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Răspunzînd chemării partidului, 
oamenii muncii de pe ogoarele re
giunii Galați au început încă din 
vara anului trecut lupta pentru a 
obține pe suprafețe întinse o pro
ducție de cel puțin 5.000 kg porumb 

«boabe la ha pe teren neirigat. Sfatul 
(.'popular regional a trimis colective de 
specialiști în raioane să ajute gospo

dăriile colective la identificarea te
renurilor pentru porumbul 5000, să 
controleze calitatea arăturii adînci, 
dacă se încorporează îngrășăminte în 
sol etc. Pentru a se urmări lucră
rile care se aplică la porumbul 5000, 
s-au trimis în gospodăriile colecti
ve fișe tehnice pentru cultura ■ po
rumbului cu multe rubrici care să 
fie completate 2—3 ■ ani. Là • fiecare 
solă semănată există cîte o tăbliță 
care indică hibridul cultivat și cine 
răspunde de solă. Cum se spune, s-a 
desfășurat o muncă științifică. în 
primăvară, s-a asigurat din timp 
sămînță dublu hibridă pentru toate 
cele 52.000 hectare planificate a da 
5000 kg la ha. S-a urmărit zi de zi 
felul cum se însămînțează cu ma
șina, dacă se. dă cantitatea necesa
ră de sămînță pentru asigurarea 
densității optime la hectar.

Rezultatele unei asemenea munci 
concrete de îndrumare și control nu 
puteau fi decît bune. Pregătirea te
renului și . semănatul făcîndu-se la 
un nivel calitativ superior, culturile 
de porumb se dezvoltă bine. Dar 
pentru a se realiza o producție de 
5000 kg boabe la hectar nu e sufi
cient numai să arăm și să semănăm 
bine. Un rol hotărîtor în sporirea 
producției îl au lucrările de între
ținere a culturilor, prașilele repe
tate care trebuie făcute. Să vedem 
cum stau lucrurile în această pri
vință

Ca un strat de grădină
Cît 

de porumb de toată frumusețea, cu
rat. ca. un.strat de grădină. Organi
zatorul dé partid Gheorghe Niculae, 
împreună cu inginerul agronom Ion 
Enciuc, controlau starea de vegeta
ție a porumbului. „Aici e lotul de 
1000 de hectare unde vom obține 
cel puțin 5000 kg boabe la hectar 
— spunea inginerul. Nu găsești o 
buruiană nici de leac. Cu toate as
tea trebuie să începem prașila a 
doua. Am avut ploaie destulă, dar 
trebuie să păstrăm umiditatea în 
pămînt. S-a făcut treabă bună pînă 
acum și nu vrem să ne înecăm toc
mai la mal".

într-adevăr, la gospodăria de stat 
Urleasca, raionul Brăila, s-au făcut 
toate lucrările la un înalt nivel a- 
grotehnic. După semănatul porum
bului s-au dat două grăpări, iar 
după răsărirea plantelor s-a lucrat 
cu sapa rotativă, s-a făcut o pra- 
șilă mecanică și una manuală. în 
gospodărie există un grafic de lu
cru, cu termene precise, care a de
venit o lege. Fiecare specialist a 
fost repartizat pe lîngă un brigadier 
de cîmp să răspundă de cite 200 
ha unde se vor obține 5000 kg la ha. 
Specialiștii sînt prezenți la fiecare 
lucrare, dînd sfaturi prețioase lucră
torilor gospodăriei.

După ploile din ultimul timp, po
rumbul de la gospodăria colectivă 
„Calea nouă" din comuna Matca, 
r- onul Tecuci, a crescut văzînd cu 

hii. Dar odată cu el s-au dezvol- 
i?ț și buruienile. Președintele gos
podăriei, Năstase Chicoș, împreună 
cu inginerul agronom Gheorghe Su- 
sanu și șeful brigăzii de tractoare 
Ion. Capotă s-au sfătuit cum să or
ganizeze mai bine munca pentru ca 
într-un timp scurt să termine pra
șila pe cele 1100 hectare. S-a făcuț 
un instructaj special pentru tracto
riștii și colectiviștii care urmau să 
prășeăscă porumbul planificat a da 
5.000 kg la hectar. Președintele și 
inginerul au stat tot timpul în 
cîmp, printre colectiviști, dîndu-le 
îndrumări cum să lucreze. „După 
grija çu care se lucrează la noi — 
spun colectiviștii — sîntem siguri că 
ne vom îndeplini angajamentele“.

în regiunea
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Măsuri pentru folosirea 
rațională a pășunilor 

de munte
(coresp. „Scînteii'*). — Re- 

Cluj dispune de întinse su- 
de pășuni care constituie o

CLUJ 
giunea 
piafete . .
mare rezerva de furaje pentru ani
male. Din inițiativa comitetului re
gional de partid și a sfatului popu
lar regional s-a întocmit un studiu 
așupra folosirii raționale a pășu
nilor.'

A reieșit că în raioanele Cîmpeni, 
Năsăud, Huedin, Bistrița și Aiud 
există, față de necesitățile locale, 
un excedent de peste 18.000 ha de 
pășune de munte. S-a stabilit ca un 
număr de peste 40.000 de oi din 
gospodăriile colective din raioanele 
Turda, Gherla și orașul Cluj să pă- 
șuneze în vara aceasta pe pășunile 
disponibile din raionul Cîmpeni. 
Peste 37.000 de oi ale gospodăriilor 
colective din raionul Dej vor pă
șuna pe pășunile de munte din ra
ionul Năsăud. Un mare număr de 
oi dii| gospodăriile colective din zo
nele de cîmpie din raioanele Aiud, 
Huedin și Bistrița vor pășuna pe 
pășunile disponibile de munte din 
aceste raioane.

Aceste măsuri vor da posibilitate 
gospodăriilor colective să folosea
scă mai bine pășunile disponibile.

Luni 28 mai 1962

P Colectivul întreprinderii „Elec- J 
f ivnfnr" ft fi C\ T^rfCîî f

In numeroase alte gospodării de 
stat și colective, datorită organizării 
temeinice a muncii, folosirii între
gii capacități de lucru a tractoare
lor și mașinilor agricole, s-a termi
nat prașila la porumb. Gospodăria 
colectivă din Plopu, raionul Făurei, 
a terminat prașila pe cele 800 ha 
încă cu o săptămînă în urmă. Ingi
nerul agronom Titus Clem de la 
gospodăria colectivă din Găgești, 
raionul Panciu, se află mereu prin
tre colectiviști ajutîndu-i să aplice 
mai bine regulile agrotehnice.

Mai mullă atenție 
densității

Gospodăriile colective din comu
nele Ianca și Oprișenești, raionul 
Făurei, sînt vecine cu terenul. Și 
într-o parte și în alta porumbul și 
în special cel pentru 5.000 se dez
voltă frumos. Cînd intri în lan însă, 
și privești cu atenție, observi dife
rențe mari de densitate. La Opri
șenești sînt multe „spărturi" pe 
rînd — cum spun colectiviștii, adică 
porțiuni unde densitatea e normală 
și porțiuni unde distanța între fire
le de porumb e prea mare. La Ian
ca, în schimb, e numai fir și fir. De 
ce există această diferență ? Fiind
că s-a lucrat diferit la răritul po
rumbului.

— N-a fost deloc ușor — spunea 
Fătu Șocariceanu, președintele gosr 
podăriei colective din Ianca — să 
fie lămuriți oamenii cum devine ca
zul cu densitatea. Noi știam una și 
bună : semănăm și apoi vom ve
dea. Dar dacă vrei să obții re
coltă bogată, știința te învață să 
faci altfel. Și în anii trecuți am pus 
în pămînt sămînță bună, dar la 
sapă n-am rărit cum trebuie po
rumbul. în anul trecut, din această 
cauză, am fost păgubiți cu cel pu
țin 400 kg la ha. Pentru anul a- 
cesta nici nu ne gindim să nu scoa- 
tem.cel puțjn, 5000, kg.boabe la, ha.

înainte de a 
nerul ' agronom 
cut instructaj 
care urmau să 
rea culturilor,
nerul a trecut pe la fiecare brigadă 
în parte și în prezența brigadieru
lui le-a arătat concret 
să lucreze pentru a se 
sitatea optimă.

Altfel s-a lucrat la
„Uite fraților — se mirau brigadie
rii Aurel Coarnă și Marin Bărbu- 
ceanu. Sîntem vecini și n-am cu
noscut asta pînă acum. La noi fie
care colectivist a prășit cum l-a tă
iat capul". Și tot ei recunosc că ră
ritul necorespunzător îi va costa 
multe mii de kg.

începutul anului și pînă acum, cu 
5,8 la sută. Totodată, au fost rea
lizate peste plan beneficii de 
740.000 lei și economii la prețul 
de cost de 311.000 lei. La aceste 
succese o contribuție de seamă 
a adus colectivul secției de lămpi 
fluorescente. în fotografie : ci- 
teva muncitoare fruntașe din a- 
ceastă secție : Georgeta Grovu, 
Elena Căileanu, Elena Asandei, 
Zoica Solteș, Georgeta Zadic, Au
relia Iote.

începe prașila, ingi- 
Mihai Petrică a fă- 
special cu oamenii 
lucreze la întreține- 
Ba mai mult, ingi-

cum trebuie 
asigura den-

Mașinile nu sînt folosite 
iar prășitul întîrzie

La gospodăria colectivă din co
muna Chiraftei, raionul Bujor, din 
cele 700 ha cu porumb sînt prășite

TEODOR MARIAN

(Continuare în pag. IlI-a)

peste pian
PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). în galeriile bazinului 

carbonifer Schitu Golești, regiunea Argeș, minerii des
fășoară întrecerea socialistă avînd ca obiective creș
terea productivității muncii, roalizarea dé economii și 
beneficii peste plan.

Pentru îndeplinirea .acestor obiective, minerii folo
sesc metode avansate cUm sînt : armarea metalică, 
sporesc randamentul mașinilor și .utilajelor. Ei acordă 
o mare atenjie reducerii consumului specific de lemn 
de mină, economisirii energie) electrice.

Ca urmare, productivitatea muncii, a crescut în luna 
aprilie cu 6,5 la sulă față de cea planificată ; pe pri
mele 4 luni ale anului s-au realizat economii peste 
plan în valoare de 1.214.000 lei și beneficii de 
1.454.000 lei.

Simpozion
CLUJ (coresp. „Scînteii“). 

— La biblioteca universita
ră din Cluj a avut loc un 
simpozion pe tema: utiliza
rea izotopilor radioactivi

în biologie și medicină. Au 
participat specialiști din 
Bucureștii lași și Cluj. S-au 
prezentat peste 100 de re
ferate și comunicări.

Trandafiri 
pentru dulceață

La stațiunea ex
perimentală hörtivi- 
tîcolă din Greaca, re
giunea București, au 
fost plantate peste 3 
ha cu trandafiri din 
ale căror petale se 
prepară dulceață, 
mult apreciată . de 
consumatori. Un nu
măr de 4.500 tufe au 
și ajuns să înfloreas
că abundent. Zilele 
acestea a început re
coltarea primelor 
cantități de petale 
care au fost trimise 
pentru prelucrare fa
bricii de conserve 
Valea Roșie.

Pe măsură ce se 
va obține material 
săditor, cultura tran
dafirilor pentru dul
ceață va fi extinsă 
pe noi suprafețe.

Magazine noi
Tn regiunea Hunedoara se dau în 

folosință noi unități comerciale moder
ne. De curînd S;gu deschis la Deva, la 
parterul unorkțțlocuri de locuințe, mai 
mulfe magazjw. : unul de încălțăminte, 
alful cu produse lactate, o unitate pen
tru vînzarea preparatelor de carne și a 
brînzefurilor, o florărie. Acestea sînt 
primele din cele 15 mari unități comer
ciale ce se vor deschide la parterul 
blocurilor de locuințe din noul centru 
al orașului.

La Brad, în grupul noilor blocuri 
s-au deschis un magazin alimentar cu 
autoservire și o librărie, iar la Orășfie 
o unitate de încălțăminte.

De peste hotare

In această zi de sfîr- 
șit de mai, soarele își re
varsă cu mai multă dăr
nicie razele asupra ora
șului de pe malul Cri- 
șului. Dis-de-dimineață o- 
rădenii au pornit , spre 
băile „Victoria“. S-au 
grăbit să ocupe cite un 
loc bun, căci nu-i de glu
mit, o duminică obișnui
tă atrage aici mii și mii 
de vilegiaturiști nu nu
mai din Oradea ci și din 
Arad, Timișoara, Cluj și 
din alte localități. Așa
dar, dimineața de ieri a 
început cu fuga spre 
„Băi“. Unii însă au mers 
în pxcursie la Vadul Cri-. 
șului, alții la Meziad și în 
alte locuri pitorești.

...O duminică la Ora
dea nu se rezumă numai 
la excursii. In jurul ore
lor 9 dimineața, frumoa
sa sală a Teatrului de 
Stat a găzduit o entu
ziastă adunare a tinere
tului. Tov. Victor Bolo-

jan, prim-secretar al Co
mitetului regional de par
tid Crișana,.. a vorbit ti
nerelului orădean despre 
grija ce o poartă parti
dul tineretului. A urmat 
apoi un frumos program 
cultural-artistic .dat de 
.illlllII!IIIIllR!llllllllli:<lllllllllllll!lllllllli.  '

Bin cafneRö! 
csrespandenmlui 

'iinininiiiiitiiiiiiiiBiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiii'' 
cele mai bune' formații 
ale tineretului, selecțio
nate la etapa orășenească 
a concursului cultural-ar
tistic și sportiv „Răsună 
Crișana de cinfec și voie ■ 
bună".

Pe aeroportul i orașului 
a avui loc o pasionan
tă întrecere de aerorrto- 
delism pentru cupa „Au
rel Vlaicu“. Pe șo
seaua Oradea — Borș 
s-a desfășurat faza re
gională a campionatului 
republican de semifond

la ciclism,, iar. pe stadio- , 
nul „înfrățirea“ s-a des
fășurat faza interregio
nală la oină a „Cupei 
regiunilor“, la care au 
participat sportivi din re- ■ 
giunile Cluj, Maramureș, 
Crișăna.

...O parte din orădeni 
au participat la spectaco- . 

dat de actorii Teatru-' 
de stat din localitate 
piesa „Un drac de

Iul 
lui 
cu , 
față” de N. Damascliin, 
piesă care tratează pro
blemele consolidării gos
podăriilor agricole colec
tive. Secția maghiară a 
teatrului a prezentat 
spectacolul „Scandaloasa 
legătură dintre . domnul ■ 
Kettle și doamna Moon”.

lată doar cîfeva as
pecte ale bogatei acti
vități cultural-artistice și 
sportive desfășurate înfr-o 
duminică obișnuită . la 
Oradea.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

Oprișenești.

.„IerI' !n întîmpinaiea zilei de 1 Iunie — „Ziua internațională a copilu
lui" — în școli, case șî palate ale pionierilor, cluburi și cămine culturale 
au avut loc competiții sportive și serbări, în fotografie : „dans pionie
resc" prezentat Ia serbarea care a avut loc în sala de festivități a'Direc
ției regionale C.F.R. București. ■ (Foto : M. Andreescu)
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UN MARE MITING AL ADVERSA
RILOR ÎNARMĂRII NUCLEARE a a- 
vut loc în seara zilei de 25 mai la 
Londra. Cei peste 1.500 de partici
pant la miting, convocat de „Miș
carea pentru dezarmarea nucleară", 
au ascultat, cu .mare atenție -cuvîn- 
tările unor cunoscuți reprezentanți 
ai vieții publice. Aprobarea expe
riențelor nucleare americane de că
tre guvernul englez este o crimă, a 
subliniat în cuvîntarea sa deputatul 
laburist independent Michael Foot.

BANDELE O.A.S. săvîrșesc zilnic 
nci crime. La 26 mai ele au ucis pe 
teritoriul Algeriei 35 de persoane și 
au rănit 31. în cursul zilei de sîm
bătă în întreaga Algérie au explo
dat bombe plasate de O.A.S.-iști. 
Numai la Alger s-au înregistrat 44 
explozii. Teroriștii s-au străduit în 
principal să distrugă localurile de 
școli unde va avea loc votul în ca
drul referendumului din 1 iulie în 
problema autodeterminării Algeriei.

