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Beneficiile 
important al planului

Colectivele de muncitori și teh
nicieni din uzine, schele petro
liere, mine, de pe șantierele de 
construcții acordă o atenție tot mai 
mare îmbunătățirii activității eco- 
nomice-financiare a întreprinderi
lor. Obținerea unor economii cît mai 
însemnate la prețul de cost, reali
zarea beneficiilor planificate, pre
cum și sporirea lor continuă au de
venit, alături de îmbunătățirea cali
tății produselor, obiective pricipale 
ale întrecerii socialiste. E și firesc, 
deoarece planul de beneficii consti
tuie, după cum se știe, un indica
tor care reflectă în mod sintetic ca
litatea întregii munci desfășurate de 
colectivul unei întreprinderi.

în perioada care s-a scurs de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
multe întreprinderi nu numai că 
și-au realizat beneficiile planificate, 
dar au obținut și însemnate bene
ficii suplimentare. Colectivul tînă- 
rului combinat chimic de la Onești, 
bunăoară, a reușit să dea, pe pri
mul trimestru al anului, beneficii 
suplimentare de peste 10 milioane 
lei. La baza acestui succes au stat 
munca rodnică a întregului colec
tiv pentru îndeplinirea ritmică a 
planului de producție, realizarea 
sortimentelor planificate, grija lui 
pentru gospodărirea cît mai rațio
nală a fondurilor materiale și bă
nești.

Rezultate bune s-au obținut în 
special în întreprinderile unde lupta 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor a fost strîns le
gată de economisirea materiilor pri
me și materialelor, de reducerea 
prețului de cost. Muncitorii și teh
nicienii fabricii de geamuri din 
Tîrnăveni au produs în plus, în pri
mele 4 luni ale anului, însemnate 
cantități de geamuri și sticlărie ; din 
întreaga producție realizată în a- 
ceastă perioadă, mal' mult de 81 la 
sută a fost de calitatea I ; econo
miile realizate pe trimestrul I Jâ 
prețul de cost se ridică la peste 
470.000 lei. în acest fel colectivul 
fabricii a putut să verse la buget 
1.188.000 lei beneficii în plus.

Realizările obținute în aceste în-i 
treprinderi, ca și în multe altele, 
dovedesc că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii înțeleg în mai mare mă
sură că important este nu numai vo
lumul producției, ci și costul ei. Ei 
se conving și mai mult că între volu
mul acumulărilor bănești pe care 
le realizează întreprinderile, dezvol
tarea economiei și ridicarea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii e- 
xistă o strînsă 
dezvoltare fiind 
cît acumulările 
mari ; obținînd
peste plan, fabricile și uzinele își 
măresc fondul întreprinderii — fond 
destinat nemijlocit ridicării condi
țiilor de viață ale salariaților.

Analizînd însă, la capătul celor 4 
luni care au trecut din acest an, 
activitatea unor întreprinderi, se 
pot constata o serie de deficiențe 
în realizarea planului de beneficii 
— dovadă că nu peste tot s-au luat 
măsuri eficiente în această direcție. 
Sînt colective de întreprinderi care 
și-au „uitat“ propriile angajamente 
luate în întrecere în legătură cu 
realizarea de beneficii peste plan. în 
asemenea întreprinderi s-a neglijat 
îndeosebi punerea în practică a mă
surilor menite
lizarea ritmică a sarcinilor de plan, 
buna gospodărire a materiei prime 
și materialelor, a fondurilor bănești,

_____

legătură, ritmul de 
cu atît mai înalt cu 

bănești sînt mai 
beneficii mai mari

să asigure rea-

îmbunătățirea calității produselor 
etc. La uzinele „Unio“ din Satu 
Mare, de pildă, s^a lucrat în unele 
luni din acest an în „asalt“. Acest 
„asalt“ s-a extins și în ceea ce pri
vește realizarea planului de livrări 
(în ultima decadă aici se finisează 
și se livrează circa 95 la sută din 
produse). Nelivrînd la timp unele 
produse, întreprinderea și-a creat o 
serie de greutăți financiare. De ase
menea, pentru întîrzierea vărsării la 
buget a acumulărilor cuvenite, ea a 
plătit penalizări. Toate acestea au 
făcut ca beneficiile întreprinderii 
să fie sub nivelul celor planificate. 
Lipsuri în această privință au exis
tat și în activitatea altor întreprin
deri — uzinele de vagoane din Arad, 
fabrica de confecții și tricotaje Bucu
rești — ceea ce a făcut ca ele să 
nu-și realizeze beneficiile planificate 
pe primele 4 luni ale anului în 
curs.

Experiența arată că fiecare între
prindere poate obține rezultate mai 
bune în realizarea de beneficii, că 
volumul acestora poate spori mult, 
dacă se muncește mai organizat, cu 
mai mult spirit gospodăresc. Pentru 
aceasta este necesar ca în întreprin
deri să se urmărească perse
verent aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice, modul de fo
losire a materiilor prime și ma
terialelor, gospodărirea fonduri
lor, încît cheltuielile pe unitatea de 
produs să fie cît mai mici. în fie
care fabrică, uzină, șantier etc. este 
necesar să fie luate în continuare 
măsuri care să ducă la eliminarea 
cheltuielilor neproductive, oricît de 
mici ar fi ele. Bine procedează acele 
întreprinderi care au introdus o evi
dență și un control strict asupra 
materiilor prime șl materialelor de 
la primirea lor și pînă la livrarea 
produsului finit. Se înlătură astfel 
risipa care nu se împacă de fel cu 
sarcinile privind creșterea benefi
ciilor. în același timp este indicat 
ca fiecare întreprindere să se apro
vizioneze numai cu strictul necesar 
producției, să evite formarea de 
stocuri supranormative.

Mult mai mult trebuie să se ocu
pe conducerile întreprinderilor de 
îmbunătățirea calității produselor 
— cale importantă de mărire a be
neficiilor. Produsele de bună cali
tate sînt căutate de beneficiari sau 
de publicul cumpărător, pot fi vîn- 
dute mai repede, întreprinderile res
pective recuperîndu-și într-un timp 
scurt contravaloarea lor.

Realizarea unor beneficii peste 
plan din ce în ce mai mari depinde 
de spiritul gospodăresc al întregului 
colectiv. Este greșit să se considere 
că aceasta este numai treaba con
tabililor sau a serviciului financiar, 
așa cum se mai întîmplă pe alocuri. 
Sporirea beneficiilor este în primul 
rînd rezultatul activității depuse 
nemijlocit în producția bunurilor 
materiale. De aceea, lupta pentru 
creșterea continuă a beneficiilor re
prezintă o sarcină permanentă a fie
cărui muncitor, tehnician și inginer, 
în același timp, în această direcție 
trebuie să-și îndrepte mai mult a- 
tenția și organizațiile de partid din 
întreprinderi și comitetele sindica
telor. Conducerile administrative ale 
întreprinderilor și organizațiile de 
partid sînt datoare să ia toate mă
surile care să asigure îndeplinirea 
ritmică a planului de producție, 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calității produselor și 
reducerea prețului de cost — căi si
gure de realizare a unor beneficii 
cît mai mari.

M IniDim mm
înainte am lucrat înlr-o institujie centrală din Bucu

rești. E adevărat că mergeam destul de des pe teren 
în muncă de îndrumare și control. Cu toate aces
tea, nu po> spune că îmi făceam meseria pentru care 
m-am pregătit și pe care am îndrăgit-o. Cînd s-a 
încheiat colectivizarea în întreaga țară, mi-am dat 
mai mult seama ce perspective minunate de activi
tate rodnică sînt deschise agronomului. N-am stat 
prea mult pe gînduri și la începutul acestei primă
veri, Ja tel ca multi alji ingineri agronomi, zooteh- 
nicieni și medici veterinari, am plecat să lucrez în- 
tr-o gospodărie colectivă.

Am fost repartizat la gospodăria colectivă din co
muna Crîngeni, raionul Drăgănești-Olt. Colectiviștii 
m-au primit cu multă încredere și se străduiesc să-mi 
creeze condifii cît mai bune de muncă și de viajă 
pentru a mă face să mă simt ,,ca acasă".

Gospodăria noastră este tînără, nici n-a împlinit 
un an, dar are mari perspective de dezvoltare.

Din prima zi am pornit la muncă hotărît să-i ajut 
pe colectiviști cu cunoștinfele mele să folosească din 
plin posibilitățile de sporire a producției agricole. 
La început am căutat să cunosc terenurile gospodă
riei, planurile și părerile colectiviștilor despre ceea 
ce trebuia făcut sau s-ar putea face.

Cea mai mare grijă a consiliului de conducere, a 
organizației de bază a fost aceea de a executa 
la vreme și în bune condiții însămînfările de pri
măvară, S-au ales cele mai bune terenuri (150 de 
hectare) pentru „porumbul 5.000". S-a urmărit cum 
se lac lucrările de pregătire a terenului si de se
mănat. Au fost și unele greutăți. „Mai bine să se
mănăm pe brazdă cu mina, in urma atelajelor — 
spuneau unii colectiviști. Ce ne trebuie nouă semă
nătoare ? Nici nu vezi ce pui în pămînf și te pome
nești fără porumb I" Am căutat nu numai să-i lămu
resc pe cei care nu erau convinși de avantajele și 
superioritatea semănatului cu mașina, dar să liu tot 
timpul pe cîmp, în mijlocul oamenilor, să controlez 
cum se face lucrarea. Căci, atunci cînd omul nu-i 
pregătit, poale lace greșeli care compromit o me-
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Cocs metalurgic peste plan
Colectivul uzinei cocsochimice 

la dispoziția furnaliștilor de la 
afara sarcinilor de plan, o cantitate de cocs meta
lurgic cu care se pot elabora peste 7.000 de tone de 
fontă. Lucrătorii cocseriei au atins încă din primele 
luni ale anului și indicii calitativi stabiliți.

A sporit totodată și producția celorlalte produse 
chimice care rezultă din procesul de cocsificare a 
cărbunelui. Pînă acum, cocseria a trimis unităților 
agricole socialiste din țară substanțe chimice cu care 

______ _____  se pot îngrășa 
19.000 de hec
tare.

(Agerpres)
Cu sprijinul mecanizatorilor

ORADEA (coresp. „Scînteii“) —în
treținerea culturilor prășitoare este 
în aceste zile principala preocupare 
a colectiviștilor de pe ogoarele regi
unii Crișana. La aceste lucrări ei 
primesc un prețios sprijin din partea 
mecanizatorilor. Pînă în prezent s-a 
efectuat prașila I pe întreaga su
prafață cultivată cu sfeclă de zahăr, 
iar numeroase gospodării colective, 
cum sînt cele din Sîntana, Olari, Sa- 
lonta etc., au prășit această cultură 
pentru a 2-a oară.

Gospodăriile colective din întreaga 
regiune au efectuat lucrări de 
întreținere a culturilor pe aproape 
40.000 ha cultivate cu porumb, sfe
clă de zahăr și alte culturi prăși- 
toare.

Spectacol

La Baia de A- 
ramă, pe 
Motrului, 
ceput 
unui 
pentru 
forestieri și se 
propie de sfîrșit 
lucrările de finisaje 
interioare la o 
școală medie cu 8 
săli de clasă, la
boratoare, biblio
tecă etc.

malul 
a în- 

construcția 
nou bloc 
muncitorii 

a-

Pe șantierul nr. 3 construcții din 
orașul Suceava inginerii și tehni
cienii urmăresc îndeaproape execu
ția lucrărilor. Iată în lotograiie pe 
inginerul Gh. Brînzan (stînga), șeful 
șantierului, discutind stadiul lucră
rilor la un nou bloc de locuințe, cu 
un grup de muncitori.

(Foto : Gh. Vințilă)

dat de ansamblul
pentru oamenii muncii

Ansamblul de stat de 
dansuri populare al Uniu
nii Sovietice sub conduce
rea lui Igor Moiseev, ar
tist al poporului al U.R.S.S., 
a prezentat duminică 
după-amiază în sala Pala
tului ,R. P. Romîne, un 
spectacol în fafa a 3.000 de

oameni ai muncii din ora
șul și regiunea Ploiești.

Spectatorii au răsplătit 
măiestria artiștilor cu vii și 
îndelungi aplauze. ,

In numele petroliștilor și 
constructorilor de utilaj 
petrolier din regiunea Plo
iești, maistrul distilator Se-

TELEGRAMA

Igor Moiseev 
ploieșteni

bastian Udroiu a muljumit 
călduros membrilor ansam
blului pentru minunatul 
spectacol prezentat.

Apoi, în aplauzele spec
tatorilor, el a înmînat în 
dar lui Igor Moiseev ma
cheta instalajiei de foraj 
4-L.D.

{Agerpres)

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri

Trecînd deasupra teritoriului Republicii Populare Romîne, în drum 
spre patrie din Republica Populară Bulgaria, sintern bucuroși să ne fo
losim de această ocazie pentru ca din nou să vă transmitem dvs. și în
tregului popor romîn salutul nostru prietenesc și cele mai bune urări.

N. HRUȘCIOV
Bordul avionului „Tu-104"

20 mai 1962
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CURS PENTRU 
BIBLIOTECARI

La Timișoara a 
avut loc un 
curs organizat de 
Consiliul sindical 
regional și Biblio
teca regională, 
pentru biblioteca
rii din întreprinde- 

regiunii , Ba- 
Timp de 6 
s-au studiat 

mai bune me- 
și s-au purtat 

discuții despre fo
losirea cărții în 
sprijinul produc
ției, despre acțiu
nile de masă ale 
bibliotecilor sindi
cale, îndrumarea 
cititorilor spre o 
i lectură organizată 
'și eficientă etc.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI, 
Jose Maria Guido, a hotărît la 
20 mai să suspende activitatea 
Congresului național și să pună 
cele peste 60 de partide politice 
din Argentina sub controlul gu
vernului. France Presse sublinia
ză că această acțiune a guver
nului argentinean înseamnă di
zolvarea partidelor politice și 
suspendarea fără termen a par
lamentului.

MUNCITORII DE LA ÎNTREPRIN
DERILE DIN MILANO, aflați în 
grevă, au organizat o manifes
tație cerînd ridicarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că. Puternice detașamente de po
liție i-au atacat cu brutalitate pe 
manifestanți, rănind grav 20 din
tre ei.
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fodă bună. Cu toată vremea ploioasă, semănatul ce
lor 930 ha cu porumb, 180 ha floarea-soarelui, 50 
ha borceag și aife culturi s-a făcut la timp.

A fost grea munca în campania de însămînfări. 
Dar cînd a răsărit porumbul, am trăit momente emo
ționante, am simțit din plin satisfacția meseriei de 
agronom. Au venit la mine brigadierii llie Ivănică și 
Nifu Colceatu, cu fețele zîmbitoare, mi-au strîns 
mîna și mi-au spus : „Vă mulțumim, tovarășe inginer, 
pentru sfatul ce ni l-ați dat. Porumbul a răsărit tare 
frumos și rîndurile sînt parcă puse pe sfoară. Să 
știți că colectiviștii 
crederea sfaturile".

Oamenii erau obișnuifi să înceapă prașila întîia 
tîrziu, cînd porumbul era de o șchioapă. Văzînd re
zultatele la semănat, au înțeles mai lesne de ce esfe 
necesar ca prașilele să fie făcute la vreme. Cînd îi 
văd pe colectiviști cum se bucură privind culturile 
care cresc viguroase, am eu însumi o mare bucurie.

După discuțiile pe care le-am avut cu tovarășii 
din consiliul de conducere și biroul organizației de 
bază, am ajuns la concluzia că trebuie să ne în
dreptăm atenția spre sectorul zootehnic. în plan 
s-a prevăzut creșterea numărului de animale. , Pînă 
în prezent, gospodăria a mai cumpărat încă 26 de 
vaci cu lapte, 32 juninci, 20 de scroafe, a încheiat 
contract să vîndă statului 800 de porci grași. Ca să 
asigurăm furajele necesare animalelor, am insistat să 
se aleagă pentru culturile furajere terenuri situate în 
apropierea grajdurilor, pentru a hrăni mai ușor 
matele.

