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In interiorul ziarului:
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In regiunea Maramureș

trai al colectiviștilor, varietate a producției agri- lucrărilor ce trebuie exe- în decursul anului cere din consiliului de conducere al

Să realizăm pas cu pas planul 
de producție al gospodăriei colective„Planul nostru prevede", „noi am planificat“, „am realizat peste plan“ sînt cuvinte care au intrat temeinic in vorbirea și preocupările de toate zilele ale țăranilor colectiviști. Și pe bună dreptate. Căci numai pe baza unui plan bine gîndit — care arată limpede cum se va dezvolta gospodăria, ce producții și ce venituri trebuie obținute în toate sectoarele și prin ce mijloace — colectiviștii pot desfășura o muncă organizată și rodnică.Anul acesta, cu ajutorul specialiștilor agricoli, gospodăriile colective, atît cele vechi cît și cele noi, și-au întocmit cu multă grijă și atenție planurile de producție. Colectiviștii au prevăzut să folosească mai bine posibilitățile existente pentru sporirea producției la hectar, pentru mărirea numărului de animale și a producției lor. De asemenea, ei au stabilit ce cantități de produse vor vinde pe bază de contracte cu statul, ce venituri vor realiza, cît vor repartiza la fondul de bază pentru mărirea continuă a avuției obștești și cît la ziua-muncă.După cum se știe însă, cel mai bun plan nu valorează mult dacă nu este tradus în viață printr-o muncă bine organizată, dacă nu se urmărește pas cu pas și punct cu punct înfăptuirea prevederilor lui. Consiliile de conducere ale multor gospodării colective, îndrumate și sprijinite de organizațiile de partid, au cîștigat o experiență bogată în realizarea planului de producție. Să luăm, de exemplu, gospodăria colectivă din Pechea, regiunea Galați. Aici, consiliul de conducere, în frun-

nătate pentru întărirea economică a gospodăriei colective și creșterea nivelului deMarea cole, a cutate partea gospodăriei colective o urmărire permanentă a realizării planului de producție, pricepere în folosirea forțelor și mijloacelor de muncă. Chiar în toiul campaniilor agricole, cum ar fi de pildă strîngerea recoltei de cereale, cînd toate forțele trebuie concentrate pentru executarea acestei lucrări urgente, consiliile de conducere ale gospodăriilor colective fruntașe găsesc timp și mijloace să continue lucrările- de îngrijire a celorlalte culturi, să construiască adăposturi pentru animale.In unele gospodării colective însă, consiliile de conducere, din pricină că nu sînt temeinic îndrumate și sprijinite de organele raionale, scapă din vedere unele sarcini sau socotesc că pot să amîne pe mai tîr- ziu îndeplinirea lor. Așa stau lucrurile în unele gospodării colective în ce privește procurarea animalelor și construirea adăposturilor. Iată de ce este necesar ca în toate gospodăriile colective să se urmărească permanent cum se înfăptuiește fiecare din prevederile planului.In momentul de față principala preocupare a consiliilor de conducere și a organizațiilor de bază din gospodăriile colective trebuie să fie executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor și pregătirea pentru strîngerea recoltei, căci de felul cum se vor executa aceste lucrări depin- te cu președintele Ion Negoiță, Erou de obținerea de recolte bogate, al Muncii Socialiste, socotește drept Consiliile de conducere vor putea prima și cëa mai importantă sarci- ^ace cu succes acest lucru dacă vor nă a sa organizarea temeinică a organiza temeinic munca brigăzilor muncii și exercitarea- unui control de cîmp și colaborarea lor cu bri- riguros pentru ca toate' prevederile găzile de^ tractoare, dară vor ~con- planului' să fie realizate. Pe baza' “ “ *prevederilor planului de producție, consiliul de conducere își întocmește un plaii'de muncă lunar, precum și planuri pe campanii agricole în care se arată ce trebuie realizat și pînă cînd, ce ședințe de consiliu, adunări pe brigăzi și adunări generale se vor ține, ce sectoare de activitate vor fi analizate. Și de fiecare dată Se iau hotărîri pentru extinderea metodelor și inițiativelor bune, pentru înlăturarea deficiențelor constatate. De pildă, pentru a urmări cum se execută lucrările agricole de care depinde realizarea și depășirea producției planificate la hectar, președintele și inginerul agronom controlează zilnic pe teren munca brigăzilor, iar seara, la ședința cu brigadierii, fac scurte aprecieri asupra rezultatelor din timpul zilei și stabilesc pe fiecare brigadă sarcinile pentru ziua următoare. în afară de aceasta, consiliul de conducere analizează, în cadrul ședințelor prevăzute în planul său de muncă (sau mai devreme dacă e nevoie), felul cum se realizează sarcinile în campania agricolă, calitatea muncii, în acest fel se urmărește realizarea planului de producție în toate sectoarele și se iau măsuri de înlăturare a lipsurilor. De curînd, con- statînd că producția zilnică de lapte nu crește pe măsura posibilităților, consiliul de conducere a analizat cauzele împreună cu mulgătorii și a luat măsurile ce se impuneau.îndrumate șl ajutate de organele raionale de partid și de stat, și consiliile de conducere ale multor gospodării colective tinere se preocupă cu pricepere și răspundere de realizarea planului de producție. La G.A.C. Ceplenița, din raionul Hîrlău, care este în primul an de activitate, toate suprafețele planificate au fost semănate la vreme și în bune condiții agrotehnice. Acum consiliul de conducere concentrează toate eforturile colectiviștilor pentru a executa la vreme și în bune condiții agrotehnice lucrările de îngrijire a culturilor, fără a neglija realizarea celorlalte sarcini. La înființare, gospodăria n-a avut de loc animale. In planul de producție s-a prevăzut să se cumpere animale și să se construiască adăposturi pentru ele. Pînă acum au fost cumpărate 240 de oi și 15 vaci. Paralel cu îngrijirea culturilor, se adăposturilorRealizarea de producție