OAMENII MUNCII DIN ORAȘUL 
SAN LUIS (capitala statului brazi
lian Maranon) au declarat o grevă 
de protest împotriva uciderii cîtorva 
țărani din acest stat de către poli
tie. Greva a paralizat viața orașu
lui, circulația orășenească și trans
portul feroviar. Orașul se află sub 
controlul poliției, care este înarmată 
cu automate și mitraliere. în cursul 
zilei de 25 mai au avut loc numeroa
se ciocniri între participanții la gre
vă și poliție. O comisie parlamen
tară specială a plecat la fața locu
lui pentru a cerceta situația care s-a 
creat în statut Maranon.

Ritmicitate pe întregul flux
tehnologic

Cerul e senin, soarele fierbinte, dro
piile sînt verzi cît vezi cu ochii, salcîmii 
își mai păstrează miresmele, iar ștran
durile s-au deschis. Deci, o duminică 
ideală pentru o baie la Snagov sau la 
Argeș, pentru o excursie pe Valea Pra
hovei sau a Oltului. Să pornim și noi 
cu o parte din excursioniștii de dumi
nică, și anume... cu mofocicliștii. însă 
înfrucît duminica lor începe de obicei 
de sîmbătă după-amiaza, am plecat și 
noi cu o zi mai devreme, împreună cu 
cîțiva lucrători ai Direcției 
auto și circulație din Direcția 
a Miliției.

Nu s-ar putea spune că 
excursie n-a fost instructivă, 
nit printre conducătorii sulelor și mii
lor de automobile, motociclete, scutere 
și pasionați ai vitezei (bine înțeles I), 
dar am găsit și destui conducători se
rioși, pentru care regulile de circula
ție sînt lege și nu floare la ureche.

Așadar, ne aflăm în ziua de sîmbătă, 
la ora 16,20. Deabia am pornit, proba
bil cu... sfîngul, și, iată, pe bulevardul 
Nicolae Bălcescu, în drum spre Buftea,' 
motocicleta Jawa 87.881 B. răsturnată. 
Un accident stupid, provocat de un bi
ciclist inconștient, care s-a soldat totuși 
cu rănirea ușoară a celor doi pasageri 
ai motocicletei. Vinovatul, Grigore 
Gheorghe, dulgher, are 18 ani și ne 
răspunde, invocînd ca un bătrîn, desti
nul : „Cînd e să se întîmple...". S-a în- 
lîmplat însă, din cauza nerespectării 
unor reguli elementare de circulație.

...Este ora 18.45. Spre Pitești, la ie
șirea din comuna Bîldana, șoseaua 
face o curbă. Dar Roman Dumitru, din 
București str. Carpați 76, este grăbit. 
Nu, nici la el nu 
fîmplare. Carnetul 
mărturie : un talon 
pectarea întîiefății, 
vifeză mare în curbă, al treilea pentru

inspecfiei 
Generală

e vorba de o în
de conducere stă 
luat pentru neres- 
al doilea pentru

in-

cu-

friplare și vifeză nepermisă în locali- 
tă|i.

— Știfi de ce v-am oprit ? — îl 
treabă ofițerul de miliție.

— Din cauza vitezei prea mari.
Curios I Toți confravenienții

nosc, în general, foarte bine legea 
circulației. De ce oare nu o respectă ? !

...Șoseaua București — Ploiești e 
foarte circulată. în fața noastră un 
grup de motocicliști. Conduc admira
bil. Merg cu viteza legală, atent, toate 
depășirile și virajele le semnalizează. 
Ofițerii de miliție de la controlul cir
culației îi opresc... și îi felicită pentru 
corectitudinea cu care circulă, lată nu
mele cîtorva : loan Tanoviceanu, de la 
întreprinderea de montaj și automati
zare, Sorin Smiselschi de la I.P.I.A, și 
Victor Fotiade, inginer la I.P.A.C.H. — 
toți din București, motocicliști de mulfi 
ani de zile, fără nici o contravenție de 
circulație.

— Am avea o mare satisfacție dacă 
am opri autovehiculele doar pentru a-i 
felicita pe cei ce le conduc, spune un 
milițian.

între timp s-a lăsat întunericul. Ur
mărim cu atenție o motocicletă din 
fața noastră. Acul vitezometrului indi
că cifra 80, și asta în comuna Pucheni, 
într-o localitate, unde viteza permisă 
este de 40 kilometri pe oră. La sem
nalul ofițerului de miliție, motociclisful 
oprește și se legitimează. Se numește 
Mihnea Alexandrescu, inginer la Ipro- 
mef-București. E împreună cu soția sa. 
I se atrage atenția asupra urmărilor 
grave pe care le-ar putea avea a- 
ceastă goană în noapte, cu vifeză ex
cesivă. în discuție intervine și soția sa :

— Și eu i-am spus de atîfea ori să 
nu meargă cu viteză mare. Nu mă as
cultă. Sancționați-I.

Ce bine ar fl dacă foff çeî car® în

soțesc 
Pentru 
cesul de vifeză. Ieri dimineață, pe șo
seaua Chitilei, Toma Nicolaescu con
ducea motocicleta sa cu viteză mare. 
Deodată i-a ieșit înainte o femeie, dar 
n-a mai avut timpul să frîneze, a lo- 
vif-o și apoi s-a răsturnat. Soția mofo- 
ciclisfului și-a rupt în cădere un braț...

Se spune adesea că cel mai mare 
dușman al conducătorului auto este 
băutura. Motociclisful Constantin Nu- 
țescu din Găești a plecat beat la 
drum. Cînd a văzut mașina miliției a 
întors neregulamentar și a încercat să 
dispară. în acel moment era să se tam
poneze cu un autocamion — nu mai 

. era sfăpîn pe motocicletă — și numai 
datorită prezenței de spirit a șoferului 
accidentul a fost evitat. C. Nuțescu nu 
este la prima abatere de acest fel. 
Rînd pe rînd i s-au luat toate taloa
nele. A reprimit ultimul talon în ziua 
de 26 mai pentru ca ieri să fie găsit 
iarăși beat ! I ! Măsura ce i s-a apli
cat — anularea carnetului de condu
cere — este cît se poate de justă. 
Omul acesta are doi copii. Lucrează 
înfr-un colectiv. Se pare însă că nu-și 
dă seama de obligațiile pe care le are 
față de familie și de societate.

Am mai înfîlnif în drumul nostru ală
turi de motocicliști și șoferi care res
pectă cu rigurozitate regulile de circu
lație și alte cazuri în care depășirile 
neregulamenfare, lipsa semnalizării la 
viraje și întoarceri puteau provoca ac
cidente, iar noaptea am fost orbiți de 
cîfeva ori de șoferi și motocicliști „am
bițioși“, care nu întrerup „faza mare“ 
a farurilor nici în ruptul capului.

Circulația pe drumurile publice con
stituie o problemă cetățenească de 
mare însemnătate. Lucrătorii Miliției a- 
duc o mare contribuție la reglementarea

pe motocicliști ar gîndi la fel ! 
că iată la ce poate duce ex-

circulației, la educarea — s-ar pufea 
spune — a conducătorilor auto, la în
lăturarea multor accidente.-în ultima 
vreme specialiștii din Miliție au ținut 
numeroase ședințe cu șoferii, mofoci
cliștii, biciclișfii sau pietonii, unde s-au 
discutat probleme de circulație, ședințe 
care s-au dovedit eficiente. Dar pe lin
gă faptul că fiecare conducător auto 
trebuie să fie conștient în respectarea 
regulilor de circulație, un mare rol îl 
are în această direcție opinia publică, 
fiecare cetățean în parte. Se mai în- 
fîmplă ca atunci cînd un milițian oprește 
un contravenient, să se adune în jur 
cîțiva „avocați“ care intervin prompt : 
„Lasă-I, tovarășe, ■ n-a făcut cine știe 
ce, nu s-a întîmplaf nimic...“. O ase
menea „opinie** nu-i decît dăunătoare. 
N-ar fi rău dacă Miliția ar trimite pro
cesele verbale întocmite confravenien- 
ților și colectivelor de muncă din care 
ei-fac parte.

Intrăm în plină vară, 
frumusețile muntelui și 
ale mării devin fot mai

* ispititoare. în zilele de 
odihnă mii de mașini 
și motociclete se aștern 
la drum pe șoselele 
țării. Le urăm tuturor 
„drum bun“ dar... și 
„întoarcere bună“.

PAUL DIACONESCU 
ION PLEAVĂ

Vinovatul caută

întotdeauna justi

ficări...
(Foto : M. Cioc)

Mașinile agricole pe care le pro
ducem au zeci și sute de piese care 
se execută în diferitele secții ale 
uzinei. Este suficient ca un singur 
reper să nu fie executat la timp 
pentru ca la montaj să se ivească 
greutăți, să se înregistreze rămîneri 
în urmă. în coordonarea perfectă a 
activității secțiilor pentru crearea 
decalajului nefcesar bunei desfășu
rări a producției pe întregul flux 
tehnologic, un rol deosebit de impor
tant revine dispecerilor. Urmărirea 
zilnică a producției după grafic, pe 
loturi, repere și chiar pe operații, 
asigurarea unei bune aprovizionări 
a locurilor de muncă cu piese — iată 
care sînt principalele preocupări ale 
dispecerilor din uzina noastră.

La noi în uzină, dispecerii urmă
resc fiecare lot de piese, pe tot ci
clul de fabricație, pe fiecare opera
ție de prelucrare, pînă la montajul 
general. - Această urmărire se .face > 
atît din punct de vedere al realiză
rii în termen, cît și al calității. Prac
tic, fiecare dispecer urmărește lunar 
realizarea a circa 600 de repere.

Uneori, pe anumite faze, intervin 
diferite defecțiuni, care împiedică . 
realizarea ritmică a unor piese. Pen
tru a cunoaște mai bine cauzele 
neîndeplinirii în grafic a unor re
pere, dispecerii țin o strînsă legă
tură cu șefii de secții, maiștrii și cu 
serviciul aprovizionării. De aseme
nea, noi, dispecerii, participăm la 
toate consfătuirile de producție, 
unde aflăm ce deficiențe, ce lipsuri 
împiedică realizarea unor piese. Cu- 
noscînd ce se întîmplă în fie'care sec
ție, putem interveni operativ pen
tru a se lua măsuri care 'să asigure 
buna desfășurare a producției. Luna 
trecută s-a defectat o ' presă de '125 
tone, la care se executau o serie 
dé repere principale. Serviciul- m'e- 
cănicului-șef a stabilit că pentru re
pararea presei sînt necesare 12 zile. 
Or, în atest timp, trebuiau produse 
numeroase piese fără de care nu am 
fi putut continua în bune condiții 
montajul. Noi am discutat cu meca- 
nicul-șef, i-am explicat de.ee repa
rația trebuie urgentată. Astfel s-a 
putut reduce termenul reparației la 
numai două zile. Printr-o mai. bună 
organizare a muncii, s-a recuperat 
apoi și rămînerea în. urmă din cele 
două zile cît a durat repararea pre-

sei. Tot într-un timp record s-airre- 
parat și matrița de îndoit apărăto- 
rile de la remorca cisternă pe uri ax 
și alte utilaje. Prin aceasta au ^fost 
evitate unele neajunsuri în desfășu
rarea producției provenite din scoa
terea pe mai mult timp din funcțiu
ne a unor mașini și utilaje de bază 
ale procesului de-, fabricație.

O condiție esențială pentru ' asi
gurarea unei producții ritmice ește 
buna aprovizionare a locurilor de 
muncă. Pentru că mașinile și utila
jele să funcționeze din plin, ca la 
montaj să se lucreze intens, este ne
cesar să se asigure în secțiile pre
lucrătoare piesele turnate sau for
jate. iar la montaj piesele finisate. 
Acest lucru este posibil atunci cirid 
între diferitele faze și operații există 
un anumit „stoc tampon" de piese. 
Tocmai acest lucru îl urmărim.' noi. 
dispecerii. Avînd creat un asemenea 
stoc tampon, locurile de muncă'pot 
fi bine aprovizionate atît în schirri- 
bul I, Cit și în schimburile II și III.

Acum putem afirma” că la noi, în 
uzină problema aprovizionării rit
mice a locurilor de muncă a fost re
zolvată cu succes. Lucrînd ritmic, în 
primele patru luni ale anului'në^am 
îndeplinit în bune condiții sarcinile 
de plan. Colectivul uzinei a dat a- 
griculturii, în această perioadă, 4.200 
diferite mașiiți agricole.

îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
planului de producție a infldențat 
pozitiv și asupra calității produselor, 
care s-a îmbunătățit’'simțitor. De la 
începutul anulții pînș. în prezent, 
uzina nu a primit nici o reclamație 
dip partea beneficiarilor privind-car 
.litatea mașinilor. livrate. >

Hotărît să dezvolte realizările ob
ținute. colectivul uzinei noastre con
tinuă cu avînt întrecerea socialistă 
pentru a da agriculturii mașini agri
cole mai multe și de bună calitate, 
pentru a asigura. îndeplinirea exem
plară a planului la toți indicii.

Noi, dispecerii, ne vom strădui să 
aducem și în viitor o contribuție în
semnată la asigurarea ritmicității 
producției, la îndeplinirea tuturor 
prevederilor planului. ' i

ȘTEFAN ROȘCA 
tehnician,

uzina „7 Moiembrie“-Craiova

în exploatările forestiere

Se extinde mica mecanizare

. ’ • iz- ■

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 
în exploatările forestiere și în sec
toarele de industrializare a lemnu
lui din. cadrul Direcției regionale fo
restiere din Tg. Mureș crește gradul 
de mecanizare a lucrărilor. în acest 
an. la I.F. Toplița s-au montat 3 in
stalații pentru încărcarea și descăr
carea mecanizată a buștenilor, s-a 
reparat un funicular, iar la I.F. O- 
dorhei au fost puse în funcțiune 6 
cojitori de fag.

Un mare volum de lucrări execu
tate din fondurile de mică mecani
zare s-au executat și la I.F. Gheor- 
ghieni. Aici prin modificarea a 4 
gatere, productivitatea' muncii a 
crescut cu 20 la sută. La secția de 
binale, a fabricii de la Ditrău s-au 
montat 27 de tejghele de tîmplărie, 
o mașină de frezat și" o mașină de 
îndreptat.
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Răsfoind scrisorii

exemplu, indicele de utilizare

Nr. 5542S C î N T E I A

la Teatrul regional București
București reia

...tn scopul unei mai 
cetățenilor, cooperativa

bune deserviri 
meșteșugăreas-

Pe liniile de garaj
Vești din sectorul 
industriei mătăsii

Zilnic sosesc la redacție zeci de 
scrisori prin care corespondenții vo
luntari ne informează despre felul; 
cum sînt gospodărite in întreprin
deri fondurile materiale și bănești.

în ultimul timp, la redacție am 
primit mai multe scrisori despre ac
tivitatea de- primire și expediere a 
vagoanelor sosite pe liniile de ga
raj. Tovarășul Victor Adah, spre 
exemplu, ne informează că Uzina 
electrică din Arad, pe a cărei linie 
de garaj sosesc lunar peste 100 de 
vagoane, nu a mai fost penalizată, 
pentru imobilizarea vagoanelor la 
descărcare, de aproape 5 ani. de zile. 
C. Hușanu, rectificator, și E. Solo
mon, controlor de utilaje la Fabrica 
de rulmenți din Bîrlad, ne scriu... 
„în curînd se împlinește anul de cînd 
fabric'a noastră nu a mai fost pe
nalizată nici măcar cu un leu loca
ție. înainte, Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad- plătea des locații, iar vina 
era aruncată pe încărcătura vago
nului, lipsa oamenilor pentru for
marea echipelor de descărcători sau 
a condițiilor atmosferice favorabi
le. La începutul anului trecut gos
podarii fabricii au zis : banii pe 
care ar urma să-i plătim ca locații, 
mai bine să-i cheltuim pentru me
canizarea operațiunilor care necesi
tă uri volum mare de muncă la în
cărcarea și descărcarea, vagoanelor, 
în scurt , timp s-a dat în folosința 
depozitului de oțeluri un pod rulant, 
s-a instalat o bandă transportoare 
de la magazia de produse finite pînă 
la rampa dc încărcare a vagoanelor, 
s-a înzestrat depozitul Cu noi mij
loace de ridicare și de transport in
tern. La acestea s-a adăugat îmbu
nătățirea colaborării cu stația C.F.R. 
Bîrlad. Curînd s-au văzut și rezul
tatele“.

