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Consiliile agricole regionale și-au început activitatea

(Agerpres)
Sonda a fost redată producției

C. BORDEIANU

(Continuare în pag. IlI-a)

desfășurare a activității unele 
stituții de stat.

Din experiența gospodăriei 
colective Săucești-Bacău

canna.din Sîntana aurind,
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ajunge la stația de ra
dioamplificare și mul
țumește tovarășilor 
care i-au găsit fecio
rul. Scoate batista și 
șterge lacrimile de pe 
obrazul lui Florică.

G. A. S. Odobești, regiunea Galați, obține an de anoducții mii 
de struguri și livrează produse de bună calitate. în iotode: brigaiie- 
rul Gh. Savin și directorul gospodăriei, Constantin Cai controlază 
starea viței de vie.

Muncii'. Sîntem fericiți și mîndri că în obținerea succeselor noastre am avut o pildă însuflețitoare în experiența colhoznicilor sovietici.Colectiviștii din Sîntana, alături de toți oamenii muncii din patria noastră socialistă, spun din toată inima: Bucuroși de oaspeți, dragi prieteni și tovarăși sovietici 1

„făcînd galerie". Iși 
spune în gînd : ce tă
tic bun am. Nu-z su
părat pe mine că 
m-am pierdut în lu
mea asta multă, ci pe 
nenea Oaidă...

Nu știm dacă tăticu 
sau Florică au poves
tit și mămichii cele în- 
tîmplate. Fapt este că 
duminică erau din

trădat prezența în 
lăsat noaptea. Pe 
în ajun plouase 
aflafi în schimb, 
liberi, au trecut 
pe traseul con- 
rea defecțiunii.

în cursul săptămînii care s-a încheiat, în toate regiunile țării au avut loc sesiuni ale sfaturilor populare regionale. Participanții la sesiuni au dezbătut principalele sarcini ale agriculturii. Deputății au aprobat planuri de măsuri pentru sporirea producției agricole și consolidarea economico-organizatorică a unităților agricole socialiste.în cadrul sesiunilor au fost aduse

nou împreună la sta
dion. In pauză, Flori
că a vrut suc, în timp 
ce tăticu discuta aprins 
valabilitatea unui of
said.

— Na un leu, du-te 
și cumpără-ți...

— Ascultă, tovarășe, 
cum trimiți copilul 
singur în aglomerația 
asta ? sare un cetă
țean de alături. Dacă 
se pierde ?

Tatăl lui Florică, în
trerupt din problema 
ofsaidului, l-a privit 
o clipă.

— Probabil că dum
neata vii pentru pri- 
ma oară pe stadion. 
Cum o să se piardă Z 
Se vede că nu știi ce 
bine funcționează sta
ția de radioamplifi
care. Și, în afară de 
asta, nu purta dum
neata grija copilului 
meu. Ce, crezi că 
n-am văzut că ești ra- 
pidist ?...

C. MANTU

la cunoștința participanților deciziile comitetelor executive ale sfaturilor populare cu privire la constituirea consiliilor agricole regionale.în întreaga țară consiliile agricole regionale și-au început activitatea.în săptămîna următoare se vor desfășura sesiunile sfaturilor populare raionale.

și ouă. Numai anul acesta
să vîndă statului peste 60

Pentru a face o agricultură intensivă, în

clasă, cămine și cantine studențești 
cu 2.000 de locuri, colonii muncito-

Trecuseră mai bine de 12 ore de aș
teptare și godevilul (dispozitiv pentru 
curățirea interioară a țevilor) nu ajun
sese la capătul conductei pe care fu
sese introdus. Din această cauză sonda 
18, sondă de mare productivitate a 
schelei de extracție Bîlfeni, își înce
tase producția. Ion Ciobanu, ajutor de 
brigadier la parcul nr. 1, vechi petro
list, și-a dat seama că godevilul se în
țepenise undeva pe conductă. Timp 
de așteptare nu mai era. Fiecare clipă 
de întîrziere însemna pierdere de pro
ducție, deoarece conducta fiind înfun
dată, țițeiul nu se mai putea scurge 
de la sondă în rezervoarele parcului.

Cu sentimente 
de caldă prietenie— Vestea apropiatei sosiri în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice a lost primită cu multă bucurie de către cercetătorii Institutului de fizică din București al Academiei R:P, Romîne — a spus Ath. Truția, cercetător științific. Popoarele noastre sînt strîns unite printr-o prietenie frățească, indestructibilă. Alături de toți oamenii muncii din tara noastră, nutrim o profundă admirație față de realizările mărețe ale Uniunii Sovietice și ne exprimăm recunoștința pentru eforturile neobosite pe care le depune în apărarea păcii. Un număr mare de oameni de știință, cercetători și studenți romîni au vizitat țara constructorilor comunismului. Tuturor le e deopotrivă și permanent vie în minte ospitalitatea po-< porului sovietic, generozitatea cu care oamenii de știință sovietici le-au împărtășit bogata lor experiență. Poporul nostru va-întîmpina cil dragoste pe solii poporului sovietic.

livișli din 
socoteli cu

La 25 mai a.c. a avut loc la Pa
latul Republicii ședința Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne, pre
zidată de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Au fost adoptate o serie de de
crete privind construirea de noi o- 
biective industriale, economice și 
social-culturale, printre care fi
gurează centrala de termoficare din 
cadrul complexului industrial Cra
iova, fabrica de prefabricate de be
ton pentru lucrări miniere de la 
Oradea, centrala telefonică automată 
Reșița, amenajarea de noi exploa
tări miniere, construirea de drumuri 
forestiere, construirea a 185 blocuri 
de locuințe cu circa 14.000 aparta
mente, 20 de școli cu 210 săli de

La finisarea exterioară a blocurilor dq 
locuințe se folosește, pe unele șantiere, 
un nou tip de schele — schele mobila 
suspendate. Prin aceasta se economisesc 
însemnate cantități de material lemnos, 
Iată în fotografie o astfel de schelă mon, 
tată la blocul D 5 din șoseaua Mihal 
Bravu din Capitală. (Foto : M. Cioc).

„Veniți șl Ia noi, 
scumpi tovarăși !”— Fiecare dintre muncitorii întreprinderii noastre — arată într-o scrisoare trimisă redacției Vasile Lăr- gan, muncitor la uzina „Tehnofrig" din Cluj — salută din adîncul inimii vizita pe care o va face în țara noastră delegația de partid și guvernamentală sovietică, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, prieten apropiat și de nădejde al poporului romîn, încercat luptător pentru vié-, toria comunismului și a păcii. Fiecare dintre noi am dori ca oaspeții dragi să viziteze șl frumosul nostru oraș. Le-amaiàta ceam-construit sub conducerea înțeleaptă a partidului

sfifuie un mijloc principal de folosire in
tensivă a terenurilor irigate și totodată 
una din căile de asigurare a bazei fu- 
rajere. Ceea ce s-a făcut pînă acum în 

3 această privință constituie desigur numai
r începutul. Pînă în 1965, suprafața irigată

de colectiviștii din Săucești în valea Și
retului va ajunge la 500 ha.

In legumicultura, ca și în celelalte ramuri, își fac 
loc metodele științifice de sporire a producției. 
Brigadierul legumicol Emil Prisecaru, colectiviștii 
loan Ghiufă, loan Buchet, soții Anica și Gheorghe 
Bocănef sînt socotiți fruntași nu numai pentru hăr
nicia lor, ci și pentru faptul că sînt prieteni ai 
metodelor înaintate. Anul acesta membrii brigăzii 
legumicole au făcut 1.000 mp de răsadnițe.

Colectivistul Vasile Lichi a făcut niște rame aco
perite cu sticlă, sub care castraveții s-au semănat 
de timpuriu direct în cîmp. Pentru viitor, colecti
viștii au hofărîf ca protejarea unor culturi de le
gume timpurii în cîmp să se facă prin învelirea 
cu mase plastice. Simplu și practic este și pro
cedeul folosit aici de a semăna unele legume în 
brazde de iarbă întoarse, care țin locul ghivecelor 
nutritive. Una din metodele bune folosite de co
lectiviști este și plantarea răsadurilor de roșii în 
cuiburi, în care au pus cite un kilogram de mra- 
niță sau gunoi bine putrezii, lntr-o parte din apa 
folosită la udat s-au dizolvat îngrășăminte chimice.

Gospodăria are condiții din cele mai favorabile 
și pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și îndeo
sebi pentru creșterea vacilor și păsărilor. Efectivul 
de animale crește atît din cumpărări, cît și din 
prăsilă proprie. Numărul de vaci a ajuns la 106 față 
de 46 cît erau la începutul anului. Pentru a putea 
crește animale sănătoase și viguroase și pentru a 
reduce cheltuielile, colectiviștii au organizat între
ținerea acestora în tabere de vară. Pe pășune a 
fost amenajat un șopron acoperit cu stuf și paie, 
precum și o casă pentru îngrijitori. Pentru animalele 
tinere s-a amenajat o tabără de vară pe o pășune 
situată în lunca Șiretului. Totodată, s-a organizat pă-

...Se bea suc, se mă- 
nîncă fructe și alune, 
se comentează fazele 
din prima repriză și se 
dreg glasurile pentru 
a doua. Melomanii as
cultă muzica (dacă e 
bună) transmisă prin 
megafoane. Pauza are 
farmecul ei.

Uneori, clipele de 
destindere ale pauzei 
sînt întrerupte. Muzica 
încetează. De la stația 
de radioamplificare a 
stadionului se anunță: 
„A fost găsită fetița 
Felicia Ionescu. Părin
ții sînt invitați...“

Dezaprobarea este 
unanimă la adresa fa
miliei Ionescu.

Intr-altă duminică, 
tot într-o pauză : „La 
stația de radioampli
ficare se află copilul 
Florică Țone în vîrstă 
de ? ani. Părinții sînt 
invitați...“ Tatăl își fa
ce grăbit loc cu coa
tele printre rînduri, 
urcă scările în fugă,

Prin 1952, atunci cînd s-a înfiinfaf gos
podăria colectivă din Săucești, moș Gheor
ghe Hriban avea 65 de ani. Pe atunci el 
gîndea uneori că bătrîneții n-ai ce-i 
face ; trebuie s-o încălzești pe lîngă cup
tor, să-i mai îmbunezi reumatismele. 
Astfel de gînduri i-au trecut bătrînului 
odată cu iarna lui ‘52 cînd primii colec- i

Săucești făceau întîiele *
cifre de ordinul sutelor de mii.

Ca și acum, colectiviștii bătrîni din Săucești 
primeau de la gospodărie ajutoare care să le 
asigure o existență fără griji, dar moș Hriban s-a 
gîndit că poate să mai dea o mină de ajutor la 
rezolvarea unor treburi ale gospodăriei.

lntr-una din zile, el a propus consiliului de con
ducere să ajute la executarea unor construcții gos
podărești. De atunci au trecut 10 ani. Vizitatorii 
care poposesc în gospodărie se opresc cîteva clipe 
lîngă tînarul lung de vreo 40 de metri, lîngă remiza 
și patului făcute trainic și gospodărește, de mîna 
unor oameni conduși cu iscusință de bătrîn. Îndră
gind gospodăria colectivă, el a pus toată pricepe
rea și îndemînarea în creșterea ei, este părtaș și 
astăzi la multe din realizările colectiviștilor. Astfel 
de oameni entuziaști, tineri și vîrstnici, sînt mulți 
în gospodărie. De fapt nu numai fiecare briqadă. 
ci și fiecare echipă își are fruntașii ei — oameni 
harnici și pricepuți ca. Vasile Enache, Gheorghe 
Riglea, Vasile Ionescu, Emil Alrențoaie, Rodica 

' Romțu și alții. Ei sînt în primele rînduri ale luptei 
I ce se dă pentru ca gospodăria lor colectivă să se 
j situeze printre unitățile fruntașe din regiune.
> Anul acesta, după unificarea cu gospodăria co- 
! lectivă din Schineni, posibilitățile colectiviștilor au 
t devenit mult mai mari. Acum gospodăria are a- 
? proape 2.000 de hectare. Fiind așezată în lunca
> cuprinsă între Bistrița și Șiret, în apropierea Ba- 
S căului, gospodăria are condiții din cele mai 
< bune pentru a dezvolta acele ramuri de producție 
? care să contribuie la aprovizionarea oamenilor
> muncii din acest oraș cu produse proaspete și la 
? realizarea de mari venituri bănești. Ca multe alte 
? gospodării situate în jurul orașelor și centrelor 
? muncitorești, și colectiva din Săucești este pe cale 
; de a deveni mare producătoare de legume, lapte

„Marea prietenie'. Așa numesc oamenii muncii din patria noastră prietenia frățească, de nezdruncinat dintre poporul romîn și poporul sovietic, constructor al comunismului.Cînd ziarele au anunțat apropiata vizită în Republica Populară Romînă a unei delegații de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, vestea a fost primită de la un capăt la altul al țării cu un sentiment de proiundă bucurie. Muncitori și ingineri, colectiviști, oameni de știință și cultură văd în acest eveniment o nouă și însemnată contribuție la dezvoltarea prieteniei dintre popoarele noastre, pusă în slujba cauzei socialismului și păcii.

Economii de metal 
prin aplicarea 

unor tehnologii avansate

La fa|a locului au sosif inginerul Nes
tor Baicu, șeful secției, Sevastian Po
pescu, conducătorul unei brigăzi de 
extracție și alți sondori vechi în mese
rie. După un scurt consult tehnic, în
cepu munca de căutare a godevilului. 
Mai îniîi s-a pompat sub presiune apă 
pe conductă. Godevilul însă nu s-a ur
nit și nici nu și-a 
vreun loc anumit. S-a 
terenul noroios — 
mult — atît sondorii 
cît și cei care erau 
la lucrări sistematice 
ductei, pentru înlătura
La lumina farurilor unui tractor, in
gineri, tehnicieni și muncitori au săpat 
din loc în loc pămînfui noroios. Zeci de 
gropi au fost săpate în noaptea aceea. 
Pînă la urmă locul cu pricina a fost 
descoperit. Sudorul Constantin Vlădoiu 
a tăiat cu flacără oxiacetilenică porțiu
nea de conductă unde godevilul se 
înțepenise și a înlocuit-o. După o zi și 
o noapte de muncă încordată, sonda 
a putut fi repusă în funcțiune.

ZAMFIR PODĂRIȚĂ 
coresp. voluntar

In secțiile Uzinelor „Oțelul 
Roșu" pot 11 Intilnlțl în aceste zile, 
printre muncitori, șl 40 de elevi 
ai școlii tehnice de maiștri. Ei fac 
practică în producție, Imbogățln- 
du-șl astfel cunoștințele însu
șite în școală. In fotografie : 
Tov. Nicolae Copaci, din anul III 
al Școlii tehnice de maiștri, ur
mărind felul cum lucrează lami- 
natorul șef Alexandru Ponoran. 