trola pe teren cum se fac lucrările, în realizarea planului de producție, ca și în întreaga activitate a gospodăriei colective, președintele are un rol deosebit de important. Fără a neglija rezolvarea chestiunilor mărunte de zi cu zi și de ceas cu ceas, președintele are datoria să se preocupe permanent de problemele importante ale gospodăriei, să organizeze dezbateri în consiliul de conducere și în adunările generale asupra felului cum se îndeplinește planul și să ceară sprijinul colectiviștilor pentru înlăturarea lipsurilor.Specialiștilor agricoli din gospodăriile colective le revine sarcina de a da un ajutor temeinic consiliilor de conducere, arătînd spre care sector trebuie să-și îndrepte atenția, ce mijloace trebuie folosite pentru îndeplinirea planului.în rezolvarea problemelor întăririi economico-organizatorice a gospodăriilor colective un rol deosebit de important îl au consiliile agricole raionale. Cuprinzînd în componența lor pe toți președinții de gospodării colective din raion, precum și un mare număr de specialiști agricoli care lucrează în unitățile agricole, consiliile agricole raionale au posibilitatea să cunoască activitatea și nevoile fiecărei gospodării, să organizeze folosirea resurselor proprii ale gospodăriilor și a ajutorului acordat de stat, schimbul de experiență între ele etc.Realizînd pas cu pas și punct cu punct planul de producție, colectiviștii vor întări gospodăriile colective, vor obține venituri tot mai mari.

[utilaje noi în minele jde cărbuni

lucrează la construirea pentru animale.prevederilor planului are o deosebită însem-

• Informații din activitatea or
ganizațiilor de partid (pag. 2-a).

• Postul de corespondenți vo
luntari are cuvîntul — Cu spriji
nul mecanizatorilor (pag. 2-a).

• I. Dumitriu : Cum s-au com
portat cicliștii noștri în „Cursa 
Păcii“ (pag. 3-a).

• „A fost pus în mișcare un 
proces ireversibil" (pag. 3-a).