Asemenea exemple de bună gos
podărire se pot cita multe. Merită 
subliniat că unele întreprinderi au 
reușit, intr-un timp relativ scurt, să 
înlăture cauzele care multă vreme 
duceau la asemenea cheltuieli inu
tile.

Corespondenții voluntari, sësizînd 
lucrurile bune, faptele meritorii ale 
unor colective de muncă, n-au tre
cut Cu vederea nici lipsurile care 
mai există în această privință. Vic
tor Adah, de exemplu, ne informea
ză că întreprinderea de prefabricate 
din beton de la Arad a plătit în pri
mele trei luni ale acestui an 27.000 
lei locații. Care a fost cauza ? Fron
tul de încărcare-Tlescărcare este 
mult prea mic față de media va
goanelor sosite zilnic. Sînt necesare 
lucrări de amenajare a locului de 
muncă. Faptul este recunoscut și de 
tovarășii din conducerea întreprin
derii. dar ei motivează că pentru a- , 
ceasta ar trebui folosite fonduri de 
investiții. Nu este mai avantajos să 
se facă lucrări pentru lărgirea fron
tului de descărcare, decît să se plă
tească zeci de mii de lei locații.?

Imobilizarea vagoanelor provoacă 
întreprinderilor respective daune fi
nanciare. Dar nu trebuie uitat că 
locațiile influențează negativ un im
portant indicator economic al trans
porturilor pe calea ferată și anume 
rulajul vagonului. Combinatul de in
dustrializare a lemnului „Pipera" 
din București, imobilizînd peste ter
menul legal 6 vagoane timp de 89 
de ore, a pricinuit o pagubă econo
miei naționale, deoarece a creat un 
gol în parcul de vagoane în 
perioada respectivă. Pentru aceasta 
combinatul a plătit locații în va
loare de 2.225 lei. Uneori aseme
nea imobilizări pot determina lip
sa de vagoane la alte întreprin
deri. Așa, cel puțin, explică orga
nele C.F.R. întîrzierea repartizării 
unor vagoane cerute de întreprin
deri pentru încărcare. Dacă aceasta 
este cauza sau alta, depinde de la 
caz la caz. Un lucru este însă si
gur : și organele C.F.R. creează di
ficultăți întreprinderilor prin neres- 
pectarea planurilor operative de 
transport, a programărilor decada-

le, semidecadale și zilnice de va
goane.

Analizînd cauzele nerambursării 
în termen a unor credite, Gh. Paș- 
canu, directorul filialei Băncii de 
Stat din Toplița, a constatat că o 

, bună parte din acestea se datoresc 
faptului că pe rampele de încărcare 
zac zile de-a rîndul în așteptarea 
vagoanelor mari cantități de pro- 
diuse și că unele stația C.F.R. nu 
repartizează înstreprindearilor vagoa
nele, conform planului operativ de 
transport. Iată numai un singur 
exemplu: programarea stabilită pen
tru: perioada 22—25 IV a. c. preve
dea. ca stația C1F.R. Gălăuțaș să re
partizeze spre încărcare Combinatu
lui de industrializare a lemnului din 
Idcaltitate cite 4 vagoane zilnic. Pro
gramarea nu a fost respectată. Com
binatului i s-a dat zilnic la încăr
care cite un singur vagon, iar pe 
data de 26 TV i s-au trimis spre 
încărcare 16 vagoane. Care au fost 
consecințele ? Combinatul nu a li
vrat la timp produsele, imobilizîn- 
du-se în perioada respectivă fon
duri de circa 300.000 liei ; s-a întâr
ziat încărcarea celor 12 vagoane 
care au fost date în ultima zi, s-au 
creat dificultăți întreprinderilor care 
așteptau produsele Combinatului din 
Gălăuțaș etc. O situație asemănă
toare s-a repetat și în periohda 
14—16 mai. Nici la stația C.F.R. 
Piatra Neamț lucrurile nu stau mai 
bine. Corespondentul voluntar Ion 
Diaconu, secretarul comitetului de 
partid al Ï.F.-Piatra Neamț, ne scrie: 
„Neritmicitatea tjrimiterii vagoane
lor pentru încărcare ne pune în si- 

. tuația să depozităm cantități mari 
de cherestea pe terenuri descoperi- 

1 te, unde sînt supuse degradării, să 
manipulăm suplimentar produsele, 
făcînd Cheltuieli care, bineînțeles, 
încarcă prețul de cost“.

Din partea întreprinderilor se 
cere să asigure condiții bune de în- 
căreare-descărcare, mecanizarea o- 
perațiunilor care necesită un volum 
mare de muncă fizică și strîngerea 
relațiilor de colaborare cu organele 
C.F.R. Iar organele C.F.R., au da
toria să asigure la timp vagoanele 
repartizate.

AUREL IONESCU

FOLOSIREA COFRAJELOR
GLISANTE

...se extinde pe șantierele con
strucțiilor de locuințe din 
Onești. La lotul de construcții 
nr. 1 — unitate fruntașă pe 
șantier — datorită acestui pro
cedeu de lucru se reduce ter
menul de execuție a lucrări
lor de zidărie cu aproape 50 
la sută. Totodată se realizează 
însemnate economii prin folo
sirea repetată a cofrajelor și 
se reduce consumul de lemn 
în construcții. (De la Alexan
dru Gută, constructor).
DIN AGREGATE UȘOARE
..întreprinderea producătoare 
de materiale de construcție 
din Pătîrlagele, regiunea Plo
iești, a început să fabrice 
blocuri mici, înlocuitoare de 
cărămizi. Noua linie tehnolo
gică intrată de 
în funcțiune 
tatea să se producă anual 
peste 850.000 bucăți de 
blocuri mici din agregate 
ușoare, echivalentul a 6 mi
lioane bucăți cărămizi. (De la 
Ion Roșcoiu, directorul între
prinderii).
„ZIUA CĂRȚII TEHNICE"

cîteva zile 
dă posibili-

...a fost instituită recent in ca
drul Uzinei de vagoane din

® La grupul școlar din șoseaua 
Olteniței din Capitală are loc în a- 
ceste zile un curs de ridicare a ca
lificării ajutorilor de maiștri din 
țesătoriile de mătase din întreaga 
țară. La acest curs participă un nu
măr de 34 ajutori de maiștri. Lec
țiile sînt predate de ingineri și pro
fesori de specialitate.

• Indicele de utilizare a războa
ielor de țesut din industria mătăsii 
este în permanentă creștere. în a- 
ceastă lună, de pildă, indicele de uti
lizare este cu cîteva procente mai 
mare ca în luna decembrie 1961. în 
acest fel, capacitatea de producție 
a sporit cu circa 80.000 m. țesături 
de mătase pe lună. La țesătoria de 
mătase și cravate din București, de 

a 
războaielor de țesut a crescut cu 6,5 
la sută.

a
că „Tehnometalica" a înființat in Calea 
Plevnei nr. 1 un birou special de infor
mații si comenzi ? Aici se dau informații 
referitoare la specificul și adresa fie
cărei unități de deservire din cadrul 
cooperativei. De asemenea, se primesc 
comenzi pentru executarea unor lucrări. 
Totodată cetățenii pot solicita deplasarea 
cooperatorilor la domiciliu pentru unele 
intervenții urgente la instalațiile de încăl
zire, sanitare, apă sau la repararea arti
colelor electro-casnice. Diferite informații 
și comenzi se obțin și telefonic la nr. 
14.32.23.

...valabilitatea taloanelor I și II din 
tichet’ele de combustibil pe anul 1962 a 
fost prelungită pînă la 31 mai 1962 ? De
pozitele I.C.L. „Combustibilul" livrează, 
la cerere, întreaga cantitate de. combu
stibil pentru anul 1962, precum și orice 
cantități de cărbuni, deșeuri lemnoase și 
lemne de ioc.

...pe Calea Victoriei nr. 1—5 coopera
tiva meșteșugărească. „Mobilă și tapițe
rie" a deschis un centru 
interioare și prezentare 
lingă acest centru va fi 
decorator) care se vor 
domiciliul cetățenilor, stabilind împreună 
cele mai bune soluții de împodobire a 
locuințelor.

...începînd do la 15 mai a.c. în Capi
tală, pe calea Moșilor nr. 27 (colț cu 
str. Decebal) cooperativa „Soarele" a 
deschis un centru de deservire a. popu
lației care cuprinde secții de călcat, 
reparat și transformat confecții pentru 
femei, bărbați și copii ?

'= * ♦ « ' ' ■ ’ . ' ................

de decorațiuni 
a mobilei ? Pe 
și un grup de 
deplasa și la

La Teatrul de stat din Galați s-a prezentat Jn premieră „Marea 
aventură a lui Tom Sawyer" după Mark Țwain. în fotografie : O scenă 
din spectacol.

Premiere leairale
BACĂU (eoresp. „Scînteii“). — 

Colectivul Teatrului de stat din Ba
cău a prezentat în premieră piesa 
„Montserrat“ de E. Robles. în rolu
rile principale au jucat Mihai Stoi- 
cescu, Ion Buleandră, Virgil Flores-

cu, Sandu Ûimitriu, Ion Ghica și al
ții. Regia aparține Iui Ion Rusu.

SATU MARE (coresp. „Scînteii").
— Actorii Teatrului de stat din Satu 

Mare au prezentat în premieră piesa 
„Romeo, Julieta și întunericul“ de 
scriitorul ceh Jan Otcenașek.

Cu prilejul comemorării lui I. L. Carașiale
Teatrul de sfat din Brăila se pre

gătește pentru comemorarea lui I. L. 
Caragiale. Cu acest prilej, va fi re
luat spectacolul „D-ale carnavalului“. 
Va avea loc, de asemenea, un sim
pozion care va fi ilustrat cu schije

dramafizafe, lecturi și monoloage din 
opera marelui scriitor. Pentru tinere
tul din orașul Brăila, se va organiza 
un concurs „Cine știe cîștigă“ cu 
tema : „Viafa și opera lui I. L. Cara- 
Ciale“.

Arad. Odată pe săptămînă se 
organizează în cite o secție 
scurte prezentări ale unor cărți 
noi specifice meseriilor din 
sectorul de muncă respectiv. 
Cu acest prilej au loc discuții 
despre conținutul lor, se fac 
recomandări de cărji. Pînă a- 
cum au avut loc asemenea 
manifestări de popularizare a 
literaturii tehnice in seefia tur
nătorie și secția arcuri. (De la 
Dumitru Ardcleanu, tehni
cian).

LA GOSPODĂRIA
COLECTIVĂ

ANUL ACESTA
...gospodăria colectivă din co
muna Giurgifa, raionul Segar- 
cea, a contractât ■■ pentru a 
vinde statului 946 de tone 
cereale, - sfecla de zahăr de 
pe 105 ha cultivate, circa 
90.000 litri lapte, 500 de porci 
grași etc. Zilele trecute, gos
podăria a încasat avansul pen
tru produsele contractate. Cu 
o parte din bani a cumpărat 
un autocamion și două mo
toare pentru acționarea pom
pei de la grădina de legume. 
(De la Constantin Stamin, 
colectivist).

Carpați. S-au evidențiat strun
garii loan Crăciun, Matei losif, 
lăcătușii Gheorghe Roman, 
losif Terzea, Ion Schien, mo
delatorul Teodor Pungă, sudo
rul Ștefan Kisbal și alții. (De 
la Andrei Kapitany, mun
citor).

PESTE 60 DE MUNCITORI

... „23 August" din comuna 
Foeni, raionul Timișoara, lucră
rile de îngrijire a culturilor se 
desfășoară în ritm susținut. 
Colectiviștii au prășit de două 
ori cele 170 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr, au plivit 1.000 
ha cultivate cu păioase, iar 
acum zoresc prășitul porum
bului. Totodată, ei au cărat 
în ultima vreme și au depo
zitat în platforme la capătul 
tarlalelor cultivate cu păioase, 
circa 50 vagoane de gunoi de 
grajd în vederea fertilizării 
terenului pentru recolta anu
lui viitor. (De la Ionel Bog
dan, colecfivisf).

LA CLUBULX,

...muncitoresc din orașul 
toria a fost deschisă recent o 
expoziție de artă plastică. Ex
poziția cuprinde un număr de 
76 lucrări de pictură, sculptură 
și grafică. Operele artiștilor si- 
bieni oglindesc scene de mun
că, figuri de muncitori și ță
rani, peisajul nou al construc
ției socialiste. (De la Nicolae 
Iorga, artist plastic).

TINERII DIN SĂCELE

Vle-

...de la fabrica „23 August" 
din Tg. Mureș și-au petrecut 
în acest an concediul de odih
nă în stațiunile balneo-clima
terice din țară. Pe adresa în
treprinderii sosesc mereu' ve
deri de la muncitorii care-și 
petrec concediul în această 
lună împreună cu familiile. lor, 
la Băile Victoria, Buziaș, Bor- 
sec, Slănic-Moldoya, 
etc. (De la Török 
muncitor).

Bușteni
Ferenc,

VASUL
„TROTUȘUL“

O EXCURSIE CU

-.au participat, în această pri
măvară, la numeroase acțiuni 
de înfrumusefare a orașului ; 
au plantat 2.200 puiefi de 
brad, au amenajat bulevardul

...a fost organizată, zilele tre
cute, de D.R.N.C. Galați la 
care au participat peste 200 
de salariafi — docheri, tehni
cieni, ingineri și funcționari 
fruntași în producție. Ei au 
făcut o plimbare pe Dunăre 
pînă în Deltă. Excursioniștii au 
fost însoțiți de orchestra între
prinderii. (De la Anton Lo
bodă, docher).

Pentru popularizarea 
artei plastice

CONSTANȚA (coresp. „Scîn
teii“). — Muzeul de artă plastică 
din Constanța și-a îmbogățit anul 
acesta colecția cu noi opere de artă. 
Printre acestea se numără tablou
rile : „Drum spre țară" și „Cîmp" 
de Andreescu, „Fată toreînd“ de 
Grigorescu și altele. Tot aici au 
fost expuse și lucrări de grafică 
contemporană ale lui Jules Pera- 
him.

La Cazino s-a deschis de curînd 
o nouă expoziție care cuprinde cele 
mai bune lucrări de pictură și gra
fică contemporană din expoziția 
interregională Dobrogea—Galați.

Pentru a face cunoscută arta 
plastică în rîndul colectiviștilor, în 
afara celor două muzee permanente 
din comunele Topalu și Limanu, 
au fost înființate expoziții tempo
rare la gospodăriile colective din 
cbmunele 23 August, Seimenii Mici, 
Schitu și altele.

Teatrul C.F.R. în turneu
între 26 mâi—21 iunie, un colec

tiv al Teatrului Muncitoresc C.F.R. 
din București întreprinde un tur
neu prin țâră. Artiștii vor prezenta 
spectacole cu piesa „Fata cu pis
trui" dé A. Uspenski, la T. Severin, 
Caransebeș, Timișoara, Hunedoara, 
Cugir, Cîmpia Turzii, Reghin, Me
diaș etc,

Teatrul Regional
„Mielul turbat" într-o nouă versiu
ne. Nouă, atît prin textul revăzut 
(îndeosebi actul III), cit mai ales 
prin viziunea regizorală inedită.

Satirizînd puternic birocratismul, 
comedia lui Aurel Baranga redă 
în același timp, printr-o izbutită 
metaforă, prăbușirea unui întreg 
sistem de relații sociale și de pre
judecăți corespunzătoare acestora. 
Piesa răstoarnă vechile concepții 
ale unor birocrați, care nu vedeau 
în Spiridon Biserică și în ceilalți 
muncitori decît niște oameni pa
sivi, neglijabili ; spre surprinderea 
lor, „naivul" Biserică, „liniștit" și 
„resemnat" ca un mielușel, dă 
peste cap — cu Inteligență și com
bativitate — sforăriile și falsurile 
de la cabinetul tehnic a-1 uzinei. 
„Turbarea mielului" nu este o sim
plă lovitură de teatru, ci repre
zintă — sub forma unei întorsături 
neașteptate și hazlii — un act nor
mal de afirmare a realității de as
tăzi.