(Foto : M. Andreescu)

nostru în anii aceștia. S-au înălțat și se înalță mereu noi blocuri moderne pentru muncitori, s-au construit numeroase lăcașuri de cultură și artă.Veniți șl la noi, scumpi oaspeți 1 
„Bucuroși de oaspeți”— Poporul nostru are o datină din străbuni, de a-și primi prietenii dragi cu pîine și cu sare — a declarat unui redactor al ziarului nostru Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Goina, președintele gospodăriei milionare din Sîntana. întreaga țară îi va întîmpina după această datină pe înalții noștri oaspeți.In anul 1949, cînd am fost pentru întîia oară în Uniunea Sovietică, am vizitat cu mare intere.s cîteva colhozuri, am văzut cît de spornică și dătătoare de belșug e munca pe o- goarele înfrățite. Cînd m-am întors acasă, le-am povestit sîntănenilor totul și la scurtă vreme, ascultînd de îndemnul partidului, am făcut în sat la noi o gospodărie colectivă. I-am dat numele „Viață nouă“, și an de an a sporit averea noastră obștească, s-a schimbat viața fie- Astăzi, gospodăria colectivă e multimilionară și de cînd s-a ținut sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, închinată mărețului eveniment — încheierea colectivizării agriculturii în întreaga țară 4- colectiva noastră a fo-st decorată cu „Ordinul

fruntașă încă de anul trecut. La fel ca șiilji 
brigadieri, cu sprijinul consiliului de condtși 
al organizației de bază s-a îngrijit ca fieco- 
lectivist din brigadă să cunoască normele cru 
(le-a și prelucrat într-o adunare pe brigși, 
mai ales, ca fiecare să înțeleagă însemnătății- 
cării metodelor înaintate de sporire a prei 
și să aplice aceste metode.

Pentru a obfine maximum de producjife 
foarte important să se asigure densitatea iă 
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cest lucru l-a urrtu 
deosebită atenție a- 
dierul Moldovean^; 
ales la cultura porji 
și a sfeclei de zal- 
zuri ca acelea cîii 

colectiviști lăsau plantele prea rare sînt de- 
niul trecutului. In urma muncii de lămuriri 
și in cadrul adunărilor generale, s-a ajuns <■ 
sitafea atît la legume cît și la sfecla de z( 
se mărească cu 10.000—15.000 fire la ha.

Cu sprijinul specialiștilor, colectiviștii cai 
pună în valoare cît mai bine condițiile n 
favorabile pe care le au pentru a face o c 
tură intensivă. Multe discuții au avut loc 
vinfa folosirii terenurilor irigate. Pînă la u 
fost adoptată propunerea să se obțină două 
pe an de pe suprafețele amenajate pentru ii 
folosind metoda culturilor duble. O parte d 
ternul de canale de aducție și de desecare 
definitivat după recoltarea orzului și griul 
acest fel, pe o suprafață de circa 40 hectare 
putea semăna cea de-a doua cultură — por 
siloz, în sistem irigat. Metoda de a cultiva 
care eliberează terenul mai timpuriu, după ci 
se are și să se semene imediat culturi furajere

rești, case de iltură, dispensare 
medicale, intente pentru copii, ci
nematografe, aenajări edilitare, 
modernizări de Irumuri și străzi, 
poduri, îndiguiri,limentarea cu apă 
a 5 localități etc

Consiliul de St a examinat o 
serie de cereri inviduale de comu
tări, reduceri și gțieri de pedepse, 
luînd hotărîri cortmnzătoare.

Constatînd că P'licarea actelor 
de stat în mai mte buletine ofi
ciale prezintă unelCjeajunsuri, s-a 
hotărît publicarea ăstora într-un 
singur organ oficial periodic, mai 
cuprinzător. Editarea )uiuj Buletin 
se va face de către Coii;ui de stat.

în continuare, Consilț <je stat a 
luat hotărîri pentru o!riaj bună

Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romîie

colectiviștii au prevăzut 
vagoane de legume.

____  _ ___ - ___ " ' ’ ' scopul 
realizării de pe aceeași suprafață a unor producjH 
și venituri cît mai mari, colectiviștii și-au pus pro
blema folosirii la maximum a pămîntului prin ex
tinderea culturilor de mare randament și aplicarea 
metodelor înaintate de sporire a producției. Pe 
lînqă qriu, porumb, orz, ei cultivă și o serie de 
alte culturi care aduc un mare venit. Astfel au 
extins cultura plantelor 
tehnice și în primul rînd 
sfecla de zahăr care ocu
pă o suprafață de 170 ha, 
grădina de legume, dez
voltă creșterea animalelor.

Colectiviștii acordă o a- 
tenție deosebită aplicării 
tuturor măsurilor de care depinde sporirea produc
ției la hectar la toate culturile. Anul acesta 
au prevăzut să obțină în medie la ha 2.000 kg 
grîu, 2.300 kg orz de toamnă, 1.700 kg floarea- 
soarelui, 27.000 kg sfeclă de zahăr. In mod deo
sebit se preocupă de creșterea producției de po
rumb. Colectiviștii au prevăzut să obțină în medie 
3.100 kg porumb boabe la ha de pe suprafața de 
757 ha. Ei au dat o mare atenție pregătirii tere
nului, au asigurat sămînța hibridă etc. Pe lotul de 
130 ha destinat „porumbului 5.000" s-au aplicat 
cantități mai mari de îngrășăminte. Cu sprijinul 
specialiștilor, au fost alese cele mai potrivite tere
nuri pentru fiecare cultură.

La acestea se adauaă măsurile luate pentru buna 
organizare a muncii, pentru executarea tuturor lu
crărilor la timpul optim și de bună calitate, lată 
cum stau lucrurile, de pildă, la brigada l-a condusă 
de Vasile Moldoveanu. El este un om harnic, 
priceput, bun organizator, iar brigada se menține

urmărirea atentă a felului cum se aplică prescripțiile medicale.Activitatea culturală deține imul din cele mai importante locuri în complexul de preocupări din timpul concediului. Esențial este ca în toate stațiunile să se organizeze manifestări culturale variate, cu un bogat conținut educativ, care să intereseze cele mai diferite categorii de oameni ai muncii, să le dea posibilitatea de a-și petrece cu cît mai mult folos și într-un mod cît mai plăcut timpul destinat recreației. în această privință, sugestiile interesante din partea celor veniți la odihnă, oamenilor de artă, de cultură — nu lipsesc.^ Se pot organiza spectacole de bună calitate, expoziții de artă plastică și decorativă, dezbaterea unor cărți noi, scurte conferințe pe teme de literatură, artă, știință, muzică, urmate de discuții, concursuri artistice și cîte altele. Filmele ar merita o mențiune deosebită. în acest domeniu s-ar putea face un pas înainte, programîndu-se unele premiere pe țară și, în orice caz, evitînd filmele arhicunoscute. Serile de dans sînt, de asemenea, manifestări care trebuie să se bucure de atenție.O mare grijă trebuie acordată difuzării presei și a cărții. Oamenii veniți la odihnă vor să primească la timp ziarele, solicită ultimele noutăți în domeniul literaturii.Pînă acum, în marea majoritate a stațiunilor nu au fost suficient de bine organizate competițiile sportive, care atrag un număr mare de tineri. Desigur, activitatea sportivă trebuie să țină seama de condițiile de tratament ale celor veniți în stațiuni. La Lacul Roșu, la Govora, în unele stațiuni de pe Valea Prahovei, s-au făcut anul trecut puține excursii. Or, în colaborare cu filialele O.N.T. „Carpați“, se pot întreprinde o serie de acțiuni atractive. Pentru perioada de vară, ar merita studiată și posibilitatea asigurării unor curse locale — auto sau C.F.R. — la prețuri reduse pentru grupurile de excursioniști, care să lege stațiunile cu localitățile pitorești din împrejurimi. O asemenea măsură ar înlesni unui mare număr de oameni ai muncii să cunoască țara, să se bucure de frumusețile ei.Gospodarii stațiunilor mai au în a- ceste zile destule de făcut. Sînt de terminat lucrări de amenajare la unele vile sau cantine și pe Valea Prahovei, și pe Valea Oltului, șî în alte localități. Ar mai trebui puse la punct drumurile de acces spre unele izvoare sau cabane, precum și ștrandurile dintr-o serie de stațiuni.Sectorului deservirii populației i se cuvine o atenție deosebită. în primul rînd la cantine este necesar să se urmărească varietatea meniurilor, respectarea orelor de masă, să existe o mare grijă pentru curățenie. Pentru satisfacerea diferitelor cerințe mărunte ale vizitatorilor, cooperativele meșteșugărești trebuie să fie încadrate cu meseriași buni, să dispună de utilajele și materialele necesare efectuării comenzilor. Magazinele să fie și ele bine aprovizionate cu un sortiment bogat de produse industriale de sezon, produse alimentare, îndeosebi lactate, legume și fructe etc; din timp trebuie amenajate chioșcuri cu bere, răcoritoare, înghețată. Și încă ceva : atenție la agregatele frigorifere, la buna lor funcționare !Primiți cu solicitudine, cu grijă tovărășească de personalul din stațiuni, oamenii muncii se pot bucura din plin de condițiile optime pentru odihnă ce le sînt create de partid și guvern.

Constructorii de utilaj petrolier și chimic de la Uzinele „1 Mai" și Uzina nr. 2 din Ploiești au economisit de la începutul anului o cantitate de metal din care se pot confecționa 11.300 sape de foraj.Principalele metode folosite pentru a economisi metalul au fost sudura automată și semiautomată* turnarea în coohile a unor piese și confecționarea altora din material» plastice. Tot ca urmare a acestor măsuri metalurgiștii din cele două uzine au redus prețul de cost planificat, realizînd de la începutul a- nului economii suplimentare în valoare de peste 2.300.000 de lei.Măsuri pentru o mai bună gospodărire a metalului se aplică și în alte întreprinderi din regiunea Ploiești. La Uzinele de pompe de injecție din Sinaia, de pildă, volumul lucrărilor ce se execută după metode și tehnologii avansate est» acum dublu față de cel din anul trecut. (Agerpres)

Zecile de stațiuni pitorești de pe întinsul țării noastre și-au primit anul acesta oaspeții — înnoite, înfrumusețate, îmbogățite cu noi construcții și amenajări., multe locuri au fost realizate lucrări de amploare, capacitatea de cazare a fost^ simțitor mărită. Litoralul, de pildă, e mai frumos și mai ospitalier ca orieînd. Sezonul 1962 înseamnă aici, în plus față de anul t’ acut : la Mamaia 9 hoteluri — cu 5000 de locuri — 4 restaurante, un ’nare centru comercial, o nouă policlinica ; Ia Eforie-sud un nou complex de odihnă, un restaurant dintre cele mai moderne și un pavilion de bai reci cu o mare capacitate de tratament. Cîte n-ar fi de spus și despre Mangalia, Techirghiol, despre toate stațiunile unde betonul, sticla și culoarea făuresc nespuse frumuseți! le Valea Prahovei a crescut gradul de înzestrare și confort al vilelor și hotelurilor, s-au îmbunătățit condițiile de masă, de asistență medicală pentru activitatea culturală. Numai la Predeal își petrec anul acesta concediul peste 60.000 de persoane. La Sinaia, Pucioasa, ca și in . alte stațiuni din regiunea Ploiești, spațiul de cazare a fost mă- rit cu 10 la sută ; la „Victoria“, numeroase vile și pavilioane — cu un număr sporit de locuri — au fost dotate cu mobilier nou. Amara, pînă mai ieri un sat pierdut în Bărăgan, se dezvoltă ca o stațiune modernă cupnnzînd complexe balneare de tratament, plaje, cinematograf-teatru cu mai multe sute de locuri și atîtea altele. Acestea fără a mai vorbi de lucrările edilitare-gospodărești — asfalt, neon și plantări de flori — executate în mai toate localitățile.. t°at® stațiunile din țară funcționează astăzi servicii medicale balneare cu policlinic^- sau secții specializate, unde personal de înaltă ca- Imcare acordă în permanență asistența medicală, aplică tratamente bazate pe noile date ale științei.Pentru ca cei veniți la odihnă să beneficieze din plin ide condițiile create, es te. nevoie de o bună organizare a muncii tuturor factorilor Care contribuie la asigurarea unui concediu cit mai plăcut și mai confortabil, pin prima. clipă cînd omul a pășit mtr-o localitate, el trebuie ajutat să acomodeze cît mai repede, să la mdemînă tot ce-i este necesar, sa fie servit bine și operativ. Au o mare însemnătate măsurile luate pentru primirea oaspeților. La Sinaia și la Predeal, în stațiunile de pe litoral funcționează birouri permanente de repartizare, cu un număr mai mare de salariați decît în anii trecuți ; ziua și noaptea, cei sosiți au la dispoziție însoțitori care-i conduc de la gară ia biroul de cazare și, de aici, la vile. La Predeal, de exemplu, prin tipărirea unui tip de bonuri mult simplificat, operația de repartizare nu durează nici 2 minute de persoană. Măsuri de felul acesta s-au mai^luat și în alte locuri ; ele țiebuie să fie introduse neîntîrziat m toate stațiunile. în localitățile situate mai departe de linia ferată, conducerile întreprinderilor balneoclimaterice sînt datoare să asigure m colaborare cu I.R.T.A., cu întreprinderile de gospodărie orășenească, legături de transport auto la toate trenurile, astfel ca oaspeții caselor de odihnă să nu fie nevoiți să întîrzie în gări.Important este și felul cum se organizează vizita medicală în stațiuni, programarea la analize și tratamente, consultațiile. Și aici este nevoie de o planificare strictă, care să înlăture orice așteptare inutilă, ca și de
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Comitetul de bloc în acțiune
»

unor relații de bună

Slănic-Moldova.

schimburi de păreri s-a 
de a crea o bibliotecă 
fiecare dintre noi a dat

Răsfoind scrisorile, sosite la redacție
. ... —......................— . , ............ —

Ofelarii s-au angajat să producă 
anul acesta cantităfi sporite de ofel. 
Metal mai midi înseamnă mașini și 
bunuri materiale mai multe. îndepli
nirea angajamentelor luate de siderur- 
gișfi necesită o bună aprovizionare a 
ofelăriilor cu fier vechi.

Multe colective de întreprinderi în
țeleg însemnătatea colectării și predă
rii fierului vechi și se străduiesc sa se 
achite cît mai bine de această sarcină. 
La redacfie sosesc numeroase scrisori 
în care corespondenți voluntari și citi
tori ci ziarului relatează succesele ob
ținute în această importantă acfiune. 
De la „Grivifa Roșie" — ne scrie co
respondentul voluntar Dumitru E. 
Gheorghe — au fosf expediate pînă 
acum ofelăriilor pesfe 4200 de fone 
metale vechi. O mare contribuie la 
sfrîngerea acestei cantităfi au adus-o 
tinerii uzinei care, antrenafi de organi
zațiile U.T.M., nu lasă să ruginească 
nici o bucată de metal. Fierul vechi 
este predat ritmic, decadă cu decadă. 
Mecanicul Gheorghe Sfănescu, de la 
uzina „24 Ianuarie“ din Ploiești, ne-a 
scris că pentru' colectivul în mijlocul 
căruia lucrează predarea fierului vechi 
este o sarcină de plan tot atîf de im
portantă ca și celelalte. Conducerea 
întreprinderii s-a îngrijit de amenaja
rea unor depozite — central și pe sec
toare — pentru adunarea fierului vechi, 
a șpanului. Pînă acum obligația de 
predare a fost realizată și depășită. 
Buni gospodari se dovedesc în această 
acfiune muncitorii Gheorghe Marcu, 
Stellan Arnăufu, Nicolae Bucșan și al
ții. In patru luni — aflăm dinfr-o altă 
scrisoare, trimisă redacției de docherul 
Anton Lobodă — muncitorii 
D.R.N.C. Galafi au colectat și 
I.C.M. pesfe 730 de tone 
vechi.

Datorită preocupării unor 
populare, și la safe această acfiune se 
desfășoară cu bune rezultate. Sfatul 
popular raional Tîrgoviște — ne scrie 
corespondentul voluntar Petre Mocanu 
— a inițiat o întrecere între comune, :ar 
sfaturile populare comunale au orga
nizat întreceri între circumscripții. Cele 
mai mari cantităfi au fost colectate și 
predate pînă acțyji de comunele Bu- 
ciumeni. Nucet. Glodeni, Runcu ș.a. 
Dintr-un ah colt al farii, corespondentul 
voluntar Gheorghe Negricioiu ne in
formează că salariafii centrului I.C.M. 
din Sînnicolau Mare se află în per
manentă pe teren la sate pentru a 
ajuta la strîngerea metalelor vechi.

