere 
aprofundată a activității lui multi
laterale puse în lumină în adevă
rata ei înfățișare numai în anii re
gimului de democrație populară.

D. MICU

Precedată de numeroase ediții, 
fiecare de mare tiraj, care au oferit 
publicului cele mai de seamă lu
crări ale lui I. L. Caragiale, ediția 
critică alcătuită de Al. Rosetti, Șer- 
ban Cioculescu și 
curs de apariție la 
literatură, ne înfățișează o imagine 
cuprinzătoare și multilaterală a 0- 
perei marelui nostru scriitor clasic. 
Ea se integrează în opera de valori
ficare critică a moștenirii lui Cara
giale desfășurată pe planuri largi 
în anii regimului de democrație 
populară. Cel de-al treilea volum, 
care apare în preajma semicente
narului lui Caragiale, însumează nu
velele, povestirile, amintirile, versu
rile, parodiile și diferite alte pro
ducții, conținînd un însemnat nu
măr de bucăți ce n-au mai apărut 
niciodată pînă astăzi în vreun vo
lum. Cu volumul 
de fapt publica
rea creației bele
tristice a lui I. L. 
Caragiale, urmă
toarele fiind me
nite să cuprindă 
opera publicistică, 
respondența.

Volumul dezvăluie laturi impor-. 
tante ale personalității artistice și 
omenești a marelui scriitor, vădite 
îndeosebi în ultimul deceniu al se
colului trecut, după încheierea stră
lucitei sale activități pe tărîmul 
creației dramatice și în primii ani 
ai veacului nostru. Cam de prin 
1890 începînd, Caragiale s-a dedicat 
prozei, creînd, pe lîngă acele inega-, 
labile „momente“ (reunite în volui 
mul al doilea al ediției de față)* 
despre care un ziarist scria, la apa-! 
riție : „nu momente, maestre, ci moi 
numente“, nuvele ca „O făclie de 
paști”, „Păcat”, „Două loturi“, „în, 
vreme de război”, în care autorul* 
fructificînd creator experiența mari-: 
lor scriitori clasici ruși, își fixează 
privirile asupra unor aspecte tragi-, 
ce din viața oamenilor simpli, evi-, 
dențiind și contextul social în care 
se petrec aceste drame, povestiri 
precum „La Hanul lui Mînjoală“ și 
„La conac“ ce integrează măiestrit 
elementul fantastic în descrierea re-, 
alistă iar mai apoi povești („Kir 
Ianulea“, „Calul dracului” ș.a.) al 
căror cuprins relevă un artist fără' 
seamăn al tablourilor de epocă, al 
culorii locale, al atmosferei carac
teristice anumitor medii 
tene de pe vremuri. în 
creația propriu-zis epică, 
„Scrisorii pierdute“ a tipărit în ul
timul deceniu al secolului trecut și 
în cel diritîi din secolul nostru cîi 
teva scrieri cu caracter memorial 
listic, admirabile, demonstrînd sim
țirea aleasă, delicată, omenia adîn- 
că a nemilosului critic al lumii lui 
Cațavencu și jupîn Dumitrache. Ci
titorul găsește în volum savuroasa 
serie de amintiri „Din carnetul unui 
vechi sufleor“, vibranta evocare 
„Peste 50 de ani”, din care se deta
șează simpatia sa pentru Alexandru 
Ioan Cuza, alături de sarcasticele 
„Garda civică“ și „Baioneta inteli
gentă”, ce stigmatizează stări de 
lucruri din societatea burghezo-mo- 
șierească.

Pe ecranele cinematografelor
Anii fecioriei — producție a stu

dioului „A. Dovjenko" din Kiev. Sce
nariul este semnat de Lidia Kom
panie}, regia — Leonid Estrin.

în rolurile principale : N. Kustins- 
kaia, E. Kornilova, A. Dubrovina, P. 
Morozenko, N. Kriucikov, S. Harito
nova, E. Koșman. Urmărind viața 
membrilor unei brigăzi de la un 
combinat de prelucrare a mătăsii, 
filmul ridică importante probleme 
etice privind comportarea oameni- 
loT în colectiv, familie, producție și 
în viața de toate zilele.

Lunga noapte a Iui '43 — produc
ție a studiourilor italiene. Realizat 
de Ennio De Concini, Pier Paolo 
Pasolini, Florestano Vancini. în dis
tribuție : Belinda Lee, Gabriele 
Ferzetti, Enrico Maria Salerno, Gino 
Çervi, Andrea Checci, Nerio Ber
nardi, Raffaella Pelloni, Isa Querio. 
Filmul demască ororile fascismului 
și constituie un apel la vigilență, 
arătînd că și azi criminali de lăzboi 
se plimbă liberi, în țări capitaliste, 
unde duc nestingheriți o activitate 
de instigare la noi măceluri.

Curcanii — producție a studiouri
lor cinematografice lituaniene. Sce
nariul a fost realizat de Augustinas 
Grițius, regia aparține lui V. Mika- 
lauskas. Apar actorii N. Bernotas, 
N. Nakas, V. Letuvaitite, P. Jindulis, 
A. Tumkiavicene, 
V. Sarunaite. E o 
acțiune se petrece 
nian, în condițiile

Șoferii iadului — producție a stu
diourilor engleze. Filmul a fost rea
lizat de John Kruse - - - -
Endfield. ‘
Baker, H. Lom, Peggy Cummins, Pa
trick Mc Goohan. Filmul redă viața 
grea a șoferilor unui garaj de trahș- 
porturi de mare viteză.

Iubire încătușată — producție a 
studiourilor de filme din R.D. Viet
nam. A-Su, fiul mandarinului Pa- 
Tsa, are în stăpînirea sa mai multe 
femei, printre care și pe frumoasa 
My. De ea se îndrăgostește tînărul 
țăran A-Phu, osîndit de asemenea 
să fie servitor al mandarinului. Cei 
doi captivi încearcă fără succes să 
evadeze. Numai instaurarea regi
mului democratic, alungarea colo
nialiștilor și feudalilor le va aduce 
fericirea.

acesta se încheie
liric-senti-

Cele ma

RECENZIE

traducerile, coi

...a concursului republi
can de gimnastică rezervai 
elevilor școlilor profesio
nale s-a desfășurat zilele 
acestea în sala de sport a 
Complexului școlar din 
Bîrlad. Au participat elevi 

și eleve din mai 
multe regiuni ale 
țării. Bine pregă
tit, Nicolae Bercă 
— în fotografia a- 
lăturată— elev la 
școala profesio
nală „23 August“ 
din București, a 
obfinut locul I la 
categoria a ll-a 
seniori (de la E. 
Solomon, con
trolor de utilaje, 
și Gh. Mocanu, 
tehnician — Fa
brica de rulmenfi 
din Bîrlad).

i I
>

i'.Valorificarea superioară a țițeiului — preocupare de seamă a petroliștilor din rafinării
(Urmare din pag. I-a)

de partid analizează periodic, îm
preună cu conducătorii secțiilor, 
măsurile luate pentru micșorarea 
pierderilor.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute de petroliștii din rafinării în 
acțiunea de valorificare a ți-

și mulții alții se evidențiază prin spiritul lor de 
inițiativă și propunerile pe care le fac.

Nu întotdeauna însă propunerile judicioase fă
cute de muncitori în consfătuirile de producție sînt 
aplicate operativ. Aceasta este, în. primul rînd, vina 
conducerii secției, dar nici comitetul de secție sindi
cală nu urmărește și nu stăruie ca aceste propu
neri să nu rămînă neîniăptuite.

Secția a fost și continuă să fie înzestrată cu ma
șini și utilaje moderne. Dar cele două macarale 
mari, care funcționează acum în atelierul de uti
laj chimic și petrolier, sînt suprasolicitate și nu 
pot face față nevoilor. De aceea, muncitorii au pro

pus, încă de anul tre
cut, să se monteze o 
macara mică de 5 tone 
care să deseiveqscă 
mașinile de găurit. Ma
caraua n-a fost adusă 
însă nici pînă astăzi și 
se mai pierde mult timp 

în atelier nu există un

J,.

cu manevrarea pieselor.
polizor ; pentru lucrările respective muncitorii tre
buie să meargă în alte sectoare.

De mult a devenit necesară pavarea în între
gime a halei cazangBriei. Pămîntul nefiind neted, 
buna desfășurare a muncii este îngreunată. Lu
crarea a fost propusă 
trecută și în contractul 
lizată.

în cîteva consfătuiri 
să se extindă sudura 
și să se asigure o calitate superioară la lucrările 
executate după această metodă. Serviciul metahirg 
șef al uzinei neglijează rezolvarea acestoi pro
bleme, incluse și în planul M.T.O. pe luna februa
rie a.c. După examenul radiografie, multe piese 
sudate continuă și acum să aibă nevoie de 
nieri.

Comitetul de secție sindicală se îngrijește 
ganizarea și buna desfășurare a consfătuirilor de 
producție pe grupe sindicale și pe secție. Mal 
puțin urmărește însă cum se înfăptuiesc propune
rile făcute de muncitori în aceste consfătuiri, fapt 
reieșit și din exemplele de mai sus. în această 
direcție este nevoie să-și îndrepte mai mult atențig.