Regizorul Dinu Cernescu a sub
liniat acest contrast interpretînd 
cele două categorii de personaje 
în maniere complet diferite. Biro
crații și chiulangiii strînși. la cabi
netul tehnic sînt jucați caricatural, 
într-un stil buf, aproape clovnesc. 
îmbrăcîndu-i în costume bălțate și 
punîndu-i să intre în scenă în su
netele unor arii (parodiate) de 
Verdi, regizorul i-a prezentat ca 
pe niște fantoșe perfect ridicole 
prin vechile lor apucături și men
talități. Nefiresc apare faptul că 
asemenea paiațe anacronice mai 
pot sta, pe ici, pe colo, în spina
rea unor oameni adevărați ai zi
lelor noastre, ca Spiridon Biserică. 
Să-i dăm jos deci, de unde s-au 
cocoțat 
rul de 
rîzînd 
cale o 1 
ioasă, I 
scoțînd ' și mai mult în evidență 
superioritatea personajelor înain
tate. Această concepție regizorală 
aduce piesa (scrisă în 1953) mai 
aproape de noi, de raportul de 
forțe pe care l-a consacrat viața 
în evoluția ei.

Spre deosebire de jocul strict 
convențional al „negativilor", mun
citorul inovator Spiridon Biserică 
și activistul comunist Dumitru Io
nescu sînt interpretați cu multă 
căldură și naturalețe. Cele două 
roluri prilejuiesc lui Silviu Stăncu- 
leșcu și Ion Marinescu reale și 
prețioase succese actoricești. Bise
rică (Silviu Stănculescu) este un 
băiat bun, modest, inimos — și d- 
ceastă umanitate simplă, fără dul
cegărie, se potrivește perfect for
ței sale interioare, masive, calme, 
muncitorești. Cînd se înfurie și ia 
inițiativa, apoi simți cu satisfacție. 
că începe să se scuture praful de 
pe hîrțogăria cabinetului tehnic 1 
Creșterea personajului e bine gra
dată, dezvăluindu-se treptat laturi 
noi ale caracterului său. Ar fi tre
buit mai bine marcată ironia lui 
Biserică la adresa conducătorilor 
cabinetului tehnic, atunci cînd a- 
ceștia, la începutul actului II, de 
teama raidului care se anuijță, îl 
cooptează în consiliu. Ion Mari
nescu — deși cu un text de mică 
întindere — dă secretarului de 
partid o prezență scenică remar
cabilă. Liniștit, surîzător, profund 
în felul cum cîntărește oamenii și 
cum acționează, nea Mitică, în a- 
ceastă interpretare, domină de

1 — pare a spune secreta- 
partid, nea Mitică Ionescu, 
cu poftă și punîndu-le la 
farsă strașnică. Satira e vo- 
acidă și plină de fantezie,

fapt intregul spectacol și-l condu
ce cu autoritate spre deznodămînt. 
Admirabil jucată de cei doi actori 
— comică și totodată emoționantă, 
provocînd rîsul plin de simpatie al 
spectatorilor — este scena în care 
Biserică, sincer nedumerit la în
ceput, îșl dă seama în cele din 
urmă că inovația de care era a-, 
cuzat că o plagiase e în realita
te... propria sa lucrare.

Niki Rădulescu (în rolul ingine
rului gură-cască și carierist Cris- 
tescu), Ion Mîinea (redînd infatua
rea demagogică a lui Cavafu), Eu
gen Petrescu (Toma, mereu încăr? 
cat cu dosare prăfuite și gesticu- 
lînd expresiv), Aurel Tunsoiu (cîn- 
tîndu-și cu nostimă convingere aria 
ședințomanului), Andreea. Năstăse- 
scu (dactilografa frivolă) și-au ar
monizat reacțiile și mișcările in
tr-un adevărat dans grotesc; care 
se dovedește deseori amuzant și 
din care se detașează net Mihai 
Pălădescu, interpretul lui Bontaș. 
Mim subtil și imaginativ, Pălădes
cu s-a remarcat de asemenea în 
„îndrăzneala" (Mitu) și în „Iașii'n 
carnaval" (jignicerul Vadră) prin 
capacitatea sa de a construi ti
puri. Sperăm că se va dezvolta 
ș.i mar mult pe această cale, ape- 
lînd la o varietate de mijloace me
reu sporită. Mai amintim scurta a- 
pariție a lui Eorel Livianu, inter- 
pretînd și o arie comică. Decorurile ■ 
(Camillo Osorovitz) și costumele 
(Ion Prahase) au hazul lor pro
priu, servind totodată ideea regi-, 
zorală.

Fără îndoială, în spectacol sînt 
și unele lucruri contestabile. . Nu 
toate „gagurile" sînt de cea mai • 
bună calitate: Cînd, de pildă, Ca-. , 
vafu- spune :■ '„vom lua măsuri". și 
scoate din buzunar un metru, glu-- 
mg e și veche și ieftioară; Aseme-. 
nea exemple s-ar mai putea da, 
abuzul’ de asemenea „poante“ ă- 
vînd și cusurul că încetinește inu
til ritmul reprezentației.' Mă refer ■ 
la un exces cantitativ și la o lip
să de selecție calitativă, care nu 
afectează, pe cit mi se pare, în
săși concepția regizorală. Iar dacă 
modul cum a fost folosit grotescul, 
ca atare, nu va fi pe toate gus
turile, și dacă se vor naște discu
ții de creație pe această temă, cu 
atît mai bine...

Este îmbucurător că tinerii noștri- 
regizori, aflați lit. formare/ nu. merg. 
pe căi ' comode, gîndesc; caută. • 
(orientîndu-se, în genere, nu pe li- ' 
nia unor inovații formaliste, ci a' 
redării originale a conținutului), ca
pelează ia diverse modalități de 
expresie realiste, care dau bogă
ție și culoare peisajului vieții 
noastre teatrale.

ANDREI BALEANU

La biblioteca comunală

In sălile de concerte

un sector
în plina dezvoltare

un sanatoriu
cu peste 200

posibilităților
multe

și Banat 
ape mine- 

existente

cură, prevăzîndu-se 
numărul oamenilor

/

Stațiunile balneo-climaterice au 
luat în anii regimului democrat- 
popular o mare dezvoltare, deve
nind puternice centre medicale cu- 
lativo-profilactice, cu un rol foarte 
important în acțiunile complexe de 
ridicare a stării de sănătate a 
populației. ■ Prin documentele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R. s-a ho- 
tărît mărirea capacității stațiunilor 
de odihnă și 
totodată ca 
muncii ce vor beneficia de trimi
tere în stațiuni să crească în anul 
1965 cu peste 30 la sută față de anul 
1959. Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini eforturile au fost îndreptate 
atît spre modernizarea, reutilarea, 
lărgirea și permanentizarea unități
lor existente, cit și spre realizarea 
unor construcții noi, îndeosebi com
plexe mari. într-un timp scurt, sta
țiuni în trecut lipsite de un minim 
de- amenajări edilitare, au devenit 
localități din cele mai moderne.

Alături de minunatele complexe 
construite pe litoral, s-au construit 
și continuă să se construiască insti
tuții de cură și tratament. La Man
galia, de exemplu, unde funcționează 
în permanență un sanatoriu balnear 
modern cu 500 de paturi, se va des
chide în vara aceasta o nouă poli
clinică balneară. Vizitatorii stațiunii 
Eforie-Sud vor găsi și ei, pe lingă 
construcțiile din ultimii ani, un nou 
complex de odihnă cu peste 500 de 
paturi și un nou pavilion de băi 
reci de nămol cu o mare capacitate 
de tratament. Acest pavilion, îm
preună cu cel construit la Eforie a- 
cum 3 ani și cu cel de anul trecut 
de la Techirghiol, formează în ju
rul acestui lac terapeutic deosebit de 
valoros o salbă de instalații bal
neare. Și la Mamaia, pe lingă noile 
complexe care însumează 5.000 de 
paturi, s-a ridicat o nouă policlinică, 
au fost făcute numeroase șlte ame
najări

Cei ce-și vor petrece concediul în 
celelalte stațiuni din țară vor găsi, 
la rîndul lor,, o. serie de construcții 
noi printre care un. pavilion. sana
torial la Amara cu peste 200 de 
locuri, anexa modernizată a sana
toriului principal cu peste 100 de 
paturi și blocul alimentar cu 700 
de locuri la Olănești, 
central la Călimănești 
locuri etc.

Pentru completarea 
de diagnostic și tratament, 
stațiuni au fost dotate cu aparate 
moderne de Röntgenterapie, de ae
rosoli ionizați prin ultrasunet, cu a- 
parate de electrot.erapie de medie și 
joasă frecvență, mese de elongație, 
mese vibratorii etc. O nouă secție 
de hidroterapie se va deschide în 
acest sezon la Vatra Dornei.

Datorită prospecțiunilor, exploră
rilor și forajelor făcute, a fost îm
bogățit și fondul balnear al țării. 
Numai în ultimii 2—3 ani a fost 
sporit debitul de apă minerală ne
cesar stației de îmbuteliere de la Zi- 
zin, acela al apelor carbogazoase de 
la Vatra Dornei, Govora, Buziaș, 
Geoagiu, Sărata-Monteoru, Bălță- 
tești și altéle ; s-au descoperit ape 
minerale de cură internă la Bușteni 
și ape termale cu debit mare la Co- 
zia (Bivolari). în același, timp s-au 
creat, pentru prima dată în țara 
noastră, bazine cu ape sărate încăl
zite de la soare (helioterme) la sa
natoriile din Techirghiol (cu apa din 
ghiol) și la Gura Ocnlței (cu apă 
sărată de sondă), factori deosebit de 
valoroși din punct de vedere tera
peutic în afecțiunile ginecologice, 
reumatice, ca și în combaterea se- 
chelélor de poliomielită.

în anii următori, sînt în perspec
tivă de a se realiza noi secții de hi
droterapie de mare capacitate și pa
vilioane de tratament. Paralel, se va 
continua în stațiuni efectuarea unor 
importante lucrări edilitare, de ali-

mentare cu apă, energie electrici, 
canalizare etc.

Bogăția factorilor naturali ai țării 
noastre a făcut ca, pe lingă stațiu
nile balneo-climaterice mari, să ia 
ființă numeroase alte stațiuni mici, 
zise „de interes local“. Avem azi în 
funcție peste 70 de astfel de stațiuni, 
dintre care multe ca, de exemplu, 
Moneasa, Ținea, Geoagiu, Malnaș, 
Biborțeni, Pucioasă Și altele sînt 
destul de bogate în factori naturali 
și în utilaj. în aceste stațiuni se 
tratează un număr mare de oameni 
ai muncii și, de aceea, întreținerea, 
reamenaj area și dezvoltarea lor ar 
trebui să stea într-o mai mare mă
sură în atenția organelor locale. 
Trebuie spus că preocuparea aces
tora pentru stațiunile de interes lo
cal este astăzi destul de diferită. în 
regiunile Crișana, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Hunedoara ’ “
s-a mărit debitul de 
rale, bunurile balneare 
sînt bine întreținute și bine folosite, 
în regiunea Bacău însă, bunurile 
balneare de la Moinești, Sărata-Ba- 
cău, Oglinzi și altele nu sînt valo
rificate, iar în regiunea Brașov, a- 
pele minerale de la Zizin, captate 
cu eforturi mari, sînt foarte puțin 
folosite.

în condițiile în care capacitatea u- 
nor stațiuni este solicitată la maxi
mum în anumite perioade, este ne
cesar ca tratamentul balneo-climate- 
ric să fie completat și uneori chiar 
înlocuit cu succes prin tratamentul 
balneo-hidrofizioterapic, executat în 
pavilioane atașate policlinicilor și 
spitalelor. în trecut, în țara noastră 
exista doar un număr restrîns de 
asemenea pavilioane de tratament la 
București. Cluj, Iași, Sibiu și alte 
cîteva. în ultimii ani ele s-au înmul
țit, iar Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale are în plan dota
rea cu instalații a 10 asemenea, sec
ții noi. Din păcate, nu toate sfatu-

rile populare acordă atenția cuvenită 
acestei probleme. A fost înființată 
pînă acum secția de la Craiova, iar 
în lunile următoare vor începe să 
funcționeze cele de la Tg. Mureș, 
Ploiești și Galați. Dar înființarea sec
țiilor de la Brașov, Turnu-Severin, 
Timișoara, întîrzie. în proiéctelé-tip 
ale policlinicilor ce se vor construi 
au fost prevăzute de altfel și secții 
de hidro-fizioterapie și de tratament 
cu factori balneari transportați (sare 
și nămol). Crearea acestora are o 
mare însemnătate, deoarece randa
mentul lor terapeutic este echiva
lent cu cel al unei stațiuni mijlocii.

Dezvoltarea rețelei cadrelor de 
specialitate în balneologie și fizio
terapie și a personalului mediu sa
nitar a urmat, de asemenea, un ritm 
ascendent rapid. Azi, fiecare stațiune 
balneo-climaterică are serviciul său 
medical balnear cu policlinici, labo
ratoare etc., încadrate cu medici spe
cialiști și cu medici primari. împre
ună cu cadrele medii, aceștia acordă 
o asistență medico-balneară de înaltă 
calificare și aplică o metodologie de 
tratament bazată pe noile date ale 
științei.

Catedrele de balneologie ale Insti
tutelor de medicină și ale Institutu
lui de balneologie și fizioterapie țin 
un contact strîns cu medicii din sta
țiuni și ajută astfel atît la îmbună
tățirea continuă a asistenței medi
cale, cit și la organizarea cercetării 
științifice. în atenția organelor Mi
nisterului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, ca și a organelor locale tre
buie să stea însă și asigurarea sta
țiunilor cu cadre suficiente de spe
cialiști și personal mediu, permanen
tizarea acestora, spre a se evita pe 
viitor fluctuația ce se mai face sim
țită în acest sector.

Iată cîteva din problemele actuale 
legate de funcționarea și dezvolta
rea stațiunilor balneo-climaterice, 
cîteva sugestii pentru folosirea cit 
mai eficientă a factorilor naturali 
atît de valoroși existenți în țara 
noastră. .

Prof. TRAIAN DINCULESCU 
directorul 

Institutului de balneologie 
și fizioterapie

• Luni 28 mai, orele 20, va avea 
loc în sala mică a Palatului R. P. 
Romine un concert George Stephă- 
nescu. Interpretează Emilia Pe
trescu, Maria Cardaș, Martha Kes-

■ ster, Corneliu Gheorghiu, Mihai 
Cönstantinescu, Nicolae Gafton, 
Marius Rintzler, Alfons Capita- 
növici, o formație de cameră din 
Orchestra Filarmonicii.,G. Enescu" 
și corul bărbătesc al Filarmonicii, 
dirijat de Vasile Pint ea.

• Marți 29 mai, orele 20, va avea 
loc în sala mică a Palatului R. P. 
Romîne un recital de pian dat de 
Graziella Georgia. In program lu
crări de Each, Haydn, Chopin și 
Sigismund Toduță. tn aceeași sea
ră va avea loc un recital vocal

susținut de Ramon Calzadilla 
(Cuba). La pian: Marta Joja. în 
program lucrări de Ceaikovski, 
Grecianinov, Schumann, George 
Enescu, Paul Jelescu și cîntece cu
baneze.

• în sala mică a Palatului R. P. 
Romine, in cadrul ciclului „Muzica 
de-a lungul veacurilor", va avea 
loc miercùri 30 mai, orele 20, un 
recital „Ceaikovski". Interpretează 
Sofia Cosma — pian, Maria Șindi- 
laru — soprană, Octav Enigărescu
— bariton, artist emerit, Varujan 
Cozighian — vioară, Alfons Capi- 
tanovici — violoncel, Crist ea Zalu
— pian. Acompaniază la pian N. 
Rădulescu.

Vie activitate legată 
de campania agricolă

MÄCIN (coresp. -„Scînteii“). — Bi
blioteca din comuna Turcoaia, raionul 
Macin, numără pesta 10.000 voluijie. . 
Tn aceste zile, cînd se execută 
lucrările de întrejinere a culturilor,'la ‘ 
cîmp, în timpul pauzei sau seara 
după terminarea lucrului, bibliotecara 
distribuie cărji colectiviștilor, le cifeș-: 
te fragmente din broșuri etc. De cu
rînd au fost citite broșurile „Cum pu-■ 
tem obfine 5.000 kg porumb boabe 
la ha în condifii de cultură neirigată“, 
„Cultura florii-soarelui“, . „Despre 
creșterea păsărilor“ etc.

Biblioteca din:comuna Turcoaia are 
725 cititori -; de ■ la începutul anului 
au fost citite 5.000 volume. Printrejj 
cititori -se numără colectiviștii Tudor- 
Madin, l-oana Caraion, brigadierul ( 
Mihai Cristea și alfli. .- .