Despre succesele obfinute în aceas
tă acfiune ne-au scris și alfi corespon
denți voluntari din întreprinderi și de 
la safe : Eliade Solomon de la Fabrica 
de rulmenfi din Bîrlad, David Genadf 
de la uzina „Rulmenful"-Brașov, Ion 
Moldoveanu de la schela Gura Ocni- 
fel, Ion Bîrsan, picher în cadrul Di
recției regionale C.F.R. lași, Fănică Cer
nât de la S.M.T, Zorleni.

Sînt și scrisori care semnalează o 
preocupare slabă în ce privește colec
tarea și predarea metalelor vechi. Ca 
toate întreprinderile, și uzina „Unio“ 
din Satu Mare are sarcină de plan pen
tru predarea fierului vechi. Tehnicianul 
Augustin Mureșan ne informează însă că 

. uzina nu s-a achitat de această obli
gație pe trimestrul I al anului și nici 
in luna aprilie. Organizațiile de partid

de la 
predat 
metale

sfaturi

și U.T.M. din uzină obișnuiau 
trecut să inițieze acfiuni largi pentru 
adunarea metalelor vechi, lucru care 
nu s-a mai înfîmplat de la o vreme. 
Nici întreprinderea de gospodărie ra
ională Tîrnăveni nu și-a realizat pla
nul de predare a flerului vechi pe 
pHmul trimestru al anului ; pe luna fe
bruarie n-a predat nici un kilogram de 
fier vechi deși în depozit metalul a- 
dunat este mîncaf de rugină. „Cum 
frèbuie privită atitudinea conducerii a- 
cösfei întreprinderi ? — se întreabă, în 
scrisoarea trimisă redacfiei, corespon
dentul nostru voluntar Szilagy Gheor
ghe. în legătură cu aceasta poate are 
ceva de spus Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional Tîrnăveni, care 
tutelează întreprinderea".

Pentru a spori producția de metal, 
ofelarii trebuie să folosească din plin 
capacitatea agregatelor în fot cursul 
unei luni, ceea ce necesită aprovizio
narea ritmică cu fier vechi. De aceea, 
obiceiul de a expedia dintr-o dată, la 
sfîrșiful lunii, întreaga cantitate de 
metal colectată într-o lună nu aduce 
foloasele așteptate. La schela Bîlteni, 
așa cum aflăm din alte scrisori, meta
lele vechi se predau neritmic, la în
tâmplare și nu pe bază de grafic.

Un alt aspect semnalat în scrisori 
•ste acela privind întîrzierea cu care 
unele foruri aprobă propunerile fă
cute de diferite întreprinderi pentru 
casarea unor utilaje. Mecanicul Manole 
Bjanu de la S.M.T. Măxineni, raionul 
Brăila, ne-a scris că stafiunea a propus 
încă de anul frecuf, pentru casare, 
cinci utilaje vechi. Dar organele tu
telare întîrzie aprobarea acestor pro
puneri și utilajele, în loc să ia drumul 
ofelăriilor, stau nefolosite în stafiune.

Majoritatea întreprinderilor au posi
bilități de a expedia combinatelor si
derurgice cantităfi și mai mari de fier 
vechi. Depinde de conducerile acestor 
întreprinderi, de organizațiile de partid 
și U.T.M. respective ca ojelăriile patriei 
să fie cît mai bine aprovizionate cu 
metale vechi.

AL. STROE

Fabricile de
Pesfe pufin timp, fabricile de 

conserve de legume și fructe 
vor lucra din plin. Marile „bu
cătării“ au încheiat pregătirile 
pentru campania de producție 
din acest an, luînd din vreme 
măsuri pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și prepararea 
unora noi.

Fabricile din industria con
servelor vor prepara, în plus 
fafă de producția realizată anul 
trecut, circa 8.000 tone de 
conserve.

în vederea prelucrării în 
condifii optime a materiilor 
prime, în întreprinderi s-au re
vizuit toate utilajele existente. 
O mare afenfie s-a dat punerii 
la punct a mașinilor pentru în
chis cutii și borcane și aufo- 
clavelor de sterilizare a produ
selor — utilaje cheie în indus
tria conservelor.

La fabricile din Tecuci și Va
lea Roșie vor intra în funcțiu
ne, cu întreaga lor capacitate,

în sala de așteptare a inhalatului.
----------O» O----------

Artiști de peste
f 1/ • •țarii

După cum informează O.S.T.A., pentru 
luna iunie și-au anunțat sosirea in țara 
noastră 
artistice 
iubitorii 
pianistul 
va reîntîlni cu publicul bucureșteăn in 
zilele de 13 și 14 iunie, cînd va susține 
două recitaluri.

Zilele acestea urmează să sosească din 
Italia un grup de soliști ai teatrelor de 
operă din Roma, Neapole și Milano. Ei 
vor prezenta, între 1 și 5 iunie, în sala 
Palatului R.P. Romîne, cinci spectacole cu 
operele „Rigoletto” și „Boema”. Specta
colele, a căror distribuție va fi alcătuită 
în întregime din artiștii oaspeți, se vor. 
bucura de concursul corului și orchestrei 
Teatrului de Operă și Balet al R.P. Ro
mîne.

Pianista Joanna Hodges din S.U.A. va 
interpreta, împreună cu orchestra simfo-

ai
numeroși muzicieni și formații 
de peste hotare. Așteptat de 
de muzică cu deosebit interes, 
sovietic Sviatoslav Richter se

hotare, aspeți 
noastre

nică a Radioteleviziuî, concertul 
Haciaturian, iar cu Flrmonica din 
mișoara, concertul d Ceaikovski. 
grup de muzicieni poîezi din care

de 
Ti- 
Un 

-- ------------- fac 
parte pianista Renat Humen, soprana 
Zofia Rudnicka și lj-baritonul Antoni 
Dütkiewicz vor susfirmai multe recita
luri la Focșani, SUc^a și Iași.

Iubitorii muzicii true vor avea pri
lejul să asiste la <*certul cîntăretului 
francez Jean ClaudeascaL care va avea 
loc in Capitală și cele ale formației 
italiene conduse dMarino Marini, or
ganizate la Bucure, Timișoara, Iași și 
Constanța.

In a doua junate a lunii viitoare 
vom primi și via Ansamblului „Lan
terna magică” diAS. Cehoslovacă. Pro
gramul său, în ie Șe folosesc simultan 
filmul și scena,aprinde numere vocale 
și instrumental balet clasic, dansuri 
populare etc, (Agerpres)

Blocul „Miorifa" de pe strada Doam
nei nr. 27—29 a fosf dat în folosință 
în urmă cu doi ani șl jumătate. Ne-am 

•mufat aici, în cele 111 apartamente, 
350 de locatari. Chiar de la început, 
venind înfr-0 casă frumoasă, conforta
bilă, ne-am străduit cu lojii s-o îngri
jim cîf mai bine.

Și la noi a fosf ales un comitet de 
bloc, care se interesează de proble
mele ridicate de conviețuirea, în a- 
ceeași clădire, a unui mare număr de 
familii. Principala noastră grijă se în
dreaptă spre păstrarea avutului obștesc, 
adică a casei ce ne-a fosf încredințată. 
Aproape toți locatarii înfrejin în bună 
stare apartamentele, caută să le aducă 
mici îmbunăfăjiri. Există un fel de între
cere între locatari în a-și face aparta
mentele mai curate, mai frumoase.

Au fost însă și unele cazuri în care 
comitetul de bloc a trebuit să intervină. 
Unul din locatari a lăsat robinetul din 
baie deschis înfr-un moment cînd apa 
era închisă și a plecat de acasă. Fi
rește, s-au produs stricăciuni. Mem
brii comitetului de bloc au stat de vor
bă cu cel în cauză și l-au convins că 
e dator să suporte costul reparajiilor. 
Altul a aruncat în canalul de 
scurgere obiecte voluminoase. Ca să 
prevenim repetarea unor fapte similare, 
am folosit din nou munca de lămurire, 
explicând fiecărui locatar că trebuie să 
utilizeze cu mai multă alenjie insta
lațiile din apartament, că respectarea 
acestei îndatoriri este afît în interesul 
său, cît și al celor din jur.

Munca noastră s-a îndreptat și spre 
cultivarea grijii cefăjenilor de a fi la 
curent cu diferitele plăfi pentru consu
mul de curent electric, apă, combusti
bil etc. La îndemnul grupei de partid, 
am căutat să-i facem pe toți să înțe
leagă că achitarea la timp a sumelor 
daforafe pentru serviciile dé care bene
ficiază este o obligajie elementară ce- 
făjenească.

în urma acestor discujii, s-a creaf 
un fond — sub formă de avansuri — 
penfru cota parte ce revine fiecărui 
apartament și din care se achifă regu
lat și la timp toate aceste plăfi. De 
un sprijin larg din partea locatarilor se 
bucură aejiunea de a reduce la stric
tul necesar numărul salariafilor blocu-

conserve se pregătesc 
deschidere „Omnia". Serul 
de conserve a fosf dotaf cu 
o linie de confecționare Pa* 
harelor din carton paraf1 de 
50, 100 și 250 de granPen’ 
tru ambalaf muștar, duM® ?' 
marmeladă.

lată acum șl cîfevrou^ji 
în ce privește prepare. în- 
cepînd din acest are vor 
produce două noi șmenfe 
de supă din legume>ncen- 
frate, zacuscă de vin ?i co
nopidă în borcane > 0,500 
kg, gem de smochina mere, 
care datorită fructelexotice 
va avea gust superiorecum și 
o salată „Pickles“ casfra- 
vefi, morcovi și coiidă. Se 
vor realiza de ăsenea can
tități mult mai marie paste 
de fructe — căpșu smeură, 
caise, piersici, gutui vișini. 
Pe lista noilor proœ se în 
scriu și sucurile rirale d< 
fructe.

pre-pentru
Procesul de 

desfacerea 
etichetare,

instalajii moderne 
lucrarea mazării. 
preparare, de la 
păstăilor pînă la 
este complet mecanizat și nu
durează decîf zece minute. Ca
pacitatea unei astfel de insta- 
lafii este de 7.500 kg conserve 
pe oră. La întreprinderile a- 
mintite s-a mecanizat și proce
sul de fabricare a conservelor 
de fasole. Păsfăile introduse 
în mașini de mare tehnicitate 
sînt sortate automat, după mă
rime.

La șirul pregătirilor se adau
gă măsurile luate pentru asi
gurarea ambalajelor de către 
secfii speciale de fabricație a 
cutiilor metalice, dotate cu ma
șini modețrne, de mare produc
tivitate. Majoritatea cutiilor de 
conserve vor fi acoperite in
tegral sau parfial cu lac anfi- 
corosiv. Se vor folosi, de ase
menea, în măsură mult mai 
mare, borcane cu sistem de

lui, lucru care se răsfrînge în mod po
zitiv asupra bugetului fiecărei familii.

Una din metodele curente de muncă 
— imprimată comitetului de bloc de 
către grupa de partid — este aceea 
de a sta de vorbă cu locatarii, de a ne 
vizita reciproc, în scopul de a ne cu
noaște și a întreprinde cu concursul 
tuturor anumite acjiuni gospodărești 
sau culturale. Cînd se ivește necesita
tea efectuării unor mici reparajii la 
diferite instalajii, căutăm să le facem 
cu forfe proprii, apelînd la ajutorul 
mecanicului casei.

N-a rămas în afara preocupărilor 
noastre nici felul cum se înfeleg veci
nii între ei. In cîteva cazuri, membrii 
comitetului de bloc au intervenit pen
tru restabilirea 
vecinătate.

Din diferitele 
născut și ideea 
a blocului. Mai 
o serie de cărji bune, care stau în bi
roul administratorului, la îndemîna ce
lor ce doresc să le citească.

în familiile care locuiesc în blocul 
nostru sînt aproape 70 de copii. In ju
rul casei nu exista nici un părculef sau 
loc de joacă pentru acești copii, ceea 
ce constituia o greutate pentru noi tofi. 
Chiar în fafa blocului se găsea un te
ren plin de dărîrhăfuri, care nu ser
vea la nimic, sfricînd aspectul 
străzii. Ne-am adresat sfatului popular, 
cerîndu-i aprobare și sprijin pentru a 
amenaja aici un părculef. La îndemnul 
nostru, locatarii blocului au ajutat la 
curăfirea și nivelarea terenului ; prin 
grija sfatului popular s-au plantaf flori 
și cîfiva plopi, s-au pus bănci. în felul 
acesta s-a creat un locșor plăcut de 
Joacă pentru copii și de recreare pen
tru noi fofi.

Cu ajutorul cîtorva tovarășe cu expe
riență în munca de educafle, copiii au 
fost obișnuifi să respecte orele de 
odihnă ale părinfilor și ale celorlalți 
locatari, să aibă grijă de curăfenia 
blocului în care locuiesc. Pentru a- 
ceșfi copii s-a organizat și o activi
tate culturală. Ei au fost primifi — în 
urma demersurilor comitetului de bloc 
— ca membri ai clubului unei instifufii 
de pe strada noastră, unde asistă la 
seri de basme, la jocuri de societate, 
împrumută cărți de la bibliotecă etc.

Toate aceste acfiuni au dus la dez
voltarea unui spirit de bună înțele
gere între vecini, la deprinderea de a 
dezbate în comun problemele ce se 
ridică și de a le rezolva cu ajutorul 
membrilor comitetului de bloc, care se 
străduiesc să răspundă prin fapte în
crederii ce li s-a acordat.

TRAIAN PRODAN 
președintele comitetului de bloc 

str. Doamnei 27-29 București

Pe urmele materialelor publicateCe prezentăm, cum prezentăm?“/ „Ce prezentăm, cum pre apărut în ziarul „SeinArticolul zentăm ?“, teia“, a fost analizat de către orga- nele comerciale regionale Galați, împreună cu O.C.L. Produse Industriale. S-au luat măsuri ca în magazinele de prezentare a mobilei să fie expuse garnituri diverse de mobilă (camere studio pentru tineret, copii și adulți, diferite tipuri de bucătării, precum și diverse piese dispersate). De asemenea, în magazinele de mobilă s-au introdus cataloage cu schițe tehnice reprezentînd diferite tipuri de mobilă pentru a fi consultate de cumpărători.In orașul Galați, alături de magazinul de mobilă funcționează un magazin cu articole decorative și țesături groase, care completează cererile cumpărătorilor pentru mobilarefr- și aranjarea camerelor de locuit. îrc orașul Brăila se reamenajează magazinul de mobilă într-un alt spa- . țiu mai corespunzător, iar în apropierea acestuia se reprofilează un magazin de desfacere a articolelor decorative, perdele și țesături groase.Problema prezentării și desfacerii mobilei, precum și a articolelor necesare amenajării locuințelor va sta și pe viitor în atenția secțiunii comerciale și a O.C.L.-urilor de produse industriale din regiunea Galați.
Propuneri rezolvate

Țesături care intră la apă“
Ca urmare a corespondenței inti

tulate „Țesături care intră la apă", 
apărută in „Scînteiă" nr. 5520, Mi
nisterul Industriei Ușoare ne face 
cunoscute următoarele : „Sesizarea 
apărută în ziar privind contractarea 
țesăturilor de bumbac la spălat este 
justă. Eliminarea acestei deficiențe 
constituie o preocupare pentru spe
cialiștii de la țesătoriile de bumbac 
și de la Institutul de cercetări textile. 
In cadrul noii secții de finisaj a fa
bricii „Dacia" din Capitală a fost 
montată o instalație care permite 
tratarea țesăturilor împotriva con
tracției 
față au 
mp de 
potriva contracției la spălat. Acest 
procedeu va fi extins treptat în in
dustria bumbacului".