Prin comună trece rîulețul Călmățui. Sînt deci 
difii pentru creșterea păsărilor de apă. Ne-am 
pus pentru început să creștem 2.000 de rațe. Acum 
gospodăria crește primii 500 de boboci de rață.

Aici oamenii nu s-au îndeletnicit niciodată cu 
grădinăritul. Intr-o adunare le-am arătat colectiviști
lor amănunțit că se pot cultiva legume irigate, că 
pentru asta trebuie doar să se facă un mic baraj pa 
rîul Călmățui. A doua zi, la chemarea conducerii

noștri vă vor urma cu toată în-

ani-

con- 
pro-

lucrărilegospodăriei, au venit sute de colectiviști la 
de amenajare a celor 12 ha de grădină.

De cînd se știe, în rîpele din punctul 
nu creștea fir de iarbă. Le-am propus membrilor 
consiliului de conducere să le amenajăm și să plan
tăm viță de vie, pomi fructiferi. Noi, cei din gospo
dărie, am ieșit cu mic cu mare la amenajarea acestor 
rîpe. Pentru început s-au și plantat 6 ha cu pomi 
fructiferj și 5 ha cu viță de vie. Lucrările de amena
jare vor continua pînă la toamnă, cînd vom planta 
noi suprafețe.

lată cîte lucruri au cerut rezolvare și am începui 
să le rezolvăm într-un timp scurt.

Lucrînd în gospodăria colectivă și văzînd cît de 
mare nevoie au colectiviștii de îndrumările agro
nomului, ce cîmp larg de activitate este aici, ce 
satisfacție poate să-ți dea această muncă cînd 
pui în valoare cunoștințele căpătate pe băncile 
facultății, am înțeles și mai bine marea însemnătate 
a hotărîrilor luate de partid și de guvern privitoare 
la redistribuirea cadrelor de specialiști din agricul
tură și la dezvoltarea și îmbunătățirea învăfămîntu- 
lui agricol. Ele sînt o expresie puternică a grijii par
tidului și guvernului pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii noastre socialiste, a grijii față de spe
cialiștii care lucrează în agricultură, constituie un 
puternic îndemn să punem toată puterea și capaci
tatea noastră de muncă în slujba sporirii producției 
agricole, a întăririi gospodăriilor noastre colective.

Preocupîndu-mă de îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce le am ca agronom pentru realizarea 
planului de producție, o mare atenție voi acorda 
traducerii în viață a măsurilor prevăzute pentru or
ganizarea de cursuri agrozootehnice cu durata de 
3 ani. Urmînd aceste cursuri, majoritatea colectiviș
tilor vor putea căpăta cunoștințe temeinice. Și cu 
cît nivelul lor de cunoștințe va fi mai ridicat, cu atît 
vom putea spori mai mult producția agricolă.

STAN MACAFEI
îng. agronom în G.A.C. din comuna 

Crîngeni, regiunea Argeș

Gospodăria co- 
lectivă din Veș- 
tem, raionul Si
biu, se află în 
primul an de ac
tivitate. Briga
dierul Gheorghe 
Hașegan (în stîn
ga), împreună cu 
colectiviștii Doi
na Frondeș, Cor
nelia Clora, 
Gheorghe Velțan 
și Doina Bozdoc 
au ținut să fie 
fotografiați aco
lo unde se văd o 
parte din roade
le hărniciei lor.

PACEA POATE FI OBȚINUTĂ 
numai prin lichidarea sau redu
cerea considerabilă a tuturor ca
tegoriilor de armament, a decla
rat dr. Ramsay, arhiepiscopul de 
Canterbury, luînd cuvîntul la 
conferința eparhiei de Canter
bury, consacrată problemei de
zarmării nucleare. Dr. Ramsay a 
spus că interzicerea armei nu
cleare nu poate înlătura întru to- 

[• tul primejdia unui război. Este 
î necesară, a subliniat el, dezar- 
f marea generală și totală,

IN CAPITALA FILIPINELOR, Ma
nila, a avut loc la 19 mai o de
monstrație antiamericană. Parti- 
cipanții au cerut ca Statele Unite 
să accepte interzicerea armei 
nucleare.

GREVA FUNCȚIONARILOR DE 
BANCA din partea de nord-est a 
Braziliei continuă de o săptămî- 
nă. La grevă participă funcțio
nari de la 44 de filiale bancare 
din 11 state ale Braziliei. Activi
tatea băncilor este paralizată. 
Funcționarii de bancă cer majo
rarea salariilor și satisfacerea 
altor revendicări.
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INSTANTANEE DUMINICALE

de

semnificativă : anul acesta 
au venit să-și petreacă con
cediul de odihnă' la Sinaia 
peste 16.000 oameni ai mun
cii, cu 41 la sută mai mulți 
decît în perioada corespun
zătoare a

Și iată 
din fața 
In trecut, 
unde își 
urmărind 
al ruletei, mari fabricanți și
jillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

anului trecut. 
și un instantaneu 
Casei de Cultură, 
aici era Cazinoul, 
omorau plictisul, 
mersul amețitor

Sub seninul cerului de 
mai, „Perla Carpaților“, cum 
e numită pe bună dreptate 
Sinaia, pare și mai strălu
citoare. De pe terasele vile
lor cochete purtînd nume 
pline de poezie, ori de pe 
aleile parcului, mineri și țe
sătoare, oțelari și tractoriști, 
constructori de mașini și ar
tiști, într-un cuvînt oaspe
ții de astăzi ai stațiunii, pri
vesc culmile înzăpezite ale 
munților și se bucură de 
frumusețea peisajului,
aerul curat, de fiecare clipă 
petrecută aici. Dacă ai putea 
sta de vorbă cu toți cei pes
te 1300 de oameni ai muncii 
aflați în această serie la 
odihnă, ai culege un noian 
de aprecieri bune despre con
dițiile de cazare și hrană, 
despre bogata și instructiva 
viață culturală din stațiune.

Am bătut la întîmplare la 
ușa unei camere a vilei Ca- 
raimanul. Locuiau împreună 
o muncitoare tipografă, o în
grijitoare la o școală și o bu
cătăreasă. In cameră, cură
țenie lună. Pe masă, o gla
stră cu flori. Redau, pe 
scurt, declarația Elenei Ioni- 
ță, muncitoare la tipografia 
„Gutenberg“ din București : 
„Totul este minunat aici. Țin 
să mulțumesc din inimă 
partidului pentru grija pă
rintească ce o poartă oame
nilor muncii, asigurîndu-le o 
odihnă atît de plăcută. Mai 
că îmi vine să cumpăr toată 
colecția de ilustrate care se 
vînd la chioșcuri și să le 
mit tuturor tovarășilor 
muncă și cunoscuților, 
vadă cît e de frumoasă 
naia".

...O, cifră, îndeajuns

Pe Valea Prahovei

moșieri, milionari al căror, 
nume era amintit cu majus
cule în „Curierul balnear" 
al gazetelor vremii.

Acum, în fața panoului la 
care este afișat programul 
zilnic al Casei de Cultură 
fabricanții de strunguri din 
Arad ori ai mașinilor agri
cole de la uzinele bucureș- 
tene, milionarii colectivelor, 
din cîmpia Bărăganului, ur
măresc cu atenție fiecare 
punct, notîndu-și pe hîrtie ; 
ora 8,30 — vizitarea Dofta- 
nei și a Casei Memoriale Ni
colae Grigorescu de la Cîm- 
pina ; ora 18 — Din creația 
marilor compozitori ai lumii;, 
ora 20,30 — Cronica eveni
mentelor internaționale.

...La Predeal, aceeași aflu
ență ca și la Sinaia. Numai 
în această serie sînt veniți la 
odihnă aproape 700 de oa
meni ai muncii. Am nimerit 
în ceasurile după-amiezii 
cînd mulți dintre oaspeți ur
măreau la televizor transmi
sia meciului de fotbal. La

(Foto :
R. Costin)
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bibliotecă, rînd în toată le-t 
gea. Ne-a atras atenția mai 
apoi un grup vesel de tineri 
de pe terasa vilei 9 Mai. Mi
hai Luncanu, lăcătuș meca
nic la întreprinderea meca-*  
no-chimica din Bacău, po
vestea plin de însuflețire 
despre munca și succesele 
sale în producție.

— Ei, dacă ai vreodată pri-i 
lejul, oprește-te și la noi la 
Uzinele mecanice-Muscel. Te 
asigur că vei avea multe de. 
văzut și de învățat, îi răs
punde Augustin Bălan, tot. 
învîrtind în mină un vraf de 
ilustrate.

— 35 am scris, ne mărtu
risește el. La toată secția..<

— Fraților! Am o propu
nere, intervine în discuție tî- 
nărui Lazăr Goicov, munci-*  
tor reșițean. E atît de fru
mos, încît face să dăm o rai-*  
tă pînă la Cabana Trei Brazi. 
Pe urmă mergem la Casa de, 
Cultură. E film nou.

...Pe șosea, urcă venind, 
dinspre Timiș mulțime de oa^ 
meni. Se îndreaptă cîntînd 
spre binecunoscutele mașini 
ale O.N.T.-ului. Numai as
tăzi, au venit la Predeal pes
te 1100 turiști din Bucureștii 
Cluj, Galați.

Tineri și vîrstnici au por-*  
nit la drumeție, dornici să 
cunoască frumusețile patriei. 
Unii se opresc în fața vitri
nelor ori a chioșcurilor și 
caută mici amintiri din Pre
deal. Cum au căutat și cei
lalți cîteva sute de excursio-*  
niști la Sinaia. In afara cî- 
torva bibelouri, destul de ba-*  
nale, nimic altceva. Și $ 
păcat...

...Seara, la întoarcerea spre 
București, e tare greu să te 
descurci pe. șosea. Parcă a 
plouat cu motocicliști. Și 
printre ei, unii certați cu re-< 
gulile de circulație. Dar des-*  
pre aceasta, cu alt prilej. Du*  
minica e zi de odihnă...

ION MĂRGINEANU

Veștfle bune sînt împăr
tășite și prietenilor din 
timpul concediului de odih
nă la Predeal. In fotogra
fie, de la stînga la dreap
ta : Gheorghe Lupu, trac
torist, S.M.T.-Slobozia, re
giunea București, Augustin 
Bălan, frezor, Uzinele Me
canice Muscel, Mihai Lun- 
canu, lăcătuș, întreprinde
rea mecano-chimică Bacău, 
Ion Murărescu, lăcătuș, 
Combinatul siderurgic Re
șița, Lazăr Goicov, instala
tor, Uzina de . construcții 
de mașini Reșița.
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RAIONUL SIGHET

ÎN CARTIERUL LUNCA
POMOSTULUI

Gospodăria colectivă din

FILIALA O.N.T. „CARPAȚ1

Gospodăriile colective cultivă 
plante furajere in livezi

Gospodăriile colective din raionul 
Signet au dezvoltat mult în ultimii 
ani pomicultura și zootehnia, ra
muri de producție care le aduc mari 
venituri bănești. Aici, terenul bun 
pentru cultura cerealelor nu ocupă 
suprafețe prea mari. în schimb, li
vezile de pomi fructiferi se întind 
pe mai bine de 4.000 ha, transfor- 
mînd coastele dealurilor în grădini 
înfloritoare. Pășunile naturale ocupă 
de asemenea, suprafețe întinse, per- 
mițînd gospodăriilor colective să 
dezvolte creșterea animalelor.

Creșterea continuă a efectivelor 
de animale impune și asigurarea 
unor cantități din ce în ce mai mari 
de furaje. O sursă pentru produc
ția de furaje sînt terenurile în 
pantă, ocupate de livezi. Este 
știut că prin cultivarea terenului 
dintre pomi se pot obține în livezi 
mari cantități de furaje. Să vedem 
cum folosesc unele gospodării colec
tive din raionul Sighet terenurile 
ocupate de livezi, în vederea spo
ririi producției de furaje.

O dată cu dezvoltarea plantațiilor 
de pomi, gospodăriile colective din 
raionul Sighet au început să folo
sească mai bine livezile pentru ob
ținerea unor furaje de calitate. Anul 
trecut, a fost cultivată printre rîn
durile de pomi o suprafață de aproa
pe 1.000 ha cu porumb pentru siloz, 
orz, ovăz, trifoi, precum și cu unele 
culturi alimentare și mai ales cu 
cartofi. Dar aceste culturi nu pot fi 
semănate oricum. Sé știe că live
zile ocupă îndeosebi coastele dealu
rilor. Folosirea acestora necesită 
deci, în primul rînd, ridicarea fer
tilității solului.

Iată cum au procedat colectiviștii 
din Sighet. Delimitînd terenurile 
destinate viitoarelor livezi, o dată 
cu săpatul gropilor, ei au defrișat 
tufărișurile, au săpat și au arat 
apoi întreaga suprafață încorporînd 
în sol îngrășăminte naturale. în fe
lul acesta ei au semănat anul tre
cut prin livezile tinere 11 ha po
rumb pentru siloz și masă verde, 7 
ha cu orz și o suprafață mai mică 
cu cartofi. Colectiviștii din Sighet 
folosesc de mai mulți ani livezile 
pentru obținerea de furaje și au 
avut numai de cîștigat. Anul trecut, 
cleși timpul a fost secetos, animale
le n-au dus lipsă de furaje. Dimpo
trivă, gospodăria a avut chiar un 
excedent de furaje.

Buna furajare ^"animalelor a fă
cut să crească producția acestora. 
De la 2.600 litri lapte, cît s-a obți
nut în 1960 de la fiecare vacă fu
rajată, în 1961 producția a crescut 
la 3.200 litri. în acest an, colectiviștii 
cultivă cu plante furajere peste 60 
ha de livadă tînără.

La fel au procedat și colectiviștii 
din comuna Remeți. Folosind cît mai 
judicios brațele de muncă, ei au fer
tilizat, de curînd, aproape 100 ha 
teren în pantă, unde au plantat 
pomi. Printre rînduri au semănat 
porumb de siloz, orz, borceag și 
cartofi.

în comunele Călinești, Cîmpulung 
la Tisa și altele sînt încă mari su
prafețe de livezi tinere care nu sînt 
folosite pentru cultivarea plantelor 
furajele. Acestea sînt lăsate pentru 
fînețe. Dar în primii ani, terenul 
fiind sărac în substanțe hrănitoare, 
nu se obțin decît ierburi cu valoa
re nutritivă scăzută. Acest neajuns 
poate și trebuie să fie lichidat. 
Cultura plantelor furajere și a- 
limentare în livezile tinere, deși 
producțiile nu sînt prea ridica
te, aduce un venit anual de cel pu
țin 1.800—2.000 lei, ceea ce înseam-

nă că cheltuielile făcute pentru în
ființarea unui hectar de livadă^ în 
asemenea condiții, Se recuperează în 
2-3 ani. în afară de aceasta, tere
nul fiind lucrat și îngrășat, pomii 
fructiferi plantați se dezvoltă mai 
repede, livada rodește mai curînd.

După 3—4 ani de zile de la plan
tare, livezile încep să rodească. Dez
voltarea coroanelor copacilor limi
tează intervalele dintre rînduri care 
pot fi folosite pentru diferite cul
turi. Scade oare prin aceasta pro
ducția de furaje la hectar ? Expe
riența colectiviștilor din Sighet, Să- 
pînța, Remeți și din alte comune a 
dovedit că nu. Cum au procedat ?

în locul culturilor furajere ei au 
lăsat să se dezvolte între rîndurile 
pomilor ierburi valoroase din flora 
spontană Pe alocuri au efectuat în- 
sămînțări și supraînsămînțări cu 
ierburi leguminoase. în aceste con
diții, livada pe rod, unde terenul 
este fertilizat, asigură timp de 3—4 
ani de zile cantități și mai mari de 
furaje.
Sighet are de exemplu 160 ha 
livadă pe rod. Cosind de două ori 
anul trecut fîneața din livadă, co
lectiviștii au obținut peste 350.000 
kg fîn.