Expozițîe de sculptură 
si desen

în sălile Galeriilor de artă ale 
Fondului Plastic din B-dul Ma
gheru 20, este deschisă o expoziție 
de sculptură și desen organizată’ 
de- Uniunea Artiștilor Plastici,, și 
Fondul Plastic. Sînt prezentate Iu- • 
crări în piatră, bronz, ipsos — por-. 
trete, compoziții, reliefuri decora
tive, studii realizate de Victor .Ro
man.

I

CINEMATOGRAFE. POMPIERUL ATO
MIC : Patria (Bd. Magheru 12—14), Bucu
rești (Bd. 6 Martie 6), Oh. Doja (Cal. 
Grlviței 80), Alex. Sahia (Cal. Văcărești 
21), Grădina Progresul (str. Ion Vidu 5), 
Stadionul Giulești (Șos. Giulești), Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare), 
Stadionul Republicii (str. Maior Ene). 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : Repu
blica (Bd. Magheru 2), Elena Pavel (Bd. 
6 Martie 14), înfrățirea între popoare 
(Bd. Bueureștli-Nol), Libertății (str. 11 
Iunie 75), 13 septembrie (str. Doamnei 
9). ÎNTOARCE-TË rulează la cinemato
grafele Magheru (Bd. Magheru 29). I. C. 
Frimu (Bd. 6 Martie 16). Miorița (Cal. 
Moșilor 127). CHEMAREA MARII DE 
GHEATA : V. Aleesandrl (str. Grlgores- 
cu 24), Lumina (Bd. 6 Martie 12), Unirea 
(Bd. 1 Mai 143). OMUL AMFIBIE rulea
ză la cinematografele Maxim Gorki (Cal. 
Victoriei 48), Arta (Cal. Călărași 153), 16 
Februarie (Bd. 30 Decembrie 89), ȘO
FERII IADULUI : central (Bd. 6 Mar
tie 2), 1 Mal (Bd. 1 Mal 322), Drumul 
Serii (str. Drumul Serii 30). DRAGOS
TEA ȘI PILOTUL SECUND : Victoria 
(Bd. 6 Martie 7). FILME DOCUMENTA
RE rulează la cinematograful Timpuri 
NOI (Bd. 6 Martie 18). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII (dimineața) : 13 
Septembrie (str. Doamnei 9). EL HAKIM 
(după-amiază) : 13 Septembrie (str.
Doamnei 9). PACE NOULUI VENIT : Ti
neretului (13 Decembrie 5—7). BĂTĂLIE 
ÎN MARȘ — ambele serii : Cultural (Cal. 
Grlviței 196). CINE-I DE VINA ? rulea
ză la cinematograful Alex. Popov (Cal. 
Grlviței 137). LUNGA NOAPTE A LUI 
’43 : 8 Martie (str. Buzeștl 9—11), N. Băl- 
cescu (Cal. Rahovel 151). CÎNTECUL ÎN
TRERUPT : Grlvlța (Piața Ilie Plntilie 
2). TOT AURUL DIN LUME rulează la

cinematograful C-tln David (Șos. Crtn- 
gași 42). POVESTE SENTIMENTALA 
rulează la cinematografele V. Roaită (Bd. 
1 Mâi 57), 23 August (Bd. Dimitrov 118), 
Volga ($os. Ilie Plntilie 61), G. Coșbuc 
(Piața G. Coșbuc 1). ANII FECIORIEI : 
Flacăra (Cal. Dudeștl 22), Donca simo 
(str. Avrig 1), Floreasca (str. I. S. Bach 
2), 30 Decembrie (Cal. Ferentari 86). ÎNO
TĂTORII rulează la cinematograful 
T. Vladimirescu (Cal. Dudești 97). IN
TRE DOUA IUBIRI : Munca (Sos. Mihal 
Bravu 221). CAVALERII TEUTONI — 
ambele serii : Popular (str. MătăSari 31). 
POST-RESTANT : Moșilor (Cal. Moșilor 
221). APARTAMENTUL - cinemascop : 
M. Eminescu (str. M. Eminescu 127). 
MAI TARE CA URAGANUL : Ilie Pin- 
tllle ($os. Cölentina 84), Luceafărul (Cal. 
Rahovel 118). CARMEN DE LA RONDA : 
8 Mai (str. Llzeanu 19). CASA SURPRI
ZELOR : G. Bacovia (Șos. Giurgiului 3). 
IUBIRE ÎNCĂTUȘATA rulează la cine
matograful Olga Banele (Cal. 13 Septem
brie 196). PROFESIUNEA DOAMNEI 
Warren : Aurel Vlalcu (Șos. Cotro- 
ceni 9). GARDIANUL rulează la cinema
tograful B. Delavrancea (Bd. Libertății 
70—72). ENRICO CARUSO rulează la 
Grădina Unirea (Bd. 1 Mai 143).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
pionieri: „Școlarii din Otopenl". 19,35 — 
Filmul documentar : „AL DOILEA FES
TIVAL INTERNAȚIONAL MUZICAL 
„GEORGE ENESCU" — O producție a 
Studioului cinematografic „Al. Sahia". 
20,15 — Aspecte ale artei populare din 
Valea Arieșulul. 20,30 — Vitrina litera
ră. 21,30 — Telesport. In încheiere : Ul
timele știri.

RADIO * Tinerețea ne e dragă -j 
orele 9,00 — .1 o Ansambluri artistied 
școlare — orele' 10,08’ ' I » Mu
zică ușoară do compozitori lovletlci — 
orele 12,00 — Ie Concert, de. muzică 
populară —, orele 13,22 — II, a Muzică din 
opere — orele 14,03 — II o soliști și’ for
mații artistice de amatori — orele 14.30
— I o sulta „Petrecere populară“ de 
Sabin Drăgoi — orele 15,00 —, I[ o Fragn 
mente din opera „Traviata“ de Verdi —. 
orele 15.36 — I o Uverturi din operetei
— orelș 16,30 — II o Program de cîntecei 
„Pe.--ogoarele înfrățite“ — orele 17,15 -4
I e Noi înregistrări muzicale primite dini 
partea Radioteleviziunii sovietice — o-s 
rele 18,05 — II e Tineri ihterpreți la mU 
crofon — orele 18,40 — I ® Cîntă Marial 
Tănase și Traian LăsOuț-Făgărășanu -s 
orele 18,40 — II o Almanah științific 
orele 19,00 — I a Ghid ' muzical — orelg 
19,40 — II a Din cele măi cunoscute mc< 
lodii populare romînești — orele 20,20 —4
II o Muzică corală de Dumitru Chirlad
— orele 20,45 — II e Tribuna radio ^-4 
orele 21,25 — I a Lecturi la cererea oa
menilor muncill — orele 21,30 — na DiH 
albumul melodiilor de dragoste — orelg 
22,30 — II » Lucrări de compozitori pre« 
clasici — orele 22,30 — 1.

CUM VA FI VREMEĂ?:
Timpul probabil pentru zilele dc 29, 

30 și 31 mai. .Vreme ușor instabilă art 
cer schimbător, local vor cădea ploi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vint slab-cu intensificări tre« 
cățoare. Temperatura va scădea ușoi! 
din vestul s’pre e.-.till țării. Minimele voii 
fi-cuprlnne între 4—14 grade, iar maxi* 
mele între 18—23 grade.
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In fotografie-: Un aspect din cursă.

Corespondentă tclcionicö

O»

Maghiar 
titlul de

concursului internațional de

tir
pistol precizie, cu un rezultat de 551 
puncte. Pe locul doi s-a clasat po
lonezul Romik (547 puncte).

La aceste campionate internaționale 
trăgătorii noștri au obținut rezultate 
foarte bune. Ne referim în primul rînd 
la excelenta performanță realizată de 
campionul olimpic Ion Dumitrescu în 
proba de talere aruncate din șanț : 298 
puncte din 300 posibile. Această per
formanță întrece cu 2 puncte recordul 
mondial oficial deținut de italianul Ce- 
zare Merlo.

Rugbiștii romîni din nou învingători 
în „Cupa Păcii"

Pentru a patra oară consecutiv 
echipa selecționată de rugbi a țării 
noastre a cucerii duminică la Zyrar- 
dow (R.P. Polonă), primul loc în 
competiția internațională „Cupa 
Păcii“ care, în fiecare an reunește 
echipele R.P. Romîne, R.S. Ceho
slovace, R.D. Germane și R.P. Po
lone. în ultimul meci rugbiștii ro- 
mîni au dispus cu scorul de 26—6 
(15—-6) de echipa R. P; Polone.

în primele 20 minute inițiativa 
a aparținut gazdelor, care au des
chis scorul prin Janus (0—3). în mi-

nutul 17 tabela de marcaj indica 
scorul de 6—0 în favoarea zugbiști- 
lor polonezi ca urmare a unei trans
formări a lui Wojcekôwski. în con
tinuare rugbiștii romîni au dominat 
net, evoluția scorului fiind următoa
rea : Penciu 3—6 ; Ciobănel 6—6 ; 
Wusek 9—6 ; Marinache 12—6 ; Wu- 
sek 15—6; Moraru 18—6; Penciu 
20—6 ; Rusu 23—6 ; Wusek 26—6.

Clasamentul final : 1. R.P. Romînă 
6 puncte ; 2. R.S.
puncte ; 3. R.P.
4. R.D. Germană

Victoria

Cehoslovacă 4 
Polonă 2 puncte ; 
zero puncte.

Internaționalele“ de
Ieri dimineață, 

găzduit ultimele probe ale campionate
lor internaționale de tir. Numeroși 
spectatori au asistat la desfășurarea 
manșei a ll-a a probei de sket (talere 
aruncate din turn). în această probă 
principalul candidat la locul I a fost 
concurentul romîn Ion Albescu, care, în 
prima manșă, reușise 99 de puncte din 
100 posibile. Doborînd și ieri cele mai 
multe talere (95), I. Albescu a cîștigat 
această probă.

Cealaltă probă a programului — pis
tol calibru mare 30 + 30 focuri — a re
venit concurentului sovietic Suleimanov 
585 puncte (295 + 290). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Nakowski (R. S. Ce
hoslovacă) 582 puncte și 
(U.R.S.S.) 582 puncte.

Sîmbătă țintașul Gavrilă 
(R. P. Romînă) a cîștigat 
campion internațional la proba de

HS

I

Ieri, în împrejurlmila orașului Brașov, 
pe Valea Răcădăului, s-a disputat prima 
etapă a 
motocros, la care participă motocicliști 
sovietici, bulgari, romîni. Primele locuri 
la toate cele patru probe au fost ocu
pate de reprezentanții țării noastre.

In
mișcării pentru pace din R. P. Romînă
Duminică, 27 mai, ' au avut loc a- 

dunări organizate de comitetele re
gionale de luptă pentru pace Olte
nia, Suceava, Banat,-Plojești, Bucu
rești, Cluj și Maramureș în întîmpi- 
narea Adunării reprezentanților miș
cării pentru pace-din R. 'P-. Romînă 
care se va ține la 8 iunie îh Bucu
rești. La aceste adunări au. partici
pat delegați aleși în adunările raio
nale și un mare număr de invitați. 
In expunerile făcute s-a relevat con
tribuția mișcării pentrh pace din 
țara noastră la luptă mondială .pen
tru triumful păcii, pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, sub- 
liniindu-se acțiunile duse în regiu
nile respective în cadrul luptei pen
tru pace.

Expunerile au fost urmate de dis-, 
cuții. Participanții și-au exprimat a-

—O«O-

deziunea deplină față de politica-de 
pace și înțelegere între popoare 
promovată de statul nostru, precum 
și convingerea că viitorul- Congres 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace de la Moscova .va aduce o 
contribuție însemnată la victoria 
cauzei păcii în întreaga lume.

Cu prilejul acestor adunări, au 
fost alese ' noile ■ comitete regionale 
de luptă pentru pace. De asemenea, 
au fost aleși delegații regiunilor res
pective la Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din R. .P. Ro- 
mîriă. Printre aceștia sînt numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, co
lectiviști, lucrători din G.A.S. și 
S.M.T., activiști de partid, oameni de 
știință, artă și cultură, pensionari, 
preoți și gospodine.

(Agerpreș)

PARIS 27 mai. 
— Pentru ca ci
titorii să poată 
aprecia și mai 
bine victoria lui 
Gabriel Moiceanu în marele 
premiu ciclist al ziarului „L’Hu
manité", desfășurat sîmbătă și 
duminică pe ruta Paris—Rouen 
—Paris (322 km) trebuie să 
arăt că. aici mercurul termome
trelor nu urcă la sfîrșitul lunii 
mai decît cu cîteva grade deasu
pra. lui zero. Tot timpul ploi reci 
cu grindină se abat mai ales în 
regiunile din apropierea oceanu
lui. Pe o vreme ca aceasta cicliș
tii din 7 țări au luat parte la în
trecerea pe care pentru a 29-a 
oară o organizează ziarul „L’Hu
manité".

In aceste condiții, performanța 
lui Moiceanu — victorios în am
bele etape —- este cu atît mai re
marcabilă cu cît el a stat pe pri
mul plan al întrecerii de fiecare 
dată (atît în etapa Paris-Rouen, 
cît și în etapa retur Rouen-Paris), 
dtacînd tot timpul. Superioritatea 
lui și a celorlalți componenți ai 
echipei romîne a fost evidentă.

Concurenți puțini, 
rezultate slabe

De altfel, echipa 
noastră a cîști
gat „Cupa Mar
cel Cachin'1 — 
oferită formației 

fruntașe în clasamentul general. 
Miile de spectatori de pe dru

mul spre Rouen, din orașele și 
satele de pe traseu, cei aflați în 
jurul locului de sosire, i-au încu
rajat, i-au aplaudat mult pe ci
cliștii noștri, și mai ales pe Moi
ceanu, care a făcut dovada unei 
bune pregătiri. A fost într-ade- 
văr o victorie minunată, bine 
construită — cum. obișnuiesc să 
scrie ziariștii de aici.

Sîmbătă, cu 65 km înainte de 
sosire, Moiceanu se afla, îm
preună cu alți 6 cicliști, într-un 
grup înaintat. Pe două pante 
importante, la Louviers și Essarts, 
a atacat, rămînînd singur. Toate 
eforturile celor din urmă de a-l 
prinde au fost zadarnice. Același 
lucru, duminică. Tot Moiceanu a 
dominat cursa, ținînd în urmă, pe 
tot parcursul, pe ceilalți 91 de ad
versari

Manifestări in cinstea 
Zilei Internaționale a Copilului

Duminică a fost reluat campionatul republican de 
fotbal — categoria A. In etapa de ieri — a XXII-a — 
majoritatea echipelor gazdă au terminat victorioase 
meciurile ce le-au susținut, deși inițial „calculul hîr- 
tiei" nu le acorda tuturora prima șansă. Firește, re
zultatul cel mai puțin scontat este acela dintre Mine
rul Lupeni și Steagul Roșu Brașov (2—1 pentru Mine-

pornește mai ho.lărîtă la atac, dar 
șuturile înaintării sînt imprecise. 
După pauză, oaspeții domină, dar 
nu pot înscrie decît un punct (Mes- 
zaros, în minutul 76).

Dincsmo-Bacâu—&apid 3-1

Dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
rul), fapt care a permis echipei Dinamo-București, ac
tualul lider, să se distanțeze și mai mult de cea de-a 
doua clasată,, Steagul Roșu-Brașov.

Dar iată mai jos scurte relatări despre cele șase me
ciuri care au avut 
fost amînată).

loc iert. (Partida Petrolul — Jiul a

Minerul—Steagul Koșu 2-1
LUPENI (prin telefon). — Partida 

de fotbal dintre Minerul din locali
tate și Steagul Roșu-Brașov a fost 
deosebit de disputată, cele două e- 
chipe luptînd cu aceeași ardoare 
pentru a obține două puncte 
atît de necesare în clasament. Pînă 
la urmă victoria a revenit gazdelor.

Primul gol survine în minutul 8 în 
urma unui contraatac al echipei lo
cale. înscrie Szöke. Patru minute mai 
tîrziu Minerul majorează scorul la 
2—0 prin Staudt. După acest început 
neașteptat,

Nici étapa a II-a din cadrul com
petiției de'-înot „Cupa orașelor“ prin 
corespondență, care s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică la Ștrandul Ti
neretului, n-a fost privită cu inte
res de cluburile din Capitală. Nu
mai astfel se explică faptul că la 
startul probelor s-a prezentat un 
număr redus de înotători, cei mai 
mulți aparținînd clubului sportiv 
școlar, iar cei mai puțini... cluburi
lor Dinamo și Progresul.