DUMITRU E. GHEORGHE, tehnician; 
TUDOR BERBECARU, maistru cazan
giu ; DUMITRU PURICE, turnător; 
VASILE BÎZGA, montator, din postul 
de corespondenți voluntari ai „Scîn

teii" de la uzinele „Grivița Roșie“

în repetate rînduri, a fost 
colectiv, fără însă a fi rea-

s-a discutat și s-a propus 
automata sub flux fondant

rema

de or-

l

A. Dabkiavicius, 
comedie a cărei 
într-un sat litua- 
Rusiei țariste.

și C. Raker
Interpretează : Stanley bucureși 

afară de 
autorul

țeiului, cîteva cifre sînt con
cludente. în anul 1961 valoarea 
produselor petroliere obținute din- 
tr-o tonă de țiței a crescut cu 16,32 
la sută, iar în primul trimestru al 
acestui an cu 26,79 la sută față de 
1959. în ultimii doi ani cifra octa
nică medie a benzinelor a crescut 
cu 10,8 la sută. Există condiții ca 
sarcina fixată de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. cu privire la spo
rirea valorii produselor obținute 
dintr-o tonă de țiței, să fie îndepli
nită cu mult mai devreme.

Rezervele interne existente în ra
finăriile ploieștene în domeniul va
lorificării superioare a țițeiului și 
al reducerii pierderilor de produse 
petroliere nu au fost nici pe depar
te epuizate. în continuare se iau 
noi măsuri. La rafinăria Ploiești și 
la rafinăria nr. 2 se vor aduce noi 
perfecționări instalațiilor tehnolo
gice în scopul sporirii producției de 
benzină de extracție, motorine cu 
caracteristici îmbunătățite, propan, 
butan și de alte produse valoroase.

Trebuie spus că în unele rafinării 
—- cum se întîmplă la rafinăria nr. 
2 Ploiești — pierderile de țiței și 
produse petroliere se mențin încă 
la un nivel ridicat. Este necesar ca 
și aici să existe un control mai sis
tematic asupra funcționării pom
pelor și a conductelor pentru a 
înlătura la timp orice defecțiuni 
care duc la risipă. întrucît problema 
reducerii pierderilor prin evapora
rea produselor petroliere este unul 
din aspectele importante ale valori
ficării superioare a fiecărei tone de 
țiței, se impune ca Direcția generală 
a prelucrării țițeiului și Direcția 
tehnică din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei să urgenteze 
elaborarea unor soluții eficace în 
acest scop.

Valorificarea superioară a țițeiu
lui este o sarcină deosebit de im
portantă, căreia trebuie să i se 
acorde, în continuare, cea mai mare 
atenție în toate rafinăriile din re
giune.

Obiecte de artizanat

Turneul Teatrului Național
ale/z//I. L

între 12 și 28 mai, în cadrul unui 
turneu întreprins în țară, artiști ai 
Teatrului Național „I. L. Caragiale" 
prezintă pentru oamenii muncii 
din Buzău, Focșani, Bacău, Roman, 
Suceava, Botoșani, Bîrlad, Dorohoi, 
Vaslui, Tecuci etc. o serie de spec
tacole cu piesele „Piața Ancorelor" 
de I. Stock și „Vicleniile lui Scapin" 
de Molière.

Premiera arfiștilor amatori
SIBIU (coresp. „Scînteii”). — Pe 

scena Teatrului de Stat din Sibiu, 
elevii Școlii populare de artă din lo
calitate au prezentat în premieră 
drama în trei acte „Nila toboșara" 
de A. Salînski. Regia spectacolului 
este semnată de George Stoicescu, 
iar scenografia aparține lui Simion 
Florea.

Rolurile principale au fost inter
pretate de artiștii amatori Simona 
Joarză, contabilă, Eleonora Moraru, 
Gabriel Roman și Ion Pleșa, mun
citori, Margareta Petcu, medic.

FILARMONICA DE STAT 
ENESCU" (Ateneul R.P.R.) : 
SIMFONIC. Dirijor : Kurt 
(R.D.G.) — (orele 20).

TEATRUL NAȚIONAL „I.

„GEORGE 
CONCERT 
Sanderllng
L. CARA

GIALE“ (Sala Comedia) : MACBETH —
(orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI - (orele 20).

CINEMATOGRAFE : OMUL
(Bd. Magheru

6 Martie 6), 
322), Flacăra

AMFI- 
12—14), 

1 Mai 
(Calea

din 
acest an, 

peste 250 de noi 
Majoritatea

Cooperativa „Arta Aplicată“ 
Capitală a prezentat în 
spre omologare, 
produse de artizanat,
lor au fost introduse în producție. 
Printre noile produse sînt articole 
din metal, lemn și piele, produse 
textile, articole din ceramică și al
tele.

BIE : Patria 
București (Bd. 
(Bd. 1 Mai
Dudești 22). APARTAMENTUL — cine
mascop : Republica (Bd. Magheru 2), 
Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), Gh. Doja 
(Cal. Griviței 30), Alex. Sahia (Cal. Vă
cărești 21), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 
I). ȘOFERII IADULUI rulează la cine
matografele Magheru (Bd. Magheru 29) 
I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16), Infrățires 
între popoare (Bd. Bucureștii-Noi), Volga 
(Șos. Ilie Plntilie 61), Libertății (Str. 11 
Iunie 75). POST-RESTANT : V. Alecsan- 
drl (Str. Grlgorescu 24), Olga Bancit 
(C'al. 13 Septembrie 196), 30 Decembrie 
(Cal. Ferentari 86). IUBIRE ÎNCĂTU
ȘATA : Lumina (Bd. 6 Martie 12). 
CURCANII rulează la cinematografele : 
Maxim Gorki (Cal. Victoriei 48), V. 
Roaită (Bd. 1 Mai 57), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN : Central (Bd. 6 Martie 2), Mo
șilor (C'al. Moșilor 221). TOT AURUL DIN 
LUME : Victoria (Bd. 6 Martie 7). DUPĂ 
LUCRU - VIVA CUBA - LACURILE 
RILA - TRANSFORMĂRI FĂRĂ MI
NUNI — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ Nr. 24 
- MOTOCICLISTUL : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie 18). VIZITA PREȘEDINTELUI : 
13 Septembrie (Str. Doamnei 9). HANUL

• Joi 17 mai, orele 19,45, va avea 
loc în studioul de concerte al Radio-. 
televiziunii un concert al orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii dirijat 
de Antiochos Evangelatos (Grecia). 
In program : Variațiuni și fugă pe 
o temă populară greacă de A. Evan
gelatos — primă audiție ; Concert 
pentru două violoncele și orchestră 
de Händel — soliști Radu Aldu- 
lescu și Vladimir Ôrlov ; . Simfonia 
a IV-a de Ceaikovski.IV-a de Ceaikovski.

'e concerte
® Sîmbătă 19 mai, orele 20, și du

minică- 20 mai, orele 20, va avea loc 
la Ateneul R. P. Române un concert 
simfonic susținut de orchestra sim
fonică a Filarmonicii de stat „George 
Enescu". Dirijor : George Georgescu, 
artist al poporului. Programul cu
prinde lucrările: „Nunta în Carpați" 
de Paul Constantinescu ; TUI Eulen- 
spiegel de R. Strauss, Simfonia a 
111-a „Eroica" de. Beethoven.

SERI CULTURALE IN CINSTEA COLECTIVIȘTILOR FRUNTAȘI
MEDIAȘ (coresp. „Scînteii”). — în 

multe cămine culturale din comu
nele raionului Mediaș au loc seri 
culturale închinate colectiviștilor 
fruntași în campania muncilor de. 
primăvară și în întreținerea cultu
rilor. Zilele trecute, la Aței, peste 300 
de colectiviști au luat parte la pro
gramul artistic dat în cinstea G.A.C. 
din comună, fruntașă pe raion la în- 
sămînț.ări. Secretarul biroului orga
nizației de bază din gospodărie a 
vorbit cu acest prilej despre hărni
cia și priceperea multor colectiviști,

—:---------- . , —,-------- -

cum sînt Miess Mihail, Dumitru 
Hălmaciu, Nicolae Boian, Schuler 
Ion și alții.

Și în comuna Crăciunel a avut loc 
un spectacol dedicat colectiviștilor 
fruntași. întregul program a fost 
axat pe teme referitoare la întărirea 
economico-organizatosică a gospodă
riei colective.

Manifestări cultural-artistice în 
cinstea colectiviștilor fruntași s-au 
organizat și în comunele Moșna, Mă- 
nărade, Axente Sever, Boian și aii 
tele.

DIN SPESSART : Tineretului (str. 13 De
cembrie 5—7). S-A FURAT O BOMBĂ : 
Cultural (Cal. Griviței 196). INTRE DOUĂ 
IUBIRI rulează la cinematografele Alex. 
Popov (Cal. Griviței 137), N. Bălcescu 
(Cal. Rahovei 151). MAI TARE CA URA
GANUL : 8 Martie (Str. Buzeștl 9—11), 
Arta (Cal. Călărași 153), 23 August (Bd 
Dimitrov 118). ÎNOTĂTORII : Grlvița 
(Piața Ilie Plntilie 2). EXPRESUL DE 
SEARĂ : C-tin David (Șos. C’rîngași 42). 
IN NOAPTEA DE AJUN : Unirea (Bd. 
1 Mai 143). CASA SURPRIZELOR : T. 
Vladimirescu (Cal. Dudești 97). CINTE- 
CUL ÎNTRERUPT : Munca (Șos. Mihai 
Bravu 221). EXPERIENȚA PRIMEJDI
OASĂ : Popular (Str. Mătăsari 31).
RĂZBOI ȘI PACE — ambele serii :
Donca Simo (Str. Avrig 1). ARME ȘI PO
RUMBEI ; 16 Februarie (Bd. 30 Decem
brie 89). FRUMOASA LURETTE : M. 
Eminescu (Str. M. Emlnescu 127). DUPĂ 
DOI IEPURI rulează la cinematograful 
Ilie Pintilie (Șos. Colentina 84). CÏNE-I 
DE VINA ? : Floreasca (Str. I. S. Bach 
2), Drumul Serii (Str. Drumul Serii 30), 
B. Delavrancea (Bd. ~ " ~~
ARTISTUL : Luceafărul (Ț_i. Ț._:„ . Â 
118). BĂTĂLIE IN MARȘ - ambele serii 
rulează la cinematografele - ~
(Șos. Giurgiului 3), 
Cotroceni 9).