Prin îngrășarea permanentă a li
vezilor și prin efectuarea unor lu
crări simple de întreținere a tere
nului — defrișarea tufărișurilor, cu
rățirea de pietre, grăparea, cositul 
la timp — în livezi se obțin mari 
cantități de furaje de bună calita
te. Colectiviștii din Sighet și 
din Săpînța au dovedit că pot ridi
ca an de an producția de furaje 
în livezi. Iată mai jos cîteva cifre 
care demonstrează sugestiv crește
rea producției de fîn obținută în li
vadă în cele două gospodării colec
tive :

...din orașul Reșița, constructorii 
de la șantierul nr. 5 al T.R.C.L.-Ba
nat au început zilele acestea săpă
turile pentru turnarea fundației 
unui nou bloc cu 60 de apartamen
te. In scurt timp se va începe aci 
construcția a încă 5 noi blocuri de 
locuințe din panouri mari prefabri
cate, urmând ca pînă la sfîrșitul a- 
nului ele să primească primii loca
tari. (De la Gh. Dorneanu, munci
tor).

GOSPODĂRIA COLECTIVĂ

...din comuna Gighera, raionul Se- 
garcea, cultivă orez de peste 8 ani. 
Realizînd producții mari la hectar 
de la un an la altul, colectiviștii au 
hotărît ca anul acesta să cultive cu 
orez o suprafață de 100 ha. Pentru 
sporirea producției la hectar, tere
nul a fost ogorît din toamnă, iar în 
primăvară a fost arat și grăpat de 
cîteva ori. Colectiviștii au și cură
țat vechile canale de irigare, au e- 
xecutat altele noi și au pus în func
țiune stația de pompare a apei. Se
mănatul a fost terminat zilele tre
cute. (De la Gheorghe Neacșu, co
lectivist).
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care Radu Aldulescu a realizaf-o in 
întregime. Ca și în alte opere din ul
timii ani, Șosfakovici creează și aci 
momente de liniștită și interiorizată 
meditație (în partea a ll-a și în mo
nologul violoncelului din ,,Cadenza“ 
— partea a Ill-a) pentru a izbucni, 
descătușat de frămîntări, în fulgerăto
rul dinamism al finalului. Partida vio
loncelului este de o dificultate extre
mă și interpretarea ei muzicală și teh
nică ține de categoria performanței 
artistice : a fost poate cel mai desă- 
vîrșit lucru realizat în ultimii ani de 
Radu Aldulescu, pe care talentatul 
cornisf Ion Bădănoiu și orchestra diri
jată de Kurt Sanderling l-au susținut 
în execuția impecabilă a acestei pri
me audiții.

1959 1960 1961
G.A.C. Sighet 1800 kg 2105 kg 2510 kg 
G.A.C. Săpînța 1700 kg 1970 kg 2400 kg

Producțiile de fîn realizate în ul
timii doi ani în livezi sînt mai ri
dicate decît pe terenurile ocupate 
numai de fînețe. în afară de aceas
ta, lucrările de recoltare și de trans
port a furajelor se fac mult mai 
ușor, livezile fiind în marea lor ma
joritate situate în apropierea comu
nelor.

din orașul Rm. Vîlcea s-a ocu
pat de organizarea a numeroase ex
cursii în diferite orașe și centre tu
ristice, la expoziții și muzee din 
țară. Numai în ultimele două luni, 
aproape 600 de vîlceni au partici
pat la excursiile organizate la Bucu
rești, Brașov, Cluj, Craiova, Cîmpu
lung, Cheile Dîmboviței, Bran, Dîm- 
bul Morii etc. In cinstea sărbătoririi 
a 40 de ani de la înființarea U.T.C., 
peste 1.000 de tineri au vizitat mu
zeul Doftana, Sinaia și Predeal. Pînă 
la sfîrșitul acestei luni, peste 500 de 
excursioniști din Rm. Vîlcea vor 
pleca la Constanța și pe litoral. (De 
la Alexandru Rizea, muncitor).

ZILELE TRECUTE

Ieri a avut loc in sala pentru copii a Teatrului de tineret și copii 
premiera spectacolului „Salut voios“ de Eduard Jurist și Ion Mustață. 
Regia este semnată de Ion Lucian, scenograiia aparține lui Ion Mitrici. 
Din distribuție fac parte: Silvia Chicoș, artistă emerită. Mariana 
Oprescu, Luluca Lipovan, Val. Lefescu, Ion Teodorescu, Gheorghe 
Angheluță, Marin Moraru, Mișu Andreescu, Gheorghe Gîmă și 
alții. în fotografie : O scenă din timpul spectacolului.

Manifestări în întîmpinarea 
comemorării lui L L. Caragiale

St
Sporirea continuă a cantităților de 

furaje obținute în livezi permite 
gospodăriilor colective să dezvolte 
rapid șeptelul de animale. în cele 
două gospodării colective de care 
am vorbit mai sus s-a și ajuns la 
o încărcătură de aproape 50 cape
te taurine la suta de hectare. Co
lectiviștii din Sighet și-au propus să 
sporească în 3—4 ani efectivul de 
taufine la 750 capete din care 300 
vaci, pentru care vor asigura fu
rajele necesare și prin cultivarea 
plantelor de nutreț prin livezi. 
Ei vor crește, totodată peste 5.000 de 
oi. Și fără îndoială că asemenea 
prevederi sînt întru totul realizabile.

Experiența gospodăriilor colective 
din Sighet, Săpînța, Remeți și 
din alte comune, care obțin can
tități mari de furaje în livezi, tre
buie extinsă în toate gospodăriile 
colective din acest raion și din re
giunea Maramureș care au condiții 
asemănătoare. Aceasta le va permi
te să crească un număr mare de 
animale să obțină producții sporite 
de lapte, carne și lînă.

R. APOSTOL 
coresp. „Scînteii“

...reprezentanți ai celor zece gos
podării de stat din raionul Fetești au 
participat la festivitatea acordării 
steagului de gospodărie fruntașă pe 
raion gospodăriei de stat Fetești. 
Gospodăria a obținut anul trecut re
zultate bune în sporirea producției 
Vegetale și animale, realizînd un be
neficiu de peste 4.500.000 lei. Și în 
cele patru luni care au trecut din 
acest an G.A.S. Fetești a obținut 
bune rezultate. (De la Dumitru Lau- 
rențiu, activist de partid).

COOPERATIVA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

...„Muncitorul" din orașul Beiuș 
este apreciată de cetățenii din lo
calitate. La cele 49 de centre de/ 
deservire a populației comenzile 
sînt executate prompt. Panoul de 
onoare așezat la intrarea în sediul 
cooperativei înfățișează pe cei mai 
harnici lucrători. Printre fruntașii 
în muncă se numără Ștefan 
Bunta, Tene Marcu, Margareta La- 
zoc și alții. (De la Gheorghe Catarig, 
funcționar).

O NOUĂ POLICLINICĂ

...a fost dată în folosință zilele 
trecute, în centrul forestier Nehoiu, 
raionul Cislău. Trustul nr. 3 Con
strucții a executat lucrarea în cele 
mai bune condiții. Noua policlinică, 
a fost utilată cu instalații și apara
te moderne. (De la Iosif Doman, 
etectrician).

Corespondenții voluntari în raid-anchetă

— Cum este organizat și cum funcționează trans
portul în comun în localitatea dumneavoastră ?

Această întrebare a fost adresată mai multor co-

respondenți voluntari ai ziarului. Redăm in cele ce 
urmează cîteva date și 
dului-anchetă efectuat.

fapte aflate în urma rai-

în pas cu cerințele cetățenilor

în Capitală — ca și în toate ora
șele țării — transportul în comun 
s-a dezvoltat mult. în orice parte a 
orașului ar locui, bucureșteanul are 
la îndemînă mijloace de transport 
potrivite pentru a se deplasa la uzi
na unde lucrează, spre stadioane 
sau la spectacole. Parcul de autobu
ze și de tramvaie al I.T.B. a crescut, 
în ultimii ani, cu 200 vehicule. O 
atenție deosebită s-a acordat orga
nizării transportului în comun pen
tru locuitorii cartierelor noi ale Ca
pitalei. Răspunzînd cerințelor cetă
țenilor, I.T.B. a prelungit traseele 
existente și a înființat noi linii de 
autobuz și troleibuz.

Desigur, mijloacele materiale exis, 
tente pot fi folosite mai bine. Și pe 
mai departe conducerea I.T.B., stu
diind cu atenție propunerile cetățe
nilor, poate aduce îmbunătățiri 
transportului în comun în Capitală. 
Una dintre cerințe privește mai 
buna organizare a circulației în zi
lele de odihnă și în orele cînd se 
termină munca în întreprinderi și in
stituții. De asemenea servirea călă
torilor cu 
tă pentru 
care.

întorc acasă — organele locale s-au 
îngrijit ca programele de lucru în 
întreprinderi și instituții să înceapă 
la ore diferite.

Totuși, pe unele trasee transpor
tul mai lasă de dorit. Te duci dimi
neață în stație să iei autobuzul care 
circulă pe linia 10. Trece timpul, 
dar nu și autobuzul. In sfîrșit, cînd 
apare, este supraîncărcat șl nu mai 
oprește decît la capăt. în schimb, 
privești cum trec unele autobuze pe 
liniile 3, 17 și 21 care au doar cî- 
țiva pasageri 1 întreprinderea de 
transporturi Brașov dispune de toa
te posibilitățile să organizeze pe 
trasee sondaje pentru stabilirea tra
ficului de pasageri, în urma cărora 
să se poată asigura o mai bună di
rijare a vehiculelor.

Șoferul se grăbește

— Plecînd în raid, am socotit că 
necesar să cunoaștem și pe acei

. Te-ai 
nă, ei 
că acești șoieri grăbiji, de regulă, 
sosesc la capetele de linie cu întîr- 
ziere. La autobuzele pe care lucrea
ză ei se ivesc ca din senin „pene" 
și firește... ei iau drumul spie garaj, 
iar călătorii lămîn să aștepte altă 
mașină sau pleacă pe jos.

Am căutat 
juns; Iată ce 
cerea secției 
tulul popular 
sarcina căreia se află organizarea 
transportului în comun din Bocșa, 
nu se ocupă decît de treburi pur 
administrative. De educația perso
nalului din subordine, de compor
tarea lucrătorilor, după ce li se în
credințează un vehicul, nu se mai 
îngrijește nimeni. Desigur că în 
cest fel nici nu poți să te aștepți 
mai mult.

în căutarea controlorului

urcat, nu te-ai urcat în mași
nii dau bătaie“. Curios este

și cctuza aceâtui nea- 
am constatat. Condu- 
de gospodărie a Sla- 
al orașului Reșița, în

a- 
la

Cum se

bilete poate ii simplifica- 
a evita aglomerația la ur-

face dirijarea vehiculelor 
pe trasee

Zeci de autobuze și troleibuze 
străbat străzile și noile cartiere ale 
Brașovului, aslgurînd transportul 
populației. în ultimii ani a fost mă
rit simțitor parcul mijloacelor de 
transport din oraș. Totodată condu- 
cătorii-auto, taxatorii se străduiesc 
să asigure o mai bună deservire a 
publicului călător, să respecte cu 
strictețe orațiile de parcurs, să aibă 
o comportate atentă față de cetă
țeni. Pentru a evita aglomerația în 
orele de vîrf — dimineața cînd mun
citorii merg la lucru și apoi cînd se

e 
ce organizează și participă direct 
la buna desfășurare a transportului 
în comun — ne relatează unii din
tre corespondenți. Ne-am oprit la 
șoferi. Este bine cunoscut că după 
mașină se cunoaște și șoferul ei.

Dacă mașina este bine întreținută, 
dacă merge la drum ca ceasul, în
seamnă că este dată pe mîini bune. 
Dar pe șofer îl interesează nu nu
mai mașina, ci și călătorii. El tre
buie să fie întotdeauna politicos, 
punctual, să aștepte călătorii ptnă 
urcă, sau coboară. Așa procedează 
întotdeauna șoferul Ion Gatvald 
cînd pornește în cursă din cartierul 
1 spre cartierul II al orașului Bocșa, 
unde se află uzina de construcții 
metalice și mașini agricole. Dacă 
te urci însă într-un autobuz condus 
de șoferi ca Pavel Ghița, Ilie Imre 
sau Marin Apetre, vezi că aici lu
crurile stau altfel. Ei știu una și 
bună : să-și facă norma de parcurs 
și atît. De aceea sînt întotdeauna 
grăbiți. Călătorii nu-i interesează.

Controlorul veghează la ritmicita
tea transportului, la respectarea 
graficului orar al autobuzelor. Tot 
el este atent și la atitudinea pe care 
o are personalul care deservește 
pe călători și intervine atunci cînd 
este necesar. Se poate spune că și 
de el depinde înfr-o măsură însem
nată bunul mers al treburilor pe un 
traseu.

între șantierul Combinatului de 
industrializare a 
orașului Suceava — ne scriu co
respondenții voluntari plecați în 
raid — există o linie nouă de auto
buze. Normal ar fi ca acestea șă 
circule după un grafic care să fie 
respectat. Pe această linie însă au
tobuzele nu circulă la intervale de 
timp bine chibzuite, ci se 
după altul. Rezultatul ? 
supraîncărcat, iar ultimul 
gol. Asemenea situații se 
mai cu seamă în orele de 
acest lucru nu este controlat de ni-

al treburilor pe un

lemnului și centrul

țin unul 
Primul e 
aproape 
întîlnesc 
vîrf. Dar

Cu prilejul comemorării a 
ani de la moartea lui I. L. 
giale, în regiunea Ploiești — re
giune unde s-a născut scriitorul, 
vor avea loc numeroase manifes
tări cultural-artistice. La Ploiești, 
Buzău, Rîmnicu-Sărat, Cîmpina și 
în alte orașe și centre muncito
rești se vor ține conferințe despre 
viața și opera lui I. L. Caragiale. 
Bibliotecile raionale și orășenești 
vor organiza seri literare cu tema : 
„I. L. Caragiale — omul și opera".

Muzeul regional de istorie pre
gătește un volum de documente 
inedite privind viața șl opera scrii
torului.

în regiune s-a desfășurat în 
ultimul timp faza raională a 
celui de-al III-lea festival bienal 
de teatru „I. L. Caragiale“. în săp
tămânile următoare se va desfă
șura faza regională a concursu
lui. Cu această ocazie, la fiecare 
centru al fazei regionale se vor 
prezenta expuneri asupra operei 
dramatice și spectacole cu piese
le lui I. L. Caragiale.

La, Teatrul de stat din Ploiești50 de
Cara- se fac, de asemenea, pregătiri în 

. vederea acestei comemorări. Se re
petă,în prezent piesa „D-ale carna
valului" în regia lui Valeriu Moi- 
șescu. Spectacolul va fi 
Ia începutul lunii iunie.

Muzeul memorial „I. L. 
le“, deschis în Ploiești, 
cut în ultimul timp o mare aflu
ență de vizitatori. La casa din str. 
Ștefan cel Mare nr. 46 din Ploiești, 
unde a locuit Caragiale, se va a- 
șeza o placă comemorativă.

în scopul popularizării operei 
marelui dramaturg, în perioada 
3—9 iunie la cîteva cinematografe 
din orașele regiunii vor fi prezen
tate filme inspirate din lucrările 
lui Caragiale.

Intense pregătiri se fac și la,clu
burile din întreprinderi și la că
minele culturale sătești. Vor fi or
ganizate șezători literare, simpo
zioane, fotomontaje etc., consacra
te operei marelui scriitor.

Premiere
Sîmbătă seara, pe‘scena Teatru

lui Regional București à fost pre
zentată, în premieră, noua versiune 
a piesei „Mielul turbat“ de Aurel 
Baranga. Regia aparține lui 
Dinu Cernescu. 
semnate de Camillo 
Iul principal a fost 
Silviu Stănculescu.

*
BRAȘOV (coresp. 

Colectivul Teatrului

aparține
Decorurile sînt 

Osorovltz. Ro- 
interpretat de

„Scînteii"). — 
de stat din

ment. Conducătorii auto au un obi
cei: zăbovesc în stații peste măsu
ră. Dacă s-ar elimina toate aceste 
staționări prelungite, iără îndoială 
că circulația s-ar îmbunătăți.

Respectarea graficului, atitudinea 
atentă a personalului de pe auto
buze sînt îndatoriri la îndeplinirea 
cărora și controlorii trebuie să ve
gheze.