Parcurgînd foile de concurs este 
greu de reținut vreo performanță 
deosebită care în mod firesc ar fi 
fost cazul s-o înregistrăm în această 
perioadă de activitate. în probele 
feminine vom cita totuși pe Măriuca 
ROtaru, Anca Trohani, Cristina Ba- 
laban, Vasilica Iurciuc și Zoie Rez- 
nicenco, iar dintre concurenți pe 
Emil Voicu, Mircea Căprărescu, Li
viu Berea și Ion Gonczi.

O subliniere specială merită per
formanța lui Alexandru Schmaltzer 
la 100 m bras (1T5”3/1O).

La sfîrșitul concursului s-a dis
putat meciul de polo în cadrul cam
pionatului republican între echipele 
Progresul și I.C.-Arad. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 6—6.

Raionul Criș

în „Cupa orașelor" la înot

formația brașoveană
T. VORNICU

Fază din meciul Progresul-Știința Cluj

BACĂU (prin telefon). — Joc de 
mare luptă, caracterizat mai ales 
prin dîrzenie, dispută aprigă pen
tru fiecare balon și prin... duritate. 
Ca spectacol fotbalistic, meciul nu 
s-a ridicat la un nivel tehnic prea 
înalt. A plăcut însă celor peste 
10.000 de spectatori, mai ales pen
tru evoluția scorului.

Băcăoanii, deși n-au fost cu mult 
superiori adversarilor lor, au reușit 
să cîștige datorită unui plus de elan 
cît și greșelilor apărării rapidiste. 
Golurile au fost însorise de Gram 
(minutul 23), Ciripoi (minutul 55), 
Public (minutul 73) pentru dinamo- 
viști, și Ionescu (minutul 39) pentru 
rapidiști.

U. T. A.—Dinamo Pitești
3-0

un minut însă, localnicii egalează 
prin Manciache și preiau conducerea 
în minutul 40 prin Mițaru. După 
pauză oaspeții reușesc să egaleze 
prin Constantin (minutul 72), iar în 
minutul' următor Tătaru modifică 
scorul la 3—2 pentru Steaua.

Dinamo București— 
Metalul 7-1

ne

t ,><+

i %

Rezultate categoria B
Seria î-a : Foresta — Dinamo Galați 

2—1 ; Flacăra Moréni
1—1 ; Ceahlăul — Poiana Cîmpina 2—0; 
Știința Galați — Carpați 2—0; C.T.T..
Pașcani — Rapid Focșâni 2—Û; Dinamo 
Suceava — Steaua roșie 4—0; C;S.M.S. 
Iași — Prahova 4—0.

C.S.O. Brăila

C.F.R.

!

Comitetul 
al femeilor' Bucu- 

>ști, în. colaborare cu 
comitetul regional U.T.M., 
Crucea Roșie ■ și sfatul 
popular regional a .Orga
nizat o serie de. manifes
tări cultural-artistice, pen
tru copii. ... ...
și orașele regiunii teatrele 
de păpuși.prezintă'în a- 
ceste zile spectacole pen
tru copii ; au loc, de a- 
semenea, concursuri spor
tive și carnavaluri ale co
piilor la casele pionieri
lor; cicluri de filme docu
mentare adecvate etc. De 
asemenea, în unitățile co
merciale au fost organiza-

dei". Multe din modelele 
prezentate se puteau 
cumpăra din magazin, iar 
..Ițele au fost contractate 
pentru lunile următoare. )
J Jn mare număr de 

pionieri și .școlari -j

I 
J 
J 
J 
- j 
I 
J 

____ T , J 
din Capitală și-au. petre- j 

" 1 cut ziua de ieri la Pale- I 
o expoziție cu prezentare fu( pionierilor. Progra-'ț 
de modele de îmbră- mul' zilei, alcătuit pentru]-

regional- te.expoziții cu vînzare a 
jucăriilor, produselor za-

. haroase și articolelor de 
îmbrăcăminte pentru co
pii.

/hl cadrul decadei 
cadourilor pentru co- 

ï:Asfieï,"în“sa7eïe ?''■ [ ,C S' "Romarla’,'
1 - in colaborare rCu „i

modei“, a organizat ieri CUf zju‘a Je ieri la Pala-

căminie de vară pentru 
copii. Cu acest prilej, au 
fost expuse confecfii din 
fire subțiri, executate 
în cadrul întreprinderii 
„Mondiala" din Satu. 
Mare și I.C.S. „Arta, mo-

ei, a cuprins un speefa- î 
col prezentat de cercul J 
de balet al. Palatului ) 
pionierilor, spectacolul-j 
„Școala iepurașilor", me- j

,. ____ -iȚ
specfacolulf j 

ciuri de volei și de fot- ] 
bai. etc. )

ARAD (prin telefon). — Meciul de 
fotbail dintre echipele U.T.A. și Dina
mo Pitești a fost frumos, cu faze 
spectaculoase. U.T.A. — care a cîș- 
tigaf cu 3—0 — a jucat mai clar și 
s-a descurcat mai bine în fața porții.

Primul 
Koțka în 
beră.

în cea
nicii presează insistent și mai în
scriu încă două puncte prin Sa-su 
(minutul 72) și Flo-ruț (minutul 75).

Steaua—Știința Timișoara
3-2

punct este înscris de 
minutul 31 la o lovitură li-

de-a doua repriză, local-

.1 ( . .. ■ ■ . .

CRIȘ (coresp. „Scînteii"). — La ac
tuala ediție a spartachiadei de vară 
a tineretului participă toate cele 36 
de asociații sportive din raionul 
Criș. Pentru buna desfășurare a a- 
cestei competiții de masă au fost 
luate din vreme o serie de măsuri 
menite să ducă la popularizarea și la 
asigurarea materială a întrecerilor. 
Numai în ultima perioadă s-au ame
najat în satele raionului 18 noi te
renuri de volei, 3 de handbal în 7, 
un teren de baschet, două popicarii 
și 6 porticuri de gimnastică.

Spartachiada de vara 
a tineretului

In asociațiile sportive „Recolta" 
din Olari, „Gloria" din Socodor, 
„știința" și „Tractorul" din Chiși- 
neu-Criș și altele au fost organizate, 
pînă acum cele mai multe competiții. 
Tinerii sportivi s-au întrecut la ' 
fotbal, atletism și la alte sporturi 
prevăzute în programul sparta
chiadei.

Un mare succes al actualei ediții 
a spartachiadei de vară îl constituie 
faptul că în toate comunele raionu
lui Criș au luat ființă echipe de 
gimnastică.

Au limt siîrșit Campionatele internaționale
P. P. Romînede.. scrimă ale

........ .
Întrecerile, cèlei de-a 6-a ediții a 

campionatelor internaționale .de scri
mă àle. R. P.. Romîne au continuat 
sîmbătă și duminică în . sala Flo- 
reasca din Capitală,’unde ș-au dis
putat probele .de spadă și de sabie. 
Proba de spadă a fost dominată de 
sportivii polonezi Krynski și War- 
dinski, care, cu 6 și, respectiv, 5 vic
torii, au ocupat primele două locuri

Ultima probă, cea de sabie, a pri
lejuit o minunată victorie tînărului 
nostru reprezentant, Drîmbă, care 
s-a comportat remarcabil atît în se
rie și în semifinală, Cît măi ales 
în finală. El a . obținut 6 victorii, 
clasîndu-Se înaintea experimentaților 
Delneki (R. P. Ungară) și Mustață 
(R. P. Romînă), clasați pe locurile

Seria a II-a : Olimpia București — Por
tul 2—1 ; C.F.R. Roșiori — Tractorul 3—2; 
Farul — Știința București 2—0; C.S.M. 
Mediaș — C.S.M. Sibiu 0—1; ............
București — Chimia Govora 1—1 ; 
Reșița — C.S.O. Craiova 3—1; 
Făgăraș — Dinamo Obor 3—2.

Seria a III-a : C.F.R. Arad — 
nul 0—0; C.S.O. Baia Mare — Mureșul 
0—2; A.S.M.D. — Vagonul 0—1; Arie- 
șul — Recolta 1—2; Rapid Tg. Mureș — 
CriȘul 2—0; C.S.M. Cluj — Industria Sîr- 

— C.S.O. Timișoa-mei 3—1; Crișana 
ra 2—1.

1N

Metalul
C.S.M. 
Chimia

Corvi-

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii). —- 
Cei peste 15.000 spectatori prezenji 
pe stadionul „23 August“ din Timi
șoara la meciul de fotbal dintre 
echipele Steaua și Știința din locali
tate au plecat nemulțumiți nu atît 
de scorul cu care s-a terminat par
tida, cît de jocul slab prestat de 
echipa locală, mai ales în cea de-a 
doua parte a meciului.

Cei care deschid scorul sînt mili
tarii, în minutul 13, prin Raksi. Peste

Scorul final al acestei partide 
scutește de prea multe comentarii. 
Dinamoviștii au obținut o victorie 
ușoară. în fața unui adversar al că
rui joc — spre deosebire de alte 
ocazii — a fost dezorganizat și lent.

O bună impresie au lăsat dina- 
movișții Ené, Varga, Pîrcălab, Nun- 
weiller — prin precizia paselor, prin 
buna lor orientare în acțiunile ofen
sive. ■

Bucureștenii au înscris patru go
luri îh prima repriză și trei în cea 
de-a .doua.

Unicul punct pentru tîrgOvișteni 
l-a: înscris Chiriță.

Progresul-Știința Cluj 1-1
în cel de-al doilea meci al cupla

jului fotbalistic de pe stadionul „23 
August" din Capitală. . s-au întîlnit 
echipele Progresul—București și 
Știința—Cluj. După o repriză „albă-“, 
în care nu s-a înscris nici- un gol 
(deși Progresul a avut multe oca
zii), .echipele au jucat ceva mai 
decis în atac, acțiunile în careul de 
16 m fiind destul de periculoase. 
•Fotbaliștii de la Progresul deschid 
scorul prin Dinulescu (min. 69) în 

■ urma unei centrări precise a lui Ba- 
boie. Pentru un moment Știința-Cluj 
renunță la ofensivă. Iată însă că, 
pe măsură ce meciul se apropie de 
sfîrșit, clujenii combină din ce în 
ce mai frumos și caută să egaleze. 
Ocazia se ivește în min. 85. Apăra
rea Progresului greșește, mingea 
este interceptată de înaintașii clu
jeni. Apoi o pasă la Petru Emil, 
aflat la cîțiva metri de poarta lui 
Mîndru, și tabela de marcaj , arată 
scor egal (1—1).

Pentru „porumbul 5000“,
muncă perseverentă, neîntreruptă

(Urmare din pag. I-a)

doar 400. Cît despre porumbul 5000, 
președintele' gospodăriei, Constantin 
Gheorghe, spune- că „nici ăla nu-i 
prășit tot”. De ce ?

Răspunsul.îl afli numaidecît chiar 
președintele gospodăriei : „Din 
. tractoare, sînt folosite

Sibiu turneul finalIeri a început la
al campionatului masculin de handbal în 
7. In primele două meciuri au fost. înre
gistrate următoarele rezultate : Steaua 
București — Știința Timișoara 25—18 ; 
Dihamo București — Tehnometal Timișoa
ra 31—19.

*

Duminică s-a desfășurat pe străzile Ca
pitalei cea de-a 17-a ediție a tradiționa
lei competiții de marș „Circuitul. P.T.T.”. 
Victoria a revenit lui I. Barbu (Olimpia), 
care a parcurs 20 km în lh 44’17”.

*

Turneul candidaților la titlul mondial 
de șah a continuat la Curacao cu des
fășurarea partidelor întrerupte. Keres a 
ciștigat la Benko și a remizat cu Fischer, 
Petrosian l-a învins ne Fischer, în timp 
re Korcinoi a suferit o înfrîngere la 
Tal și a ciștigat la Filip.

La 2 și 3 iunie, 
pe stadionul! Republicii

După 14 runde, clasamentul se prezin
tă astfel : 1—2. Petrosian, Gheller
(U.R.S.S.) 9 puncte ; 3. Kerés (U.R.S.S.) 
8,5 puncte ; 4. Korcinoi (U:R.S.S.) 8
puncte ; 5. Fischer (S.U.A.) 7 puncte ; 6. 
Benko (S.U.A.) 6 puncte ; 7. Tal
(U.R.S.S.) 4,5 puncte ; 8. Filip (R.S. Ceho
slovacă) 4 puncte. Singurii concurenți 
neînvinși pînă acunl sînt cei doi lideri : 
Petrosian și Gheller.

Pînă la sfîrșitul turneului mai sînt de 
disputat 14 runde.

*

Cu prilejul unui concurs internațional 
desfășurat la Praga, halterofilul sovietic 
Vasili Stepanov a stabilit un nou record 
mondial la categoria mijlocie (stilul îm
pins) cu o performanță de 159,5 kg (ve
chiul record mondial era de 157,5 kg și 
aparținea aceluiași sportiv).

*

In cadrul concursului internațional de 
atletism de la München, finlandezul Pen- 
tii Nikula a stabilit un nou record eu
ropean la săritura cu prăjina, realizînd 
4,75 m. Vechiul 
și aparținea tot 
zează o prăjină

fiecare cu cite 5 victorii.

Pe planșă, Mustață și Delneki,

La sfîrșitul acestei săptămîni (sîm
bătă 2 și duminică 3 iunie), pe sta
dionul Republicii din Capitală se va 
desfășura o competiție atletică rezer
vată atletelor și atleților bucureșteni. 
Clubul organizator (Steaua) a invitat 
la concurs pe cei mai cuhoscuți atleți 
din cluburile sportive Dinamo, Avîn- 
tul, Progresul, Știința, Metalul, Olim
pia, Unirea, Voința, Rapid, Flacăra.

Trofeul competiției — „Cupa 
Steaua’’ — va fi atribuit echipei cu 
cel mai bun punctaj In probele mas
culine șl feminine.

record era de 4,72 m 
lui Nikula, care utili- 
din fibre de sticlă.,

*
Intr-un meci contind pentru „Cupa 

Rappan” la fotbal, echipa Steaua Roșie 
Bratislava a învins cu 4—2 echipa Ra
cing Club Paris.

- *

Pentru a doua oară 
săptămîni, cunoscutul 
mos Varju a stabilit 
țării sale în .proba de aruncare a greu
tății (19,11 m). Recordul precedent era 
de 19,02 m.

în decurs de două 
atlet maghiôr Vil- 
un nou record al

PRONOSPORT
Rezultatele concursului nr. 

din 27 mai a. c.
rogresul—Știința Cluj 

.Jinamo Bacău—Rapid 
Știința Timișoara—Steaua 
Minerul—Steagul Roșu 
U.T.A.—Dinamo Pitești 
Dinamo București—Metalul 
C.Ș.O. Baia Mare—Mureșul 
Crișana— C.S.O. Timișoara 
Farul—Știința București 
Ceahlăul—Poiana Cîmpina 
C.S.M. Cluj—Industria Sîrmel 
C.S.M. Reșița—C.S.O. Craiova
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★
Sîmbătă a sosit în orașul Arica (Chile), 

venind din Columbia, echipa . selecționa
tă de fotbal a U.R.S.S. La sosire, fotbaliș
tii sovietici au fost intimpinați de re
prezentanți ai Comisiei de organizare a 
campionatului mondial de' fotbal, ai Fe
derației chiliene și de numeroși sportivi.

■Ar
Turul ciclist al Italiei a continuat cu 

desfășurarea etapei, a 8-a Avellino— 
Foggia (110 km) cîștigată la sprint de 
olandezul Zilverberg în '2h 49’17”. în
clasamentul general individual continuă 
să conducă belgianul Desmet, urmat la 
1T0” de francezul Anglade și la 2’31” 
de italianul Meco

(Agerpres)

organizări a muncii-, de repartiza-« 
rea necorespunzătoare a tractoare
lor și mașinilor -agricole pe unități 
pentru, a putea.fi folosite Ța pră* 
șit cu întreaga capacitate de lui 
cru. Aceasta este una., din cauzele! 
pentru care raionul Bujor este răj 
mas mult în urmă la lțicrările dej 
întreținere a culturilor.