TELEVIZIUNE : 
naiul televiziunii, 
pentru 
citalul sopranei 
publica 
Din versurile 
ceanu. 20.20 
„DESPRE MOSCOVA ȘI MOSCOVIȚI“ 
— realizat de Studioul de televiziune 
București. 21,05 — Program de romanțe.

Libertății 70—72). 
(Cai. Rahovei

: G. Bacovia 
Aurel Vlalcu (Șos.

21,35 — Telesport. In încheiere : Ulti
mele știri.

RADIO, luni 14 mai o Fragmente din 
opera „Flautul fermecat“ de Mozart — 
orele 9,20 — I • Almanah științific — 
orele 11,30 — lo Cîntă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii de stat O- 
radea — orele 12,15 — II e Din muzica 
ușoară a compozitorilor din țările socia
liste — orele 13,05 — I o Melodii popu
lare romîneștl — orele 14,30 — II o Mu
zică simfonică cerută de ascultători — 
orele 15,00 — II o Vorbește Moscova — 
orele 16,30 — II e Sonata pentru flaut 
și clavecin în mi minor de J. M. Leclair
— orele 17,15 — Io Concert de muzică 
ușoară — orele 18,00 — Ie Intcrpreți la 
microfon — orele 18,40 — I © Fragmente 
din opera „Boccacio“ de Suppé — orele 
19,00 — II © Din activitatea sfaturilor 
populare — orele 19,30 — II o Cîntă Aida 
Moga și Florin Dorian — orele 19,35 — 
I • Tineri interpreți de muzică popu
lară — orele 20,20 — I o Tribuna radio
— orele 20,50 — I • Muzică corală cla
sică — orele 21,15 — II • Din folclorul 
popoarelor — orele 22,00 — II « Scară 
de balet — orele 22,30 I • Muzică de 
meră — orele 23,15 — II.

ca-

CUM VA F! VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 

18 și 17 mai. Vreme ușor instabilă, 
cer schimbător. Ploi locale sub formă 
de averse însoțite de descărcări electrice 
vor cădea în cea mai mare parte a țării. 
Vint slab cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, laț 
maximele între 17 și 37 grade.

19,00 — Jur
— Emisiune
19,35 — Re-

OROSZ (Re-
19,55 -

Topîr-

Orele
19,20 

școlar. 
IULIA 

Populară Ungară). 
Iul George ______ 

Filmul documentar :

tineretul 15 
cu
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Victor!! romîneștî
Călăreții romîni au obținut noi 

victorii de prestigiu în concursul in
ternațional hipic de la Neapole. Va
sile Pinciu pe calul Clasic a cîștigat 
proba de obstacole dotată cu pre
miul „Banco di Napoli“. în premiul 
Națiunilor, echipa R.P. Romînă — 
alcătuită din Bărbuceanu, Costea și 
Langa — s-a clasat pe primul loc din 
cele 9 formații participante.

Duminică au început

Lucrările „Săptămînii medicale balcanice*1

După o scurtă întrerupere, campionatul catego- 
' riei A la fotbal a fost reluat cu desfășurarea parti

delor programate de cea de-a XXI-a etapă. De la 
startul acestei etape au lipsit echipele Știința-Cluj 
și Metalul, al căror joc a fost am-înat deoarece 
Știința-Cluj a plecat într-un turneu în R. P. Po
lonă. Cele șase meciuri disputate au fost deosebit

de echilibrate. Surpriza zilei au furnizat-o fotba
liștii băcăoani care au terminat învingători meciul 
disputat în deplasare la Brașov. în celelalte jocuri 
s-au înregistrat trei rezultate de egalitate — la 
Arad, Timișoara și Petroșeni — și două victorii ale 
echipelor-gazdă la 
meciurilor :

Petroșeni
București. Iată pe scurt filmul

Cu 43 km. pe oră, în etapa de ieri
T. S

Dinamo-Bacâu— 
Steagul Roșu 2—1

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). Miile 
de brașoveni aflați ieri pe stadionul 
Tractorul au asistat la întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Steagul Roșu 
și Dinamo Bacău care s-a terminat, 
spre surpriza celor prezenți, cu vic
toria băcăoanilor.

Deși echipa gazdă a avut iniția
tiva, în minutul 32 Gram reușește saț 
marcheze primul gol în poarta lui 

> 5hiță. Nu trec însă decît 8 minute 
' și spectatorii brașoveni asistă la 
•pgalare prin golul înscris de Fusu- 
Iăn. Echipa de la Bacău reușește, 
în minutul 47, să ia conducerea 
prin același Gram. Echipa gazdă 
n-a mai reușit pînă la sfîrșitul jo
cului să egaleze. Scor final : 2—1 
pentru Dinamo-Bacău.

]iul—Dinamo 0—0
PETROȘENI (prin telefon). — Aș

teptată cu viu interes, întîlnirea de 
fotbal de la Petroșeni dintre Jiul și 
Dinamo-București a atras pe stadion 
peste 12.000 de spectatori. La sfîr
șitul celor 90 de minute de joc ta
bela de marcaj consemna un rezul
tat de egalitate 0—0, întru totul just 
sub aspectul general al jocului 
prestat de ambele echipe. Cele 
două formații au luptat cu dîrzenie 
pentru victorie de-a lungul întregii 
partide. Ambele echipe au avut o- 
cazii bune de a înscrie, dar apără
rile au fost în permanență la post 
destrămînd atacurile periculoase ale 
înaintărilor.

meciu- 
Marcel 
timișo- 

Ploiești 
condu-

în cea de-a doua parte a 
lui, în minutul 56, Marin 
driblează întreaga apărare 
reană și înscrie. Echipa din 
contraatacă periculos și ia
cerea în minutul 75 prin Dridea I, 
iar echipa locală egalează în mi
nutul 88 dintr-o lovitură de 11 metri.

Steaua—Minerul 3—0
Aflate pe locurile din imediata 

zonă a echipelor care luptă pentru 
evitarea retrogradării, Steaua Bucu
rești și Minerul Lupeni și-au dispu
tat ieri cele două puncte, în primul 
meci al cuplajului de pe Stadionul 
„23 August“. Spectacolul oferit de 
fotbaliștii celor două echipe a plă
cut. Scorul obținut de jucătorii bucu
reșteni în meciul de ieri a fost rea
lizat la capătul unor acțiuni înche
gate, prin Racsi de două ori și Con
stantin care au fructificat trei din 
numeroasele situații create la poarta 
lui Kiss. Echipa militară a jucat în 
nota obișnuită a ultimelor meciuri, 
un plus de energie vădindu-se în 
linia de mijloc unde Jenei și Crăciun 
au depus eforturi deosebite pentru 
alimentarea înaintașilor cu mingi 
utile. Zavoda și Ivănescu au luptat 
mult spre a suplini nesiguranța lui 
Cojocaru în postul de stoper, pentru 
că — indiferent de situația scoru
lui — fotbaliștii echipei Minerul au 
asaltat pe întreg parcursul jocului, 
prin Cucu, Ion C. Ion și Staut, 
poarta apărată de Voinescu. Rezul
tatul final 3—0 pentru echipa Steaua.

Rapid— 
Dinamo-Piteșiî 2—O

în cel de-al doilea joc s-au întîl- 
nit echipele Rapid și Dinamo-Pifești. 
Spectatorii bucureșteni, ca și miile 
de suporteri sosiți din Pitești cu tre
nul, autobuze și motociclete, s-au 
așteptat la mai mult din partea di- 
namoviștilor, dacă avem în vedere 
rezultatele obținute de ei în returul 
acestui campionat.

Pe teren însă echipa piteșteană a 
jucat dezorganizat și, după cum e 
și firesc, a părăsit terenul învinsă. 
Fotbaliștii bucureșteni au luat 
partida în serios chiar de la început, 
au prestat un joc combativ și au 
cîștigat pe merit cu scorul de 2—0 
prin golurile înscrise de I. Ionescu. 
în decursul celor 90 de minute ra- 
pidiștii au ratat însă 4 ocazii favo
rabile de a înscrie, prin Ozon și 
I. Ionescu de 3 ori.
cat 
de 
de

S-au remar- 
Motroc, Greavu, Macri și Ozon 
la Rapid și Niculescu și Barbu 
la Dinamo Pitești.

CLASAMENTUL
Dinamo-București 21 12 5 4 43:25 29
Steagul roșu 21 12 3 6 45:28 27
Petrolul 21 10 5 6 42:28 25
Progresul 21 9 5 7 37:25 23
Dinamo Bacău 21 9 5 7 26:24 23
Rapid 21 8 7 6 27:25 23
Știința-Timișoara 21 9 4 8 29:31 23
Știința-Cluj 20 7 5 8 35:37 19
Minerul 21 9 1 11 18:40 19
Steaua 21 7 4 10 41:37 18
Dinamo-Pitești 21 7 3 11 31:34 17
U.T.A. 21 5 6 10 29:35 16
Jiul 21 5 6 10 20:37 16
Metalul 20 5 5 10 29:4G 15
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Duminică dimineața, în sala Pala
tului R.P. Romîne, au început lucră
rile celei de-a Vl-a „Săptămîni me
dicale balcanice”, organizate în ca
drul întîlnirilor științifice interna
ționale inițiate de Uniunea medicală 
balcanică.

La lucrări participă personalități 
științifice medicale din toate țările 
balcanice. Din țara noastră, alături 
de academicieni și profesori univer
sitari, participă numeroși cercetă
tori științifici și medici de la dife
rite instituții de specialitate, membri 
ai Uniunii societăților de științe me
dicale.