H

V

UJL'AÆlXUA.

la spălat. în momentul de 
și fost realizate 8 milioane 
țesături tratate special îm-

Și printre articolele de menaj sînt noutäji.
(Foto ! R. Costin)

C.F.R.- 
(orele

DE COMEDIE : SVEJK IN 
RĂZBOI MONDIAL — (o-

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R.P. ROMINE : CIO CIO-SAN — (orele 
11), RĂPIREA DIN SERAI — (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
văduva vesela — (orele io,3o) -, ro- 
SEMARÏE — (orelè 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Palatului R. P. Romîne) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT — (orele 10) ; 
OAMENII ÎNVING — (orele 19,30). (Sala 
Comedia) : MACBETH — (orele 10) ; FII
CELE — (orele 15); ANA KARENINA —
(orele 19,30). (Sala Studio) : OMUL CU 
MIRȚOAGA — (orele 15); DEZERTORUL
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gheru) i ANTONIU Șl CLEOPATRA — 
(orele 10) ; CIND ÎNFLORESC MIGDALII
— (orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURĂ DINTRE DOMNUL 
KETTLE ȘI DOAMNA MOON — (orele
10.30) ; BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" ; MAMOURET - (orele 19,30). .......... . cosTACHE ȘI VIAȚA 

(orele 10) ; CRED IN 
(orele 19,30).

MUNCITORESC 
ROMAGNOLA

imedt urmăfare. Cu vreo cîteva săpttiîni în imă, lectorul a explid colectiștilor din brigada zootinică cui este mai potrivit să fi trecute limalele de la hrana

(Sala Studio) : 
INTERIOARA 
TINE

TEATRUL
GIULEȘTI :
19.30).

TEATRUL 
AL DOILEA 
rele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copii) : SALUT VOIOS
— (orele 10 și orele 17).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVISTEI
— (orele 20) ; (Sala Victoriei 174) : CON
CERT IN RE... HAZLIU — (orele 20). 
(Sala Dalles) ; ȘAPTE NOTE POTCO
VITE — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : ARENA CURAJU
LUI — (orele 16 șl orele 20),

I și răspunsuri care au loc nul cultural, alături de manifestări educative.Inițiativele interesante,tele bune pe care le obține căminul cultural din Costești se dato- resc în mare măsură îndrumării permanente de care se bucură din partea comitetului comunal de partid.Sfatul popular comunal ,Ca și organizația de partid vor trebui însă să acorde o mai mare atenție și îndl’Umăfii activității celorlalte cămine culturale din satele comunei. Căininul cultural din satul Gomo- ești, de pildă, nu-și ddsfășoară încă munca după planuri de acțiuni săp- tămînale, nu se ocupă destul de perseverent de organizarea manifestărilor la locul de muncă.
Este nevoie de îndrumare 

metodică„Cum trebuie să muncim pentru a obține 5.000 kg de porumb boabe la ha în cultură neirigată“ ? Acesta este . subiectul multora din manifestările Organizate la căminele culturale din regiunea Dobro- gea. într-un program artistic prezentat colectiviștilor, brigada artistică de agitație din comuna Ciobanu; raionul Hîrșova,'i-a popularizat pe fruntașii în muncă la în- sămînțarea porumbului și i-a criticat pe cei care nu respectă regulile agrotehnice. Pe această temă, căminul cultural din comună a organizat și o serie de expuneri, jurnale vorbite etc,Sînt însă în regiune și unele cămine culturale, biblioteci — din comunele Bărăganu, Albești, „2 Mai", Chirnogeni și alte localități — care nu au organizat acțiuni menite să-i ajute pe colectiviști în e- xecutarea la timp și în bune condiții a muncilor agricole.Nici Casa raională de cultură, sau biblioteca raională din Negru Vodă nu se ocupă de orientarea concretă și operativă a căminelor culturale din raza lor de activitate spre problemele cele mai actuale. Iar fără această îndrumare, permanentă și temeinică, nu se poate concepe o activitate culturală susținută, la nivelul marilor sarcini pe care le au căminele culturale în condițiile satului colectivizat.

la cămi- celelalterezulta( iarnă lcea de primăvară.
Munc culturală 

în fiece brigadăCăutînd care să cît mai mult ac- sltivitatea cultural-; educativă de locul de muncă al colectiviștilor, căminul cultural, sprijinit de organizația de partid, „ ____ inițiativă. La începutul ’ prinrii s-a hotărît ca pe lînjă fie brigadă de producție să fiipartizați cîte doi tovarăși dinvul căminului cultural. Ei auhna să facă informări politicsă citească diferite articole dilate împreună cu membrii bii, să popularizeze cunoștințel£>tehnice. Fie la cămin, fie la 11 gospodăriei, uneori chiar jPP, au loc convorbiri cu md gospodăriei pe teme educ; sau de cultură generală. în : locuri s-a discutat despre griptru avutul obștesc, despre atifa socialistă față de muncă.în gospc sînt numeroși colectiviști lin anul acesta. Unii dintre ei aîte acum din brigada legVă. Ei au multe de învățat piș lucra bine în gospodărie. lizația de partid a inițiat ddtîlniri cu brigadierul Ion ÿ, care_ are o bogată experienl muncă. Una dintre întîlniri at loc la răsadnițe, alta pe ți unde s-au plantat legume. ? vorbit despre rezultatele ob anul trecut de acest sector, ait cum au fost rétribuai coȘtii care au muncit bine în da legumicolă, pers- pectiveiare le are sectorul legumicolul acesta. Brigadierul 
a fost îs șă meargă și în cealaltă g(Tie colectivă din comună; jroșu, unde se organizează pprima oară un sector legumii.Ar pi ajnintite și alte acțiuni ri. Șă răspîndească în rîndul âviștilor cunoștințele necesautru bunul mers al muncipspodăria colectivă — serile cui, serile de întrebări

însemnâri din cîteva cămine culturalepatru luni a reușit să pregătească doar două acte. Oare sarcina asumată nu depășește puterile colectivului ? Ar fi fost mult mai ușor pentru ei — și fără îndoială mai folositor pentru spectatorii colectiviști — dacă actorii ar fi prezentat în acest răstimp piese de teatru scurte, care militează convingător pentru întărirea economico-organi- zatorică a gospodăriilor colective.
Lectorul povestitorîn comuna Costești, raionul Buzău, ne-am îndreptat spre ferma zootehnică a gospodăriei colective „Flacăra Roșie“. în camerele îngrijitorilor de animale găsești mici biblioteci volante. Cărțile de literatură și, mai ales, broșurile zootehnice sînt schimbate, de obicei, la două săptămîni cu altele noi.— Tot aici, explică directorul căminului cultural, îngrijitorii se în- tîlnesc cu „lectorul povestitor“. Este una din acțiunile organizate de căminul cultural, cu ajutorul organizației de partid, la locurile de muncă. în fiecare vineri Aurelia Mihai, inginer agronom, prezintă scurte expuneri, urmate de discuții pe teme specifice ramurii zootehnice — porcilor, oilor

fSprijinirea gospodăriilor colective în întărirea lor economico-or- ganizatorică este în prezent o sarcină principală a activității culturale la sate. Vizitînd zilele trecute cîteva cămine culturale am urmărit orientarea muncii cultural-educative de masă, felul cum răspunde aceasta, operativ și multilateral, cerințelor actuale ale satului colectivizat.
Vorbește participantul 

la sesiuneNe-am oprit la Budișteni, în raionul Găești. Aici; colectiviștii pornit cti rîvnă la treabă pentru a obține încă din primul an rezultate cît mai bune în producția vegetală și animală- Ei și-au propus ca, pe lingă dezvoltarea culturii cerealelor, să facă din dealurile acum golașe care ocupa jumătate din terenul comunei, pămîn- turi roditoare, în care viile și livezile să aducă în cîțiva ani mari venituri gospodăriei.Acestea sînt cîteva din preocupările actuale ale colectiviștilor din comună. Ele se oglindesc și în activitatea căminului cultural. „Ce trebuie să știe un colectivist ?", iată una din temele mult discutate în cercurile de citit care, împreună cu numeroasele conferințe, serile de întrebări și răspunsuri — unele organizate pe brigăzi de producție — au contribuit la răspîn- direa în rîndurile colectiviștilor a unor cunoștințe absolut necesare despre organizarea și retribuirea muncii în gospodăria colectivă.Un loc important în programul căminului cultural din Budișteni îl ocupă popularizarea lucrărilor recentei sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale. Colectiviștii discută în cercurile de citit, pe capitole, Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej. Duminică spre seară, nume-

au

roși colectiviști s-au adunat la căminul cultural pentru a-1 asculta pe tov. Gh. Motcă, președihtele gospodăriei, participant la istorica sesiune;Tovarășul Motcă le-a povestit pe îndelete despre problemele dezbătute și despre hotărîrile deosebit de importante adoptate de marele sfat al țării pentru dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste;...Au trecut aproape două ore. Colectiviștii sînt anunțați că în planul căminului cultural au fost stabilite și alte întîlniri de acest fel —- pe brigăzi de producție. Totuși mulți dintre Cei prezenți doresc să mai pună întrebări. „Ce trebuie să facem pentru a dezvolta creșterea animalelor și păsărilor, legumicultura ?", „Ce măsuri luăm pentru fertilizarea solului ?“, „Cum se îngrijește conducerea gospodăriei de folosirea chibzuită a zilelor-mun- că ?“, „Ce intenționează să facă consiliul de conducere al gospodăriei pentru organizarea și cuprinderea unui număr cît mai mare de colectiviști la cursurile învățămîn- tului agrozootehnic?“ — iată numai cîteva din întrebări. Au răspuns președintele, inginerul agronom și secretarul comitetului comunal de partid.întrebările puse au sugerat conducerii căminului cultural numeroase probleme la care este necesar să se dea răspuns și în cadrul altor manifestări organizate la cămin — , conferințe, seri de calcul, — care trebuie să fie mai strîns legate de gospodăria colectivă, de viața satului colectivizat. în acest sens trebuie orientată și munca ta- lentaților artiști amatori din comună, distinși, în ultimii ani, cu peste 30 de diplome și medalii ale unor concursuri republicane și regionale. Brigada de agitație prezintă rar programe artistice noi. Formația de teatru a început din ianuarie pregătirea unui spectacol cu piesa „Anii negri“. Dar în mai bine de

creșterea vacilor, a sau păsărilor.Despre „lectorul povestitor“ am a- lat lucruri interesante și la grădina de legume. în pauza de prînz, lectorul a venit la răsadniță, unde lucrează 50—60 de oameni, și le-a vorbit despre cultura roșiilor timpurii. După ce a început plantarea legumelor, lectorul s-a întîlnit cu echipa de colectiviști în cîmp.Organizația de partid se îngrijește ca temele lecțiilor să fie astfel alese și planificate, încît să dea colectiviștilor cunoștințele necesare în funcție de sarcinile pe care urmează să le rezolve în perioada

și

a luat și o

forme apropie

ION CIUCHI

Duminică 27 mai • Școala și 
viața — orele 8.00 — Ie Din folclorul 
popoarelor sovietice — orele 9,00 — II • 
Revista presei străine — orele 10,30 — 
II o Formații artistice de amatori — 
orele 11,00 — I o Concert Beethoven. In 
program UVertura Leonoi’a nr. 3 și Sim
fonia a IX-a — orele 11,00 — II » Inter
pret de muzică ușoară —• orele 12,00 — 
I • Actualitatea cultural-artistică — o- 
rele 12,13 — II o Programe muzicale al
cătuite de ascultători — orele 12,25 - I • 
Muzică populară romînească — orele 
13,15 — II e Cintă Connie Francis — 
orele 14,10 — He Muzică din operete — 
orele 14,40 — I o Muzică ușoară din A- 
merlca Latină — orele 15,15 — Ie Cihtece

și jocuri oltenești — orele 16,03 — II • 
Program de muzică populară romînească 
pentru fruntașii recoltelor bogate — o- 
rele 16,45 — le Muzică ușoară romî- 
nească — orele 17,25 — II • Din specta
colele săptămînii la Teatrul de Operă și 
Balet al R.P. Romîne — orele 18,05 — II 
• Program interpretat de pianistul Dinu 
Llpatti — orele 19,00 — II • Emisiune 
de muzică ușoară romînească — orele 
19,05 — I • Teatru . „Logodna“ de Paul 
Everac — orele 20,00 — I • Almanah mu
zical — orele 21,00 — II • Interpret! de 
frunte ai muzicii populare — orele 21.45 
— I • Simfonia concertantă pentru vi
oară și violă de Mozart — orele 22.25 — 
II • Muzică de dans — orele 23.10 — II.

CINEMATOGRAFE : POMPIERUL A- 
TOMIC ! Patria (9'; 11; 13; 15; 17; 19,15;
21.15) , București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Republicii (orele 20), Gh. Doja 
(9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
Grădina Alex. Sahia (orele 20), Stadionul 
Giulești (20,30), Stadionul Dlnamo (orele
20.15) . CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER :
Republica (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Elena 
Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Grădina 
13 Septembrie (orele 20). LUNGA NOAP
TE A LUI ’43 : V. Roaită (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20,30), 23 August (10; 
12,15; 14 30; 16,45; 19 — grădină 20,30),
Olga Banele (15.30: 18 — grădină 20,30). 
ÎNTOARCÈ-TE : Magheru (10,15; 12; 15; 
17; 19; 21), I C. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). ANII FECIORIEI : 8 Martie (11; 
16; 18; 20), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). ȘOFERII 
pov (9,30; 11,45;
Miorița (9,30;
21.15) , Flacăra , ,
21,15), Grădina 8 Martie (20,30), Grivlța 
(10,15; 12,15; 14,15). STRADA MARE : V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). UMBRE ALBE
— cinemascop : Lumina (9,45; 12; 14;
16,15; 18,45; 21). OMUL AMFIBIE rulează 
la cinematografele Maxim Gorki (9,30; 
11.40; 13,10; 16; 18.15; 20,30), Moșilor (11; 
15; 17; 19; 21 - grădină 20,30), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21), Volga (10,30; 15; 17; 
19; 21). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele 
serii : Central (10,30; 14,30; 19). DEPARTE 
DE PATRIE : Victoria (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 13,30, 
după-amlază la 15; 17; 19; 21). BÎTA, IEȘI 
DIN SAC ! — A FOST ODATA CA ACUM
— SPORT nr. 2/1962 — Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă la 
orele 21). FROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (orele 10 șl orele 
11). POST-RESTANT: 13 Septembrie (12,30; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), înfrățirea între po
poare .(14; 16,15; 18,30; 20,45), Grădina Li
bertății (orele 20), Munca (12; 15; 17; 19; 
21), G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). FRU
MOASA LURETTE : Tineretului (10; 12; 
16; 18,15: 20,30). MAI TARE CA URAGA
NUL : 16 Februarie (16; 18; 20), 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). CINE-I DE VINA 7: 1 Mal

IADULUI : 
14; 16,15; 

11,45 
(12;

14;
14,30;

11; 13; 15; 17;
1;

Alex. Po- 
18.50; 21,15), 

16,30; 19;
16,45; 19;

(10; 12; 16; 18; 20), Alex. Sahia (10; 12; 
16,30; 18,30; 20,30). PROFESIUNEA DOAM
NEI WARREN : Cultural (10,30; 16; 18.15; 

------- — Grivlța (16,30; 18,30; 
U; 14; 16,30; 18,30;

20.30) . DUPA DOI IEPURI rulează la ci 
nematogralul C-tin David (15,30; 18; 20,30). 
MUZICANTUL ORB : Unirea (16; 18 — 
grădină 20). ROSITA ; T. Vladimirescu 
(11; 16; 18; 20). APARTAMENTUL - ci
nemascop : Popular (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Arta (11; 15,30; 18; 20,30), Floreasca
(10,30; 13; 16; 18,3'0; 21), 30 Decembrie
(10,30; 15,30; 18; 20,30). IUBIRE ÎNCĂTU
ȘATA rulează la cinematograful N. Băl- 
cescu (10,30; 16; 18,15; 20,30). TOM DEGE
ȚELUL : Luceafărul (15,30; 18 — grădină
20.30) . IN NOAPTEA DE AJÜN : Drumul
Serii (11; 16; 18; 20). PERLE NEGRE : 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). INTRE
DOUA IUBIRI : B. Delavrancea (11 ; 16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 9,00 — EMISIU
NE PENTRU COPII ȘI TINERETUL 
ȘCOLAR. 10,30 — EMISIUNE PENTRU 
SATE. în jurul orei 15,15, transmisie de 
la stadionul ,23 August“ : întîlnirile de 
fotbal dintre echipele Dinamo București 
— Metalul Tîrgoviște și Progresul — 
Știința Cluj. Orele 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,15 — Emisiunea muzlcal-dls- 
tractivă : „TINEREȚEA ARE CUVIN- 
TUL“ (transmisiune de la Casa de cul
tură a studenților „Grlgore Preoteasa"). 
20,15 — Filmul artistic „OAMENI PE 
POD" — o producție a Studioului „Mos- 
film". In încheiere : Ultimele știri șl 
rezultatele sportive.

CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 

șl 30 mai : Vreme Instabilă șl în curs 
de răcire. Cerul va fl variabil. Ploi sub 
formă de averse vor cădea în toate re
giunile țării. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în scădere. Mini
mele vor fl cuprinse între 3 și 13 gra
de, Iar maximele între 16 și 25 de grade.

20,15). CURCANII : C '
20,30), Libertății (10; 12;
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AZI LA RUȘCHIȚA
Vreme îndelun

gată sătucul din 
inima munților Po
iana Rusca n-a 
stîrnit interesul 
nimănui. Abia 
cînd s-a descope
rit în măruntaie
le munților din 
împrejurimi un 
prețios material 
de construcții, 
Rușchița a ieșit din 
anonimat. Marmu
ra de aici este 
unică prin colori
tul, textura și re
zistența ei —mai 
mare cu 30 la sută 
chiar și decît ves
tita marmură 
Carrara.

Exploatarea ză
cămîntului a ceput in urmă cu 
vreo 80 de ani. 
S-a pornit din 
creasta muntelui și s-a tot mers in 
jos pînă s-a ajuns 
la o adîncime de 
peste 120 de me
tri, formindu-se 
astfel „gropanul", 
cum i se spunea 
vechii exploatări. 
Pe fundul gropii 
muncitorii tăiau 
cu mijloace rudi
mentare blocuri de 
marmură. Pe pe
reții șlefuiți parcă, 
alți oameni legați cu 
centuri încercau pe- 

; reții cu ciocanul, să 
; vadă dacă nu cumva 
; există pericolul des- 
> prinderii vreunei stînci. 
! Azi, „gropanul" nu 

este exploatat. scoate 
zăcă-

de

in

„Gropanul" — vechea exploatare de marmură

mai
! Marmura
\ dintr-un
■ mint. Noua exploa- : tare impresionează în- 
: deosebi prin felul 
; cum este organizată, 
; prin utilajele moder-
■ ne care se folosesc.! Tăierea blocurilor se ; face în trepte și pe 
; întreaga suprafață a
> zăcămîntului.> de freze Cu o 
! täte de 1 mc 
! fiecare, taie

se 
ait

Un fel 
capaci- 
pe oră 
atît pe

vertical cit și pe ori
zontal blocuri de mar
mură cu pereți perfect 
netezi. Datorită faptu
lui că se lucrează pe 
platformă deschisă și 
cu utilaje de mare 
randament, într-un an 
se pot extrage mii de 
metri cubi de mar
mură.

Mecanizarea își spu
ne cuvîntul la tot pa
sul. Coloșii de cite 15 
tone desprinși din ma
sivul alb sînt trași cu 
tractorul pe o platfor
mă unde sînt încărcați 
cu macarale pe căru
ciorul planului încli
nat. La capătul unui 
drum de 250 de metri, 
cit are planul înclinat 
— construit numai cu

utilaje fabricate în 
țară — marmura este 
încărcată tot cu ma
carale, în vagoane sau 
în mașini.

Grija pentru conti
nua îmbunătățire a 
condițiilor de muncă 
și. de viață ale tăieto
rilor de marmură care 
lucrează la Rușchița 
este ilustrată și de 
noile blocuri de locu
ințe înălțate aici. S-au 
deschis magazine mo
derne, un cinemato
graf, club, bibliotecă.

Prin hărnicia lor, 
oamenii Rușchiței tri
mit marmură con
strucțiilor din țară și 
din numeroase țări.

N. NANU

De pe aceeași suprafață —
producții și venituri tot mai mari

(Urmare din pag. I-a)

șunatul pe parcele și pe categorii de ani
male. In scopul sporirii producfiei de 
iarbă s-a introdus metoda îngrășării pă
șunii prin tîrlire.

Colectiviștii acordă o mare atenție 
creșterii păsărilor. E interesant felul cum 
au rezolvat ei una din problemele im
portante care se pun în creșterea puilor, 
finind seama că sobele cu cotlon obiș
nuite necesită un consum ridicat de com
bustibil pentru încălzire, iar becurile cu 
raze infraroții sînt mai greu de găsit. 
Este vorba de folosirea unei instalații 
simple de încălzire a puiernifelor. Colec
tiviștii au confecționat din tablă un fel 
de umbrele cu raza de circa 1 m, care 
se încălzesc cu ajutorul unor rezistenfe 
electrice de tipul celor folosite la re- 
șouri. Acestea au asigurat in încăperi o 
temperatură optimă, potrivit cerinfelor 
puilor de diferite vîrste. 1n total, au fost 
făcute 18 asemenea „umbrele electrice", 
cum le zic unii colectiviști. Puii stau sub

ele ca sub aripile unei cloști. Fiecare 
umbrelă e prinsă de tavan în așa lei In
cit să poată fi urcată sau coborîtă la o 
anumită distanță de la podea, potrivit 
temperaturii necesare. După socotelile 
colectiviștilor, costul unei umbrele elec
trice e de circa 36 de lei. Acest sistem 
de încălzire a puilor merită să fie stu
diat și îmbunătățit, urmărindu-se îndeo
sebi reducerea consumului de energie 
electrică.

Mai trebuie subliniat că puii au fost 
dafi pe mina celor mai harnici și pri- 
cepufi colectiviști. Elena Lăcătușu și cei
lalți îngrijitori au asigurat o bună îngri
jire și hrănire a puilor, bazată pe rații 
echilibrate. Toate acestea au permis gos
podăriei să crească în primele luni ale 
anului 2.500 pui cu pierderi minime.

Gospodăria colectivă din Săuceșfi are 
încă mari rezerve pentru sporirea pro
ducfiei agricole. Colectiviștii sînt hofărîfi 
să aplice pe scară largă metodele știin
țifice care să-i ajute să obțină din an 
în an rezultate fot mai bune.

Plenara Consiliului Central al Sindicatelor 
și-a încheiat lucrărileSîmbătă au luat sfîrșit lucrările plenarei Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă.în ședința de sîmbătă, tovarășii Ludovic Csupor și Aurel Ardeleanu, secretari ai C.C.S., au prezentat la cel de-al patrulea punct al ordinii de zi rapoarte privind execuția bugetului asigurărilor sociale și bugetului sindicatelor pe anul 1961 și prevederile pe 1962. Plenara a aprobat ambele rapoarte.La cel de-al cincilea punct al ordinii de zi plenara a adoptat unele măsuri organizatorice. Plenara a ales pe tov. Larisa Munteanu, președintele C.C. al Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei bunurilor de consum, ca membru al Prezidiului C.C.S., iar pe tov. Decebal Coliță, președintele C.C. al Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, ca membru supleant.în ședințele plenarei C.C.S., care a întrunit peste 2.300 de partici- panți, au luat cuvîntul 46 de persoane, iar în plenarele comitetelor centrale ale uniunilor pe ramuri de producție, 230 persoane : membri ai C.C.S., ai comitetelor centrale ale uniunilor pe ramuri ale sindicatelor, ai consiliilor regionale și locale ale sindicatelor, ai comitetelor sindicatelor din uzine, fabrici și unități a-

gricole de stat, precum și invitați — miniștri și alți membri ai conducerii ministerelor, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor Obștești, cadre de conducere din economie, oameni de cultură.Plenara a adoptat planul de măsuri pentru îmbunătățirea activității sindicatelor în mobilizarea mai largă a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor la îndeplinirea planului de stat pe anul 1962 și la înfăptuirea sarcinilor iz- vorîte din hotărîrile Plenarei C.C.. al P.M.R. din 23—25 aprilie și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale.De asemenea, plenara a aprobat propunerile Consiliului General A.S.I.T. și ale Prèzidiului C.C.S. cu privire la măsurile în vederea îmbunătățirii activității în rîndurile inginerilor și tehnicienilor.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tov. Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor.într-o atmosferă de entuziasm, plenara Consiliului Central al Sindicatelor a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. (Agerpres)
., ------  O«O ■ ' ---------

IN SPRIJINUL LUPTEI EROICE A MUNCITORILOR SPANIOLI
Declarația Consiliului NaționalConsiliul Național al Femeilor din R. P. Romînă a dat publicității o declarație în legătură cu lupta curajoasă pe care muncitorii spanioli o desfășoară în întreaga țară împotriva fascismului, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru condiții de viață mai bune.împreună cu întregul nostru popor — se spune în declarație — ne exprimăm bucuria că eroica clasă muncitoare, purtătoarea glorioaselor tradiții revoluționare ale poporului spaniol, a dat semnalul ofensivei împotriva regimului fascist, ■ mobilized la acțiune toate forțele progresiste din țară. în rîndurile acestor forțe luptă cu mult curaj femeile

al Femeilor din R. P. Romînăspaniole, care de-a lungul anilor și-au afirmat voința de a se pune capăt existenței unui regim ce încalcă cu brutalitate cele mai elementare drepturi ale omului. Femeile spaniole au arătat o dată mai mult că sînt hotărîte să nu înceteze lupta pînă cînd în Spania nu va triumfa democrația.Dînd glas sentimentelor milioanelor de femei din țara noastră, Consiliul Național al Femeilor din R. P. Romînă protestează- cu vehemență împotriva represiunilor antimunci- torești ale autorităților franchiste și cere să se pună capăt terorii, să fie eliberați muncitorii arestați, să fie satisfăcute revendicările economice și politice ale greviștilor.

Ä apărut

„Lupta de clasă"
Nr. 5-1962Editorialul revistei este intitulat : 

O nouă etapă în dezvoltarea agri
culturii noastre socialiste. Sînt înserate de asemenea articolele : Docu
mentarea și propaganda tehnică în 
industrie de ST. NĂDĂȘAN ; Cu 
privire Ia dezvoltarea producției a- 
gricole de T. MUREȘAN și N. ȘARPE ; Din experiența conducerii de 
partid a economiei de GH. UNGU- RAȘU ; Cercetarea științifică, strîns 
legată de necesitățile construcției 
socialiste de PETRE RADU și IOAN ANTON ; Despre studierea literatu
rii rQmîne în învățămîntiil superior de GEORGE IVAȘCU ; Dezarmarea 
generală și totală, steag al luptei 
popoarelor de SILVIU BRUCAN.Rubrica : „Din presa partidelor comuniste și muncitorești“ cuprinde : SADEK HADJERES — După 
acordurile de la Evian ; W. E. GOLLAN — Probleme ale luptei 
pentru pace în Australia ; HERBERT APTHEKER — Cum arată 
astăzi drepturile cetățenești în 
S.U.A.La rubrica : „Critică și bibliografie“, ST. PETERFI semnează articolul : O lucrare valoroasă despre is
toria biologiei generale, iar la rubrica „Note“, N. PLOPEANU scrie 
despre „Piața comună“ și „necazu
rile“ Angliei.în paginile rezervate rubricii „Pe urmele materialelor publicate“ pot fi citite răspunsuri în legătură cu articolele : „Cercetarea științifică o- glindită în «Analele» universităților (seriile de științe sociale)“ și „Participarea maselor la activitatea sfaturilor populare“.

----o»o---
Cu prilejul vizitei in țara noastră 
a delegației de ziariști austrieciSîmbătă după-amiază, Uniunea Ziariștilor din R. P. Romînă și Direcția Presei din Ministerul Afacerilor Externe au oferit un cocteil la Athenee Palace, cu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de ziariști austrieci, condusă de Franz Stamprecht, redactor șef al ziarului „Wiener Zeitung“.'Au luatparte reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine la București.

Succesul cicliștilor romîni 
în Franța

PARIS 26 (Agerpres). — Prin telefon : 
Prima etapă a cursei cicliste internațio
nale „Marele premiu al ziarului „L'Hu
manité" s-a soldat cu un frumos succes 
al cicliștilor romîni. Gabriel Moiceanu a 
trecut primul linia de sosire la Rouen și 
tot un alergător romîn, Simion Ariton, 
s-a clasat pe locul doi.

Clasamentul etapei : Paris-Röuen : 1.
G. Moiceanu (R.P. Romînă) a parcurs 150 
km în 4h09’13” ; 2. Simion Ariton (R.P. 
Romînă) 4h09’24”, 3. Bellay (Franța) ; 4. 
Krolak (R.P. Polonă) ; 5. Sauvageot
(Franța); 6. Gh. Rădulescu (R.P. Romînă); 
7. L. Zanoni (R.P. Romînă) etc. Clasa
mentul pe echipe : I R.P. Romînă ; II 
Franța ; III R. P. Polonă ; IV U.R.S.S. ; 
V R.P. Ungară etc.

Astăzi se desfășoară cea de-a 2-a și 
ultima etapă Rouen-Paris.

Petrolul — A.
Aseară pe stadionul Republicii echipa 

de fotbal Petrolul Ploiești a repurtat o 
frumoasă victorie internațională învin
ețind cu scorul de 3-r-i (1—0) echipa 
A.S. Monaco, fostă campioană a Fran
ței. Fotbaliștii romîni au deschis scorul 
în minutul 44 prin D. Munteanu care a 
primit o pasă de la Badea. în minutul 
60 Tabarcea a înscris cel de-al doilea 
punct reluînd balonul scăpat de por
tarul Hernandez. După 8 minute Pe
trolul a marcat cel de-al treilea gol ; 
Badea a tras la poartă însă Ludo a 
schimbat direcția balonului frimițîndu-l 
în colțul opus lui Hernandez. Echipa

S. Monaco 3-1
oaspete a înscris prin Cossou în mi
nutul 82. (Agerpres)'

AZI LA FOTBALAstăzi, in. 5 orașe din țară, au loc meciurile celei de-a 22-a e- tape a campionatului categoriei A de fotbal. în Capitală, pe stadionul „23 August“ sînt programate în cuplaj jocurile : Dinamo București — Metalul Tîrgoviște, (ora 15,15) și Progresul București — Știința Cluj (ora 17). Repriza a doua a acestui meci va fi transmisă la radio în jurul orei 18, pe programul I.