Condici de sugestii
în autobuzele care circulă în ora

șul Hunedoara au apărut acum dît- 
va timp condici de sugestii și recla- 
mații. E un mijloc prin care I.R.T.A. 
— Deva și I.G.O. — Hunedoara so
licită sprijinul călătorilor pentru 
crearea unor condiții mai bune de 
transport. Pasagerii au înțeles ros
tul acestei acțiuni și au început să 
noteze în condici părerile și obser
vațiile lor. Unii semnalau că la. Hu
nedoara nu se respectă orariile de 
parcurs ; mașinile în loc să circu
le din 10 în 10 minute, așa cum se 
prevede în grafic, pornesc în co
loană, stau la capul liniilor și se 
întorc cu mari întîrzieri. în alte don- 
dici au apărut sesizări în legătură 
cu comportarea necorespunzătoare 
față de călători a unor taxatori de 
la I.R.T.A. etc. Dar... călătorii au 
spus, călătorii au auzit. Nici I.G.O.- 
Hunedoara, nici I.R.T.A.-Deva n-au 
luat măsuri eficiente pentnj îndrep
tarea situației. în ultima vreme, și 
condicile de sugestii din unele auto
buze au dispărut. Pentru ce au mai 
fost oare înființate ?

0 tăbliță indicatoare fără rost

La poarta fabricii de cărămizi 
„Record“ din Sibiu se află o tăbli
ță indicatoare. Pe ea se poate citi • 
„Stația Record". Linii : 4. Circulă din 
30 în 30 de minute". în realitate pro
gramul este cu totul altul, nescris

itr
NOTA REDACȚIEI. Transportul în 

comun interesează pe orice cetățean. 
Fie că merge la muncă. Ia o mani
festare culturală, sportivă etc., că
lătorul dorește să ajungă repede și 
în condiții cît mai bune la destina
ție. De aceea se cere ca persona
lul de deservire din acest important 
sector de activitate să lucreze ope
rativ, să aibă o atitudine și o com
portare atentă față de călători.

Experiența bună a autobazelor și 
a întreprinderilor de transport frun
tașe trebuie să fie generalizată, să

prezentat

Caragia- 
a cunos-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii“

teatrale
Brașov a prezentat cea de-a 7-a 
premieră a stagiunii - — piesa „Al 
4-leö“ de Konstantin Simonov. Di
recția de scenă a spectacolului a- 
parține lui Dinu Negreanu, laureat 
al premiului de stat, iar decorurile 
și costumele sînt semnate de Elena 
Simirad-Munteanu.

Din distribuție fac parte Emil Si- 
ritinovici, Ion Jugureahü, C. Voi- 
nea-Delast, Alexandru Eăgărășan, 
Eugenia Lipan și alții.

nicăieri ! autobuzele de pe linia 4 
vin pînă la fabrică din 15 în 15 mi
nute dimineața între orele 5—8, 
după-amiaza între 14,30 și 16, iar 
seara de lă 21 la 23. Dacă nu cu
noști acest program, care nu e a- 
fișat, poți să aștepți mult și bine 
la alte ore autobuzul. Ce rost mdi 
are atunci tăblița ?

Dar atitudinea călătorilor ?

în cursul raidului — ne spun 
unii corespondenți — am considerat 
nimerit să ne interesăm și de atitu
dinea călătorilor. Pe ruta Bucureșii- 
Lehliu autobuzele circulă în gene
ral bine. Șoferii, încasatorii își fac 
datoria. Dar cum se comportă că
lătorii? Majoritatea respectă munca 
lucrătorilor de pe autobuze și re
gulile de circulație. Sînt însă și unii 
Care provoacă greutăți hü numai 
personalului dè deservire a mași
nilor, dat și tovarășilor lor de călă
torie, Unii își pun bagajele pe ban
chete, alții păsări etc., ocupînd 
locuri în timp ce spațiul anume 
destinat bagajelor de pe acoperișul 
mașinii rămîne gol. De obicei acești 
călători sînt întotdeauna puși pe 
harță, dacă Șoferul sau taxatorul le 
atrag atenția. Ei se domolesc însă 
șl își schimbă atitudinea față de 
normele de conduită de îndată ce 
călătorii ceilalți le atrag mai ener
gic atenția.

Raidul a fost organizat cu aju
torul corespondenților voluntari 
VASILE STAN — șofer, Bucu
rești ; FĂGET POFESCU — con
trolor tehnic de calitate, Brașov; 
ION ROTÄRESCU — muncitor 
din orașul Bocșa ; RADU DAN 
— maistru din Suceava ; TIBE
RIU NEUMAN — laborant din 
Hunedoara ; GHEORGHE RĂ- 
DESCU — muncitor din Sibiu ; 
HOREA BÄLÄNESCU — munci
tor din Lehliu.

*
se țină seama de propunerile și 
sugestiile cetățenilor, luîndu-se mă
suri pentru înlăturarea deficiențe
lor semnalate. Organizațiile de 
partid și U.T.M. au un rol important 
în educarea lucrătorilor din acest 
sector de activitate. Sfaturile popu
lare au datoria să controleze cu 
mai multă exigență cum merg tre
burile în domeniul transportului în 
comun, să ia — atunci cînd este 
cazul — măsurile necesare pentru 
ca el să răspundă cit mai bine ce
rințelor populației.

Dirijorul Kurt Sanderling din R. D. 
Germană — cunoscut din concertele 
și înregistrările sale de repertoriu cla
sic realizate alături de muzicienii so
vietici — a condus orchestra Filar
monicii „George Enescu“. Cum era 
de așteptat, programul a cuprins — 
alături de prima audijie a Concertu
lui penfru violoncel și orchestră de 
D. Șosfakovici — opere consacrate 
ale maeștrilor germani, față de care 
dirijorul a dovedit întotdeauna o re
ceptivitate deosebită.

Autoritar, cu o gestică larg desfă
șurată, Sanderling exercită și asupra 
auditorilor înrîurirea pe care o ca
pătă muzica tălmăcită de un tempe
rament energic și echilibrat. Are acea 
stăpînire de sine pe care o conferă 
artistului o cultură temeinică, dato
rită căreia punctul său de vedere a- 
supra operei muzicale interpretate 
este riguros derivat din concepjia 
compozitorului.

In Concerto grosso op. 6 nr. 10 de 
Händel, el urmărește expresia parti
culară a muzicii în amploarea polifo
niei instrumentale, în logica dialo
gului dintre grupul „concertino“ (Va
rujan Cozighian, George Nicolescu, 
luliu Boniș) și ansamblu. Concepția 
dirijorului s-a dovedit în generai se
veră, în solemnitatea impunătoare a 
uverturii ca și în mișcările cu carac
ter de dans, unde amprenta ușor ga
lantă, prezentă în suita clasică a tost 
voit îndepărtată prin ritmul vivace, 
ferm, al execujiei.

Simfonia a VIII-a de Beethoven re
prezintă un popas senin înainte ca 
Beethoven să se întoarcă din nou în 
universul frămîntat al simfoniei dra
matice. Totuși, umorul și buna dis
poziție prezente aci sînt tot alît de 
beefhoveniene ca și încleștările furlu- 
noase, în acest spirit a prezentat Kurt 
Sanderling Simfonia a VIII-a : în so
norități masive (partea I), acordînd în 
partea a ll-o toată atenfia jocului de 
accente ritmice și variației nuanjelor, 
subliniind momentele lirice, caracte
rul pastoral al „frio-ului" din a 
parte.

îndelung așteptata audijie a 
mulul concert instrumental scris 
Șosfakovici în 1959, a avut un 
succes atît datorită valorii deosebite 
a compoziției cît și interpretării cu 
totul remarcabile a violoncelistului 
Radu Aldulescu — solistul principal, 
înrudită cu Concertul pentru vioară 
și orchestră (din care revin chiar a- 
numite intonații caracteristice), noua 
lucrare concertantă a lui Șostakovici 
cuprinde în esență o viziune drama
tică asemănătoare. Din ciclul celor 
patru părți, în prima conflictul are o 
tenriune furtunoasă de mare inten- gliei de Händel — oferită în supli-, 
sifafe, acea „incandescență drama- ment — perfecțiunea execuției in- 
tică“ (la care se referă muzicienii so- struhiènfale. 
vietici comentînd această lucrare), pe

treia

ulti-
de 

mare

★
Un alt șef de orchestră de peste 

hotare, dirijorul grec Antiochos Evan- 
ghelatos, a condus joi seara orchestra 
simfonică a Radiofeleviziunii. Elev al 
renumitului șef de orchestră Felix 
Weingartner, Evanghelatos a deținut 
de-a lungul anilor numeroase funcții 
importante în viața muzicală a Ate
nei ; actualmente este președinte al 
Uniunii Compozitorilor Greci, califafe 
în care a mai fost oaspetele capita
lei noastre cu prilejul ultimului Fes
tival internațional „George Enescu“. 
O compoziție a sa, „Variajiunile și 
fuga pe o temă populară greacă", a 
deschis programul. Sîmburele din 

, care se dezvoltă această lucrare este 
o temă concisă și pregnantă ; succe
siunea diversă în conținut a episoa
delor, care reprezintă diferite prelu
crări ale melodiei inițiale, ca și fuga 
finală, constituie un ansamblu unitar 
din punct de vedere stilistic, demon- 
strînd o temeinică stăpînire a mește
șugului componistic.

Evanghelaios este un artist expan
siv, un temperament optimist ; la pu
pitru, gesturile sale sînt spectacu
loase și sugerează plastic reliefurile 
sonore ample, exprimînd un conținut 
de idei generoase. Astfel de momente 
am întîlnit în compoziția proprie ca 
și în finalul Simfoniei a IV-a de Ceai- 
kovski ; aci dirijorul a imprimat o 
mișcare foarte susținută, urmărind să 

• sugereze și în felul acesta, veselia 
populară; către care se îndreptase 
compozitorul.

Cuplul de două violoncele Radu 
Aldulescu-Vladimir Orlov a obținut, 
prin interpretarea îndelung finisată a 
Concertului în Do major de Händel 
(transcripție de Alfred Alessandrescu), 
un succes meritat ; apreciindu-le mu
zicalitatea, autenticitatea stilului, pu
blicul a aplaudat apoi, în versiunea 
de exclusivă virtuozitate a Passaca-

ADA BRUMARU

• Mar/i 22 mal,- orele 20, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne va avea 
loc un concert de muzică de cameră ■ 
consacrat școlii najionale cehe. Inter
pretează : Victoria Olariu ‘— soprană ; 
Avy Abramovic! — vioară," Carmen 
Crlsfescu —■ soprană, Ludmila Algeorge 

■— alto ; George IManoliu — vioară, 
Serafim Antropov — violoncel ,\ Radu 
Negreanu — pian. Acompaniază la 
pian : Victoria Ștefănescu și Nicolae 
Radulescu.

© Joi 24 mai, orele 19,45, va avea 
loc în studioul de concerte al Radiole- 
leviziunii concertul orchestrei simfonice 

Radiofeleviziunii. Dirijor : Constantina

FILME
INTOARCE-TE — pro

ducție a studiourilor 
bulgare. Scenariul este 
semnat de P, Neznako- 
mov, regia aparfine lui 
G. Ghencev. In rolurile

Bug.eanu, In program : Poemul simfo
nic . „Filimon Sîrbu” de Dumitru Bu- 
ghiçi ; Concertul nr. 2 în Si bemol ma
jor pentru plan și orchestră de Brahms 

■— solist Ranko Filjak (R.P.F. Iugosla
via) ; Simfonia „Armonia lumii" de 
Hindemith.

® în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne va avea loc sîmbătă 26 mai, orele 
20, un recital de vioară dat de Vasile 
Boniș. La pian •— Suzana Szöreny. Pro
gramul cuprinde lucrări de Vitali, 
Brațims, Ernest Bloch, Aram Haciaturian, 
Béla Bartok, Granados-Kreisler, Manuel 
de Falla-Kreisler, Paul Constanfinescu.

NOI PE ECRANE
principale A. Salavașeva, 
S. Vasilieva, I. Kondov, 
D. Hadjianev, V. Biserov, 
G. Anastasov.

CĂLĂTORIILE LUI GUL
LIVER — producție a slu-

diourilor americane. Sce
nariul este realizat de 
Dav Gordon, Cal Haward, 
Ted Pierce, I. Sperber, E. 
Seward. Regia este sem
nată de /Max Fleischer.

RADIO, LUNI 21 MAI » Tinerețea ne 
e dragă — orele 9,00 — I » Fragmente 
din opera comică populară „Păcală“ de 
Sabin Drăgoi — orele 0,20 — I o Cîntece 
pentru cei mici — orele 10,08 — le Mu
zică ușoară — orele 12,00 — I o Cîntece 
și joCtirl din țări socialiste — orele 12,30
— Ie Lucrări de Constantin Bobescu
— orele 13,10 — I • Arii și duete din 
opere — orele 14,03 — ii 6 Muzică popu
lară romlndască — orele 15,30 — II și 
16,45 — Ie Cîntă corul Radioteleviziunii

— orele 17,15 — Ie Simfonia a III-a
„Scoțiană“ de Mendelssohn Bartholdy — 
orele 18,05 — Il o Almanah științific — 
orele 19,00 — I o Discuție în studio : 
„Coexistența pașnică, necesitate vitală 
pentru ' .......... ' ’ ' " ' '
— I o 
e Din 
muzica 
o Recital Tudor Arghezi
— II o Muzică populară cerută de as
cultători' — orele 21.25 
cameră — orele 23.15

întreaga omenire“ — orele 19,30 
Ghid muzical — orele 19.40 — II 
cele mai cunoscute melodii din 
popoarelor - orele 20,20 — II 

orele 21,15
I o Muzică de 
II.
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CINEMATOGRAFE. LUNGA NOAPTE 
A LUI M3 : Patria (Bd. Magheru 12—14), 
București (Bd, 6 Martie 6), V. Roaită 
(Bd. 1 Mai 57), 23 August (Bd. Dimitrov 
118). ANII FECIORIEI : Republica (Bd. 
MagherU 2), Elena Pavel (Bd. 0 Martie 
14), 8 Martie (str. Buzești 9—11), G. Coș- 
buc (Piața G. Coșbuc 1), Grădina Pro
gresul (Str. Ion Vidu 5). ȘOFERII IADU
LUI rulează la cinematografele Magheru 
(Bd. Magheru 29), I. C. Frirnu (Bd. 6 
Martie 16), Alex. Popov (Cal Griviței 
137), Flacăra (Cal. Dudești 22), Mioriță 
(Cal. Moșilor 127), Stadionul Giulesti (Șos. 
Giulești) STRADA MARE : V. Alecsan- 
drl (str. GrigorescU 24). UMBRE ALBE 
— cinemascop : Lumina (Bd. 6 Martie 
12). OMUL AMFIBIE rulează la cinema
tografele Maxim Gorki (Cal. Victoriei 
48), Moșilor (Cal. Moșilor 221), Donca 
Sirno (str. Avrig 1), Volga (Șos. Ilie Pin- 
tille 61). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele 
serii : Central (Bd. 6 Martie 2). DEPAR
TE DE PATRIE : Victoria (Bd. 6 Martie 
7). BÎTA, IEȘI DIN SAC ! — A FOST 
ODATĂ CA ACUM - SPORT nr. 2/1962 : 
Timpuri Noi (Bd. 6 Martie 18). PRO
GRAM SPECIAL PENTRU COPII — di
mineața rulează Ia cinematograful 13 
Septembrie (str Doamnei nr. 9). POST- 
RESTANT : 13 Septembrie (după-amia- 
ză), Munca (Sos. Mihai Bravu 221). FRU
MOASA LURETTE : Tineretului (13 De
cembrie 5—7). MAI TARE CA URAGA
NUL : înfrățirea între popoare (Bucu
reștii Noi). CINE-I DE VINA ? ; 1 Mai 
(Bd. 1 Mai 322). Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești 21). 1NTOARCÉ-TE rulează la ci
nematograful Gh. Doja (Cal. Griviței 80). 
CURCANII ; Grivița (Piața Ilie Pintilie 
2). Libertății (str. 11 Iunie 75). PROFE
SIUNEA DOAMNEI WARREN : Cultural

s 
(Cal. Griviței 196). GARDIANUL rulea
ză la cinematograful C-tln David (Șos. 
Crîngași 42). MUZICANTUL ORB : Uni
rea (Bd. 1 Mai 143). ROSITA rulează la 
cinematograful T. Vladimirescu (Cal. 
Dudeștl 97) APARTAMENTUL - cine
mascop : Popular rgtr. Mătăsari 31), Arta 
(Cal. Călărași 153), 16 Februarie (Bd. 30 
Decembrie 89), 30 Decembrie (Căi. Fe
rentari 86). EXPRESUL DE SEARA : Ilie 
Plntilie (Șos. Colentina 84). FU FERI
CITA, ANI ! ■ 8 Mai (str. LIzeanu 19). 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATA rulează la cine
matograful N Băicescu (Cal. Rahovei 
151). TOM DEGEȚELUL : Luceafărul (Cal. 
Rahovei 118), ÎNTRE DOUA . IUÖlhl ru
lează la cinematograful Olga Bancic (Cal. 
13 Septembrie 196). ULTIMA REPRIZĂ : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). 
DRUM BUN AUTOBUZULE ! : B. Dela- 
vraneea (Bd. Libertății 70—72),