*

în regiune sînt toate posibilitățile 
ca prașila să se termine în cel mai 
scurt timp. Pentru aceasta este ne
cesar să se muncească cu -aceeași 
perseverență • cu care s-a muncit în 
timpul lucrărilor de pregătire a te
renului și semănat. Trebuie spus că 
în această perioadă de îngrijire a 
culturilor, cînd se-hotărăște în mare 
măsură soarta recoltei de porumb, 
comitetul regional și unele comitete 
raionale de partid și sfaturi populare, 
ziarul regional „Viața nouă” n-au 
mai desfășurat . o muncă susținută 
pentru asigurarea condițiilor necesar 
re îndeplinirii sarcinilor privind re-t

de la : 
nouă . 
trei".

în
Corni, 
S.M.T.
l-a fel. 
nizatorii lucrează la repararea uti
lajului necesar- pentru recoltarea 
cerealelor. Fără îndoială că și a- 
ceastă treabă e importantă, dar nu 
neglijînd cu totul lucrările de în
grijire a cultürilör. Acum fiecare zi 
de întîrziere a acestor lucrări poa
te aduce pagube recoltei. Ingine
rul mecanic șef de la S.M.T., tov. 
Dumitru Posea, motivează această 
stare de lucruri prin aceea că la 
prășit lucreăză colectiviștii cu sa
pele. Dar iată că inginerul agro- colta de porumb din acest an. Și 3 
nom Dumitru Stuparu, de, la -gos- bine știut că' o recoltă de 5.000 kg 
podăria colectivă din satùl „30 De- boabe la hectar sé realizează: numai 
cembrie“, cere insistent tractoare dacă se fac toate lucrările la timp 
mai multe pentru a putea prăși mai' și la un nivel, calitativ, supérieur 
repede porumbul. Rezultă deci că La recenta sesiune a sfatului popular 
aici e vorba de necunoașterea si- regional s-a vorbit mult despre acest 
tuației de pe teren de către con- lucru. Eăte însă necesar să se ia șj 
ducătorii S.M.T., de lipsa unei bune măsuri corespunzătoare. -

doar

. din 
raza

gospodăriile colective 
Băleni și altele, din 
Chiraftei, situația se prezintă
La reședința S.M.T. meca-

(Uvt shâaeehi tenante.
Dacă pleci din Budapesta spre 

lacul Balaton, treci prin Székesfé- 
hérvâr. Turistul care dorește să 
cerceteze , orimpeie din istoria Un
gariei se oprește cu interes în â- 
cest orâșj

Temeliile orașului datează din 
vremuri. străvechi. în apropierea 
lui existau așezări încă din vre
mea romanilor. Numeroase monu
mente istorice pe care le întîlnești 
la țot pasul sînt tot atîtea mărturii 
despre un trecut atît de îndepăr
tat. Székesféhérvâr este socotit 
drept cel mal vechi oraș ungar și 
prima capitală a țării ; aici s-a în
trunit primul parlament ungar. Și 
astăzi se mai văd monumente ale 
unor domnitori din primele secole 
după întemeierea statului. în tre
cut, Székesféhérvâr a fost un 
centru cultural Prin secolul al 
XVIII-lea au fost aduse aci 
teascurile unor tiparnițe, iar la în
ceputul secolului următor a luat 
ființă primul teatru național.

Nu mai puțin, interesante sînt as
pectele care oglindesc viața nouă 
de astăzi a orașului. Căci, în anii 
puterii populare, aci ca șl în mul
te alte părți ale țării s-au petre
cut mari transformări. Se poate 
vorbi astăzi despre o adevărată 
renaștere a Székesiéhérvârului, cu 
atît mai mult cu cît în anii trecu
tului război fasciștii l-au distrus în 
bună măsură.

Székesféhérvârul a devenit în a- 
nll care au trecut de la eliberare 
un centru. Industrial Important al 
.țării La marginea orașului se află 
mai multe hale, care în bă
taia soarelui par niște pala
te de cristal. Este uzina de alumi
niu. La înălțarea noilor hale, une
le — cum este cea a preselor — 
lungi de cîte 300 de metri, s-au fo
losit metode noi, necunoscute pînă 
atunci în Ungaria. Astfel, întîi s-au 
plantat stîlpii din prefabricate de 
beton, apoi s-au montat podurile 
rulante peste care s-au ridicat co- 
frajele care au susținut acoperișul 
pînă cînd s-a întărit betonul și 
abia după ce acoperișul a fost 
gata s-a trecut la înălțarea zidu-

rilor. în hale funcționează prese 
de cîte 3.500 și 5.000 de tone. Ca și 
alte utilaje din-' uzină, ele ati fost 
livrate de U.R.S.S.,-în cadrul rela
țiilor de colaborare și întrajutora
re frățească. Recent, la uÉina dé 
aluminiu a avut loc un eveni
ment importa’nt : ’ uzina a intrat în 
funcțiune cu întreaga ei capacita
te. La Székesféhérvâr''se-prelucrea
ză întreaga cantitate de aluminiu 
produsă în țață.

în oraș a ' fast construită ■ și 
o ' uzină ' de apdrataj electric,

.illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

De la corespondentul 
nostru la Budapesta

''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 

televizoare și radio. In halele 
ei moderne, luminoase, care par 
niște laboratoare, lucrează peste 
6.000 de 'muncitori. La secția d’e 
televizoare, dm cünoscut pe mun
citoarele fruntașe Nagy Piroska 
și Kovâcs Jozsefné, ‘ evidențiate 
în nenumărate rînduri pentru ca
litatea produselor pe care le dau. 
în urmă cu cîțiva ani ele mînulau 
sapa, iar acum montează cu mul
tă pricepere condensatori în tele
vizoare Noile fabrici si uzine din 
oraș produc utilaj pentru- indus
tria ușoară, caroserii pentru auto
buze, tricotaje, încălțăminte șl di
ferite alte produse.

Pretutindeni în acest -străvechi 
oraș trecutul se împletește cu pre
zentul: Vechile sale str.ăzl îngus
te, cu . aspect medieval, pavate 
cîndva cu piatră de rîu, sînt acum 
asfaltate; locul felinarelor: așezate 
pe cîte un stîlp de stejar la col
țul străduțelor a fost luat de lămpi 
cu neon.

Puterea populară a alocat-fon 
duri- însemnate pentru dezvoltarea 
orașului. La început au fost refă
cute locuințele distruse, apoi, au 

■ fost construite altele-noi. în par
tea nouă a orașului se află o pia
ță înconjurată de blocuri mari-de--la o viață nouă, 
locuințe. Locuitorii au denumit-o 
Piața Păcii. Nu departe de ea se

află bulevardul Lenin o magistra
lă străjuită pe ambele' laturi'■ de 
blocuri moderne. Din fața- gării, șl 
ea reconstruită,' se' deschide bu
levardul Jâzsef Attila. La capătul 
lui’ locuitorii orașului' au înălțat 
un' frumos monument ' în-memoria 
ostașilor sovietici eliberatori. -Și 
aci au . fost construite blocuri cu 
cîte 4 etaje care dau acestei părți 
a orașului aspectul său nou.'în a- 
ceste zile însorite de mai, alte zeci 
de familii se mută pe această- stra
dă. De Ta eliberare și pînă acum 
în oraș s-au- reconstruit și-con
struit peste-12 mii. de locuințe:- 

îh oraș funcționează' 13 școli e- 
letnentare, ö școală’de muzică,-4 ' 
școli’niédii, printre ' care o școală ; 
medie de poduri și drumuri -alta • 
de tehnicieni pentru radio și tele* I 
viziune, -precum și o facultate de 
agronomie. ■ -

Mîndri de trecutul istorie, ' dar i 
mai cu seamă de' aspectele' salé ; 
noi, locuitorii Székesféhéivârului 1 
participă cu însuflețire la munca < 
de construcție Pe 'șantierul-noului ! 
teatru, care Se construiește pe lo- ! 
cui celui Incendiat de ''fasciști și ; 
care vâ fl ùnu’l din' cele -mai mo- 1 
denie teatre din Ungaria, șau' în < 
Parcul' 'veseliei în Grădina tran- j 
dafirilor, oriunde se lucrează pen* 
tru ca orașul să devină tot mai < 
humos, numeroși'locuitori- vin să < 
dea o mînă de ajutor construe- ) 
lorilor. ' I

Alături de cei yîrstnici și cei' fn'di ) 
tineri locuitori contribuie la întru- 5 
îhusețarea orașului. laiă-i deci și ; 
pe pionieri veghind cu strășnicie < 
la păstrarea unui aspect îngrijit al j 
străzilor, îi poți vedea, zilnic cu. o j 
panglică albă la .brațul sting, pă s 
zind curățenia orașului. Dacă.cum j 
va arunci o hîrtiuță pe. jos, -ime- < 
diat vei auzi din urmă- un -glas- -de < 
copil care'te va ruga s-'a ridici'și < 
s-o arunci la coș..'. ' ‘ >

Opera de construcție socialistă < 
a trezit străvechiul Székesféhérvâr <

A. POP

putea.fi
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Pentru un Laos pașnic 
neutru și independent

Interviul acordat de Suvanna Fumma și Sufanuvong 
corespondentului ziarului „Pravda"

MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS : In dimineața zilei de 27 mai, 
Suvanna Fumma, primul ministru al Laosului, și Sufanuvong, președin
tele Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat, l-au primit pe 
corespondentul ziarului „Pravda" și i-au acordat un interviu în legătură 
cu cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la posturile sovietice de radio 
și televiziune.

„Cuvîntarea rostită de primul mi
nistru N. S. Hrușciov la posturile 
de radio și televiziune din Moscova, 
a declarat Suvanna Fumma, subli
niază o dată mai mult faptul că 
Uniunea Sovietică a fost întotdea
una și este pentru rezolvarea paș
nică a problemei laoțiene. Sînt pro
fund mișcat că șeful guvernului so
vietic înțelege aspirațiile Laosului 
și a adoptat o poziție care cores
punde întru totul intereselor națio
nale ale țării noastre“.

„Interesele păcii cer imperios ca 
guvernul S.U.A. să înceteze ajuto-

Declarațiile lui Subandrio
DJAKARTA 

Irianul de vest 
al Olandei, ci, 
parte a teritoriului indonezian care 
se mai află sub ocupația Olandei și, 
de aceea, debarcarea indonezienilor 
în Irianul de vest nu este o agresi
une, se spune în scrisoarea lui Su
bandrio adresată la 25 mai lui 
U Thant. Această scrisoare consti
tuie o replică la scrisoarea trimisă 
'de primul ministru al Olandei lui 
U Thant la 16 mai în care primul 
ministru al Olandei acuză Indone
zia de agresiune.

Dacă cineva săvîrșește o agresiune 
în Irianul de vest, se spune în scri
soare, aceștia sînt olandezii care au 
refuzat să restituie Indoneziei teri
toriul ei.

Subandrio a subliniat că tocmai 
lipsa de dorință a Olandei de a re
glementa pe cale pașnică problema 
Irianului de vest a obligat Indone
zia să caute alte căi și mijloace pen
tru rezolvarea “problemei Irianului 
de vest. Guvernul și poporul Indo
neziei, se spune în încheiere în 
scrisoare, vor continua lupta pînă la 
victoria finală.

27 (Agerpres). — 
nu este un teritoriu 
dimpotrivă, este o

rul militar și sprijinul pe care le 
acordă grupării de la Vientiane“, 
a declarat Suvanna Fumma.

„Ca și prințul Sufanuvong, a sub
liniat în continuare Suvanna Fum
ma, sînt oricînd gata să iau loc la 
masa tratativelor. Este necesar ca 
Vientiane să dea cît mai curînd as
cultare glasului rațiunii și să încea
pă tratative în vederea formării cît 
mai grabnice a unui guvern al uni
tății naționale. La 15 iunie este ul
timul termen al rezolvării acestei 
probleme. Trecutul trebuie să ne 
fie o lecție. Acum trebuie să-și 
spună cuvîntul Vientiane“.

Prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al partidului Neo Lao Haksat, 
a subliniat la rîndul său că împăr
tășește poziția adoptată de primul 
ministru Suvanna Fumma. Referin- 
du-se la cuvîntarea lui N. S. Hruș
ciov el a declarat : „Ea constituie 
o mărturie convingătoare a faptului 
că marea Uniune Sovietică se si
tuează ferm de partea luptătorilor 
pentru un Laos pașnic, neutru și 
independent. Acest lucru ne însufle
țește și ne inspiră“, a spus Sufanu
vong.

Pregătiri în vederea Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și pace

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 26 
mai a avut loc la Moscova o ședin
ță a Comitetului sovietic de spriji
nire a pregătirilor în vederea Con
gresului mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

Scriitorul Alexandr Korneiciuk, 
președintele comitetului, a făcut o 
comunicare cu privire la ședința Co
mitetului internațional de pregătire a 
congresului, care a avut loc în ora
șul suedez Eskilstuna între 19 și 20 
mai.

Comitetul sovietic a sprijinit în 
unanimitate declarația comitetului 
internațional și a chemat toate or
ganizațiile obștești sovietice să des
fășoare șl mai activ pregătirile în 
vederea congresului.

La ședință s-a ascultat, de ase
menea, o informare a lui Viaceslav 
Kocemasov, vicepreședinte al Co

mitetului sovietic de sprijinire, cu 
privire la pregătirile în vederea con
gresului mondigl.

*

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS : Președintele Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice Mstislav 
Keldîș a chemat pe reprezentanții 
de seamă ai științei mondiale din 
Australia, Canada, Franța, Marea 
Britanie, Japonia, Olanda, S.U.A. și 
R.F.G., participanți ai conferințelor 
anuale „Pugwash", să ia parte ac
tivă la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, care va 
avea loc la Moscova în luna iulie.

„înaltul prestigiu al omului de 
știință trebuie să slujească cauza 
sfîntă a păcii", subliniază acad. 
Keldîș.

-O® O---------------

In Italia

Conferință națională pentru dezarmare
FLORENȚA 27 (Agerpres). — La 

26 mai, din inițiativa „Uniunii ita
liene a păcii" la Florența s-a întrunit 
conferința națională pentru dezar
mare. La conferință participă, ală
turi de activiști ai organizațiilor lo
cale de luptă pentru pace din cele 
mai îndepărtate colțuri ale Italiei, 
numeroase personalități bine cu
noscute în țară și peste hotare.

După cum a subliniat Giuliano
■o® o

Rendi, unul dintre conducătorii „U- 
niunii italiene a păcii“, care a pre
zentat un raport la conferință, sar
cina dezarmării este astăzi realiza
bilă în mod practic și numai împo
trivirea forțelor agresive împiedică 
înfăptuirea

Senatorul 
cuvîntul la 
analizat în 
coexistenței 
dintre state 
ferite.

în aceeași zi la Florența a avut 
loc o întîlnire națională a tineretu
lui pentru pace.

încheierea sesiunii științifice fle la Dubna
MOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS: 

Lucrările sesiunii din mai a Consi
liului științific al Institutului unifi
cat de cercetări nucleare de la 
Dubna s-au încheiat.

La 25 mai, cunoscuți specialiști în 
fizica nucleară din țările socialiste, 
participanți la sesiune, au ascultat 
referate științifice cu privire la cele 
mai interesante cercetări efectuate 
în 1962 în laboratorul de fizică teo
retică. (Acesta este unul dintre cele 
mai mari laboratoare teoretice din

acad. Nikolai Bogo-

din țările de demo- 
se efectuează nume- 
în domeniul fizicii

O®O

Spania cunoaște o vie agitație
„Țara unde nu se în- 

tîmplă nimic, cum era 
considerată Spania de 
la războiul civil, țara 
unde cetățenii se duc 
duminicile la meciurile 
de fotbal și la luptele 
de tauri cunoaște azi o 
vie agitație" — scrie 
șăptămînalul francez 
„L'EXPRESS". „Nu de
geaba Caudillo și-a a- 
mînat partida de pes
cuit somoni. Spania în
treagă s?a redeșteptat 
la viață. Cuvinte ca 
Asturia, Barcelona, Bis
caya, Madrid au căpă
tat demult semnificația 
unor simboluri, ele con- 
fundîndu-se cu lozincile 
sub care manifestează 
oamenii muncii : „Astu
ria da — Franco nu 1".

RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ

aceasta, 
continuare 
a eșuat 
regimului 

a face să

„democrație, libertate, 
jos Franco 1".

„De data 
scrie în 
„L'Express", 
strădania 
franchist de
înțeleagă pe oamenii 
muncii că un trai mai 
bun nu constituie un 
ideal demn de un creș
tin și că singurul scop 
al vieții este de a servi 
pe dumnezeu, pe Fran
co și pe guvern. Cei 
care suferă de foame și

de mizerie, care sînt 
lipsiți de orice drepturi 
politice nu mai vor să 
asculte de aceste în
demnuri. Este prea mare 
mizeria în Spania pen
tru ca aceasta să mai 
dăinuie".