Ziua Independenței Afganistanului

Vedere din centrul capitalei Afganistanului, Kabul.Poporul din. Afganistan sărbătorește astăzi a 43-a aniversare a independenței sale. îndelungată și grea a fost lupta sa pentru eliberarea țării de sub jugul colonialiștilor. Poziția geografică favorabilă a Afganistanului, situat la încrucișarea străvechilor drumuri dintre Asia și Europa, precum și bogățiile acestei țări au atras lăcomia cotropitorilor. Independența Afganistanului a fost proclamată în 1919, în urma victoriei obținute de poporul afgan în războiul împotriva colonialiștilor ehglëzi.Popoarele iubitoare de pace și progres, între care și poporul romîn,• urmăresc cu simpatie eforturile poporului afgan pentru dezvoltarea economiei naționale și ridicarea nivelului său de trai. Ele prețuiesc politică de pace a statului afgan. După cum se știe, Afganistanul aderă lă principiile coexistenței pașnice, năzuind spre stabilirea de

relații prietenești cu toate țările lumii, pentru menținerea păcii generale. Guvernul afgan urmează consecvent o politică de neutralitate, de neparticipare la blocuri militare.între Afganistan și țările socialiste se dezvoltă relații prietenești. Strînsele legături comerciale, ajutorul dezinteresat și multilateral a- cordat de U.R.S.S. și celelalte țări socialiste contribuie eficient la dezvoltarea economiei și culturii afgane. Specialiști romîni, alături de cei sovietici și cehoslovaci, au ajutat la prospectarea resurselor petroliere ale țării.Cu prilejul Zilei independenței, poporul nostru trimite un salut cordial poporului afgan, urîndu-i noi succese pentru continua întărire a independenței, pentru înflorirea economiei naționale, pentru promovarea țelurilor păcii.
...o • o———— .......

Declarația C.C. alP.C. din ArgentinaBUENOS AIRES 26 (Agerpres). — TASS : Comitetul Central al P. C. din Argentina a dat publicității o declarație în care demască guvernul Guido, care a vènit la putere în urma loviturii de stat militare, ca o dictatură militară-civilă proameri- cană.Planul politic al noului guvern, se spune în declarație, prevede dizolvarea tuturor partidelor și reorganiza, rea lor sub supravegherea guvernului pentru a garanta victoria candi- daților guvernamentali, dizolvarea parlamentului, prelungirea interzicerii activității partidului comunist și a mișcării peroniștilor și amenințarea de a extinde această prevedere și asupra altor partide. Acest plan stabilește principiul amestecului în treburile sindicatelor și proclamă măsuri represive împotriva mișcării muncitorești și populare.Planul economic al guvernului pre- vede ofensiva împotriva nivelului de trai al muncitorilor, țăranilor, funcționarilor, intelectualilor, precum și al burgheziei naționale mici și mijlocii și al comercianților, în a- vantajul oligarhiei aflate la putere, al marilor magnați financiari și al monopolurilor străine, în primul rînd americane.în declarație se subliniază că în momentul de față problema se pune în felul următor : sau dictatură militară fascistă fățișă, sau unitate și luptă pentru preîntînipinarea conso

lidării ei și pentru formarea unui guvern cu adevărat democratic și popular. Este necesar să se coordoneze forțele populare, să se ia atitudine hc'~Tîtă împotriva măsurilor dictatorială și pentru schimbări democratice în țară. Cei care nu doresc crearea unui front unic, din care să facă parte toate forței-? de stingă fără excepție, se pronunță de fapt împotriva intereselor poporului și ale întregii țări.în încheiere, Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina cheamă la constituirea unor compete de acțiune unite pe teritoriul întregii țări și a unei conduceri unice care să ducă lupta pentru formarea unui guvern popular în țară.
Demisia din Guvern 

a ministrului de interne 
argentinianBUENOS AIRES. O nouă criză de guvern amenință să izbucnească în Argentina, ca urmare a demisiei ministrului afacerilor interne, Jorge Walter Perkins. Acesta și-a prezentat demisia, pentru că președintele Guido nu a ratificat numirea administratorului federal al provinciei Cordoba. Perkins anunțase numirea acestuia fără aprobarea prealabilă a forțelor armate. Agenția Reuter este de părere că și alți membri ai cabinetului argentinian își vor da, probabil, în curînd demisia.

TEHNICA SPUTNICULUI Șl PETRULUL TATARIEI
onsfrucjia impetuoasă a comunismului în 

"Lz U.R.S.S. schimbă cu repeziciune vechile nofiuni de 
geografie economică. Stepele Kazahsfanului au devenit 
grînare. în Siberia au apărut mari centre industriale. 
Tot în ultimii ani, Tataria s-a afirmat ca o regiune pe
troliferă de prim ordin. Astăzi, în Uniunea Sovietică, 
unul din trei automobile folosește benzină din țițeiul 
extras aici. La vest de Ural a apărut „cel de-al doilea 
Baku“, prin descoperirea zăcăminfelor din Bașkiria, 
cărora li s-a adăugat recent „marele petrol“ al Tatariei. 
lată o comparajie edificatoare: numai creșterea extrac
ției de petrol, în ultimii trei ani, în Tataria, echivalează 
cu produejia anuală, de astăzi, din regiunea Baku. 
pefrdul^cu^to'aVafîrmarea 

în ultimul timp a atomului, 
este încă sursa esențială de 
energie în acest secol, cons
tituind prin aceasta o pîr- 
ghie de primă importantă în Tijjjjü 
construirea comunismului ;
dacă avefi îh vedére ritmul în care s-a dezvoltat, și 
datorită extraefiei lui rapide, Republica Tataria — veți 
înțelege și interesul, pe deplin justificat, al reporterului 
de a vizita noile regiuni petrolifere situate dincolo de 
Volga.

Note de drum 
din Uniunea Sovietica

★

Poarta de intrare către petrolul Tatariei este orașul 
Kazan. Privit dinspre Volga, de unde se vede în toată 
desfășurarea lui, Kazanul are o înfățișare de-un farmec 
aparte, datorită împletirii ‘storiei vechi și noi, înscrise 
în consfrucjiile sale. Ln jurul unui grup de clădiri cu 
aspect de cetate, dominate de un turn alb, înalt — 
vechiul Kremlin al Kazanului — se desfășoară, pe o 
distanță de 20 de kilometri, orașul nou, cu siluetele 
uzinelor, noilor cartiere, formate din blocuri masive — 
cu digurile noi și mari (ridicate pentru a înfîmpina 
apele Volgăi, devenite mai abundente în urma construi
rii hidrocentralei de la Kuibîșev), cu modernele instala
ții portuare. Și-n timp ce străzile noilor cartiere trepi
dează de ritmul construcfiei, iar pe cer trec argintiile 
„IL“-uri și „TU.“-uri către Siberia — reporterul poate 
regăsi casa în care a locuit Tolstoi, student cîhdva în 
acest oraș, locurile în care Balakirev s-a inspirat pen
tru primele sale romanțe, brutăria — devenită azi mu
zeu — unde a lucrat Maxim Gorki. Venit să se înscrie 
la universitate, dar neavînd mijloace materiale, el este 
nevoit să se angajeze ca lucrător cu ziua, hamal, 
brutar, înfîmplări pe care le-a descris apoi în „Univer
sitățile mele“. Poți vedea în acest oraș vechea 
clădire a universității, fondată în 1804, unde și-a predat 
cursurile matematicianul Lobacevski, creatorul geome
triei neeuclidiene, precum și marele chimist Butlerov.

Astăzi, în fa(a universității se ridică, impunătoare, sta
tuia lui Vladimir llici Ulianov, înfăfișîndu-l ca tînăr 
student. De aceste locuri sînt legate începuturile acti
vității revoluționare a lui Lenin. Luînd parte, ca organi
zator, la o adunare de protest a sfudanfimii, este ex

clus din universitate și arestat. Jandarmului, care în clipa 
arestării îl apostrofa: „De ce te revolți, tinere ? în fa(a 
fa e un zid I“, Ulianov îi răspunde : „E un zid, însă 
șubred — atinge-l și se va nărui“.

Eliberat din sfrînsoarea zidului țarist, devenind capi
tala R.A.S.S. Tataria, creată în 1920 la propunerea lui 
Lenin — Kazanul demonstrează, prin dezvoltarea sa 
ulterioară, forja dătătoare de viată a ideilor leniniste. 
Grăitoare în acest sens este creșterea industriei orașului, 
dar și dezvoltarea activității știinfifice și artistice. Exis
tenta unor instituie de învătămînt superior, a filialelor 
Academiei de Științe, în cadrul cărora lucrează savant! 
renumifi ca A. Arbuzov și G. Kamai ; a teatrelor de 

dramă și operă în limba tă
tară, alături de cele rusești ; 
a unui puternic centru poli
grafic care editează ziare și 
reviste ; a unei pleiade nu
meroase de scriitori tătari 
care urmează tradijiile lui 
Tukai și Kamal; renumele pe 

care l-au cîștigat poetul Djalil și compozitorul Jiganov, 
toate acestea vorbesc despre forja creatoare a regimu
lui sovietic, datorită căruia s-au afirmat și s-au ridicat 
pe cele mai înalte culmi ale creației și științei fiii 
poporului tătar, oprimat sub regimul țarist. Tn acest 
sens, orașul Kazan constituie un prolog instructiv și 
necesar de a fi cercetat de către acela care întreprinde 
o călătorie printre petroliștii Tatariei de astăzi.

Către cîmpurile petrolifere, situate la răsărit de 
Kazan, se zboară cu avionul, deasupra unor în
tinderi hașurate în alb și negru, învăluite în neguri, 

care, la coborîre, ni se înfățișează ca niște splendide 
păduri de mesteceni. Prin acest decor ne înfîm
pina orașul Bugulma, cu bulevarde largi, cu siluetele 
obișnuitelor macarale sfrăjuind clădiri în construcție. 
Aici este și un institut știinfific de cercetări în domeniul 
petrolului, o clădire înaltă și impunătoare, dotată cu 
laboratoare, ateliere, situată chiar în centrul orașului. 
Cercetătorii și oamenii de știință, majoritatea tineri — 
entuziaști, pasionați de nou — proiectează punerea în 
produejie a zăcăminfelor din Tataria sau caută soluția 
unor probleme dificile, ridicate de producție, cum ar 
fi lupta contra parafinei sau măsurătorile pe baza fofo- 
calorimetriei.

Existenta acestui institut în imediata vecinătate a zo
nei petrolului subliniază un fapt semnificativ, și anume, 
sfrînsa și imediata colaborare între știință și producție, 
în vederea introducerii tehnicii noi. Cu întreprinderile 
direct productive de aici colaborează, stabilind legături 
contractuale, marile institute și secții ale Academiilor de 
Știinfe din toată Uniunea Sovietică, în frunte cu cele 
din Moscova — deoarece introducerea oricărei metode 
noi de lucru sau a unui nou utilaj în domeniul petro
lier, capătă o confirmare deplină și prin experiențele 
efectuate în schelele din Tataria. Așa cum s-a întîmplat 
cu furboburul, de pildă, care după ce a fost experi
mentat aici pe scară largă, și-a făcut intrarea triumfală 
tn industria petrolieră.

De la Bugulma, spre nord, călătorind cu automo
bilul, pătrundem în plină zonă a petrolului, sub 
care se întinde pe zeci de kilometri imensa mare sub
terană a zăcămîntului botezat „de la Romașkino“, după 
numele localității unde s-a găsit primul strat masiv de 
fi(ei.

Peisaj petrolifer : păduri de mesteceni și coline 
abrupte, de-a lungul cărora se-nfind șosele de asfalt, 
drepte, pe care se circulă cu 100 de km pe oră. Mi 
se spune peste fot : „păcat că n-afi venit în plină vară, 
ca să vedeji aceste locuri acoperite de verdeață..,“ Aici 
însă, îmi vine în ajutor faptul că celebrul peisagist 
Șișkin a trăit și a pictat în aceste locuri, și astfel pot 
rechema, după picturile sale, imaginea acestor păduri 
în deplina lor splendoare esfivaiă.

Acestei frumuseți a naturii i se adaugă astăzi noul 
peisaj industrial, cu instalații lucind argintiu în bătaia 
soarelui, cu stîlpii de înaltă tensiune, cu noile așezări 
petroliere, între care se remarcă orașul Almefeevsk. 
Ridicat în ultimii zece ani pe-un cîmp cu desăvîrșire 
gol, orașul — construit după un plan perfect geome
tric, cu străzi lungi și drepte, cu blocuri masive, care 
înaintează spre piața centrală, dominată de o impună
toare „casă a tehnicianului“ — numără astăzi 60.000 de 
locuitori, fiind considerat, din cauza multelor întreprin
deri care-și au aici sediul, ca un fel de „capitală neofi
cială“ a petroliștilor din Tataria.

De aici, din Almefeevsk, de-a lungul altor șosele,

Din Tataria se îndreaptă spre toate colțurile Uni
unii Sovietice conducte — adevărate fluvii subte
rane dé petroL In fotografie : Instalarea unei noi 
conducte.

lungi și asfaltate, străjuite de aceleași coline abrupte și 
păduri de mesteceni, am călătorit spre schelele de fo
raj și extracție. Impresionează, în primul rînd, propor
țiile vaste ale mării subterane de țiței, deasupra căreia 
gonești zeci de kilometri fără să-i dai de capăt. „Sin
tern fot deasupra zăcămîntului de la Romașkino“, îți 
zic însoțitorii, după 20—30 de kilometri de mers. Un 
singur amănunt revelator : apa introdusă în strat, pen
tru a înlocui petrolul extras, e de mărimea cîtorva 
rîuri. Numai rezerva lichidă, pentru un eventual ano
timp secetos, formează un lac lung de cîjiva kilometri, 
pe malul căruia petroliștii fac excursii și practică pes
cuitul.

Cum e și firesc, într-o regiune petroliferă afirmată re
cent, cum e Tataria, se utilizează pe scară largă tehnica 
cea mai modernă, din „aceeași generate“ cu tehnica 
sputnicilor și a rachetelor interasfrale. Manevrarea can
tităților colosale de apă, de la captarea din rîuri, 
purificarea, transportul pe conducte, pomparea în stra
tul petrolifer este în întregime automatizată. Este în 
curs de automatizare — chiar în aceste zile — operația 
mult mai subtilă a extragerii țițeiului. Simplitatea insta
lației te surprinde. Te așteptai să vezi un tablou imens, 
în care să figuréze fiecare sondă și, cînd colo, în fața ta 
e un panou de mărimea unei mese obișnuite, prevăzut 
cu cîteva butoane de comandă și niște aparate de 
măsură. De aici, un singur dispecer dirijează 120 de 
sonde. Cum ? Extrem de simplu : prin manevrarea bu
toanelor el poate „chema la apel“ orice sonda și cu 
ajutorul aparatelor de măsură poate căpăta datele de 
care are nevoie, tn caz de avarie e sesizată echipa de 
intervenție. în consecință : sondorul devine mecanic și 
electrician. Numărul personalului scade la jumătate, 
productivitatea muncii crește considerabil.

S? i nu numai afît. Progresul tehnic înfăptuit aici, 
<9 ca de altfel în toate ramurile industriale ale Uniu- 
• nii Sovietice, à deschis iarg, prin sporirea timpului 

liber, drumul către învățătură. Preocuparea principală 
e orientată acum, pe lîngă obișnuitele cursuri de ridi
care a calificării, către școli de larg profil tehnic și cul
tural : fehnicum, școli medii serale, institute de învăfă- 
mînt superior. Pentru aceasta sînt asigurate condijii 
optime. La Almefeevsk funefionează o filială a Institutu
lui de petrol din Moscova, unde se predau cursuri și 
se dau examene. După cum mi-a relatat directorul trus
tului de exfracfie „Almetevneff“ problema nr. 1 a în
treprinderii sale este învățătura. Toți vor să învețe.