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de știință 
șl tehnică pentru pionieri și școlari. 
19,40 — Filmul artistic „CETATEA HUR- 
RAMZAMIN" — o producție a Studiou
lui „Tadjikfilm". 21,15 — Recital vocal 
instrumental. își dau concursul : Gabi 
Grubea. artistă emerită, Matilda Ono- 
frei și Dan Iordăchescu. 21,35 — Tele- 
sport. în încheiere : Ultimele știri.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 

și 24 mai : Vreme în general călduroasă 
cu cer schimbător. Vor cădea ploi loca
le. Vînt slab pînă la potrivit din nord- 
vest. Temperatura staționară, Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, Iar 
maximele intre 20 și 30 de grade.
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Rezulfafe valoroase 
la Timișoara

Sîmbătă și duminică la Timișoara, 
atleții noștri fruntași și-au disputat 
întîietatea in concursul republican 
de primăvară. Amatorii de sport din 
orașul de pe Bega au avut prilejul 
să urmărească o serie de întreceri 
spectaculoase încheiate cu cîteva re
zultate valoroase, printre care și 
două noi recorduri ale țării la sări
tura în lungime. In fruntea celor 
mai bune performanțe se situează 
desigur cei „1,84 m“, realizați din 
prima încercare de recordmana mon
dială Iolanda Balaș care pentru 
început de sezon deține o formă 
bună. In proba de triplu salt Ion So
rin a realizat 15,81 m (a treia perfor
manță europeană a sezonului). 
M. Calnikov a stabilit un nou record 
al țării la „lungime" dovedindu-se 
în mare progres. El a obținut 7,59 
m — performanță de valoare inter
națională — întrecînd cu 13 cm ve
chiul record aparținînd lui Ion So
rin. Tinăra Viorica Belmega nu s-a 
lăsat mai prejos înscriindu-și la rin- 
dul ei numele pe lista recordmane
lor țării la aceeași probă cu 5,98 m. 
(vechiul record era de 5,96 m și a- 
parținea Sandei GrosU).

Alte rezultate mai importante: fe
minin disc: Lia Mdnoliu 51,88 m; 
200 m: Ioana Petrescu 24"9/10; greu
tate: Ana Sălăjean 15,56 m; 400 m: 
Geta Dumitrescu 57” 4/10; suliță: 
Maria Diaconescu 47,85 m,‘ Masculin: 
100 m: V. Stamatescu 10”7/10; 800 
m: Z. Vamoș 1’52" 8/10 ; 5000 m : 
A. Barabas 14’34" 3/10; disc: V. Să
lăjean 49,74 ni;
73,28 m.

Turneul final al Campionatului mondial 
de fotbal care se va desfășura în Chile 
între 30 mai și 17 iunie este fără îndo
ială cel mai de seamă evenimeht fot
balistic al anului 1962.

Întrecerile pentru cupa mondială au 
loc după cum se știe odată la patru ani, 
ca și Jocurile Olimpice. Dar, spre deose
bire de acestea, istoria lof este de dată 
mai recentă.

Prima édifié a „mondialelor” de fot
bal s-a desfășurat în anul 1930, urmată 
apoi de alte 5. Cîșflgătoare 
cîfe 
(1930 
1950 
Italia 
.1938 
R. F.

„Cupă“ de ieri s-au

I FOTBAL

Ploiești 2-0 ; Petrolul — 
București 2-1. După cum se 
ieri s-au disputat și două 
din etapa .,16-imilor“ ; Ra-

In etapa de 
întîlnit 16 echipe. Iată mai întîi re
zultatele din cadrul „optimilor de fi
nală“ : Dinamo Bacău — U.T.A. 4-1 ; 
Progresul — Știința Timișoara 1-0 ; 
Jiul —■ C.S.O. Baia Mare 3-1 ; Meta
lul — Farul 4-3 ; Steagul Roșu — 
Prahova 
Dinamo 
știe tot 
restanțe
pid — C.S.M. Mediaș 3-0 și Steaua 
— Arieșul Turda 2-0.

în majoritate rezultatele înregis
trate au fost favorabile echiüelor din 
„A“. Ieri nici o echipă din catego
ria secundă, rămasă în competiție, 
n-a reușit să producă vreo surpriză.

Cuplajul de la București, dispu
tat pe Stadionul „23 August“ a fost 
urmărit de peste 30.000 de specta
tori. In primul meci s-au întîlnit 
echipele Metalul și Farul. Jocul a 
plăcut îndeosebi prin evoluția sco
rului. Jucătorii echipei Farul au 
condus la un moment dat cu 3-0 (!). 
în cea de-a doua repriză, Metalul

are msa o puternica revenire și în
scrie 4 goluri cîștigînd meciul, ob- 
ținînd astfel o victorie meritată și... 
nesperată.

Meciul al doilea, socotit pe drept 
„capul de afiș" al acèstei aile, din
tre Dinamo București și Petrolul 
Ploiești, a durat 120 de minute, căci 
pentru desemnarea echipei care va 
continua cursa în Cupă a fost ne
voie de prelungiri. Cele două echipe 
fruntașe ale fotbalului nostru au ofe
rit un spectacol presărat cu multe 
faze de joc bun. Mai bine a jucat 
Petrolul, care a controlat mai mult 
mijlocul terenului și a avut mai 
multă finalitate în acțiuni. înaintașii 
ploieșteni, au creat numeroase atacuri, 
fiind compartimentul care s-a impus 
în meciul de ieri. Dinamoviștii bucu- 
reșteni, cu toată ardoarea cu care 
au luptat pentru victorie, nu au pu
tut însă să o obțină, pentru că linia 
lor ofensivă a cuprins jucători care 
nu mai corespund : Unguroiu (atît 
cît a jucat) și Enè IL

în general jocul a plăcut pentru 
dîrzenia cu care s-a desfășurat, în
vingătorul desemnîndu-se abia în 
minutul 110 prin golul înscris de 
Dridea.

După cum ne transmite corespon
dentul nostru din Cluj, meciul dis
putat la Turda dintre Steaua Bucu
rești și Arieșul Turda, deținătoarea 
„Cupei R. P. Romîne" a stîrnit mult 
interes în localitate. Au fost pre- 
zenți mii de spectatori.

Deținătoarea „Cupei", Arieșul 
Turda' n-a mai reușit însă perfor
manța de anul trecut. Echipa n-a a- 
tacat cu destulă convingere decît 
spre sfîrșitul partidei cînd scorul era 
pecetluit.

Pentru Steaua au înscris Tătaru 
în minutul 45 și Racsi îh minutul 47 
după o combinație frumoasă la care 
à participat întreaga înaintare. Cel 
mai bun jucător de pe terèh a fost 
Suciu — portarul echipei Arieșul.

Balcaniada de lupte
între 24—27 mai au loc la Atena 

întrecerile Balcaniadei de lupte cla
sice și libere. Participă : Bulgaria, 
România, Iugoslavia, Turcia și Gre
cia. Amintim că echipa de lupte 
clasice a țării noastre a cîștigat de 
două ori cupa Balcanică : în 1958 
la București și în 1961 la Scoplje 
(R.P.F. Iugoslavia).

Anul acesta în echipa de lupte 
clasice au fost selecționați: D. Pîr- 
vulescu, I. Cernea, M. Schultz, V. 
Bularca, I. Țăranu și Gh. PopoviCi, 
I. Vasile, Al. Geantă și alții.

în intîmpinarea Adunării reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. P. Romînă

în Capitală și în centrele regiona
le Bacău, Brașov, Galați, Deva, Iași, 
Pitești au avut loc adunări orga
nizate de comitetele de luptă pentru 
pace, în întîmpinarea Adunării re
prezentanților mișcării pentru pace 
din țara ncastră, care va avea loc 
în București, la 8 iunie. Au partici
pat delegați aleși în adunările raio
nale. precum și numeroși invitați.

Là adunări au fost făcute expu
neri despre politica de pace a ță
rii noastre, relevîndu-se totodată ac
tivitatea mișcării pentru pace din 
R. P. Romînă. Numeroși participant 
au luat cuvîntul, exprimîndu-și ade

ziunea deplină față de politica sta
tului nostru, luptător consecvent 
pentru pace și înțelegere între po
poare.

Au fost alese apoi noile comitete 
de luptă pentru pace, precum și de
legații la Adunarea din 8 iunie. Prin
tre delegați se numără muncitori, in
gineri și tehnicieni, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S., colectiviști, oameni 
de știință și cultură, activiști de 
partid, cadre didactice, reprezentanți 
ai cultelor, pensionari, gospodine 
etc.

(Agerpres)
•o® o-

Arad

suliță: Al. Bizim

Rezultate categoria B
Séria I-a: Rapid Focșani — C.S.M.S. 

Iași 2—5; Știința Galati — St. roșie 2—0; 
Carpați - Ceahlăul 2—0; C.S.O. Brăila 
— Dinamo Galati 4—1; Foresta — C.F.R. 
Pașcani 3—1; Poiana — Dinamo Suceava 
3-*-0.

Seria a Il-a: Știința Buc. — C.F.R. Ro
șiori 2—1; Tractorul — Chimia Făgăraș 
3—2; Dinamo Obor — C.S.M. Sibiu 4—2; 
C.S.O. Craiova — Metalul BUc. 1—0,

Séria a III-a: Crișul — C.F.R.
3—3; Rapid' Tg. Mureș — C.S.M. Cluj 
2—0; CôrVinul — C.S.O. Timișoara 0—0; 
Vagonul — Mureșul 3—1 ; Recolta Ca
rei — CriȘana Oradea 2—1.

Handba

Fază din métlul Steaüa-Rafinăria Teleajen.

Rugbl
Pé tèrenül din parcul Copilului, 

s-au desfășurat duminică dimineața 
meciurile de rugbi Locomotiva Gri- 
vița Roșie-Știința București și 
Steaua-Unirea.

în primul meci al cuplajului, echi
pa Locomotiva Gri vița Roșie a în
trecut cu scorul de 19—3 pe Știința 
București la capătul unui meci în 
care a avut permanent inițiativa. Cu 
toate că din formația ceferistă au 
lipsit o serie de titulari selecționați 
în echipa națională, tinerii jucători 
care i-au înlocuit s-au străduit să 
presteze un joc de bună calitate.

O întrecere echilibrată a fost aceea 
dintre echipele Steaua și Unirea 
București. Măi deciși în atac, desfă- 
șurînd un joc deschis, rugbiștii dé la 
Steaua după ce fuseseră conduși la un 
moment dat cu 3—0, au reușit pînă 
la sfîrșitul meciului să înscrie 6 
puhete și să cîștige astfel întîlnireâ 
cu scorul de 6—3.

Sosirea in Capitală a doamnei Hartini Sukarno, 
soția președintelui Indoneziei

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
lön Gheorghe Maurer, și a soției 
sale, Elenă Maurer, duminică seara 
a sosit la București doamna Hartini 
Sukarno, soția președintelui Indone
ziei, însoțită de un grup de perso
nalități indoneziene printre care Is- 
kandar, vicemareșal al aerului, mi
nistrul comunicațiilor aeriene.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R P. Romîne. Ion Gheorghe Mau
rer, și de soția sa, de Dumitru Simu-

O® O

încheierea lucrărilor 
Conferinjei profesionale 

internationale a oamenilor 
muncii din textile, 

îmbrăcăminte și pielărie

lescu, ministrul transporturilor șl 
telecomunicațiilor, Grigore Marin, 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
stat, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre ar
mate.

Au fost de față Sukrisno, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Indoneziei la București, și mem
brii ambasadei.

(Agerpres)'

Prin muncă patriotică
CLUJ (corësp. „Scînteii“). — In în-' 

treaga regiune tineretul participă la 
numeroase acțiuni de muncă patrio
tică. în numai 30 de zile, peste 64.000 
do tineri din comunele și satele re
giunii au curățat peste 15.000 ha 
pășune, au executat lucrări de 
împădurire și combatere a eroziu
nilor pe 300 ha și au adunat 400 
tone iier-vechi.

Cele mai bune rezultate au obți
nut tinerii din raioanele Bistrița, 
Huedin și Dej.

Duminică au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a Il-a Conferințe profesio
nale internaționale à oamenilor 
muncii din textilè, îmbrăcăminte și 
pielărie, càrê s-a ținut întré 15—20 
mai là București,

în cursul dimineții au avut loc 
ședințele comisiilor tehnice profe
sionale dih ramurile îmbrăcăminte 
și pielărie.

După-âmiaza, în ședința plenară, 
Jaroslav Mewald, secretar general 
al Uniunii, a rostit cuvîntul de în
chidere a conferinței.

Participahții au intonat Interna
ționala.

Duminică seara Comitetul Central 
al Uniunii Sindicatelor din între
prinderile industriei bunurilor de 
consum și Ministerul Industriei 
Ușoare au oferit în cinstea delega- 
ților și invitaților la cea de-a Il-a 
Conferință profesională internațio
nală a oamenilor muncii din tex
tile, îmbrăcăminte și pielărie o 
masă tovărășească.

In cîteva rinduri
Turneul international de polo pe apă 

de la Magdeburg a luat sfirșit cu vic
toria reprezentativei R.P. Ungare care a 
cîștigat toate meciurile sustihüte. In cel 
mai interesant joc echipa R.P. Ungare a 
întrecut cu 5—3 echipa R.P. Romine, cla
sată pe locul doi. în cadrul turneului e- 
chipa romînă a învins cu 5—4 echipa 
R. D. Germane, cu 4—1 echipa R. S. 
Cehoslovace, și cu 5—2 echipa Suediei.

La Hanovra s-a încheiat duminică me
ciul de tenis dintre echipele R.F. Ger
mane și R.P. Romîne din cadrul „Cu
pei Davis”. Victoria',. a revenit echi
pei gazde cu scorul de 5—0.

Marele turneu international de șah 
„Memorialul Capablanca" de la Havana 
a intrat in cea dè-a dotia jumătate a 
sa. După 13 runde, trei șahiști se află 
în früntê; la egalitate f Stalslov și JȘpas- 
ski (U.R.S.S.), Najdorf (Argentina) fieca
re cu cite 10 puncte. Ciociltea, care in 
ultimele două runde a obținut o, remiză 
la Fachmann, pierzînd insă ia Gligorici, 
are 6V2 puncte..și ocupă locul 12,

în ziua a doua a concursului de atle
tism de la Los Angeles, Al. Oerter a sta
bilit un nou record al lumii la arunca
rea discului cu o performantă de 61,10 
m. Recordul mondial precedent era de 
60,72 m și aparținea lui Sylvester. Pro
ba de 100 m plat a revenit iții Bob'Hayés 
în 10”2/10. John Uelses a cîștigat să
ritura cu prăjina realizînd 4,88 m.

Intr-un meci international masculin de 
baschet desfășurat la Milano echipa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 68—62 
(37—36) echipa Italiei.

Echipa selecționată de fotbal a R. S. 
Cehoslovace, care se pregătește in ve
derea turneului final al campionatului 
mondial a susținut la Vicenza un ioc de 
antrenament cU formația Lanerossi. Me
ciul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 0—0.