La ședința de deschidere au asis
tat : Ilie Murgulescu, ministrul în- 
vățămîntului și culturii, Atanase 
Joja, președintele Acadenției R. P. 
Romîne, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Cosma, președintele Sfatului popular

al Capitalei, și alte persoane oft» 
ciale.

Au fost de față șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor reprezentat® 
la această manifestare.

în numele conducerii Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, dr. 
Sandu loan, adjunct al ministrului, 
a salutat pe participanții la cea de-a 
Vl-a „Săptămînă medicală balcani
că” și le-a urat succes deplin în 
lucrări.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Grigore Bene- 
tato, președintele comitetului de or
ganizare a acestei manifestări.

Delegați din țările balcanice au 
adus apoi salutul lor participanți- 
lor la lucrările „Săptămînii medi
cale balcanice”.

în cadrul ședințelor științifice au 
fost prezentate rapoarte și comuni
cări, urmate de discuții.

Lucrările continuă. (Agerpres)
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TELEGRAME EXTERNE

U. Ï. A.—Progresul 1—1
La Arad, pe stadionul „30 Decem

brie” a avut loc meciul de fotbal 
dintre echipa textiliștilor din loca
litate și Progresul-București. După 
nenumărate ocazii de a înscrie, 
U.T.A. deschide scotrul abia în 
minutul 31 prin Floruț. în cea 
de-a doua rețpriză ocaziile de a 
marca alternează de la o poartă la 
alta, dar cei care concretizează 
sînt oaspeții spre sfîrșitul meciului 
în minutul 86 prin Ioniță. Cu toate 
insistențele gazdelor, scorul nu se 

■mai-modifică.

Știinte-Timișoara 
Petrolul 3—3

TIMIȘOARA (coresp. „Soînteii“).
Meciul de la Timișoara a luat sfîrșit 
cu scorul de 3—3. A fost în general 
un meci de uzură în care s-a luptat 
doar pentru cele două puncte puse 
in joc.

Primul gol îl înscriu oaspeții în 
minutul 25 prin Zaharia pentru ca 
gazdele să egaleze prin Lereter în 
minutul 42 și să ia conducerea prin 
golul înscris de Mițaru după două 
minute.

OPOLE (prin telefon). Pe ultimii 
km parcurși ieri în R. S. Ceho
slovacă, cicliștii au pedalat în plu
ton. De la Ostrava pînă la Iîavirov 
(unde s-a dat startul oficial) și aipoi 
mai departe pînă la Tesin — punct 
de frontieră între R. S. Ceho
slovacă și R. P. Polonă — de o parte 
și de alta a șoselei cicliștii au fost 
întîmpinați de mii și mii de cetățeni. 
Apoi, un ultim salut „Na shledanou" 
— spus de grănicerul ceh de la Te
sin — și iată-i pe cicliști pe terito
riul Poloniei, aplaudați frenetic de 
alte mii și mii de prieteni.

...188 km în 4h 21’ 46” este egal 
cu o medie orară de peste 43 km. Nu 
e deloc ușor pe o ploaie torențială 
ca cea din etapa de ieri. Timpul în
registrat mai sus aparține învingă
torului (belgianul De Bracke) care, 
evadînd cu circa 40 km înainte de 
Opole, n-a mai putut fi ajuns, deși 
în urma lui Ampler 
Saidhujin (U.R.S.S.) au 
turi deosebite. Aceștia

(R.D.G.) și 
făcut efor- 
s-au clasat

orară 
pentru

Caravana cicliștilor pe teritoriul R. S. Cehoslovace.

pe locurile II și III. Media 
este aproximativ aceeași și 
majoritatea celorlalți alergători, so
siți la circa un minut în urma în
vingătorului.

De-a lungul etapei, cicliștii romîni 
s-au menținut aproape tot timpul în 
pluton, 
drăznețe 
mai bun 
echipe.

Primii 
sosiți în 
Cosma (11), Moiceanu (12) și Rădu- 
lescu (14). Ziegler a venit 
iar Șelaru și Dumitrescu 
34’. Clasamentele generale 
ferit modificări, formația U.R.S S. — 
prima și în etapa de ieri, deține 
conducerea clasamentului pe echipe 
iar Saidhujin va pleca și azi îmbră
cat cu „tricoul galben".

Azi se dispută etapa Opole-Wro- 
claw, cu proba contra cronometru pe 
echipe (100 km.).

I. DUMITRIU

renunțînd la acțiuni în
carc să le aducă un loc 
în clasamentul general pe

dintre alergătorii romîni, 
etapa de ieri — au fost

după 4’, 
— după 
n-au su-

Turneul final la volei masculin

Rapid-Bucur ești învinsă !
Pentru prima oară după mulți ani, 

Rapid-București, campioana noastră 
la volei-masculin, actuala dețină
toare a Cupei campionilor europeni,-: 
a părăsit terenul învinsă în țară. 
Autoarea acestei performanțe este 
tot o fruntașă a voleiului — Dina
mo-București, care după ce vineri 
a cedat destul de ușor Progresului 
cu scorul de 3—1, sîmbătă, în com
pania Rapidului, a jucat foarte bine, 
înregistrînd o victorie surprinză
toare dar nu mai puțin meritată

• In runda a 7-a a turneului can- 
didaților la titlul mondial de șah., 
Korcinoi l-a învins în 35 de mutări 
pe Tal, Petrosian a remizat cu Fi
lip, iar Fisher a întrerupt cu avan
taj la Keres. Intr-o poziție compli
cată s-a întrerupt partida Benko- 
Gheller. Partida întreruptă în runda 
a 5-a dintre Benko și Petrosian s-a 
terminat remiză. Cu avantaj pentru 
albe s-a întrerupt pentru a doua 
oară partida Korcinoi-Filip.

Clasament : 1—2. Korcinoi, Keres 
(U.R.S.S.) cîte 4 puncte și o partidă 
întreruptă; 3. Petrosian (U.R.S.S.) 4 
puncte; 4. Gheller (U.R.S.S.) 3 1/2 
puncte și o partidă întreruptă ; 5. 
Benko (S.U.A.) 3 puncte și o partidă 
întreruptă ; 6. Filip (R. S. Ceho
slovacă) 2 1/2 puncte și o partidă

întreceri
Un numeros grup 

de motocicliști frun
tași și începători 
s-au întrecut ieri di
mineață, pe pista 
Stadionului Dinamo 
din Capitală, în ca
drul unui concurs da 
obstacole. Cei a- 
proape 10.000 de 
bucureșteni prezenți 
în tribune au admi
rat curajul și măies
tria concurenților 
Gh. Ion, V. Szabo, 
Ștefan Iancovici și 
a altora.

întrecerile moto
cicliste sînt mult a- 
preciate de bucu
reșteni. Sportul cu 
motor poate cîștiga 
însă și mai multi 
simpatizanți 
federația de 
cialitate se 
griji ca, odată cu 
asigurarea bunei or
ganizări a întreceri
lor, să pună la în- 
demîna spectatorilor 
programe in care să 
se menționeze nu
mele alergătorilor, 
numărul de concurs, 
proba etc. Transmi
sia făcută ieri prin 
stația de amplifica
re a stadionului a 
fost defectuoasă. Nu
mele concurenților 
și timpul realizat de 
aceștia în curse, pe 
lingă faptul că nu 
au putut 
din cauza 
lui produs 
toare, au 
multe ori 
punțate de spicher.

A fost construita a treia parte
a canalului Kara-Kum

Ziarul „PRAVDA“ 
anunță că construc
torii canalului Kara- 
Kum au repurtat o în
semnată victorie în 
muncă. Răspunzînd la 
felicitarea C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. 
cu prilejul executării 
celei de-a doua părți a 
canalului, ei și-au luat 
angajamentul să cons
truiască în 8 luni cea 
de-a treia parte a ca-

naiului, lungă de 260 
de km și în luna mai 
să aducă apele Amu 
Dariei la Așhabad. Ei 
au îndeplinit acest an
gajament.

în zona celei de-a 
treia părți a canalului 
au fost încă de pe a- 
cum valorificate pen
tru semănăturile de 
bumbac, porumb și 
alte culturi zeci de mii 
de hectare de pămînt,

au fost create 6 sovho
zuri noi. Pînă la sfîr- 
șitul septenalului vor 
fi valorificate 160.000 
de hectare de pămîn? 
turi dintre cele mai 
fertile. Canalul va ali
menta, de asemenea, 
cu apă milioane de 
hectare de pășuni, cre- 
înd condițiile pentru 
dezvoltarea în aceste 
regiuni a creșterii oi
lor de Karakul,

Jucătorii echipei Minerul au 
pus deseori la grea încercare 
apărarea echipei Steaua. în fo
tografie : Voinescu prinde ba
lonul.

(Foto : M. Cioc)

întreruptă ; 7. Fisher (S.U.A.) 2 (1) ț
8. Tal (U.R.S.S.) 2 puncte.

® Turneul internațional de șah 
de la Marianske Lazne a luat sfîrșit 
cu victoria marelui maestru sovietic 
Mark Taimanov care a totalizat 8 
puncte din 12 posibile. Șahistul ro- 
mîn Th. Ghițescu, pierzînd în ultima 
rundă la Jansa (R. S. Cehoslovacă), 
a ocupat locul 4 cu 7 puncte.

© După 10 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Havana pe 
primele locuri se află marii maeștri 
sovietici Polugaevski și Smîslov cu 
8 puncte fiecare. Victor Ciocîltea, 
care în runda a 10-a a obținut re
miză cu negrele în partida cu cam
pionul Cubei, Cobo, are 5 puncte și 
ocupă locul 12.

motocicliste cu obstacole

Derbiuri bucureștene la handbal în 7
Sîmbătă și duminică, pe terenul 

Giulești s-au disputat două cuplaje 
în cadrul campionatelor republicane 
de handbal în 7. Cele patru întîl
niri au fost caracterizate prin evo
luții spectaculoase, de bună factură 
tehnică și tactică. Partidele au ofe
rit jocuri destul de echilibrate, ur
mărite cu interes de spectatori.