L-am întrebat pe brigadierul de foraj laroslav Vakula, 
'otodafă student în anul IV la institut, cum reușește el 
să împace exigentele meseriei sale cu frecventarea, 
seară de seară, a cursurilor. „Mă ajută faptul că și cei
lalți șefi de echipă înva(ă, își ridică neîncetat calificarea 
— mi-a răspuns el. Astfel ei își pot asuma, în orice mo
ment, răspunderea sondei“.

Aceste cuvinte au un tîlc mai larg. Tn procesul con
struirii comunismului crește și se afirmă un om armonios, 
multilateral dezvoltat, cu o participare plină de iniția
tivă, bazată pe o înaltă conștiinfă a datoriei sale, la 
dezvoltarea societății. Aceasta este semnificația acțiunii 
initiate de brigada de petroliști condusă de fînărul in
giner lurii Korceaghin, sub deviza : „Contribuia perso
nală a fiecăruia la construirea comunismului“. Și 
contribufia aceasta constă, conform programului stabilit 
de sovietul brigăzii, în respectarea unor obligații pri
vind munca, învățătura, comportarea în via(ă. („Fiecărui 
muncitor — cunoștinfe inginerești“, „fiecare membru 

al brigăzii trebuie să îndaplinoască sarcini obștești“, 
„în curs de trei ani să nu fie tînă> în brigadă fără 
școala de 8 ani terminară“ etc.). Inițiativa acestei bri
găzi, denumită „Gherman Titov“, a avut un larg ecou 
în rîndul petroliștilor.

/jT' le^erea viguroasă a industriei petrolului în Ta- 
"!L taria, în proporții grandioase, la nivelul tehnicii 

celei mai înalte, concomitent cu dezvoltarea orașelor, 
cu afirmarea armonioasă a personalității oamenilor, -e- 
liefează una din trăsăturile esențiale, caracteristice țării 
constructorilor comunismului, și anume : marea tortă a 
coeziunii popoarelor.

La industrializarea Tatariei ia parte activă întreaga 
Uniune Sovietică : „Uralmaș“ livrează echipamente de 
foraj, uzine din Moscova, Léningrad, Kuibîșev, Baku, 
Taganrog trimit instalații. Specialiștii din vechile centre 
petrolifere — Groznîi, Baku, Krasnodar, Salahin și Baș-; 
kiria — și-au adus aportul, în perioada de început, la 
formarea cadrelor, ridicate dintre oamenii din partea 
locului. Ca niște frați ai aceleiași familii muncesc 
laolaltă în schelele Tatariei petroliști din 40 de națio
nalități diferite. Brigăzi, cum e aceea a lui A. G. Tim* 
Cenko, în care găsești ruși, tătari, ucraineni, azerbaid- 
jeni, bieloruși, bașkiri și ciuvași se pot întîlm frecvent.

Astfel s-a ridicat și a crescut Tataria sovietică, din- 
tr-o gubernie țaristă înapoiată, slab dezvoltată indus
trial. Dar, să ne adresăm cifrelor : în anul 1959 — pro
ducția industrială era de 146 de ori mai mare decît 
în 1913.

Rezultatele acesiui impetuos proces ascendent le 
găsești reflectate și în munca, via(a și preocupările oa
menilor. Semnificativă în acest sens ni se pare biografia 
lui Kurban Valeev, originar din aceste locuri. în acești 
40 de ani, din argat și săpător de pămînt el a deve
nit maistru petrolist, Erou al AAuncii Socialiste și deputat 
în Sovietul Suprem. El conduce o brigadă de extraejie 
care dirijează instalații de înaltă tehnicitate, a căror 
supraveghere cere prezența lucrătorilor numai în 
schimbul de dimineață. în restul timpului, oamenii merg 
la învăjătură, fac excursii, se ocupă cu pescuitul 
sau vînăfoarea. Pentru realizarea unor indici economici 
înalți, cît și pentru relațiile de tovărășie și înaltă prin
cipialitate care-i caracterizează oe oameni, brigada a 
primit titlul de colectiv al muncii comuniste.

La 30 de kilometri de Almefeevsk; în mijlocul unai 
păduri de mesteceni, a început construcția unui nou 
oraș al petroliștilor — Djalil. Era aici, cînd am vizitat 
aceste locuri, doar fundația unei case și o macara pro
filată pe cer. Dar însoțitorii mei, ingineri tineri și entu
ziaști, îmi arătau cu proiectele în mînă locul unde se 
vor construi viitoarele microraioane, cu clădiri moderne, 
amenajate astfel îneît copiii să nu aibă de trecut nici 
o arteră de circulație pînă la grădiniță sau școală, 
locul unde va fi stadionul, lacul artificial, casa pionie
rilor, teatrul, bazinul acoperit, toate înconjurate de mes
teceni, întrucîf pădurea din apropiere se va transforma 
în parc. Va fi un oraș al tinereții, al comunismului, al 
Tatariei noi, sovietice, care va purta în viitor ceva din 
înflăcărarea poetului Musa Djalil, care, deși schingiuit 
de fasciști în cumplita temnifă de la Moabit, a scris — 
asemenea lui Fucik — cuvinte pline de încredere în 
viață și în oameni : <,;Eu cred că moarfea mea de ase
meni / va răsuna ca un cîntec.;.“.

Și orașul acesta, care se înaIță în zorile comunismului, 
răsună ca un cîntec de pace al poporului sovietic.

V. NICOROVICI
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Intense pregătiri în întreaga lume

lui

★ ★

Declarația
Bertrand Russell

★

30.000 de manifestanți 
la Bologna

Cuvin tarea lui Maurice Thorez 
in fața alegătorilor

întreaga Spanie cuprinsă 
de mișcarea grevistă

LONDRA 26 (Agerpres). — Voi 
continua să lupt pentru convingerile 
mele, în rîndurile Partidului laburist 
sau în afara lui, a declarat la 25 
mai Bertrand Russell, cunoscut savant 
englez și luptător pentru pace și 
dezarmare, la prînzul oferit în cin
stea sa, cu prilejul împlinirii vîrsfei 
de 90 de ani, de către un grup de 
membri ai Parlamentului, scriitori, 
pictori și alji reprezentanți ai inte
lectualității.

După cum se știe, Russell, care a 
declarat că sprijină Congresul Mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace de la Moscova, a primit acum 
cîfeva zile de la conducerea de 
dreapta a Partidului laburist o în
științare că dacă nu va renunța să 
sprijine congresul va fi exclus din 
partid.

Russell a criticat aspru uneltirile 
clicii conducătoare a Partidului la-

burisf căreia, a spus el, „nu-i este 
pe plac“ Congresul Mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

Sprijin acest congres deoarece el 
slujește cauzei păcii și este îndrep
tat împotriva a fot ceea ce sporește 
încordarea între Est șl Vest. Nu in
tenționez să sprijin Răsăritul împo
triva Occidentului sau Occidentul 
împotriva Răsăritului, ci doresc nu
mai slăbirea încordării.

Trebuie să ne întîlnim șl să gă
sim o bază pentru colaborare, a 
spus el în continuare. A ne ostra
ciza reciproc ar însemna ca actuala 
situație să nu se îmbunătățească 
niciodată.

Asistenja a izbucnit în hohote de 
rîs și a aplaudat cînd Russell a spus 
în glumă : nu uitafi că cel mai bun 
mijloc de a trăi pînă la 90 de ani 
este de a lupta neobosit împotriva 
războiului nuclear.

Vineri a avut loc la Bologna 
(Italia) un impresionant marș al pă
cii organizat de Asociația pentru 
prietenie și frăție între popoare. 
Peste 30.000 de persoane, care au 
răspuns la apelul asociației, au par
curs străzile principale ale orașului, 
purtînd pancarte cu lozinci în spri
jinul dezarmării generale și totale. 
In fruntea coloanei se aflau prima
rii și membrii consiliilor municipale 
din orașele Bologna, Peruggia, 
Marzaboto și altele.

PARIS 26 (A- gerpres). — Prac
tic, întreaga Spa
nie continuă să 
fie cuprinsă de 
mișcarea grevistă. Minerii greviști din Asturia insistă ca toți tovarășii lor participarea la greve să fie eliberați. Ei cer sporirea imediată a salariilor și lichidarea „sindicatelor“ franchiste. Prin fermitatea sa, clasa muncitoare din Spania își demonstrează hotărîrea de a pune capăt regimului de dictatură.După cum reiese din relatările presei, lupta grevistă a oamenilor 
muncii spanioli capătă un caracter 
politic tot mai pronunțat.14.000 de muncitori greviști de la marele combinat siderurgic din regiunea Oviedo (Asturia) refuză să reia lucrul în pofida tuturor amenințărilor și promisiunilor. La 25 mai au încetat lucrul cerînd spori-

• Lupta capătă un caracter poli
tic tot mai pronun|at • La Madrid 
a fost creat un comitet central de 
grevă • Siguranța franchistă 

tinuă arestărilearestați pentru

rea salariilor muncitorii de la marile șantiere navale din Cartagena. Grevele continuă în Biscaya și Catalonia.Potrivit presei, 
a fost creat un comitet 

grevă din care fac parte,

PARIS 26 (Agerpres). — După cum transmite agenția Union Française d’information, Maurice Thorez, secretar general al Partidului Comunist Francez, a luat cuvîntul la 24 mai în fața alegătorilor din suburbia pariziană Saint-Maur. Re- ferindu-se la sentința pronunțată împotriva lui Salan de către tribunalul militar, vorbitorul a spus :„Această sentință nu poate considerată decît ca un semnal cale liberă pentru crimele O.A.S.,sasinatele în masă și distrugerile în Algeria și în Franța. Pericolul fascist se intensifică în țara noastră“. El a subliniat că în această sentință ultracolonialiștii vor găsi un stimulent pentru sabotarea mai departe a acordurilor de la Evian.Maurice Thorez a arătat că tot

fi de a-

(urn a lost primit memorandumul 
vest-german în cercurile de la WashingtonWASHINGTON 26 (Agerpres). — După cum anunfă corespondentul din Washington al agenției D.P.A., cercurile apropiate de Departamentul de stat și-au exprimat părerea

Sprijinul larg, entuziast al popoarelor din

con-

la Madrid 
central de 
printre alții, reprezentanți ai parti
dului comunist, ai partidului creș
tin democrat de stingă și ai Parti
dului Socialist Muncitoresc 
Spania.Poliția franchistă continuă caute^pe conducătorii grevelor, tru a îndrepta împotriva lor tura principală. în ultimele zile si
guranța franchistă a arestat nouă 
conducători ai „Frontului popular de 
eliberare“.

mai mulți francezi doresc instaura* rea unei democrații adevărate în Franța. Nu există sarcină mai urgentă, a spus el, decît unirea tuturor francezilor care au aceeași părere și înlăturarea tuturor obstacolelor ce stau în calea acestei uniri.In continuare Maurice Thorez a analizat problema constituirii așa- numitei Europe integrate. El a sub liniat că în rîndurile adepțil ' acestei politici există două orientări : una se pronunță pentru crearea unei Europe „supranationale“, iar cealaltă pentru crearea unei „Europe a statelor“. Dar ambele 0- rientări, în cele din urmă, sacrifică independența națională și subordonează viața economică și politică a Franței față de S.U.A.
■O* O--------------

dinsă-i pen- lovi-
Consulatul spaniol din New York 

asaltat de manifestanți
NEW YORK 26 (Agerpres). — La 

intersecția dintre Madison-Avenue și 
Strada 53, newyorkezii au asaltat la 
25 mai, timp de o oră, clădirea con
sulatului spaniol, în semn de protest 
împotriva dictaturii sîngeroase a lui 
Franco. Demonstrația de protest a fost 
organizată de Comitetul american al 
veteranilor din brigada „Lincoln", care 
a luptat împotriva lui Franco de 
partea guvernului legal în timpul răz
boiului civil din Spania. Demonstran
ții purtau lozinci pe care scria : „Spa
nia este în lanțuri“, „6.000 de deținuți 
politici se află în închisori", „Spania 
— da“, „Franco — nu I".

După absolvirea lui Salan de pedeapsa capitală

A fost admis recursul lui JouhaudPARIS 26 (Agerpres). — După absolvirea de pedeapsa cu moartea a fostului șef al bandelor criminale O.A.S., generalul Salan, o nouă știre vine să stîrnească indignarea opiniei publice din Franța. în seara zilei de 25 mai, la cererea avocaților ex-ge- neralului Edmond Jouhaud (care, după cum se știe, a fost recent con-

damnat la moarte pentru crimele comise de O.A.S. din ordinul său în Alger) Ministerul Justiției a acceptat recursul, urmînd ca procesul să fie rejudecat de înalta curte de casație. Acceptarea recursului echivalează cu suspendarea pedepsei cu moartea pentru Jouhaud.
Indulgența favorizează întețirea

terorismului O. A. SSentința scandalos de indulgentă în procesul Salan, precum și admiterea recursului lui Jouhaud, au dat un nou impuls fasciștilor în activitatea lor criminală. Din toate regiu
nile Algeriei parvin știri despre ac
tivizarea bruscă a teroriștilor.Corespondentul din Alger al agenției France Presse relatează că bi
lanțul atentatelor fasciste săvîrșite 
de elementele O.A.S. în cursul zi-In Austria, ca și în multe alte țări, se intensifică pregătirile în vederea Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace care se va ține în luna iulie la Moscova.Comitetul austriac pentru pace a inițiat o anchetă în scris prin care se cerea populației să-și exprime părerea cu privire Ja problemele pe care delegația austriacă urmează să le ridice la Congresul mondial de la Moscova. In același timp cetățenii erau solicitați să arate cum consideră ei că Austria poate sprijini dezarmarea. La această anchetă au răspuns numeroși oameni, tineri și vîrstnici, de diferite categorii sociale. In luna iunie va avea loc conferința care va desemna delegații din Austria pentru congres. Tot atunci va fi inaugurată o „expoziție vie" pentru pace. Este vorba de o expoziție mobilă care va circula prin Viena, fiind purtată de militanți ai pentru pace.Afirmîndu-și hotărîrea de sifica lupta pentru pace, austriac condamnă acțiunile destinderii internaționale, care tind să împingă înainte cursa înarmărilor. în acest spirit a avut loc, cu cîteva zile în urmă, pe străzile Vie* nei o puternică demonstrație împotriva experiențelor nucleare efectuate de Statele Unite. O coloană lungă, compusă din femei și tineret, a parcurs traseul dintre gara de vest și marele bulevard Ring,

purtînd pancarte pe care se putea citi : „Dezarmare, nu întrecere în înarmări", „Niciodată o nouă Hiro- șimă“, „Mai bine astăzi activi, decît mîine radioactivi“, „Cea mai bună apărare civilă este dezarmarea" etc. Pe tot traseul, participan- ții la demonstrație au împărțit mii
Scrisoare din Viena

mișcăriia inten- poporul contrare

de manifeste, chemînd întregul popor la lupta pentru dezarmare Generală și pace.După cum ni s-a relatat, la sediul din Viena al Biroului Consiliului Mondial al Păcii, sosesc din toată lumea știri cu privire la pregătirea Congresului mondial de la Moscova. Astfel în U.R.S.S., țara-gazdă a Congresului mondial, Comitetul de sprijin pentru organizarea Congresului, comitet prezidat de cunoscutul scriitor A. E. Korneiciuk, desfășoară o vie activitate. în întreaga țară au loc adunări și conferințe în care sînt discutate problemele ce vor fi dezbătute și la Congres. La sfîrșitul lunii mai va avea loc conferința unională a partizanilor păcii, în cadrul căreia vor fi aleși delegații la Congres. In numeroase țări, printre care Italia, Anglia, Finlanda, Franța, Republica Democrată Germana, Argentina, Brazilia, Chile, Cuba,

idee (a

armelor atomice !" — sub această lozincă a 
avut loc recent o mare demonstrație pe străzile Vienei.