(Agerpres)

R. F. Germană ; grupa a III-a (la Vina 
del Mar) : Brazilia, Mexic, Cehoslovacia, 
Spania ; grupa a IV-a (la RancaguaJ : 
Ungaria, Argentina; Bulgaria, Anglia.

Cel mai mare stadion din Chile este 
cel din Santiago; cu o capacitate de 
77.000 locuri.

Primele două clasate în fiecare grupă 
vor participa măi departe în sferturile 
de flhală, etapă din care jocurile devin 
eliminatorii. Meciurile 
avea loc de la 30 
turile de finală la 

la 13 
iunie.
pută 32 de partide fără a 
socoti eventualele 
de baraj.

Acum cînd la 
primăvară, în Chile 
e pe sfîrșite, astfel că pen
tru echipele europene pro
blema aclimatizării este 
deosebit de importantă. De 
aceea majoritatea formații
lor europene au plecat spre 
două săptămini înainte de 
acestei competijii.

în ziua de 19 mai a.c. a încetat 
din viăță prof. dr. Z. Iagnov, șeful 
catedrei de anatomie a Institutului 
de medicină și farmacie din Bucu
rești.

Născut la 30 decembrie 1896, el 
a obținut titlul de doctor in medi
cină și chirurgie la Facultatea dé 
medicină din București. începîndu-și 
activitatea în învățămîntul superior 
în anul 1921. el s-a dedicat cérce- 
tării tinOr probleme majore ale a- 
natomiei, ca aceea a structurii func
ționale, a limfografiei și a adus în 
aceste domenii contribuții prețioa
se, publicînd numeroase lucrări și 
studii.

După eliberarea țării, el a parti
cipat activ la organizarea îrivăță- 
mîntului în cadrul Facultății dé Me
dicină din Timișoara, nou înființa
tă, unde a fost profesor. Din anul 
1953, el și-a continuat activitatea 
didactică la Facultatea de medici
nă din București. Bun pedagog, prof, 
dr. Z. Iagnov și-a dat aportul la 
formarea a numeroase cadre medi
cale.

Amintirea lui va rămîne vie în 
inimile celor pe care i-a instruit și 
ale celor care au lucrat alături 
de el.

din grupe vor 
mai la 7 iunie, sfer- 
10 iunie, semifinalele 
iunie, iar finala la 17 
In total se vor dis-

două ori Uruguay
— Montevideo și

— Rio de Janeiro), 
(1934 — Roma și
— Paris), cîfe odată 
Germană (1954 —

Berna) și Brazilia (1958
•— Stockholm).

Echipele a peste 
jări s-au angajat

i de-al șaptelea campionat 
mondial de fotbal. Joçurlle 
preliminarii nu au fost lip
site de surprize și chiar din cele mai 
mari. Formațiile Suediei și Franjei, cla-

1 sate pe locurile 2 și 3 acum 4 ani în 
urmă la Stockholm, au fost élimi-

, nafe : prima de echipa Elveției și cea
de-a doua de echipa R. P. Bulgaria.

La turneul final din Chile, care începe 
peste 10 zile, ca urmare a rezultatelor 
înregistrate în preliminarii și potrivit re
gulamentului F.I.F.A., iau parte selecțio
natele a 16 jări. In prima fază a com
petiției echipele sînt constituite în patru 
grupe de cîfe patru, stabilite prin tra
gere la sorfi.

Grupa I-a (la Arica) : Uruguay, 
U.R.S.S., Columbia, Iugoslavia ; grupa a _______  ________ _____
ll-a (la Santiago) : Chile, Italia; Elveția, țări care va începe peste 10 zile.

50 de 
In cel

au fost : de

meciuri
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Duminică s-au desfășurat meciu
rile ultimei etape a campionatului 
masculin de handbal în 7. în Ca
pitală, Dinamo București a învins 
cu 23—9 pé Știința Galați, iar Steaua 
a terminat la egalitate i8—18 cil Ra
finăria Teleajen. Iată principalele 
rezultate înregistrate în meciurile 
din țară: Știința Timișoara — Uni
rea București 28—18; Rapid Tg. Mu-

reș — Voința Sibiu 17—16; Tractorul 
Brașov — Rapid București 27—22; 
Dinamo Bacău — Știința București 
22—18.

Pentru turneul final al campiona
tului s-au calificat echipele Dinamo 
București, Steaua București, Tehno- 
metal și Știința, ambele din Timi
șoara. Au retrogradat Știința 
lăți și Unirea București.

Ga-

DIRT TRACK
Santiago cu 
deschiderea

Pentru iurneul final din Chile au fost 
făcute pregătiri minuțioase dé către 
toate echipele participante. După rezul
tatele obfinute In jocurile de verificare 
susfinute în ultimele luni, specialiștii a- 
cordă primele șanse echipelor Braziliei, 
U.R.S.S., Angliei și Italiei care după pă
rerea lor sînt celé mai în formă.

Ca și în 1958 în Suedia, campionatul 
mondial în Chile va fi o confruntare In
tre școala fotbalistică sud-ametlcană șl di
feritele stiluri de joc europene. Amatorii 
de fotbal din lumea întreagă așteaptă cu 
nerăbdare rezultatele acestei confrun-

Stadionul „Unirea" din 
Olteniței a fost arhiplin, cu 
spectatori veniți să 
cursele de dirt-track (întreceri de 
viteză pe pistă de zgură).

Reluate după o lungă pauză, în
trecerile de acest gen au arătat 
btina pregătire a concureriților.

Desigur că cèle mai dinamice în
treceri care au prilejuit spectacole 
interesante, au fost cursele din cate
goria I-a unde și-au dat întîlnire 
cei mai buni motocicliști. La sfîrși
tul celor 7 manșe (la fiecare au luat 
parte pè rînd cité 3 Concurenți) cla
samentul care s-a întocmit prin ădi-

șoseaua 
iniile de 

urmărească

Nu le
Timpul prielnic activității sportive în 

aer liber atrage pe terenuri și stadi
oane mii și mii de tineri. Pe lingă com
petițiile de performantă, Asociațiile 
sportive din întreprinderi se preocupă 
tot mai mult de antrenarea unui nu
măr cit mai mare de oameni ăi muncii 
și îndèosebi a tineretului în ptăcticareă 
diferitelor sporturi.

în orașele Galați și Brăila, se bucură 
de atenție și de o largă participare 
la întreceri spartachiada de Vâră și 
campionatele diferitelor asociații din 
fabrici și uzine, școli și instituții de 
învă)ămînt superior. Spre deosebire de 
aifi ani, în prezent, in aceste orașe 
unele asociații au reușii să mobilizeze 
în practicarea sportului un număr mai 
mare de fete și femei.

La fabrica de confecții-Brăila, a- 
sociafia sportivă numără în rîndurile ei 
peste 1.400 membri în majoritatea lor 
femei.

— Ușor n-a fost, spune Mariana Po
pescu, președinta asociajiei, dar le-am 
convins pe tovarășele noastre că gim
nastica în producție, mișcarea în aer 
liber prin sport înseamnă sănătate, 
frumusefe, bună dispoziție.

Pe lîngă gimnastica de producfie, la 
care participă zilnic majoritatea femei
lor, din rîndul muncitoarelor de aici 
a fost formată o echipă de volei cu 
activitate competifională.

Voleibalistele numără în rîndurile lor 
pe fruntașele în producfie Elena Ca
potas, Constanta Fronescu și Ecaterina 
Gheorghe. Multe alte femei fac parte 
din echipele de gimnastică. La con
cursurile de tenis de masă, organizate 
de către asociație, participă sistematic 
zeci de femei. Șahisfele cele mai 
bune din fabrică sînt Frusina Nöa- 
nă și Petrica Bălufă, care se întrec cu 
succes și în producfie, ambele fiind 
fruntașe în muncă. Consiliul asociației 
sportive din această fabrică organizea
ză lunar excursii. Pînă în prezent au 
fost făcute vizite la București; Sinaia, 
Constanta. De fiecare dată, printre 
excursioniști au fost 100—200 de mun
citoare tinere și vîrstnice. La sparta
chiada de iarnă a tineretului au parti
cipat 1.300 de fete. Acum sportivele fa

place sportul?
bricii se antrenează pentru începerea 
spartachiadei de vară. Pentru o bună 
desfășurare a activității sportive și pentru 
antrenarea unui număr cît mal mare 
de femei din fiecare secție la diferitele 
discipline sportive, consiliul asociației 
a numit responsabili sportivi în *ie-  
care sector. în prezent se fac pregătiri 
pentru introducerea unei noi discipli
ne sportive accesibile fetelor : hand
balul în 7. Pentru ca toate fetele să 
poată practică sportul preferat, pro
gramul de desfășurare a întrecerilor 
sportive din cadrul asociației a fost în 
așa fel întocmit încît el să se poată 
disputa pe ture și schimburi între echi
pele din diferite sectoare de muncă.

Un merit deosebit în antrenarea fe
meilor în practicarea sportului îl are 
consiliul asociației sportive care, în
drumat de organizafia de partid și 
U.T.M., se preocupă ca activitatea spor
tivă în rîndul muncitoarelor de la Fa
brica de confecfii-Brăila să fie cît mai 
intensă.

Păcat însă că lucruri afît de bune ca 
cele înregistrate la Brăila nu pot fi 
înfîlnife și la „Textila“ sau „Dunărea
nă" din Galați, unde rezultatele nu 
sînt pe măsura posibilităților. Și în a- 
ceste întreprinderi lucrează un mare 
număr de femei. Numai că în munca 
consiliilor asociațiilor sportive de aici 
se manifestă superficialitatea. La „Tex
tila“ se practică gimnastica în produc
ție doar în cîteva secții. La „Dunărea
nă" deloc.

Din cele peste 2.000 de fexfilisfe, 
consiliul acestei asociații abia a reușit 
să înjghebeze o echipă de volei. Te
nisul de masă este practicat de ...37 
bărbați. Din cînd în cînd concursurile 
de șah se bucură de participarea a ...2 
sau 3 fete.

Este cu atît mai surprinzătoare acea
stă slabă activitate sportivă cu cît Clu
bul orășenesc Galați a repartizat dé 
mai multe luni pe îov. M. Gheorghe, 
instructor salariat, să se ocupe de orga
nizarea diferitelor secții sportive, ast
fel ca pe terenurile de sport să fie cît 
mai multe femei. Încercînd să găsească 
ö justificare, afît instructorul clubului 
orășenesc cît și secretarul asociației,

de la „Textila", Gh. Bodâr, afirmă că 
lucrurile hu merg bine pentru că fete
lor nu le-ăr place sportul (l).

— Și mai e ceva — ne spunea dis
cret instructorul — fetele noastre sînt 
cam rușinoase, nu vor să se îmbrace 
în șort.

— Da, asta așa e — înfătește Secre
tarul asociației.

Sub paravanul acestor scuze, deloc 
justificate, consiliul asociației sportive 
(președinte Strat Aristide) privește cu 
nepăsare problema afît de importantă 
a antrenării femeilor în practicarea spor
tului. De altfel, la asociația de la 
„Textila" sé manifestă și alte lipsuri. 
Terenurile de volei și baschet dih in
cinta fabricii sînt năpădite de buru
ieni șl pline de gropi, echipamentul în 
care s-ăU investit bani stă neatins îq 
magazie, calendarul compefițional a 
fost întocmit formal. Nu-i mai puțin a- 
devărat că și comitetele de partid și 
U.T.M. din această întreprindere s-au 
preocupat în mod necorespunzător de 
activitatea consiliului asociației spor
tive.

Lipsuri asemănătoare se pot întîlni 
și la fabrica „Dunăreană“. Aici din 300 
de femei — Una singură — Gabriela 
Dermengiu practică canotajul. în schimb 
afli că în fabrică există intenția (veche 
de anul trecut, de altfel) de a se forma 
echipe de volei feminin Și popice.

Răspunderea pentru lipsurile care dăi
nuie de mai multă vreme în aceste aso
ciații sportive revine și Consiliului re
gional U.C.F.S. Galați. Președintele con
siliului (tov. N. Tofan) se mulțumește 
doar să recunoască:

— Așa-i. Cu antrenarea femeilor în 
sport stăm prost în orașul Galați...

Dar ce măsuri intenționează să ia 
Consiliul regional U.C.F.S. Galați pen
tru îndreptarea situației?

De ce nu este orientată munca clu
bului orășenesc spre dezvoltarea multi
laterală a sportului de mase și atra
gerea femeilor în sport? Oare numai 
activitatea fotbalistică trebuie să stea în 
cehtrul preocupărilor lor?

C. MANTU 
GH. BALTA

țiune de puncte, indica pe primul 
loc la egalitate pe R. Jurcă (Steaua), 
A. Sinea (Voința) și G. Voiculescu 
(Steaua). CliiSă de departajare s-a 
încheiat apoi în ordinea de mai sus, 
R. Jurcă meritînd titlul de cîștigător, 
pentru că a demonstrat calități deo
sebite, curaj, calm și o adevărată 
virtuozitate în atacarea virajelor.

La categoria a Il-a, I. CUcu (Me
talul) a fost un învingător net care 
și-a adjudecat cele trei manșe de o 
manieră categorică. In urma lui 
s-au clasat F. Cos’lache (Steaua) și 
R. Temistocle (Dinatiro).

Spectaculoase au fost și cursele 
din cadrul categoriei a III-a.

Reluarea curselor de dirt-track s-a 
făcut sub celé mai bune auspicii. 
Federația de specialitate ar trebui 
să monteze pe stadion un număr 
öorespunzätor de difuzoare, pentru 
o mai 
pentru

bună anunțare a rezultatelor 
publicul spectator.

Ieri, la Clinceni în cadrul unui 
concurs, au avut loc lansări cu pa
rașuta. In fotografie : tinărul para- 
șutist Petre Ulărescu, muncitor la 
I.O,R„ La cele 78 de salturi executa
te de cînd a obținut brevetul, el a 
adăugat, ieri, încă unul reușit.

(Foto : R. Costin)

PRONOSPORT

Concursul nr. 20 din 20 mai a.c.
Petrolul — Dinamo București 1 
Progresul — Știința Timișoara 1 
U.T.A. — Dinamo BacăU 2
Metalul — Farul Constanța 1
Jiul — C.S.O. Baia Mare 1
Recolta Carei — Crlșana Oradea 1, 
Corvinul Huned. — C.S.O. Timișoara x 
C.S.O. Craiova — Metalul București 1 
Vagonul Arad — Mureșul Tg. Mureș 1 
Rapid Vocșahl — C.S.M.S. Iași 2 
C.S.O. Brăiia — Dinamo Galați 1 
Rapid Tg. Mureș — C.S.M. cluj 1

Din materiale plastice
Anul acesta, fabricile de materiale 

plastice aparținînd industriei chi
mice au realizat o serie de noi pro
duse pentru industria constructoare 
de mașini, electrotehnică și sectorul 
bunurilor de larg consum.

La Combinatul chimic Făgăraș s-a 
obținut bachelita electrotehnică de 
uz general, precum și un sortiment 
pentru condiții climaterice Speciale. 
Din bachelită și aminoplast au fost 
confecționate peste 30 de produse ne
cesare uzinelor constructoare de ma
șini și întreprinderilor electrotehnice. 
Pentru sectorul de instalații electrice 
colectivul fabricii de mase plastice 
din Buzău a produs peste 15 sorti
mente diferite.

Peste 30 de produse noi indus
triale și de larg consum aii intrat în 
producție și la Fabrica de mase plas
tice București.

Ț.;'-'".'".  ' —- 1 " ==

Ministerul Învățămîntului 
și Culturii

Uniunea Societăților de Științe 
Medicale din R. P. Romînă

Institutul de medicină și farmacie 
din București

*
Corpul defunctului se află depus 

la Facultatea de medicină din Bucu
rești, B-dul Dr. Petru Groza nr 8.

Ceremonia funebră va avea loc 
în ziua dé 21 mai, orele 13, la fa
cultate, de unde cortegiul va pleca 
la crematoriul Cenușa.