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). — De mai bine de două săptămîni colectiviștii și mecanizatorii din regiunea Maramureș au început lucrările de întreținere a culturilor prășitoare. La gospodăria de stat din Carei, de exemplu, folosindu-se din plin mijloacele mecanizate, zilnic se execută prașila pe circa 240 ha.Rezultate bune la întreținerea culturilor au obținut și gospodăriile colective din raionul Carei. Brigada I-a de la gospodăria colectivă din Petrești, condusă de Andrei Ciuca, a ter-

minat prașila I la toate culturile prășitoa- re. Zilele trecute au terminat prașila I la culturile prășitoare timpurii și colectiviștii din Acîș, Berveni, Urziceni, și alte sate.Și în raionul Satu- Mare se lucrează intens în aceste zile la întreținerea culturilor prășitoare.In unele gospodării colective, însă, ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor este nesatisfăcător. La începutul acestei săptămîni gospodăriile colective din comunele Apa, Viile- Satu-Mare, Micula și
——- -7Ț" > < . =

Halmeu nu începuseră încă prașila I la porumb.Rămase mult în urmă sînt și gospodăriile colective din raioanele Șomcuta Mare, Lăpuș și Oaș. Plantele au răsărit de mult, s-au dezvoltat bine dar odată cu ele au crescut și buruienile. Intrucît în aceste raioane cele mecanizate fi folosite decît prafețe mici, luate toate pentru folosirea deplină a atelajelor și a brațelor de muncă pentru grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor.

J în minele de cărbuni din ( glunile Oltenia, Crișana și ( alte părți ale țării s-au introdus [ anul acesta noi utilaje pentru ( mecanizarea operațiilor de tăie- ( re, încărcare și de transport al j- cărbunelui.( La mina Rovinari din Oltenia,, f printre utilajele primite se află J [ un transportor, o combină și alte j ( asemenea mijloace de mecaniza- ) 
f re. Utilizînd din plin capacitatea J [ mașinilor, minerii de aici au ob- j ( ținut o productivitate a muncii cu J i 26 la sută mal mare față de cea J f atinsă anul trecut. Din minele din j I Oltenia s-au extras peste plan ) ( pînă la 25 mai 17.300 tone de) j- lignit și 180 tone de antracit iar j ( la grafit s-a realizat planul pre- J I văzut pe primul semestru al anu- J lui. jTot datorită preocupării pen- ) tru folosirea mai bună a capaci- J tății mașinilor, minerii de la ex- j ploatările aparținînd de trustul j „Ardealul“ au îndeplinit încă de j
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Sporirea producției agricole în centrul atenției
Sesiunea Sfatului popular raional Tr. Măgurele
In zilele de 28 și 29 mai a.c. a avut 

loc sesiunea Sfatului popular raional 
Tr. Măgurele. Deputății și invitații au 
dezbătut și aprobat planul de măsuri 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce izvorăsc 
din lucrările sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale și ale sesiunii 
Sfatului popular ai regiunii București.

Atît din discuțiile purtate cît și din 
planul de măsuri întocmit reiese 
că consiliul agricol raional își în
dreaptă întreaga atenție spre întă
rirea economică și organizatorică a 
gospodăriilor colective, se ocupă 
direct de problemele ce trebuie rezol
vate în aceste unități. Principala preo
cupare în această direcție este sporirea 
producției de cereale și mai ales de 
grîu și porumb. S-a arătat că prin fo
losirea mai rațională a pămînfului, ex
tinderea mecanizării lucrărilor, apli
carea metodelor agrotehnice avansate 
și a experienței fruntașilor se poate 
obține o recoltă bogată la toate cultu
rile. în planul de măsuri s-a stabilit ca 
la porumb să se execute 3—4 prașile, 
iar la sfecla de zahăr 4—5 prașile. Pe 
suprafața de 8.076 ha cu „porumb 
5.000“ trebuie să se aplice cel puțin 
4 prașile.

în același timp s-au prevăzut măsuri 
penfru recolta anului viitor. In vederea 
ridicării fertilității solului, gospodăriile

colective și de stat din raion vor trans
porta la capătul tarlalelor 300.000 tone 
de gunoi, pe care-l vor așeza în plat
forme. Incorporarea în sol se va face 
concomitent cu executarea arăturilor 
adînci de vară și de toamnă.