Jocurile de sîmbătă între cele 
patru formații masculine bucureș
tene s-au încheiat cu victoria favo- 
riților. Dinamo a cîștigat cu 23—11 
meciul cu Știința, iar Steaua a în
trecut Rapid cu 27—16.

Singura partidă feminină a etapei 
bucureștene s-a disputat 
între Știința și Rapid, 
mult 
după 
mari

Meciul masculin Unirea—Știința 
Petroșeni s-a încheiat cu scorul 
27—16 în favoarea oaspeților. La 
surpriza proporțiilor neașteptate ale 
scorului s-a adăugat și excelenta 
comportare a studenților din Valea 
Jiului, care au cîștigat în urma unui 
joc foarte bun.

mai clar, studentele 
un meci în care 
eforturi, să învingă

duminică 
Acționînd 
au reușit, 
au depus 

cu 7—6.

(scor 3—1 !). Jucătorii dinamoviști 
au luptat cu multă voință, au tras 
decisiv, s-au apărat foarte bine în 
linia a doua, au • avut un blocaj 
mobil și eficace. Din echipa dina- 
movistă s-au remarcat Derzsi, Pău- 
noiu și Mircea Cristea. Echipa Ra
pid, considerînd probabil meciul 
dinainte cîștigat, a intrat prea în
crezătoare pe teren, și ca urmare a 
pierdut această întîlnire în care a 
desfășurat un joc cu mult sub po
sibilitățile sale.

După cele trei zile de concurs, pe 
primele locuri se află echipele Pro- 
gresul-București. și Știința-Timișoa- 
ra (ultima a constituit, prin jocurile 
de pînă acum, o plăcută surpriză 
pentru spectatori) singurele neîn
vinse. în urma lor se află echipele 
Rapid-București și Dinamo-Bucu- 
reșți cu cîte o înfrîngere.

Progresul, Rapid și Dinamo-Bucu
rești. sînt echipele cu cele mai mari 
șanse de a cîștiga titlul din anul 
acesta. ■

M. POPESCU

WASHINGTON 13 (Agerpres), — 
TASS transmite : La 12 mai, la Casa 
Albă a avut loc o consfătuire a 
președintelui Kennedy cu conducă
tori politici și militari ai țării în 
problema situației din Asia de sud- 
est. în afară de președinte, la con
sfătuire au luat parte vicepreședin
tele S.U.A., L. Johnson, secretarul 
de stat D. Rusk, ministrul de război 
R. McNamara, președintele Comite
tului mixt al șefilor de state majore 
din S.U.A., generalul L. Lemnitzer, 
secretarul de stat adjunct G. Bal), 
secretarul de stat adjunct pentru 
problemele Extremului Orient, A. 
Harriman, consilierul militar perso
nal al președintelui, generalul M. 
Taylor.

După consfătuirea de la Casa 
Albă s-a anunțat că președintele 
Kennedy a ordonat începerea pre
gătirilor pe pămînt, în aer și pe 
mare în vederea unei eventuale in
tervenții militare americane în Asia 
de sud-est în cazul cînd situația din 
Laos se va înrăutăți — relatează

> o a---- - 1

corespondentul din Washington al 
agenției United Press International.

Președintele Kennedy a ordonat, 
de asemenea, luarea de măsuri în 
vederea trimiterii personalului și 
armamentului suplimentar din Sta
tele Unite în partea de vest a Ocea
nului Pacific. Cu o zi înainte, o 
escadrilă cu o destinație specială a 
flotei a 7-a, purtînd la bord pușcași 
ai marinei militare, a ieșit în larg 
de la o bază din Filipine. Persoane 
oficiale au declarat că alte nave 
sînt gata pentru a ieși în larg și că 
unităților de parașutiști aeropurtate 
din Okinawa și din S.U.A. li s-a or
donat să se afle în stare de alarmă.

Toate aceste măsuri sînt 
să salveze clica reacționară 
Boun Oum—Fumi Nosavan, 
dat un faliment total și care
multe luni zădărnicește toate încer
cările de a se ajunge la un acord 
cu privire la formarea unui guvern 
neutru al Laosului
ticipe reprezentanți ai forțelor pa
triotice din țară.

menite 
a lui 

care a 
de mai

la •.care să par-

Un concurs care a descoperit talente noi
Pregătirile pugilișfilor

fi auzite 
zqomotu- 

de mo- 
fost de 
greșit a-

1

© Boxerii bucureșteni și-au inten
sificat pregătirile în vederea reuniu
nilor zonale (6—9 iunie) ale cam
pionatelor republicane care vor avea 
loc în 8 orașe ale țării. Cu prilejul 
galei de sîmbătă seara din Capitală, 
dintre echipele cluburilor Dinamo 
și Rapid, dinamovistul L. Ambruș 
a obținut o victorie dificilă la puncte 
în fața lui Davidescu. Dintre princi
palii protagoniști ai acestei reuniuni 
o bună pregătire au dovedit S. Cră
ciun (Dinamo), Fl. Paraschiv (Dina
mo), Tănase Pintilie (Dinamo) și R 
Pătruț (Rapid). Finalele campiona
telor se vor desfășura la București

în cadrul a 6 reuniuni (22 iunie 
1 iulie).

© Membrii echipei de box a R. 
Romîne își continuă pregătirile 
vederea celei de a 3-a ediții a „Cu
pei orașelor balcanice", care va avea 
loc între 24 și 27 mai la Sofia. Cele 
două ediții anterioare au fost cîști- 
gate de pugiliștii romîni. Din lot fac 
parte C. Ciucă, N. Puiu, C. Gheor
ghiu, I. Dinu, I. Mihalik, V. Neagu, 
C. Anton, V. Badea, I. Monea, M. 
Nicolau, V. Mariuțan, M. Ghior- 
ghioni și alții. In cursul acestei săp- 
tămîni ei vor evolua în compania 
echipelor Progresul și Dinamo.

I si cite v a rî n <1 ;wr i
„Cupa Sportul popular” la ciclism, 

competiție desfășurată în două etape, a 
fost cîștigată de tînărul alergător Si- 
mion Mihălțeanu (Olimpia București) 
care a parcurs 200 de km în 4h56’10”. 
Pe locul doi s-a clasat Ion Ardeleanu 
(Steaua) 4h56’17”, urmat de C. Baciu 
(Olimpia) și M. Voinea (Dinamo) cu ace
lași timp.

*

Meciul de fotbal dintre selecționata 
cluburilor din U.R.S.S. și formația bra
ziliană Gremio s-a terminat cu scorul de 
3—0 (2—0) în favoarea jucătorilor sovie
tici. Golurile au 
(2) și Kanevski.

fost marcate de Ivanov

★
deschidere a sezonuluiConcursul de 

atletic la Moscova a fost marcat de un 
rezultat bun obținut de tînăra sportivă 
Galina Kostenko, câștigătoarea probei de 
săritură in înălțime cu 1,74 m. Este cea 
mai bună performanță europeană a se
zonului și nou record al orașului Mos
cova. Vechiul record era de 1,73 m și 
aparținea din 1954 Alexandrei Ciudina. 
Alte rezultate : 400 m femei, Dimitrieva 
55”7/10 ; 1.500 m : Simbirțev 3’50”3/10 ; 
400 m bărbați : Sveretov 48”2/10.

★
Competiția internațională masculină de 

floretă de la Como (Italia) a fost cîșți- 
gată de echipa Franței. în finală, scri- 
merii francezi au învins cu scorul de 
14—11 echipa Italiei.

★
în cadrul Cupei Europei centrale la 

fotbal, echipa Juventus Torino a dispus 
cu scorul de 4—1 (1—1) de Dinamo Za
greb <

P. 
în

Echipa Universității din Oregon 
(S.U.A.) a stabilit un nou record al lu
mii în proba de ștafetă 4x1 milă cu pri
lejul concursului atletic desfășurat la 
Fresno. Această echipă a realizat timpul 
de 16’08”9/10 corectînd cu 14”9/10 ve
chiul record deținut de echipa Noii Zee- 
lande.

antrenamentele în ve- 
final al campionatului 
de fotbal a Braziliei a 
selecționata Țării Gali- 

■1

Continuîndu-și 
derea turneului 
mondial, echipa 
jucat la Rio cu 
lor de care a dispus cu scorul de 3- 
(2—0) prin punctele marcate de Garrincha, 
Coutinho și Rele. Brazilienii au jucat în 
ultimele 15 minute în 10 oameni, 
două echipe se vor întîlni din 
miercuri la Sao Paolo.

★
„Cupa Franței” Ia fotbal a fost 

gată de echipa St. Etienne care a învins 
cu 1—0 (0—0) pe F.C. Nancy.

(Agerpres)

PRONOSPORT
Concursul nr. 19 din 13 mai

Știința Timișoara—Petrolul
Steagul Roșu—Dinamo Bacău 
Steaua—Minerul
Rapid—Dinamo Pitești
U.T. A.—Progresul
Jiul—Dinamo București
Farul—Tractorul Brașov
Dinamo Galați—Poiana
Mureșul—Industria Sîrmel
C.S.M. Mediaș—C.S.M. Reșița 
Crlșana—Vagonul Arad
Chimia Făgăraș—O.S.O. Craiova
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cîști-
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Cel de-al doilea concurs inter
național „P. I. Ceaikovski" s-a 
transformat într-o m.are întrecere 
a tinerilor muzicieni — interpreți 
ai zilelor noastre. Trimișii a peste 
30 de țări și-au demonstrat arta 
lor pe estrada concursului de la 
Moscova.