Chile, Cuba, Mexic, India, Japonia, Indonezia, Australia au și a- vut loc congrese naționale ale luptătorilor pentru pace, cu care prilej au fost alese delegațiile la Congresul mondial. După cum rezultă din știrile primite, Congresul va fi foarte reprezentativ. La Moscova vor sosi peste 2.000 de delegați și oaspeți d.n diferite >ări ale lumii.O etapă importantă în pregătirea marii reuniuni pentru pace a constituit-o ședința Comitetului internațional de pregătire a Congresului mondial pentru dezarmare generală și pace, care s-a desfășurat în zilele de 19 și 20 mai la Eskil- stuna în Suedia.

cu participarea unor reprezentanți din 40 de țări. Ședința Comitetului a constatat că interesul trezit de problema dezarmării și dorința popoarelor de a se grăbi înfăptuirea ei sînt în creștere în toate țările.Printre personalitățile care acordă sprijinul lor Congresului mondial se află cunoscutul savant umanist Albert Schweitzer, care își desfășoară activitatea în Africa. In- tr-o scrisoare adresată Consiliului Mondial al Păcii, Albert Schweitzer scrie : „Găsesc aceastăCongresului mondial pentru dezarmare generală și pace) foarte justă și utilă. Congresul va avea o semnificație. El va fi foarte util. Sînt cu totul de acord cu Bertrand Russell, cu canonicul Collins, cu- lordul Boyd Oii (fruntași ai vieții publice din Anglia care sprijină Congresul — N.R.) și vă rog să le transmiteți salutările mele... Lumea trebuie să știe că efortul pentru pace nu se întrerupe și că lupta continuă și se întăiește, pentru crearea unei opinii publice care va face posibilă realizarea păcii“..Știrile sosite arată că pregătirea Congresului are loc în condițiile intensificării luptei pentru pace în lumea întreagă. Zeci de mii de oameni au luat parte la ultimele manifestații pentru pace în Italia. în Anglia — la Londra, Liverpool, etc. — au avut loc marșuri, mitinguri, întruniri. A fost organizat un congres al tineretului pentru dezarmare. O „săptămînă a dezarmării’ a avut loc la Glasgow, Edimbourgh Leeds și în diferite alte orașe. La Londra s-au colectat bani pentru trimiterea a 30 de delegați la Congresul Mondial de la Moscova.Deosebit de activă în lupta pentru apărarea păcii, pentru preîntîm- pinarea unui război nuclear este populația Japoniei. In această țară s-a desfășurat o lună de acțiune împotriva bazelor americane, împotriva experiențelor atomice ale Statelor Unite și împotriva renașterii militarismului japonez.In India, congresul pentru pace care a avut loc la New Delhi s-a pronunțat pentru dezarmare generală, împotriva experiențelor nucleare, pentru independență națională. Și aici a fost organizată o săptămînă a dezarmării. Se crede că la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace vor participa cel puțin 50 de membri ai parlamentului indian.Congresul se anunță de pe acum ca o impunătoare tribună a voinței de pace a tuturor popoarelor, a ho- lărîrii lor de a bara calea războiu-

că concepțiile vest-germane cuprinse în memoriul guvernului vest- german adresat la 22 mai guvernului american cu privire la administrarea căilor de acces spre Berlinul occidental, sînt nerealiste. Aceste concepții, au declarat oficialitățile Departamentului de Stat, nu sînt decît o încercare de a întoarce înapoi roata istoriei la situația1948 cînd a luat sfîrșit statutul cva- dripartit de ocupație a Germaniei. Propunerea vest-germană ca fostele puteri de ocupație să poarte răspunderea pentru traficul cu Berlinul occidental este irealizabilă. Diplomația occidentală, se declară în a- ceste cercuri citate de agenție, trebuie să țină seama de unele cereri ale Uniunii Sovietice care dorește să se încheie capitolul celui de-al doilea război mondial. O soluție a problemei Berlinului nu poate fi găsită numai prin referiri la o situație care a existat înainte de 1948.Oficialitățile Departamentului de Stat și ale Casei Albe, relatează în continuare corespondentul agenției D.P.A., s-au declarat profund nemulțumite că deși amănuntele cuprinse în memoriul vest-german adresat guvernului american nu au fost dezvăluite în mod oficial, presa a fost informată asupra lor. Departamentul de Stat crede că aceste informații au fost furnizate presei de însuși ministrul de externe vest- german, Schroeder.

H

FRANKFURT PE MAIN. Muncitori spanioli care lucrează în Germania 
occidentală s-au întrunit într-un impresionant miting de solidaritate cu 
muncitorii greviști din patrie. Pe pancarte scrie: „Tovarăși, sîntem cu 
voi 1", „Trăiască Spania I".
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MOSCOVA. Nichita Hrușciov, Frol Kozlov și Piotr Demicev au zitat la 26 mai Sovietul deputați ai oamenilor muncii Moscova, unde s-au întîlnit cumai de seamă urbaniști din capitală și au discutat despre problemele construcției de locuințe la Moscova în anii 1961—1965. Conducătorii P.C.U.S. și ai guvernului sovietic au primit explicații despre bazele teh- nico-economice ale planului general de reconstrucție a Moscovei pînă în anul 1980.

vi- de din cei

BERLIN. La Universitatea Hum
boldt din Berlin s-au desfășurat lu
crările celei de-a doua conferințe 
științifice internaționale a școlilor 
superioare și institutelor pentru 
biblioteci din țările socialiste. Pe 
lîngă oamenii de știință germani au 
participat oaspeți din R.P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

ST. DEJU

Poliția londoneză se răfuiește pînă șl cu copiii 
care-și însoțesc mamele, adunate în fața ambasadei 
americane pentru a protesta împotriva exploziilor nu
cleare din Paciiic. (După publicația engleză „The Guardian ).

PARIS. în cadrul unui mare miting 
convocat la 23 mai din inifiativa Parti
dului Comunist Francez, Jacques Duclos, 
membru în Biroul Politic și secretar al 
Comitetului Central al P.C. Francez, a 
declarat că problema învă|ămînfului se 
referă la viitorul copiilor și tinerilor fran
cezi și prin urmare la însuși viitorul 
Franței. Georges Fournial, redactorul-șef 
al revistei „Ecole et Nation", a arătat 
situația grea a școlilor elementare ; lipsa 
de cadre didactice cu experiență, de 
localuri pentru școli, nivelul general 
scăzut al-învăfămîntului din școlile fran
ceze.

Noi explozii nucleare 
efectuate de S. U. Ä.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Agenția United Press International anunță că la 25 mai S.U.A. au efectuat în Oceanul Pacific cea de-a 13-a explozie nucleară în atmosferă. In declarația Comisiei S.U.A. pentru energia atomică se menționează că explozia a avut loc în regiunea insulei Christmas.

3f,WASHINGTON 26 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că la 25 mai Comisia S.U.A. pentru energia atomică a anunțat declanșarea unei noi explozii nucleare subterane la Poligonul de experiențe din Nevada.

LENINGRAD. La Leningrad a fost 
realizat prototipul primului televizor 
stereoscopic în culori din Uniunea 
Sovietică, care redă întreaga gamlă 
de culori a obiectului filmat.

LONDRA. La Londra a devenit cunoscut că săptămîna viitoare nouă nave militare engleze vor sosi la Barcelona (Spania) „într-o vizită de curtoazie“.
VARȘOVIA. Jn cadrul schimburi

lor cultural-artistice dintre R. P. Ro
mînă și R. P. Polonă, în sala Filarmo
nicii nationale din Varșovia, în zilele 
de 25 și 26 mai a.c. au avut loc două 
concerte simfonice ale orchestrei 
Filarmonice nationale a R. P. Polone 
conduse de dirijorul romîn Mircea 
Basarab. S-au executat lucrări de 
Ceaikovski, Beethoven și Paul Con- 
stantinescu. Concertele s-au bucurat 
de succes.

GENEVA. Cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Mondiale a Sănătății 
și-a încheiat lucrările. In cuvîntă- 
rile de încheiere, delegații au ară
tat că actuala sesiune a obținut re
zultate mai importante decît cea

din anul trecut. Printre alte rezolu
ții, a fost adoptată în unanimitate o 
rezoluție specială „Cu privire la ro
lul medicilor în menținerea și con
solidarea păcii".

LONDRA. La Londra a luat sfîrșil 
conferința în cadrul căreia s-a ajuns la 
un acord cu privire la crearea Federației 
Indiilor de Vest cu capitala la Bridge
town, (Barbados). Noua federație va in
clude toate teritoriile fostei federații cu 
excepția Jamaicii, Trinidadului și Toba- 
goului, insulele cele mai mari și mai im
portante, care au hotărît să nu adere. In 
prezent, din componența Indiilor de Vest 
fac parte numai opt insule : Antigua, Bar
bados, Dominica, Grenada, Montserrat, 
Saint Kitts, Santa Lucia și Saint Vincent.

ROMA. Senatul italian a trecut la discutarea proiectului de buget al Ministerului de Război pe exercițiul financiar 1962—1963. Cheltuielile Ministerului de Război al Italiei urmează să însumeze, potrivit proiectului prezentat, 794 miliarde de lire — cu 56 de miliarde mai mult decît în exercițiul financiar 1961— 1962.
o»o

„Săptămână neagră" laNEW YORK 26 (Agerpres). — „Ul
tima săptămînă a fost una din cele 
mai rele pentru Wall Street de la 
„Zilele negre din 1929”, relatează agenția Associated Press referin- du-se la scăderile continue de la bursa de acțiuni din New York. La 
25 mai s-au înregistrat cele mai 
mari scăderi din ultimii trei ani. In 
această zi" a scăzut valoarea acțiu
nilor celor mai mari societăți ame
ricane, printre care „American Tele
phone and Telegraph Company", 
„United States Steel“, „General E- 
lectric", „Standard Oil of New Jer
sey“. Pierderile suferite în această 
zi prin scăderea acțiunilor s-au ri
dicat la 7,4 miliarde de dolari, iar 
în cursul întregii săptămîni la pes
te 30 de miliarde de dolari.

„Scăderile din Wall Street, scrie comentatorul financiar al agenției France Presse, au devenit, din cau
za amploarei și caracterului lor 
persistent, un subiect de preocupa
re națională. Există 15 milioane de 
acționari în Statele Unite și scăde
rea, dacă va continua, va avea re
percusiuni asupra alegerilor pentru 
Congres ce vor avea loc în toam
nă". Acest fapt explică și eforturile pe care le depune guvernul de a

bursa din New Yorktăgădui legătura existentă între masivele scăderi de bursă și recesiunile economice. Cu toate acestea observatorii economici sînt de altă părere. La congresul anual al ex- perților financiari din S.U.A., care se ține la Detroit, s-au enumerat, printre cauzele scăderilor la bursă, „ritmul decepționant al expansiunii economice“ și folosirea incompletă a capacității Industriale, care constituie una din racilele principale ale economiei americane.In S. U. A.

lei de vineri pe teritoriul Algeriei 
s-a ridicat la 42, în urma cărora 38' 
de persoane, dintre care 37 de alge
rieni, au fost ucise și alte 18 persoa
ne au fost rănite.De pe urma atentatelor O.A.S., care s-au desfășurat în orașele Alger, Bone, Oran, Mostaganem, Sidi- Bel-Abbes. cel mai mult a avut de suferit orașul Alger, unde, pe lîngă 
cele 35 de atentate cu arme de foc 
care s-au soldat cu 27 de morți, 
O.A.S.-iștii au mai organizat trei a- 
tentate cu bombe, precum și 5 in
cendii, provocînd însemnate pagu
be materiale.Ultracolonialiștii au atacat cu grenade vineri un camion cu soldați francezi, făcînd numeroși răniți, și au organizat un atentat împotriva comandantului regiunii centrale din Oran, generalul Belenet, rănindu-1 ușor.

Dezvăluirile fostului 
aghiotant al lui Salan
PARIS. Agenția France Presse 

transmite că fostul aghiotant al lui 
Salan, căpitanul Jean Ferrandi, în 
prezent arestat, a înaintat procuro
rului ,,un memoriu conținînd impor
tante dezvăluiri :

1. Fostul general Salan, șeful 
O.A.S., a întreținut de la Alger con
tacte cu importanți oameni politici 
din metropolă și a primit încurajări 
în ascuns de la unii din ei.

2. O importantă personalitate po
litică a manifestat față de fostul ge
neral Salan „o simpatie activă și 
eficace, și anume îi comunica pro- 
cesele-verbale ale 
nișfri“.

3. Salan a remis 
de 70 milioane și 
oane de franci vechi — anumitor 
personalități franceze în 1958".

consiliului de mi-

2 cecuri — unul 
altul de 9 mili-

„Este greu de găsit un tablou J mai tipic și mai complet al ca- j pitalismului în putrefacție și al I rămășițelor coloniale", scrie în- ) tr-un , articol referitor la Colum- J bia, publicat de revista mexica- 1 nă „Siempre“, ziaristul burghez j Mario Monteforte Toledo.„...Condițiile grele sanitare și { de locuit, mizeria și șomajul, a- j nalfabetismul ating în Columbia j proporții gigantice... Poliția, ar- { mata, siguranța înghit 33 la sută j din bugetul național (în 1961). J Lupta politică este interzisă... In J ultimii 15 ani, starea de asediu j a fost ridicată îți țară numai în ) cîteva rînduri.„Violencia" — au denumit co- I lumbienii acest regim. Iată ce ) spun statisticile : în perioada j 1946—1961 au fost asasinate pe j motive politice 252.600 de per- ) soane ; din 1946 s-au ridicat [ drepturile de proprietate și au J fost deportate 800.000 de persoa- J ne ; 150.000 de persoane au emi- j grat. Bilanțul total al victimelor J regimului de violență în decurs J de 15 ani este de 1.202.000 de j persoane“. (Populația țării este j de peste 13.000.000 — n.r.).„în această țară scrie autorul — se cel mai autentic lupta fermă a țăranilor pentru j pămîntul lor sau pentru o exis- J tență cît de cît omenească... De j
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.1: datorii de 9 3 7 miliarde d e dolari
NEW YORK 26 (Ager

pres). — Potrivit datelor 
publicate săptămîna acea
sta de Departamentul Co
merțului din S.U.A., dato
riile personale ale firme
lor, precum și cele ale 
autorităților locale și fede
rale au crescut în cursul 
anului 1961 cu 53 miliarde 
de dolari, însumind la 
sfîrșitul anului trecut cifra

record de 937 miliarde de 
dolari.

Dintre acestea, datoria 
federală a sporit cu șase 
miliarde dolari, ajungtnd 
la sfîrșitul lui 1961 la 
296.170.000.000 de dolari.

★
Revista americană „U.S. 

News and World Report" 
amintește că „în ultimii 13 
ani S.U.A. au pierdut o

treime din rezervele de 
aur", în timp ce „cererile 
de aur american s-au tri
plat". Această situație este 
considerată ca oglindind 
„istoria dramatică a schim
bărilor survenite în situația 
S.U.A.". Experți economici 
americani consideră că nu 
mai trebuie mult pentru ca 
„S.U.A. să intre într-o criză 
a aurului".
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