Pentru mărirea suprafețelor arabile, 
se vor identifica și pune în valoare te
renurile slab folosite : vii hibride slab 
productive și răzlețe, perdele de pro
tecție care nu au un rol antierozional, 
drumuri de exploatare neeconomice, 
pîlcuri de salcîmi și arboret, păduri 
sub- 10 hectare, soluri nisipoase și slab 
productive. De asemenea, se vor exe
cuta lucrări de desecare pe terenurile 
unde stagnează apa provenită din ploi 
(pe teritoriile gospodăriilor colective 
din Cîrligați, Caravaneți, Uda Cloco- 
cioc, Olteanca și altele). Pînă la sfîr- 
șitul anului 1962, în 10 gospodării co
lective (Rîioasa, Olteanca, Lifa, Pu- 
tineiu, Cîrlomanu, Dracea și altele) se 
vor întocmi schițe de organizare a te
ritoriului penfru a se asigura o folosire 
cît mai rațională a pămînfului.

Tn planul întocmit fe prevăd Șl o se
rie de măsuri penfru dezvoltarea creș
terii animalelor în gospodăriile colec
tive din raion.

M. ROTARU 
coresp. „Scînteii”

=

Uzinele de utilaj chimic din București : Șandor Anton, frezor. Emil 
oVarlam, recepționez, Ion Gheorghe, maistru, (în prim plan) făcînd 

ultimă verificare a unei roți danturate lucrate în uzină.

Pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de lucruîn întreprinderile industriale din regiunea Oltenia se fac o serie de lucrări menite să îmbunătățească condițiile de lucru ale muncitorilor. La uzina „Electroiputere“ de exemplu, au fost montate instalații speciale de ventilație care îmbunătățesc sistemul de absorbție a gazelor ce se produc în timpul lucrului. In secția mașini rotative s-a construit o bae specială de cositorit dotată cu instalații moderne de absorbție a gazelor. în majoritatea halelor de fabricație s-a introdus Iluminatul fluorescent, care asigură o vizibilitate mai bună.Asemenea lucrări, îndeosebi, de

ventilație, s-au executat și la Complexul de industrializare a lemnului din Tg. Jiu, la Depoul de locomotive C.F.R. din Craiova și în alte întreprinderi.

la 25 mai planul de extracție la ] lignit și bitum pe primele cinci j i luni ale anului. (Agerpres)
j Realizările petroliștilor PITEȘTI (coresp. „Scînteii'). — Bilanțul realizărilor colectivului, întreprinderii de extracție Ciu- J rești, regiunea Argeș, este rod-] nie. în primele 4 luni petroliștii J de aici au îndeplinit planul de ) producție în proporție de 103,4 j la sută. jTotodată ei au realizat econo- ! f mii peste plan în valoare de j f 2.502.000 lei și beneficii în sumă J f de 3.181.000 lei. S-a îmbunătățit ] ( simțitor calitatea țițeiului. în în- j 
( trecere sînt fruntașe brigada de J I intervenție condusă de Ion Pan- J tazi și brigăzile de punere în j producție în fruntea cărora se j află Gheorghe jVîrjoghe, Paul J Preda și alții. j
Economii de metal ]REȘIȚA (coresp. „Scînteii'). — ] La Uzinele constructoare de ma- J șinl din Reșița o preocupare de j seamă a întregului colectiv o J constituie folosirea cit mai rațio- ] nală a metalului. Prin croirea J combinată a tablelor, prin utili- ] zarea cu grijă a fiecărui profil J și prin înlocuirea metalului alte aici luni täte construi
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CU I materiale etc., muncitorii de J au să de reușit ca în ultimele 2 { economisească o canti- J metal din care se pot ]3 turbine de 3.000 kW. J
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În preajma Zilei internaționale a copilului

La G.A.C. Cobadin, regiunea Dobrogea, se obține pe 
cată de lină fină. Pentru rezultatele obținute, colectivistului 
gospodărie, conducerea gospodăriei i-a dat drept premiu un

’jî' *

întreaga turmă de oi o producție medie ridi- 
Andrei Filip, unul dintre ciobanii fruntași din 
aparat de radio cu tranzlstorl.

De peste hotare

vas lansat
E. Capa la C.

Un nou 
la (coresp. „Scînteii").