Timp de mai bine de o lună, 
milioane de amatori ai muzicii din 
țara noastră și de peste hotare 
au urmărit, cu interes și emoție 
■justificate, desfășurarea- concursu
lui la care ău participat pianiști, 
■violoniști șl- violo-nceliști. Printre 
cei sosiți la concurs erau, deși ti
neri, muzicieni cu experiență, cu- 
noscuți în cercurile largi ale opi
niei publice. Mulți dintre ei au fost 
însă nevoiți să dea întîietâte unor 
interpreți mai tineri, necunoscuți 
încă. Ceea ce ne îndreptățește să 
afirmăm că descoperirea de ta
lente noi a devenit o tradiție a 
concursului ~ 
rindu-i o însemnătate deosebită.

Vorbind de tinerii concurenți, 
putem spune că fiecare în parte 
s-a străduit să-și încerce forțele la 
Moscova, în prim-ul rînd, pentru 
că succesul la o asemenea între
cere de răspundere înseamnă pen
tru concurent accesul pe cele mai 
bune estrade de concert din lume. 
Primul concurs „P. I. Ceaikovski" 
de acum patru ani este o mărtu
rie elocventă în acest sens.

Programul concursului nostru a 
fost extrem de bogat și dificil pen
tru toți participanții — pianiști, 
violoniști și violonceliști. în fața 
juriului internațional, de o excep
țională autoritate, s-au produs nu 
numai reprezentanți ai unor po
poare diferite dar și ai multor școli 
interpretative. în timpul concursu
lui au fost audiate multe lucrări 
variate și foarte bune. Au precum
pănit operele genialului Ceai
kovski, lucrările remarcabile ale 
unor compozitori renumiți din di
verse țări și diferite epoci. Perso
nal, am fost înaintat de marele in
teres față de lucrările compozito
rilor sovietici manifestat de tinerii 
muzicieni, care le-au inclus în re-

DMITRI ȘOSTAKOVICI 
artist al poporului al U.R.S.S., 

președintele 
Comitetului de organizare 

a celui de-al II-lea concurs 
internațional „P. I. Ceaikovski”

pertoriul lor. Totodată, auditorii 
au putut face cunoștință cu o sea
mă de lucrări interesante ale com
pozitorilor străini contemporani. 
Cred că această varietate este 
elocventă în sensul caracterului 
internațional al concursului nos
tru, ceea ce contribuie la schim
bul cultural între popoare, le a- 
jută să se cunoască mai bine.

Putem afirma cu tărie că nivelul 
general al tinerilor concurenți a 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,

„Ceaikovski“, confe- Articol scris 
pentru „Scinteia"

'■iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiuiiiiu-

fost foarte ridicat. Firește, în a- 
ceste condiții rezultatele nu au 
putut fi prevăzute pînă în ultima 
zi a etapei a III-a a concursului 
dintre pianiști, violoniști și violon- 
celiști, iar juriului nu i-a fost prea 
ușor să indice pe cei mai buni 
concurenți. Toate acestea ne 
bucură deoarece dovedesc crește
rea evidentă a culturii 
interpretative nu numai în 
Sovietică, dar și în multe

Am o mare plăcere , să 
mele tinerilor concurenți 
cu medalia de aur : pianiștii Vla
dimir Așkenazi (U R.S.S.) și John 
Ogdon (Marea Britanie), violonis
tul Boris Gutnikov (U.R.S.S.), vio 
loncelista Natalia Șahovșkaic 
(U.R.S.S.) Printre laureații și pre 
mianții concursului întîlnim numele 
unor tineri din numeroase țări 
din U.R.S.S. și S.U.A., R.P. Chineză 
și Anglia, Japonia și Ungaria, 
Franța și Israel, Cehoslovacia și 
Finlanda, Canada și R.F.G. Toți 
sînt tineri deosebit de talentați.

Aș vrea să adaug că, incontes
tabil, concursul de la Moscova a 
fost pentru toți tinerii, interpreți o 
bună școală do creație, o verifi
care a măiestriei și maturității lor. 
La urma urmelor nu este atît de 
important cine a ocupat primul sau 
următoarele locuri. Sînt profund 
convins că mulți dintre tinerii in
terpreți care au suferit o „întrîn- 
gere" în această competiție deo
sebit de serioasă se vor mai evi
denția și vom fi bucuroși să au
zim despre succesele lor viitoare.

Talentele descoperite și a căror 
celebritate a început în cadrul 
concursului de la Moscova au fost 
atît de numeroase și variate îneît, 
așa cum a spus renumitul violo
nist american Iozsef Szigeti, pînă 
și interpreții cu experiență au avut 
de învățat de la ele. Ceea ce sub
liniază o dată mai mult că acest 
concurs a fost o minunată școală 
de creație.

Vreau să menționez atmosfera 
de prietenie și interes comun care 
a unit pe toți concurenții și ju
riul concursului. Deși vorbeau 
limbi diferite, îi înrudea dra
gostea fierbinte pentru arta lor, 
pentru muzică. Iar limbajul uma
nismului ajută la găsirea drumu- 

—1 scurt spre inimile oa-

muzical- 
Uniunea 
alts țâri, 
citez nu- 

distinși

lui celui mai 
menilor.

Concursul 
fost pentru 
cipanți nu 
ție, dar și

de la Moscova a 
tinerii 

numai 
o adevărată sărbă

toare. între concurenți s-a înche
gat o prietenie adevărată, au avut 
loc întîlniri de creație, s-au orga
nizat excursii comune. Cît e de 
bine cînd se împrietenesc și se 
înțeleg oameilii de artă din dife
rite colțuri ale planetei noastre !

Urăm tinerilor muzicieni suocese 
mari în activitatea lor creatoare, 
inspirată. _ Nu există fericire mai 
mare decîț să aduci oamenilor 
bucurie prin arta ta. Sînt încre
dințat că tinerii mei prieteni își 
vor consacra gîndurile și inspira
ția slujirii artei dragi, în numele 
păcii pe pămînt.

săi pârti
ei competi-

x
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• Grevă periată în semn de 
o Mișcare de solidaritate

BONN 13 (Agerpres). — Ultimele 
zile ale acestei săptămîni s-au ca
racterizat prin noi acțiuni ale adver
sarilor vest-germani ai înarmării 
atomice împotriva seriei de expe
riențe cu bombe nucleare americane.

La 12 mai, la chemarea „Asociației 
germane pentru pace“ și a altor or
ganizații, sute de adversari ai expe
riențelor atomice s-au adunat în 
două cartiere ale Bonn-ului și, în
colonați, purtînd drapele și pancarte, 
s-au îndreptat spre Mehlem, care se 
află la cîțiva kilometri de Bonn. Aici, 
în apropiere de clădirea ambasadei 
americane, a avut ioc un miting care 
s-a desfășurat sub lozincile : „Nici 
un fel de experiențe nucleare !”, „Nu 
uitați Hiroșima ”, „Pentru dezarmare 
generală 1”. Poliția de la Bonn a in
terzis participanților la demonstrație 
să cînte cîntece antimilitariste. De 
asemenea mi s-a permis demonstran
ților să treacă pe străzile din centrul 
capitalei vest-germane. Multe pan
carte au fost confiscate de poliție.

Poliția nu a permis delegației 
participanților la demonstrație să 
remită ambasadorului american o re
zoluție în care se cerea să se pună 
capăt experiențelor atomice. S-a 
hotărît' ca rezoluția de protest să fie

expediată
S.U.A.

prin poștă ambasadei

★

13 (Agerpres). — TASS 
La Stuttgart (R.F.G.) și-a

Apelul tinerilor Janeți

COPENHAGA 13 (Agerpres).. — 
In Danemarca continuă protestele 
împotriva experiențelor în atmo
sferă cu arma atomică efectuate de 
Statele Unite. Ziarele relatează că 
Uniunea tineretului social-democrat 
din Danemarca și organizația de 
tineret „Fried Forum” au dat publi
cității un apel în care protestează 
cu hotărîre împotriva reluării ex
periențelor nucleare în atmosferă 
de către 
du-le ca 
nirii.

Statele Unite, considerîn- 
o crimă

BERLIN 
transmite : 
încheiat lucrările conferința tinere
tului din Sindicatul muncitorilor me
talurgiști, cel mai mare sindicat 
vest-german. Participanții la confe
rință, reprezentînd 300.000 de tineri 
muncitori din industria metalurgică 
și de prelucrare a metalelor din 
R. F. Germană, s-au pronunțat în 
unanimitate împotriva înarmării ato
mice a Germaniei occidentale și a 
legislației excepționale antidemo
cratice pe care o pregătește guver
nul de Ia Bonn. Numeroși delegați 
care au luat cuvîntul au condamnat 
prelungirea termenului serviciului 
militar și au luat poziție împotriva 
limitării drepturilor politice ale ti
neretului.

Otto Brenner, președintele Sindi
catului muncitorilor metalurgiști din 
R. F. Germană, luînd cuvîntul la 
conferință, a condamnat cu hofărîre 
intenția liderilor de dreapta ai Uniu
nii sindicatelor vest-germane de a 
limita drepturile unor sindicate prin 
modificarea statutului. „Neutralita
tea politică, echivalentă cu renun
țarea la viața politică, a declarat în 
continuare Brenner) nu poate ii ac
ceptată de sindicate".

Vorbitorul s-a : pronunțat, de ase
menea, pentru dezarmarea generală 
și totală controldtă,.’pentru încetarea 
imediată a1 experiențelor nucleare și 
distrugerea stocurilor de arme ato
mice. Credem, a spus el, că aportul 
Germaniei occidentale la menținerea 
păcii trebuie să constea nu în for
marea a numeroase divizii și înzes
trarea lor cu mijloace moderne de 
exterminare, ci, în primul rînd, în 
făurirea unei orînduiri sociale pro
gresiste. Președintele Sindicatului 
muncitorilor metalurgiști a arătat în 
continuare că este necesar să se 
stăruie pentru obținerea înțelegerii 
reciproce dintre Est și Vest.