„Neliniștea din rîndul 
studenților din Barce
lona, demonstrațiile de 
femei la Madrid, marile 
greve ale oamenilor 
muncii din întreaga țară 
sînt simptome ale unor 
serioase frămîntări so
ciale și politice care 
zdruncină țara", scrie la 
rîndul său ziarul vest- 
german „FRAKFURTER 
RUNDSCHAU", care iro
nizează afirmațiile au
torităților că „de vină 
sînt comuniștii".

lume. El este condus de cunoscutul 
savant sovietic 
liubov).

în institutele 
crație populară 
roase cercetări
micilor energii. Ea are un rol hotărî- 
tor în dezvoltarea lucrărilor din do
meniul energeticii nucleare a zile
lor noastre, în timp ce fizica mari
lor energii este chemată să rezolve 
mai cu seamă probleme ale viito
rului. De aceea, Consiliul științific 
a acordat o atenție considerabilă e- 
xaminării comunicărilor cu privire 
la experiențele efectuate în institu
tele și laboratoarele țărilor membre 
ale Institutului unificat de cercetări 
nucleare. (în afară de aceasta, pro
gramul și rezultatele acestor lucrări 
sînt discutate la consfătuirile anuale 
ale specialiștilor, convocate la 
Dubna).

în hotărîrile adoptate la cea de-a 
12-a sesiune a Consiliului științific 
a fost aprobată activitatea de cerce
tare a Institutului unificat.

»
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PARIS. în fața universității Sorbo- 
na s-a desfășurat o puternică ma
nifestație de protest împotriva sen
tinței scandalos de indulgente pro
nunțate în procesul fostei căpetenii 
a bandelor O.A.S., ex-generalul Sa-

A j

(Agerpres). — Apro- 
de studenți de la 
din Natal (Republica 
au organizat o de-

F"
( î
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c

ei
Velio Spano, care a luat 

ședința de sîmbătă, a 
amănunțime problemele 
și colaborării pașnice 
cu orînduiri sociale di-

Arestarea unor pacifiști 
în drum spre insula 

Christmas

NEW YORK 27 (Agerpres). — în

mării iahtul „Everyman și l-a somat ) 
să se întoarcă în portul San Francisco, j 
Pe bordul acestei nave trei pacifiști j 
americani se îndreptau spre regiunea J 
insulei Christmas pentru a-și exprima j 
protestul împotriva experiențelor nu- j 

... ____ L.I. )
Stallings, Yowes și La- j 

fiind acuzafi de j

ff
I[

...... _____  _________  
! cleare americane în atmosferă.
( Pacifiștii
( zar au fost arestafi, ...... ........
[ „nerespectare a dispozițiilor". Ares- l 
f tarea a fost operată la 18 mile dej 
( coastele Californiei, adică în afara a- j 
J pelor teritoriale americane.

Demonstrație a femeilor ame
ricane în favoarea păcii. Pe 
pancarte scrie : „Singura apă
rare este pacea". „Interziceți ar
mele atomice“. „Alegeți pacea 
cît timp se mai poate face o ale
gere".

Do mulțl ani, în capitala Etiopiei, Addis Abeba, funcționează un 
spital al Crucii Roșii din U.R.S.S. Medicii sovietici acordă populației 
asistență medicală gratuită. La spital sînt calificate tinere cadre 
medicale etiopiene.

OgO

CARACAS 27 (Agerpres). — Ca
mera Depufaților a parlamentului 
venezuelez a respins cu majoritate 
de voturi proiectul de decret pre
zentat de guvern cu privire la inter
zicerea activității Partidului Comu
nist din Venezuela și a partidului 
„Mișcarea revoluționară de stînga“.

CORUPĂTORUL DE MINIȘTRI DIN TEXAS
om trebuie să pună mina pe tot 
ce poate obține înainte de a i-o lua 
altul înainte. „Estes — spunea des
pre el un vecin — știe să cîștige 
o luptă fără să rămînă cu pete de 
singe pe el“.

Estes era, bineînțeles, un devo
tat al Bisericii lui Hristos. El ți
nea regulat predici cu caracter re
ligios și moral la biserica funda
mentalists „numai pentru albi“ din 
Pecos, dar din cînd în cînd își fă
cea timp să țină cîte o predică și 
la biserica pentru negri, pe care o 
construise într-un avînt filantropic. 
Doar din cei patru mii de oameni 
care lucrau pentru el, peste 3.000

Billie Sol Estes, marele combi- 
nator de afaceri, sau cum l-au po
reclit ziarele americane — „cel 
mai mare învîrtitor de roți“ — este 
eroul zilei în America. Numele și 
fotografia lui fac „cap de pagină“ 
în ziarele cotidiene, magazinele 
ilustrate îi publică biografia ro
manțată, iar cei 1.300 de medici a- 
flați în convenție la Austin — Te
xas, în loc să se ocupe de tumo
rile intestinale, s-au apucat să dis
cute aprins despre cazul Estes.

West Texas, regiunea în care 
domnea Billie Estes, este o cîmpie 
nesfîrșită. Iar despre locul undeo- 
pera el a rămas din epoca pionie-
vortă1: JaVsTd? Pecos m exista ....... .
lege“. Legea o făcea Estes.

Pe camioanele companiei lui care 
vindea de toate, se afla inscripția: 
„You name it, we make it“ („Tu 
numește-o și noi o facem“). Ca 
orișice american cu un cont des
tul de gras la bancă, Estes putea 
să-și permită să facă filozofie : 
„Trebuie să mergi pe cracă pînă 
la capăt, deoarece acolo este fruc
tul. Dacă se rupe, înveți cît de de
parte să mergi data viitoare“.

Și Billie Estes a procedat întoc
mai. O listă — datînd din 1956 — 
a întreprinderilor pe care a pus 
mina, arată diversitatea și lipsa de 
prejudecăți în materie de afaceri 
care-l caracterizau: plantații __ de 
bumbac, vînzări de case, oțelării, 
camioane, construcții, unelte a- 
gricole, depozite de grine, îngră
șăminte chimice, un serviciu de 
testamente, o casă de pompe fune
bre și un ziar cotidian — The Pe
cos Independent. Cînd irigația a 
fost pusă la ordinea zilei în West 
Texas, Estes a întins o pipe-line 
pînă la un zăcămînt îndepărtat de 
gaze naturale și a început să le as
pire pentru a pune în mișcare mo
toarele de pompare a apei, pe care 
tot el le vindea fermierilor și cres
cătorilor de vite. El socotea că un

FOILETON EXTERN

erau negri, iar suma pentru sala
riile acestora reprezenta pentru Es
tes mai puțin decît aceea pe care 
o plătea angajaților săi albi. Drept 
compensație, negrii primeau învă
țătura lui Estes, că principalul în 
viață este satisfacția spirituală, nu 
banul, și făceau muncă „voluntară" 
la ospețele sale faimoase cu 2.000 
de invitați, suflind în cărbunii din- 
tr-un grătar imens pe care se pră
jeau trei juncani deodată.

Acesta
timp afacerile sale se cifrau 
cinci zerouri, el cumpăra șerifi și 
primari locali. Cînd a început să 
opereze cu șase zerouri, a fost ne
voit să solicite cooperarea bine
voitoare a unor senatori și miniștri 
din Washington. La 6 ianuarie 
1962, el a convocat, de pildă, o șe
dință în biroul primului locțiitor al 
ministrului agriculturii, Charles 
Murphy, la care a participat și se
natorul de Texas, Yarborough și 
deputatul Rutherford. James Ralph, 
subsecretar de stat, și Emery Ja
cobs, înalt demnitdr în guvernul fe-

era Estes — omul. Cît 
cu

deral, erau de asemenea oamenii lui 
Estes.

In acest fel, el a încasat în ul
timii trei ani peste 7.000.000 de 
dolari pentru depozitarea surplusu
lui de cereale. Degeaba se plîngeau 
vechii proprietari de depozite că 
deși Estes a intrat în acest busi
ness de abia în 1959, magaziile lui 
sînt pline, în timp ce ale lor sînt 
goale.

In 1961, Estes a primit dreptul 
de a cultiva 1.500 hectare bumbac, 
în timp ce vechii plantatori nri- 
meau doar 20—30 ha.

Cînd a izbucnit scandalul șiDe-< 
partamentul agriculturii a fost ne
voit să ordone o investigație de 
formă, Estes a spus investigatorilor 
că „dacă departamentul nu anu
lează imediat cercetarea“, el „va 
zbura“ cu cele două avioane parti
culare ale sale un efectiv de 30—35 
din cei mai „tari" oameni ai săi la 
Washington, va crea acolo un bi
rou, va cumpăra spațiu în ziare și 
timp la televiziune și „va pune de
partamentul și administrația în cea 
mai mare încurcătură“.

Odată însă ce „opoziția“ repu
blicană a sesizat că este vorba aici 
de o afacere grasă și ziarele re
publicane au intrat în acțiune, a- 
menințările lui Estes nu mai pu
teau opri lucrurile. Cînd s-a cău
tat a se afla cum a obținut el 1.500 
de hectare, a reieșit că Henry 
Marshall, funcționarul însărcinat 
cu repartizarea terenurilor de bum
bac era... mort. El murise recent 
în West Texas și autoritățile locale 
declaraseră că s-a sinucis. Actul de 
deces constata că moartea i-a fost 
cauzată de 5 gloanțe trase dintr-o 
pușcă. Dar cum se poate sinucide 
un om cu 5 gloanțe trase dintr-o 
pușcă — iată o performanță ului
toare chiar și pentru West Texas!

Intr-adevăr, la vest de Pecos nu 
există legi. Dar parcă la est de 
Pecos există!

„Nici în constituție, nici în vreo 
lege a republicii nu există articol 
care să investească puterea execu
tivă cu dreptul de a interzice activi
tatea vreunui partid politic, se spune 
în hofărîrea adoptată de Came
ra Deputation După părerea Ca
merei Depufaților, această măsură 
implică un pericol pentru tortele 
politice care se află în opoziție fafă 
de actualul guvern“.

Demonstrație antirasistă 
în Republica Sud-Äf ricana

LONDRA 27 
ximativ 300 
Universitatea 
Sud-Africană) 
monstrație în semn de protest împo
triva încercărilor guvernului rasist al 
lui Verwoerd de a impune parlamen
tului un proiect de lege reacționar, 
prin care se introduce pedeapsa cu 
moartea pentru „activitate subver
sivă". Studenții purtau panouri cu 
inscripția : „Uniți-vă și luptați îm
potriva proiectului de lege reacțio
nar 1 fascismul nu va trece 1".

ROMA. La galeria „Penelope“ din 
Roma s-a deschis expoziția pictoriței 
Ligia Macovei. La deschiderea expo
ziției au participat numeroși oameni 
de artă și cultură, în frunte cu cu
noscutul pictor Renato Guttuso, de- 
putați, senatori, membri ai corpului 
diplomatic. Expoziția va rămîne des
chisă pînă la 9 iunie.

BERLIN. La Berlin a avut loc o 
expoziție internațională de fotogra
fii în cadrul căreia au fost expuse 
și 13 lucrări ale unor fotoamatori 
din R.P. Romînă. Două dintre aceste 
lucrări au fost apreciate de juriu, 
care le-a acordat distincții. Este 
vorba de fotografia în culori a lui 
Iosif Giucă, intitulată „Oțel“, dis
tinsă cu medalia de argint, și foto
grafia lui F. Dobrescu intitulată 
„Școala de balet“, care a primit me
dalia de bronz.

vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale. Comi
tetul a discutat situația din terito
riile aflate sub tutelă engleză Basu
toland, Beciuanaland și Swasiland. 
Delegatul Indiei a cerut ca Anglia 
să satisfacă năzuința acestor po
poare spre independență.

ciste a lui. Franco, transmite cores
pondentul din Quito al‘ agenției 
Prensa Latina.

MADRID. 41 de personalități spa
niole din lumea artelor și literelor ' 
și-au exprimat solidaritatea cu pre
ședintele Academiei spaniole, Ramon 
Menendez Pidal, și cu grupul de in- 

„PIAȚA COMUNĂ“ PREJUDICIAZĂ telectuali care la 6 mai au semnat o
INTERESELE TARILOR LATINO- ’............ o~—

AMERICANE

Ä. Z.

MOSCOVA. La 26 mai a sosit la 
Moscova secretarul de stat pentru 
Afaceri Externe al Republicii Gui
neea, Alfa Diallo.

CASABLANCA. La 25 mai și-a 
încheiat lucrările la Tanger sesiunea 
în deplasare a Comitetului special 
al O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu pri-

BRUXELLES. Agenția D.P.A. re
latează că Walter Sedwitz, șeful de- 
partamentului economic al Organi
zației Statelor Americane (O.S.A.), a 
remis un memorandum la sediul de 
la Bruxelles al „pieței comune“ în 
care exprimă „profunda nemulțu
mire" a țărilor latino-americane în 
legătură cu politica comercială a 
„celor șase“ față de aceste țări. Me
morandumul exprimă ‘îndeosebi ne
mulțumirea față de „politica restric- 
ționistă în ceea ce privește impor
turile de carne, cafea și lînă din ță
rile latino-americane".

scrisoare în care protestează împo
triva „metodelor arbitrare“ folosite 
de dictatorul Franco. Printre 
personalități se 
tori, artiști.

află pictori,
hceste 
scrii-

Secretariatul
a Tineretului De-

Fede-

HAVANA. Partidul socialist revo
luționar din Ecuador a dat publici
tății o declarație în care exprimă ’so
lidaritatea cu lupta eroică a poporu
lui spaniol împotriva dictaturii fas.

BUDAPESTA, 
rației Mondiale 
mocrat (F.M.T.D.) a dat publicității 
un apel în care arată că 1 Iunie — 
Ziua internațională a copilului va 
fi marcată sub semnul apărării co
piilor și asigurării unui viitor feri
cit al acestora. F.M.T.D. cere să se 
facă totul pentru întărirea colabo
rării și prieteniei, ceea ce consti
tuie o chezășie a păcii și condiția 
necesară pentru ca copiii să nu cu
noască vreodată războiul și mizeria.

LONDRA'. Rolul de jandarm co
lonial nu mai atrage pe englezi. 
După cum recunoaște comentatorul
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Studenții de la universitățile 
din Lisabona, Coimbra și alte 
orașe portugheze continuă lupta 
împotriva regimului dictatorului 
Salazar. Studenții desfășoară „Do
liul academic“, refuzînd să asiste 
la cursuri și să participo la exa
mene, în urma incidentelor sânge
roase cu poliția salazaristă. Ei 
cer dreptul de a organiza în
truniri, de a sărbători „Ziua stu
dentului" și de a-și alege liber.' 
organele conducătoare ale ar 
ciației lor. în fotografie : La un 
versitatea din Coimbra ocupa ă 
de polițiști salazariști.

(Foto : U.P.I.)

, în urma grevei muncitorilor 
portuari, la docurile din Sout
hampton (Anglia) a încetat orice 

j activitate.

pentru problemele militare al zia 
rului „Sunday Telegraph“, recrutai 
rea unei „rezerve extraordinare“ y 
trupelor teritoriale, anunțată în no
iembrie anul trecut, este pe cale de 
a fi complet zădărnicită. Această re
zervă poate fi transportată repede 
la distanțe mări pentru lichidarea 
„conflictelor locale“, cu alte cuvinte 
pentru înăbușirea mișcării de eli
berare națională din colonii. Ea tre
buie să aibă un efectiv de 15.000 de 
oameni.

După cum arată comentatorul, 
pînă în prezent nu s-a reușit să se 
recruteze nici măcar 2.000 de oa
meni.

DUPĂ SOSIREA TRUPELOR 
AMERICANE ÎN TAILANDA

BANGKOK. Transportarea trupe
lor americane în Tailanda a consti
tuit un semnal pentru guvernul-tai- 
landez, care a declanșat o campanie 
de represiuni împotriva populației. 
La 27 mai 200 de agenți ai Biroului 
central de investigații și agenți ai 
poliției militare provinciale au or
ganizat în orașul Pitsanulok, situat 
în nordul părții centrale a Tailan- 
dei, o „mare razie“ împotriva per
soanelor bănuite de simpatie pentru 
comuniști.