Datele enciclopediei rămîn în urmă...
Combinatul petrochimic de la Plock

...Dintr-o lectură am reținut urmă
toarea imagine : „într-o zi, undeva 
în Polonia, un singur om va apăsa 
pe un buton sau va schimba poziția 
pîrghiei din camera dispecerului și, 
departe, la Kuibîșev, la colegul său 
sovietic, se va aprinde un semnal 
luminos, anunțînd că, desigur, con
ducta este gata să primească țițe
iul. Din nou o apăsare pe buton. De 
astă dată la Kuibîșev, și un fluviu 
de țiței se va scurge prin albia de 
oțel a conductei".

Albia de oțel, pornită de la Kui
bîșev, va străbate Polonia de la 
răsărit la apus pe o lungime de 750 
de km, trecînd și pe la Plock, unde 
se construiește un combinat petro
chimic.

...Ne aflăm pe unul din șantierele 
combinatului. Directorul tehnic al 
construcțiilor, tov. J. Tomaszewicz, ne 
conduce într-o cameră spațioasă în 
mijlocul căreia, pe o masă, se află 
macheta argintie a viitorului obiec
tiv, Plimbînd o baghetă pe dea
supra machetei, el ne arată : lată, 
aici se construiește rafinăria, din
colo sînt instalațiile petrochimiei, iar 
mai încolo orașul care va renaște. 
Combinatul petrochimic de la Plock 
se construiește după ultimele cerin
țe moderne.

Construcția întregului combinat va 
fi terminată în jurul anului 1970. Dar 
încă din 1964, o parte a rafinăriei 
va prelucra 2 milioane de tone ți
ței. Se vor obține benzină, uleiuri, 
asfalt, cocs petrolier, amoniac, pro
duse chimice sintetice — fire, cau
ciuc, îngrășăminte, detergenți și 
altele.

La construcția combinatului parti, 
cipă numeroși tineri între 16 și 25

de ani veniți din întreaga țară. în
văță să fie constructori pricepuți. 
întregul șantier este, de fapt, o mare 
școală. De curînd a luat ființă o uni
versitate muncitorească, un club și 
o bibliotecă.

Dar nu numai tineri, ci șl cadre 
măi vechi, cu experiență, sînt atrase 
de Plock. Ing. șef Andrzej Kasprzyc- 
ki, de pildă. în vîrstă de 35 de ani,

De la corespondentul 
nostru la Varșovia

el a venit nu de mult la Plock. Are 
o experiență bogată. A mai lucrat 
trei ani pe un alt mare șantier, la 
Tarnobrzeg. Și alții au cerut să vină 
la Plock ca ingineri, deși unii aveau 
posturi de directori la întreprinderi 
mai mici în Silezia.

Combinatul .în construcție de la 
Plock este o expresie a relațiilor de 
colaborare și în£r-ajutorare frățească 
dintre țările lagărului socialist. Pe 
lîngă documentarea tehnică și spe
cialiștii trimiși, Uniunea Sovietică va 
furniza Plock-ului cîteva mii de tone 
de instalații. Se prevede ca în 1963 
să plece în U.Pi.S.S. pentru speciali
zare 50 de ingineri și tehnicieni. Uzi
ne din R. S. Cehoslovacă vor con
tribui și ele cu piese și instalații, ca 
și alte întreprinderi din R. D. Ger
mană. Țara noastră, în a cărei tra
diție a intrat fabricarea instalațiilor 
petroliere, va livra Plock-ului unele 
utilaje pentru instalații ce se cons
truiesc. Multe piese se și află pe 
șantierul combinatului.

Lâ Plock l-am întîlnit șl pe tov. 
Zwăra Romuald, care â studiat 
cinci ani în Romînia, la Instiiutul de 
peirol și gaze din București. Proas
pătul inginer nu are nici un an de 
cînd s-a întors în Polonia și a fost 
repartizat aici. El își amintește cu 
plăcere de timpul petrecut în țara 
noastră Vorbind despre cercetările 
geologice care se fac în Polonia în 
domeniul petrolului, el mărturisește 
dorința sa de a se dedica muncii 
de perfecționare a aparatelor pen
tru cracarea catalitică. Acum lu
crează la planurile și proiectele ra
finăriei;

...în Enciclopedia poloneză edita
tă în 1959, se poate citi : Plock — 
situat pe Vistiila, este un centru ra
ional în voievodatul Varșoviei ; 
are 37.000 de locuitori. Industria me
talurgică; a lemnului și alimentară. 
Multe mcnurnenle istorice...

La trei arii de la ăpăfițla enci
clopediei, informaiea despre Plock 
a devenit incompletă. Orașul își 
schimbă rapid înfățișarea. Ei numără 
azi 47.000 de loCüitöri. întreprinde
rilor existente li s-âil adăugat ô Uzi
nă de mașini agricole și, acum, 
construcția combinatului petrochi
mic. în 1965 populația va număra 
60.000, iar în 1980 pesté 100.000 de 
locuitori. Aceasta Va însemna noi 
cartiere de locuințe moderne, școli 
spațioase, teatre, cinematografe, 
biblioteci, magazine, bazin de înot, 
stadion...

Orășel liniștit; cum era denumit 
nu demult, Plock-ul a început să cu. 
noască un nou ritm al vieții.

GH. GHEORGHIȚA
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După vizita în R. P« Bulgaria

Un

(Agerpres).

Pregătiri în vederea 
Congresului mondial 

pentru dezarmară 
generală și pace’

dezarmarea 
va avea loc

al 
J. 
al 
al

Za lucrările

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Eskilstuna în Suedia și-a 
început lucrările Comitetul inter
național de pregătire a Congresu
lui mondial pentru.«' 
generală și pace care 
la Moscova.

Pentru a participa
comitetului au sosit aproximativ 
70 de reprezentanți din 40 de țări, 
printre care membri ai Consiliu
lui Mondial al Păcii, precum și 
reprezentanți ai diferitelor orga
nizații politice și de masă. Parti- 
cipanții la lucrările comitetului 
au fost salutați de scriitorul sue
dez A. Lundkvist, membru 
Consiliului Mondial al Păcii. 
Bernal, președintele executiv 
Prezidiului Consiliului Mondial 
Păcii, a rostit o cuvîntare.

Comitetul își continuă lucră
rile.

O®O

problemele situației inter- 
și în “problemele lărgirii 
a relațiilor reciproce fră- 
colaborării strînse.

PRAGA 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., la 
Praga a fost dată publicității decla
rația comună a delegațiilor de partid 
și guvernamentale ale R. D. Ger
mane și R. S. Cehoslovace semnată 
la 18 mai în legătură cu încheierea 
vizitei delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane în R.S. 
Cehoslovacă.

In timpul tratativelor dintre dele
gațiile celor două țări, se spune în 
declarație, a avut loc un schimb de 
păreri în 
naționale 
continue 
țești și a

La baza politicii externe a R. S. 
Cehoslovace și R. D. Germane stau 
principiile coexistenței pașnice. Prin
cipalele probleme ale zilelor noastre, 
se spune în declarația comună, sînt 
dezarmarea generală și totală, lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial pe calea încheierii 
Tratatului de pace cu Germania și 
rezolvarea pe această bază a proble
mei Berlinului occidental.

Propunerile sovietice în problema 
dezarmării, prezentate la Geneva, 
se subliniază în declarație, sînt ab
solut realiste și constituie o bază

A 
ș

*

Răsfoind presa străină

iac cheltuieli de prisos, 
avute sînt o provocare 
nu au cu ce să ducă o

un an, plecînd din Ma- 
Spaniei, am făcut pen- 
cunoștință cu Asfuria și

un re-
unei călătorii făcute în

un vînt propice

spune : „Sărac ca 
învăfăfurii lipsește

PEPACȚțA 51 ADMINISTRAȚIA : București. Plata „Sclnteii”. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele «e fac la oficiile postale, factorii poștali sl dlfuzorii voluntari din întreprinderi st instituții. Tiparul: Combinatul Poligrafie Casa Scîn'eil

Printre măsurile de autoapărare luate de Frontul de eliberare națională din Algeria 
Împotriva teroriștilor O.A.S. sînt posturile de control la marginea cartierelor arabe. Un post 
de control al F.L.N. pe străzile orașului Oran (fotografia nr. 1). în ultimul timp, în lumea ca
pitalului au avut loc puternice acțiuni greviste. Aspect de la greva muncitorilor de la fabrica 
de cauciuc „Glringhelli” din Uruguay. Prin lupta lor unită, greviștii au obținut satisfacerea 
revendicărilor lor. (fotografia nr. 2). 45.000 mineri din Saar (R.F. Germană) au declarat re
cent grevă. Guvernul federal a fost nevoit să satisfacă revendicarea minerilor, ma)orîndu-le 
salariul cu 8 la sută. Minerii împart afișe care cheamă la grevă, (fotografia nr. 3). Reprezen
tanți ai oamenilor de știință șl litere japonezi, întruniți în orașul Kyoto (Japonia), au protes
tat împotriva experiențelor nucleare efectuate de S.U.A. în Oceanul Pacific, (fotografia nr. 4). 
Manifestație în piața Restauradores din Lisabona, capitala Portugaliei, împotriva dictaturii lui Sa- 
lazar. (fotografia nr. 5). în explicația la acest clișeu, publicat de revista elvețiană „Schweizer 
Illustrierte” se arată că la cîteva minute după ce a fost făcută fotografia, poliția salazaristă a 
deschis focul împotriva demonstranților. 

SOFIA 20 (Agerpres). — La 20 
mai a părăsit Sofia plecînd la Mos
cova delegația de partid și guverna
mentală sovietică, condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C. C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Pe aeroport oaspeții sovietici au 
fost conduși de Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Di- 
mităr Ganev, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare 
garia, Anton Iugov, 
Consiliului de Miniștri 
garia, de membri și 
pleanți ai Biroului Politic al 
al Partidului Comunist Bulgar, se
cretari ai C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, membri și membri su- 
pleanți ai C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, membri ai Prezidiului 
Adunării Populare, miniștri, repre
zentanți ai organizațiilor obștești și , 
mii de cetățeni din Sofia și din 
tele învecinate.

T. Jivkov și N. S. Hrușciov 
rostit cuvîntărl.

a R. P. Bul- 
președintele 

al R. P. Bul- 
membri su- 

C. C.

sa-

au

concretă pentru rezolvarea acestei 
probleme de importanță vitală.

Cele două părți și-au reafirmat 
din nou hotărîrea de a participa la 
crearea unei zone dezatomizate în 
Europa centrală, la limitarea răspîn- 
dirii armei nucleare, la încheierea 
unui pact de neagresiune între țările
N.A.T.O. și țările participante la 
tratatul de la Varșovia și la inter
zicerea propagandei de război.

Factorul hotărîtor pentru menți
nerea păcii și securității în Europa, 
se subliniază în declarație, este lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial pe calea încheierii 
tratatului de pace cu Germania.

Cele două părți, se spune în 
clarație, salută tratativele care 
loc între 
S. U. A. 
mentării 
mane și 
tractive formulate în acest domeniu.

Partidul Comunist din 
cia și Partidul Socialist 
Germania, se arată în 
consideră că Programul
este o călăuză importantă în înain
tarea lor pe calea construirii socia
lismului și comunismului.

de-
au
Șiguvernele U. R. S. S. 

asupra problemelor regle- 
pașnice a problemei ger- 
sprijină propunerile cons

Cehoslova- 
Unit din 
declarație, 
P. C. U. S.

la
MOSCOVA 20

TASS: La 20 mai s-a înapoiat 
Moscova, venind din Sofia, delega
ția de partid și guvernamentală so
vietică condusă de N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo, N. S. 
Hrușciov și persoanele care l-au în
soțit au fost întîmpinați de repre
zentanți ai oamenilor munciți din 
Moscova, conducători ai partidului 
comunist și ai guvernului sovietic.
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Acțiunile partizanilor în Irianul de vest
DJAKARTA 20 (Agerpres). După 

cum anunță corespondentul agenției 
Antara, de la statul major al coman
damentului pentru eliberarea Iria- 
nului de Vest, acțiunile de luptă ale 
partizanilor în Irianul de Vest iau o 
amploare tot mai mare. în prezent 
se duc lupte aprige în re
giunea orașului Fakfak. în cursul 
ultimei lupte care a avut loc aici 
între partizani și un detașament 
olandez trimis din Kotabara (insula 
Laut) în ajutorul garnizoanei Fak
fak, 18 olandezi au fost uciși și un 
mare număr au 
mentul olandez 
retragă.

în regiunea orașului Kaimana,. 
partizanii s-au apropiat de oraș la-

fost răniți. Detașa- 
a fost nevoit să se

Claude Eatherly 
are musirâri de conștiință

NEW YORK. După cum anunță 
agenția Associated Press, Claude 
Eatherly — pilotul american 
care a participat la bombarda
mentul atomic împotriva Hiroși- 
mei, a declarat la 19 mai că s-a 
alăturat luptei pentru pace deoa
rece are mustrări de conștiință 
pentru fapta comisă.

Săptămînalul „Parade” publică 
un articol în care înserează ur
mătoarea declarație a lui Claude 
Eatherly : „îmi iubesc țara și ni
ciodată nu îi voi face un rău... 
Am însă o conștiință și nu pot 
să tac.

Oamenii îmi spun : Dar nu ai 
nici o vină că ei au bombardat 
Hiroșima, ai procedat potrivit or
dinului primit. Acestea însă sea
mănă cu argumentele lui Eich
mann. El spunea, de asemenea, 
că nu a fost decît un mic „șu
rub”, care aducea la îndeplinire 
ordinele. Indiferent însă cît de 
mic „șurub" este omul, el tre
buie să răspundă pentru faptele 
sale".
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ULTIMELE ȘTIRI Trebuie luate măsuri urgente
A B ’__ A Cîmpotriva O.A.S.

Declarafia dr. Mostefai Chawki

interviu al generalului Kong Le
(Agerpres). —
Generalul Kong

MOSCOVA 20 
TASS transmite : 
Le, președintele Comitetului Militar 
Național al Laosului, care se află 
într-o vizită în R. D. Germană, a 
acordat un interviu corespondentu
lui din Berlin al ziarului „Izvestia". 
Kong Le a declarat : „Consider că 
concentrarea flotei americane și de
barcarea trupelor în Tailanda ar 
trebui, potrivit concepției organiza
torilor acestei provocări, să contri
buie la ridicarea spiritului comba
tiv al trupelor lui Fumi Nosavan și 
la demoralizarea armatei noastre.

o distanță de 25 km și, ajutați de 
populația locală; își întăresc poziții
le, pregătindu-se să dea în continua
re lupta pentru eliberarea orașului.

Un mare detașament de partizani 
s-a apropiat de orașul Sarmi. Spriji
niți de populația locală, partizanii 
au izgonit pe colonialiști din orașul 
Demta, situat la 80 km vest de Ko- 
tabaru.

Lupte înverșunate au loc în pre
zent în regiunea orașului Manok- 
wari.
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MOSCOVA. Demonstrația a 35.000 

de pionieri în Piața Roșie din Moscova 
— anunță TASS — a constituit eveni
mentul central al sărbătoririi celei de-a 
40-a aniversări a organizației de pio
nieri „V. I. Lenin“. înainte de începe
rea parăzii pionierilor, Vadim Saiușev, 
(secretar al Comitetului Central al Com- 
\omolului, a rostit un cuvînt de salut.

LONDRA. La 19 mai, mii de oa- 
'imeni s-au adunat la „Royal Festi
val Hali" spre a sărbători ziua de 
(naștere a lordului Bertrand Russell, 
(cunoscut filozof englez și luptător 
pentru pace, care a împlinit 90 de 
ani. Sute de telegrame de salut au 

if ost primite de sărbătorit din peste 
50 de țări.

Sărbătoritul a mulțumit plin de 
emoție pentru felicitările cordiale. 
El a subliniat contrastul izbitor din
tre sărbătorirea sa și persecuțiile la 
care a fost supus, și insultele pe 
care este nevoit să le audă din par
tea presei burgheze. Vă mulțumesc 
din toată inima, a spus Russell.

La programul artistic care a avut 
loc cu acest prilej și-a dat con
cursul unul din cele mai bune 
lective artistice din Anglia — 
chestra simfonică din Londra.