-------------09 O-------------

Recenta sesiune a Consiliului N.A.T.O. a re
levat, din nou, riscurile și poverile ' impuse de 
politica agresivă a coaliției atlantice țărilor 
mici

Protestul oamenilor 
de știinfă japonezi

TOKIO 13 (Agerpres). — Asociația 
organizațiilor oamenilor de știință /geo
grafi, geologi, vulcanologi din Japonia 
a protestat împotriva experiențelor 
nucleare efectuate de S.U.A.

în declarația adoptată la ședința a- 
nuală care a avut loc la Tokio, aso
ciația subliniază că progresul în teh- 
nics detectării exploziilor nucleare 
permite în principiu ca în momentul 
de față să se precizeze orice gen de 
experiențe nucleare.

Participanții la ședință au sprijinit pe 
deplin protestul împotriva experiențe
lor nucleare și apelul la dezarmare 
generală și totală lansat de oamenii 
de știință japonezi care lucrează 
domeniul fizicii nucleare.

Gaitskell huiduit...

în

LONDRA 13 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția United Press 
International, liderul Partidului la
burist englez, Hugh Gaitskell, a fost 
huiduit ia 12 mai în orașul Leeds 
de un grup de demonstranți care 
protestau împotriva experiențelor 
nucleare ale S.U.A. După cum se 
știe, în cursul recentei sale vizite 
în S.U.A., Gaitskell și-a afirmat spri
jinul față de hotărîrea S.U.A. de a 
efectua experiențe nucleare. Potrivit 
agenției, demonstranții, care purtau 
pancarte pe care erau scrise lozinci 
împotriva experimentării armei nu
cleare, au strigat liderului laburist : 
„Afară cu Gaitskell, sprijinitorul 
bombelor nucleare".

MADRID 13 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relevă că lupta gre
vistă ia amploare în principalele 
centre industriale ale Spaniei. în 
provincia Biscaya se află în 
grevă 45.000 de muncitori. 10.000 de 
mineri din Asturia continuă greva, 
în ciuda promisiunilor autorităților 
franchiste că Ie vor satisface xe- 
venrUeărilei-.- ... —?

. Potrivit agenției France Presse, la 
Barcelona, Madrid și Valencia con
tinuă să circule manifeste chemîr.d 
la grevă generală. în Catalonia, 
oamenii muncii au declarat că vor 
înceta lucrul în cursul zilei de luni 
dacă nu li se vor satisface revendi
cările de mărire a salariilor.

în cursul zilei de sîmbătă, poliția 
franchistă a continuat arestările în 
rindul greviștilor. Agenția France 
Presse arată că poliția a arestat 15 
muncitori de la . întreprinderile de 
construcții de vagoane și locomo
tive din Barcelona. în semn de soli
daritate cu cei arestați, muncitorii 
și funcționarii acestei întreprinderi 
au declarat o grevă perlată.

în provinciile Leon și Ciudad 
Real, anunță agenția France Presse, 
poliția a operat numeroase arestări. 
După demonstrațiile studențești de 
la 10 mai, poliția a pătruns în aula 
Facultății din Barcelona, arestînd 
17 persoane.

în întreaga lume crește solidari
tatea cu lupta oamenilor muncii 
spanioli. La chemgrea organizațiilor 
democratice de tineret și studențești 
din Belgia, la 12 mai a avut loc la 
Bruxelles o mare demonstrație de 
solidaritate cu lupta oamenilor 
muncii spanioli.

Metalurgiști! belgieni au hotărît
.... — — - -

proîest împoSrîva arestărilor 
în Franța, Italia și Belgia
să strîngă suma de 300.000 de franci 
pentru fondul de ajutorare a gre- 

, viștiior spanioli și a familiilor lor.
Din inițiativa docherilor din Ge

nova, Confederația Generală a Mun
cii din Italia a hotăiît boicotarea 
navelor spaniole care intră în por
turile italiene.

O delegație a Biroului Uniunii fe
meilor franceze a remis ambasadei 
Spaniei la Paris un protest împo
triva reprimării de către autoritățile 
franchiste a mișcărilor revendica
tive ale oamenilor muncii din Spa
nia. Federația muncitorilor din con
strucții și Federația metalurgiștilor 
din Franța au salutat într-o decla
rație comună lupta oamenilor mun
cii din Spania și au chemat organi
zațiile lor locale să-și aducă con
tribuția la fondul de ajutorare a 
.acestora.
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atlantice 
ce fac parte din ea. (Ziarele).

Președintele Partidului Comunist 
Spania, Dolores Ibarruri, semnează 
ziarul ,,Pravda" un articol în care 
levă importanta marilor acțiuni gre
viste ale muncitorilor spanioli. In ar
ticol se arată printre altele :

Prin lupta ei, Asturia a adresat o 
chemare către. conștiința Spaniei. Și 
Spania a răspuns cu curaj și hofărîre...

Spania 
fot ceea 
demn în 
Asturia.

Aceasta , 
simbolul poporului și al patriei care 
nu mai vrea să trăiască încătușată în 
lanțurile franchismului. Simbolul Spa
niei care refuză să mai trăiască în
genuncheată, al Spaniei care tinde să 
recîșfige demnitatea ei națională și 
măreția poporului în condițiile unei 
orînduiri echitabile, libere și demo
cratice.

Intelectualitatea spaniolă, ca răs
puns la chemarea Asturiei luptătoare, 
reînvie cele mai bune tradiții ale 
sale.

Patriarhul literaturii spaniole, cerce
tătorul cu renume mondial al Cidu- 
lui, președintele Academiei de 
lingvistică, Menéndez Pidal, s-a făcut 
ecoul glasurilor care răsună din adîn- 
cul minelor, din fabrici și uzine, din 
sălile universităților, al glasurilor ce 
se ridică deasupra pămînfurilor Spa-
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Aspect de la Conferința mesei rotunde Est-Vest, care și-a desfă
șurat lucrările la Bruxelles. Conferința a tras concluzii pozitive privind 
posibilitatea asigurării păcii, destinderii și coexistenței pașnice între 
toate țările lumii.

Militari din trupele rebele, înarmați cu automafe americane, parașutați într-un raion din Laos.
tot ce le trebuie" — .scrie revista „NEW YORK TIMES MAGAZINE”. Armamentul și dolarii americani nu 
ajută însă clicii rebele să sugrume libertatea poporului laoțian.

Un articol al tovarășei 
DOLORES IBARRUR!

După înăbușirea răscoalei de la Carupano, regimul dictatorului 
Betancourt din Venezuela a dezlănțuit un val de represiuni împotriva 
forțelor patriotice. în fotografie : Marinari din garnizoana răsculată, duși 
spre un

masă în lupta împotriva dușmanului și 
care generează spiritul de sacrificiu 
în rîndurile oamenilor simpli.

Spania renaște din sînge și cenușă. 
Și renaște într-un chip nou, cu o 
conștiință nouă. Solidaritatea cu acei 
care luptă, care exprimă speranțele 
tuturor oamenilor muncii spanioli 
constituie o mărturie elocventă a 
acestei renașteri a Spaniei purificate 
în suferințe și dureri.

Fie ca înțelegerea stabilită în a- 
ceste zile care au zguduit crunt teme
liile dictaturii să nu fie nimicită. Fie 
ca solidaritatea omenească, născută 
în lupta cruntă a celor mai buni pen
tru pîine și dreptate, să fie începutul 
înțelegerii reciproce 
care tinde Spania, 
poporul și fără de care nu 
sibil nici să se pună capăt 
și nici să se instaureze o 
trainică și echitabilă în țara

Pentru Asturia și pentru Spania, 
penfru toți cei înfometați și însetați 

să creăm o 
tuturor ce- 
înfr-o țară 
fericită. Să 
să distrugă 
al franchis- 

Spaniei drum 
unei vieți pașnice

penfru că Asturia este astăzi

muncii, culturii și științei, 
ce este mai nobil și mai 
țara noastră se numește

Sifuîndu-se în fruntea celor mai

m S-u-A'

Noul președinte al Indiei
a depus jurămîntulî a

de pîine și dreptate 
unitate activă de luptă a 
lor care vor să trăiască 
liberă, înfloritoare și 
creăm o armă capabilă 
din temelii edificiul odios 
mului și să deschidă 
spre instaurarea
înăuntrul țării, spre securitate și in
dependență națională.

naționale spre 
spre care tinde 

este po- 
diefaturii 
orînduire 
noastră.

niei.
remarcabili reprezentanți ai literaturii, 
teatrului, politicii, Menéndez Pidal, 
cu sprijinul tacit a mii de reprezen
tanți cinstiți ai intelectualității, cere 
dictaturii să pună capăt fărădelegilor, 
cere respectarea omului și a dreptății.

Spania a pornit la drum și pe calea 
ei spre ziua de mîine, ce se naște 
din lupta de astăzi, se înfîlnesc și 
pășesc alături oameni și forțe politice 
care ieri mai erau dezbinate și chiar 
ostile. Pe aceștia îi apropie, dacă nu 
comunitatea de păreri, atunci identi
tatea de năzuințe născută din împo
trivirea comună față de fot ce este 
odios, anti-spaniol, fot ce reprezintă 
dictatura franchisfă.

Refacerea lentă a forțelor a înșelat 
pe /călăii care socoteau că, odată cu 
cei care și-au dat viața, au fost în- 
mormînfafe și năzuințele spre drep
tate ale tuturor celor care au supra
viețuit calamității franchiste... Poți să 
omori un om sau milioane de oameni, 
dar nu poți să omori un popor și nici 
să înmormîntezi pe vecie ideile care 
constituie esența vieții acestui popor, 
ideile care îl însuflețesc la eroism în
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DOLARUL (către „micii aliați") : 
Voi aveți misiunea de onoare de 
a mă redresa prin... sporirea achi
zițiilor de armament american !...

(Desen de V. TIMOC)
------ OoO------

f WASHINGTON 13 (Agerpres). — J 
f Scandalul în care este implicat mi- J 
( lionarul american Billie Sol Estes, j 
l____ i r-les înllitantA în rîn- II acuzat de trafic de influență în rîn- J 
f durile cercurilor oficiale de la 
(Washington, fraude în gestiunea } 
f uzinelor sale de îngrășăminte chi- I 
I. mice și realizarea de profituri ilegale j 
! de pe urma creditelor acordate în ) 
f cadrul programului federal de spri- j 
( jinire a prețurilor agricole, a cunos- j 
( cuf la 12 mai elemente noi. După J 
( . ■, * rr n I-.... P U^llo- !
(

I
J
J

[ cum transmite A.F.P., Jerry R. Holle- j 
( man, secretar adjunct al ministrului I 
' muncii al S.U.A., și-a prezentat j 
( demisia președintelui Kennedy după / 
j ce a recunoscui w a /j<..... „dar j
( în bani din partea lui Estes. în scri- 
f soarea de demisie, Holleman a ară- j 
I tat că a fost unul dintre cunoscuții I 
f* *..!•«. î —. t mm 11! • z*4 I n T O Y AC 1 j

I 
I 
J 
J 

- .1 

( agenției Reuter relatează că, deși J 
r rioiieman esie pinna persoana of: j 
( cială din guvernul S.U.A. care a j 
I demisionat, s-a aflat că alte două j 
( personalități guvernamentale și-au j 
j părăsit posturile, iar cazul unei a j 
I treia persoane se află în cercetare, j

f -- , .
f ce a recunoscut că a primit un
( în bani din partea lui Estes. în seri- I
( soarea de demisie, Holleman a ară-

( infimi ai milionarului • din Texas și 
I atunci cînd acesta s-a oferit să-l
( ajute cu bani, el nu a refuzat.
( Referindu-se la acest scandal, co- j 

respondentul din Washington al j

I Holleman este prima persoană ofi- j 
( cială din guvernul S.U.A. care a

( personalități guvernamentale

DELHI. La 13 mai, la Delhi a a- 
vut loc ceremonia festivă a depu
nerii jurămîntuiui de către noul 
președinte al Republicii India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan. începînd 
de la 13 mai, noul președinte al 
Republicii și-a luat în primire func
ția în mod oficial.

în timpul ceremoniei, Sarvapalli 
Radhakrishnan și fostul președinte 
al Indiei, dr. R. Prasad, au ținut 
scurte cuvîntări. Noul președinte a 
înmînat lui R. Prasad ordinul 
„Bharat Ratna” — cea mai înaltă 
distincție a Republicii India.

în același timp, la ceremonie a 
depus jurămîntul noul vicepreședin
te al Republicii India, Zakir Husein.

MOSCOVA. Academicianul Vladi
mir Enghelhardt a declarat la o șe
dință a Prezidiului Academiei de 
Științe a Ù.R.S.S. că problema sin
tezei moleculei de proteină poate fi 
considerată în prezent rezolvată în 
principiu. Oamenii de știință sovie
tici au realizat sinteza unor poli
meri a căror structură este identică 
cu structura proteinei naturale.

LONDRA. Luînd cuvîntul la In
verness, la ședința de închidere a 
conferinței anuale a Asociației con
servatorilor scoțieni, primul minis
tru Macmillan a abordat o serie de 
probleme ale politicii externe și in
terne. în ceea ce privește relațiile 
Angliei cu. țările Commonwealthului, 
deși Macmillan a proclamat că „dacă 
va fi nevoie să alegem între Europa 
și Commonwealth, vom prefera Com-

monwealthul”, el a cautat sa dove
dească că „o Anglie prosperă în 
Europa... va dispune fără îndoială 
de mai multe posibilități de a ajuta 
Commonwealthul decît o Anglie 
care concurează ,pe picior de inega
litate, în stare de izolare, cu tarifele 
„pieței comune”.

NEW YORK. Lupta poporului din 
Mozambic a intrat într-o etapă ho- 
tărîtoare. „Noi vom continua lupta 
noastră pînă cînd Mozambicul va 
deveni liber”, a declarat A. K. 
Gwambe, președintele partidului 
„Uniunea națională democratică din 
Mozambic”. El a adresat un apel 
Comitetului O.N.U. pentru cerceta
rea situației din coloniile portugheze.

MOSCOVA. Comitetul organizații
lor de tineret din U.R.S.S. a dat 
publicității o declarație în care își ex
primă solidaritatea frățească cu toți ti
nerii și tinerele din Spania care iau 
parte activă la puternica mișcare gre
vistă care a cuprins numeroase regiuni 
industriale din țară.

Manifestații anticolonialiste

însoțesc, aeroportul era păzit de im
portante forțe de poliție.

LONDRA. Comentatorul diploma
tic al săptămînalului „World News” 
scrie că toate simptomele arată că 
intervenția militară americană în 
Vietnamul de sud, care își propune 
sprijinirea dictaturii reacționare a 
lui Ngo Dinh Diem, se va lărgi și 
mai mult în lunile care vin. „în 
calitate de copreședinte al Confe
rinței de la Geneva pentru Indo
china, scrie comentatorul, Anglia 
poartă o deosebită răspundere pen
tru situația din această țară mar
tiră”.

rabend”, potrivit carora in prezent 
au loc peste 200.000 de procese po
litice, în care sînt implicate peste 
500.000 de persoane — fie muncitori 
care luptă pentru revendicările lor, 
fie adversari ai înarmării atomice.

BRUXELLES. La 11’’mai, la mi
nele carbonifere din apropiere de 
Charleroi, la o adîncime de 950 de 
metri, a avut loc o surpare în urma 
căreia opt mineri au rămas îngro- 
pați. Doi dintre aceștia au reușit să 
fie salvați. Lucrările pentru salva
rea celorlalți continuă.

lagăr de internare.
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La Londra a avut loc o demonstrație a Infirmierelor engleze 
sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea salariilor.

la Salisbury

SALISBURY. — „Jos Federația”, 
„Ați venit aici ca să apărați inte
resele rasiștilor albi 1“ — cu aceste 
strigăte de protest l>a întîmpinat 
populația africană din Federația 
Rhodesiei și Nyassalandului pe 
Butler, ministrul de interne al An
gliei, cînd a sosit la Salisbury — 
capitala Rhodesiei de sud. La sosirea 
lui. Butler și a persoanelor care îl

NEW YORK. Ziarul „Washington 
Post and Times Herald" a anunțat 
că o organizație militară anticubană 
și-a stabilit cartierul general în orașul 
Miami și are printre conducătorii 
ei un cetățean nord-american, Car
los Pertierra. în prezent, mercenarii 
recruțați se pregătesc pentru a pu
tea efectua debarcări și lansări de 
parașutiști pe teritoriul Cubei. Po- 

’ trivit relatărilor agenției Prensa La
tina, organizația „Mișcarea pentru 
eliberarea Republicii Dominicane" a 

' anunțat că se efectuează pregătiri 
de invadare a Cubei și pe teritoriul 
Republicii Dominicane.

PARIS. Agenția „Union Française 
D’Information" a publicat un articol 
al abatelui Jean Boulier, intitulat 
„Procese scandaloase în Germania 
de la Bonn". în articol sînt citate 
date din revista vest-germană „Feie-

i

PARIS 13 (Agerpres). — Datorită 
situației încordate din numeroase 
orașe algeriene provocată de acti
vitatea criminală a bandiților din 
O.A.S., Organul executiv provizo
riu a. luat o serie de hotărîri. Pentru 
menținerea ordinei în orașul Alger 
„forțele locale" de poliție vor fi 
sporite pînă la 15.000 de persoane, 
în Oran vor fi trimise încă 15 ba
talioane de pușcași algerieni. S-a 
hotărît, de asemenea, formarea unor 
noi unități de poliție.

Se prevede că la nevoie vor fi 
complet izolate cartierele locuite de 
europeni și vor fi constituite în car
tierele locuite de algerieni grupuri 
de autoapărare.

Organul executiv provizoriu a ho-

tărît, de asemenea, ca referendu
mul în problema autodeterminării 
Algeriei să aibă loc la 1 iulie.
.___________k.--------------------~~

'ALGER 13 (Agerpres). — Aten
tatele ultracolonialiste din princi
palele orașe algeriene au continuat 
și îA cursul zilei de sîmbătă. Potri
vit agenției France Presse, ca ur
mare a atentatelor ultracolonialiste 
au fost uciși 11 algerieni, iar alți 20 
au fost răniți. La Alger și împreju
rimi, ca urmare a celor 17 atentate, 
s-au înregistrat 8 morți și 15 răniți.

La Bone, O.A.S.-iștii au aruncat

în'

t

Uno grenadă înt.r-uri automobil, 
arab a fost ucis, iar alți 6 răniți.

La Alger, împotriva unei patrule 
de jandarmi, ultracolonialiștii au 
tras două rafale cu arme automate. 
Tot Ia Alger, în după-amiaza ace
leiași zile, au avut loc două explo
zii la centrul medical social și în 
fața casei unui arab.

Atentatele ultracolonialiste au 
continuat în cursul zilei de sîmbă
tă și în Franța. în apropiere de sa
tul Viaz, departamentul Hérault, în 
urma exploziei unei bombe a fost 
distrusă linia de cale ferată și s-a 
produs deraierea unui tren de pa
sageri.
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