PARIS. La un apel lansat de 
ganizațiile sindicale C.G.T., C.F.T.C.

Aceste calcule ale imperialiștilor 
sînt însă sortite eșecului. Sîntem 
hotărîți oricînd să opunem rezis
tență imperialiștilor, care caută să 
intimideze poporul nostru.

în pofida tuturor acestor acțiuni 
poporul Laosului este ferm hotărît 
să lupte pentru pace și unitate na
țională, pentru continuarea politicii 
de neutralitate. El va obține victo
ria în această luptă. Operațiunile 
din regiunea Nam Tha constituie o 
mărturie a înaltului spirit comba
tiv al trupelor noastre''.

Vom face tot ce ne stă în pu
tere, a declarat Kong Le, pentru a 
aduce la îndeplinire acordurile rea
lizate de cei trei prinți cu privire 
la crearea unui guvern de coaliție. 
Rebelii lui Fumi Nosavan nu au dat 
însă dovadă, înainte de a fi zdro
biți în regiunea Nam Tha, că doresc 
sincer să realizeze pe cale pașnică 
unitatea națională. Poate că acum ei 
se vor răzgîndi.

*
BANGKOK 20 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția United Press 
International la 20 mai Statele Uni
te au continuat să trimită de ur
gență trupe și armament pentru for
țele lor armate din Tailanda.
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și Force Ouvrière, personalul navi
gant, precum și funcționarii de la 
serviciul de meteorologie și de la ce
lelalte servicii auxiliare de la aero
portul parizian Orly au declarat o 
grevă de 48 de ore care a paralizat 
activitatea aeroportului. Greviștii cer. 
îmbunătățirea condițiilor de salari
zare.

NEW YORK. După cum anunță a- 
genția Associated Press, Administrația 
națională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțpt la 19 mai că lan
sarea pe o orbită în jurul Pămîntului 
a unei nave cosmice .americane avînd 
la bord un om, fixată pentru 22 mai, 
nu va avea loc.

PARIS. Ziarul „Libération“ rela
tează că autoritățile din Austria au 
arestat recent doi foști militari care 
au făcut parte din trupele SS, acu
zați de participare activă la masa
crele comise de naziști în anul 1942 
împotriva populației evreiești din 
Polonia. Este vorba de frații Hans 
și Wilhelm Mauer. Hans Mauer o- 
cupa de peste zece ani funcția de

Din statisticile recente reiese că Spania este 
una din țările cu cel mai scăzut venit național din 
Europa. Ea ocupă locul al treilea în clasificarea 
mondială a țărilor care 
Luxul și risipa claselor 
pentru cei nevoiași care 
viață omenească și creează o situație patologică 
în organismul social. Pe cît se pare, unii cred că 
există oameni predestinați să beneficieze din abun
dență de bunurile materiale și să folosească bo
gățiile după bunul lor plac, iar alții trebuie să se 
mulțumească cu fărîmiturile care cad de la masa 
celor puternici..."

Cine a făcut aceste declarații răzvrătitoare ?. 
Episcopul din Bilbao, monseniorul Pablo Gurpide.

De un timp încoace, nici chiar unii din repre
zentanții claselor avute, susținătoarele regimului

franchißt, nu mai pot ignora fenomenele care se 
Intensifică în Spania : chiar dacă, așa cum e ca
zul reprezentanților bisericii catolice, recunoaște
rile pornesc din motive de demagogie socială, în
săși apariția recunoașterilor este semnificativă.

Dreptul la grevă nu există în Spania. Cu toate 
acestea, de cîteva luni grevele devin din ce în ce 
mai numeroase. Au loc demonstrații de stradă îm
potriva regimului franchist, pentru pîine și liber
tate. Tot mai adesea, Franco este acela care dă 
înapoi. Importanta mișcare grevistă pornită recent 
din Asturia este unul din rezultatele luptei eroicu
lui Partid Comunist Spaniol, anunțînd importante 
schimbări. Ea arată că anii de teroare fran- 
chistă n-au putut fringe hotărîrea de luptă a po
porului spaniol, dorința sa de a-și construi o viață 
nouă, liberă, fericită.

Cunoscutul scriitor și ziarist francez 
PIERRE GAMARRA, bun cunoscător al 
situației din Spania, a publicat în săptă- 
mînalul ,,1'Humanité Dimanche“ 
porfaj în urma 
această țară.

„în urmă cu 
drid în nordul 
fru prima oară 
provinciile basce.

în acest ținut — unul din cele mai 
industrializate din Spania datorită bo
gatelor sale zăcăminfe miniere — există 
o foarte mare concentrare de muncitori 
(mineri, meta'urgiști, muncitori por
tuari). în istoria Spaniei, ca și în istoria 
mișcării muncitorești spaniole, ținuturile 
nordice, și în special Asturia, au o ve
che tradiție de luptă pentru revendicări 
vitale, pentru libertate.

Mai trebuie spus că concentrarea 
muncitorească despre care vorbesc nu 
este formată numai din muncitorii locali 
ci și din cei care emigrează acolo din 
alte părți ale Spaniei. în Spania, mi
zeria este mare și insuportabilă. Am 
vorbit cu muncitori care cîșfigă 25 de 
pesetas pe zi. în provinciile din sudul 
Spaniei — frumoasele și bogatele pro
vincii la care visează turiștii din lumea 
întreagă — muncitorii agricoli ajung la 
un grad de mizerie și de foamete do 
neînchipuit. Din această cauză ei emi
grează în afara Spaniei : în Germania. 
Italia, Franța ; și în interiorul Spaniei : 
la Barcelona, Madrid, în regiuni indus
triale din nord, unde salariile sînt ceva 
mai mari, deși sînt tot mizere.

Nu este surprinzător că puternica 
mișcare de protest care zguduie în a- 
ceste zile peninsula a pornit din aces1 
nord muncitoresc și anume de la a- 
cesfe mine din apropiere de Oviedo— 
în repetate rînduri teatrul unor pro
teste asemănătoare, fără îndoială de 
mai mică' amploare.

Am luat un taxi și am spus șoferului 
să mă ducă la „cuencas“, acele văi 
industriale și miniere despre care mi 
s-a vorbit aproape pretutindeni. Un 
ținut cu colorit verde și negru. Toren
tele clocotesc în adîncul trecătorilor.

TUNIS 20 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat trimisului special 
la Alger al agenției Tunis Afrique 
Presse, dr. Mostefai Chawki, dele
gat cu Afacerile generale al Execu
tivului provizoriu algerian, a insis
tat asupra necesității de a nu se aș
tepta autodeterminarea pentru a 
distruge O.A.S. și a cerut luarea 
unor măsuri urgente împotriva a- 
cestei organizații ultracolonialiste. 
Chawki a declarat că ultimele mă
suri luate „nu constituie decît un 
pas. Trebuie să se treacă la acțiuni 
de o mai mare anvergură. A venit 
timpul să se realizeze aceasta deoa
rece membrii O.A.S. sînt suficient 
de bine cunoscuți. Noi am ajuns la 
capătul răbdării”, a adăugat dele
gatul algerian. „Pentru tot ceea ce 
se întîmplă în Algeria, de vină nu 
este Executivul provizoriu. Menți
nerea ordinei depinde de înaltul co
misar. Cu toate că nu punem la în-
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continua Supta
MADRID 20 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, nici 
amenințările, nici arestările și nici re
presiunile la care recurg autoritățile 
franchisfe și liderii „sindicatelor“ falan- 
gisfe care le țin isonul nu au putut 
influența cu nimic hotărîrea de luptă 
a oamenilor muncii din Spania. Poîri- 
vit informațiilor sosite din Madrid, cel 
peste 35.000 de muncitori aflafi în 
grevă în provincia Asturia au făcut din 
nou cunoscut că nu vor relua lucrul 
pînă în momentul în care nu le vor 

director al organizației evanghelice 
din Salzburg, precum și funcția de 
consilier al înaltului comisariat al 
Națiunilor Unite pentru refugiații 

,în Austria, iar fratele său Wilhelm 
^conducea o instituție religioasă pen- 
tru copii din aceeași localitate.

WASHINGTON. La 19 mai Comi
sia S.U.A. pentru energia atomică 

■Și Ministerul de Război al S.U.A. 
:au anunțat că Statele Unite au e- 
fectuat o nouă explozie nucleară în 
Oceanul Pacific. Aceasta este a 12-a 
explozie din actuala serie de expe
riențe nucleare pe care le efectuea
ză S.U.A. în atmosferă. Totodată pe 
poligonul experimental din statul 
Nevada a avut loc o nouă explozie 
nucleară subterană.

CIUDAD DE MEXICO. în dimi
neața zilei de 19 mai într-o regiune 
întinsă din sudul părții centrale a 
Mexicului s-a înregistrat o serie 
de cutremure cu o intensitate 
pînă la șase grade. în capitală trei 
persoane au fost ucise și cel puțin 
15 rănite.

Dar, încetul cu încetul, verdeaja, peisa
jul cîmpenesc dispar pentru a face loc 
peisajului industrial : mine, schele, ca
bluri și vagonefe. Sus pe cer și jos în 
vale se profilează zidurile înalte ale 
uzinelor și satele în care stau îngrămă
dite căsufele sărăcăcioase ale munci
torilor și prăvălii întunecate.

în cuenca de Langreo — una din 
cele mai renumite văi industriale, des
pre care s-a vorbit mult în presă în 
ultimul timp — există o mină vestită și 
ea : mina Maria Luiza. Să nu uităm că 
20.000 de muncitori ai acestei mine au 
făcut grevă în 1957.

M-am plimbat pe ulifele satelor și 
am intrat în „chigres“, faimoasele cîr- 
ciumi unde se servește cidru.

M-am uitat atent la bărbații care ve
neau acolo, se adunau laolaltă și mîn- 
cau un mic coltuc de pîine și un vîrf 
de „chorizo“, bînd o înghițitură de 
cidru. Erau bineînțeles mineri cu urmele 
muncii lor grele întipărite pe mîini și 
pe fe|e. Destul de prost îmbrăcați, slabi 
și în genere rigizi.

Ce contrast, de pildă, cu spectacolul 
pe care-l oferă frumoasele cafenele ale 
unui oraș ca Oviedo, unde, înfr-un ca
dru foarte luxos, burghezia își etalează 
eleganta. într-adevăr, același contrast 
poate fi înfîlnit și în alte țări, dar aici 
e mai accentuat : fot timpul în Spania 
vezi ori un lux deșănțat, ori o mizerie 
neagră.

Am vorbit fără nici o greutate cu 
acești oameni. în discufii reveneau me
reu cuvintele : mizerie, silicoză, nedrep
tate. Mizeria salariilor, a locuințelor, a 
îmbrăcămintei, a hranei. Mizeria mun
cii : în Spania, mi-au spus muncitorii, 
există cel mai mare procent de acci
dente de muncă din lume. Mizeria vii
torului: pentru muncitorul accidentat, 
pentru văduva și copiii săi, cînd soțul 
și părintele moare în mină. Apoi sili
coza: procentul general este, mare și 
mi s-a afirmat că există mineri foarte 
tineri (sub 30 de ani) bolnavi de sili
coză. Am publicat asemenea afirmații 
și nimeni nu le-a dezmințit, ci din 
contră.

doială bunăvoința acestuia, a arătat 
el, sîntem totuși de părere că înal
tul comisar a luat în considerare cu 
multă întîrziere sugestiile Execuți-* * 
vului provizoriu”.

fl satisfăcute revendicările șl pînl 
cînd autoritățile nu-l vor elibera pe 
toți muncitorii greviști arestați.

Se semnalează că muncitorii de la 
alte două întreprinderi metalurgice și 
de la cîteva mine din această provin
cie s-au alăturat greviștilor.

Potrivit relatărilor corespondentului 
agenției France Presse din Madrid, ca 
urmare a lup'ei curajoase a muncitori
lor din regiunea industrială Barcelona, 
autoritățile au fost silite ca în unele 
întreprinderi să dispună satisfacerea 
unei serii de revendicări ale muncito- 

țrilor, printre care ridicarea salariului.
In provincia Biscaia, reluarea lucru

lui, prevăzută pentru sîmbătă de auto
rități, nu a avut loc. Cei peste 50.000 
ide muncitori mineri și metalurgiștl a- 
țflafi în grevă în această provincie, pre- 
(cum șl cel din provincia Leon au de- 
țdarat că vor continua greva.

Din relatările agențiilor de presă re- 
riese că o serie întreagă de întreprin
deri din provincia Catalonia, regiunea 

.‘industrială Barcelona, vechea Casfilie, 
Guipuzcoa, Puerfollano și din alte orașe 
și provincii din Spania continuă să fie 
paralizate din pricina grevei.

*
„Dictatura se clatină. Minerii din As

furia și oamenii muncii greviști i-au dat 
o puternică lovitură. Dar trebuie să 
mergem înainte pentru a pune capăt 
dictaturii și a instaura un regim demo
cratic în care să avem dreptul la un 
salariu 
cesare 
fr-unul 
treaga

înfr-un manifest adresat muncitorilor 
agricoli se spune : „Muncitori agricoli, 
nu puteți rămîne'în afara acestei vaste 
mișcări greviste. Dacă noi ne ridicăm 
toți ca unul, vom reuși să punem ca
păt tiraniei“.

Azi, cînd din aceasfă regiune a Spa
niei și din multe altele ne sosesc vești 
care lasă să se presupună puternicul 
val venit din adîncuri, revăd fețele lor 
posomorite și brăzdate de cute adînci 
îndreptate spre mine.

— în Franța nu știți fotul. Turistul nu 
vede în Spania decîf peisajul...

— Aici totul aparține societăților și 
băncilor. Nouă ne esfe rezervată sili
coza și foamea.

— Școli ? Nici pîine și nici școli nu 
sînt destule. La misera, senor I (E mi
zerie, domnule I)...

Unii mineri spuneau:
— Nu o să fie așa întotdeauna. Pu

teți spune că rezistăm tot mai mult cu 
fiecare grevă. Există o mare solidari
tate între noi. Ajutăm și susținem pe 
cei împotriva cărora se iau măsuri ar
bitrare și pe cei aruncați în închisoare. 
Iar femeile nu sînt printre cei din 
urmă...

Oamenii aceștia nu mă cunoșteau și 
vorbeau fără ascunzișuri pentru că 
eram francez, pentru că mă interesam 
de soarta lor și pentru că nu voiau să 
plec cu ideea că ei sînf muncitori 
supuși, pasivi, umiliți pentru totdeauna.

îmi reamintesc de ținutul Langreo, de 
străzile cartierelor muncitorești din Bil
bao. l-am văzut pe acești muncitori 
spanioli prost îmbrăcați și prost hrăniți, 
încovoiați pe șantiere și asupra vago- 
netelor. Am văzut pe pămîntul din 
Cordoba și în satul în care a trăit 
Lorca muncitori agricoli, bărbați și 
femei, cu mîinile murdare de pămînt, 
cu fața arsă de soare pe plantațiile de 
bumbac, în crîngurile de măslini și în 
livezi. Bogăția pămîntului spaniol este 
scoasă cu mîinile lor, cu munca lor, iar 
ei continuă să fie flămînzi.

Studenții se alătură minerilor, meta- 
lurgiștilor, feroviarilo-... și nu din întîm- 
plare.- în Spania se 
un dascăl“. Hrana 
ca și pîinea.

Dar iată că suflă 
luptei populare...“

ALGER 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Algeria 
Presse Service, autoritățile au des
coperit la Alger un plan al căpe
teniilor organizațiilor terorista
O.A.S., potrivit căruia aceste bande 
fasciste își propuseseră să arunce în 
aer toate clădirile importante din 
Alger, Oran și din alte orașe alge
riene.

în legătură cu aceasta, agenția Al
gérie Presse Service a lansat un a- 
pel în care se spune printre altele : 
„Fiecare zi, fiecare oră trebuie folo
site pentru acțiuni hotărîte împotri
va acestor planuri demente ale ban
delor fasciste 
cințele vor fi 
gice”.

O.A.S.; altfel, conse- 
dintre cele mai tra-<

convenabil și la mijloacele ne- 
pentru a-l apăra“ — se spune în- 
din manifestele difuzate în în- 
Spanie.