LA MOSCOVA, tn Sala Coloanelor a Casei sindicatelor s-a deschis conferința reprezentanților opiniei publice sovietice pentru dezarmarea generală și pace.

în întreaga țară au loc în aceste zile 
numeroase manifestări închinate Zilei 
internaționale a copilului. La casele de 
cultură, ale tineretului din raioanele Ca
pitalei au avut loc .manifestări distractiv- 
educative. Formațiile artistice de copii au 
prezentat diferite spectacole. Sute de 
pionieri iau-parte la manifestările organi
zate pentru ei' în parcuri,, pe terenurile de 
sport și In sălile Palatului pionierilor. 
Numeroși copii din raionul 30 Decem
brie au participat în Parcul de cultură 
și odihnă Herăstrău la un concurs 
trotinete, biciclete, triciclete, dotai 
premii.

La Ploiești, Clmpina, Buzău și în
centre muncitorești din regiunea Ploiești 
au fost amenajate diferite bazare cu ar-

de
cu

alte

ticole pentru cei mici. Peste 5.000 de 
copii din regiuni s-au înscris la concursuri 
sportive.

Elevii cercurilor caselor pionierești din 
lași, Bîrlad și din alte orațe pregătesc 
în comun cadouri penfru copiii mai mici, 
în mai multe localități, numeroși școlari 
participă la concursurile pe tema „Viața 
fericită a copiilor in patria noastră“. Nu
meroase standuri și expoziții de cărți cu 
vînzare se bucură în aceste zile 
fia celor mici.

La casele de cultură și la 
de citit din Dobrogea au loc
basme, iar cinematografele din raioanele 
Tulcea, Medgidia, Adamclisi, precum șl 
numeroase caravane cinematografice pre
zintă filme penfru copii. (Agerpres)

»♦: ■ " -------

de eteri'

cercurile 
seri de

„Duminica ușilor deschise ii

Pregătiri pentru strîngerea recoltei
Mecanizatorii din stațiunile de mașini și tractoare 

din Dobrogea au reparat și pus în stare de funcțio
nare două treimi din numărul combinelor și secerăto- 
rilor-legători pe care le vor folosi la recoltarea cerea
lelor păioase. La S.M.T. Mircea Vodă toate combinele, 
secerătorile-legători și celelalte utilaje necesare recol
tărilor de vară sînt gata pentru a începe lucrul în cîmp. 
Pentru campania de recoltare, mecanizatorii din Do
brogea au primit încă 100 de combine, precum și 200 
prese de balotat paie.

★

Anul acesta, Întreprinderea regională de transpor
turi auto Ploiești pune la dispoziția gospodăriilor agri
cole colective pentru transportul noii recolte de ce
reale 240 de autocamioane de mare tonaj, cu 160 mai 
multe decît în vara anului trecut. In aceste zile se 
lucrează intens la pregătirea mașinilor. Pînă în pre
zent s-a terminat revizuirea și controlul tehnic la peste 
150 autocamioane. In același timp, lăcătușii și tâmpla
rii întreprinderii au terminat lucrările de etanșare și 
au confecționat înălțătoarele caroseriilor la cele 150 de 
autocamioane. De asemenea au fost asigurate prelate 
pentru fiecare mașină. Pe aceste mașini a fost aplicată 
inscripția „Bun pentru transportul cerealelor — 1962“.

TR. SEVERIN— Ieri constructorii de nave de la Uzinele mecanice din Tr. Severin au lansat la apă un tanc petrolier de 1390 tone capacitate. Este al 4-lea vas de acest fel realizat anul acesta. Noul petrolier, care a fost terminat cu 12 zile mai devreme, prezintă o serie de îmbunătățiri tehnice.

250.000 vizitatori 
la expoziția 

„Victoria 
socialismului 

în agricultură"
Zilnic mii de oa

meni din Capitală 
și din regiuni conti
nuă să viziteze ex
poziția „Victoria so
cialismului în agri
cultură" din sala 
Dalles. Pînă în sea
ra zilei de 28 mai 
ea a fost vizitată de 
peste 250,000 
persoane.

Datorită avantajelor pe care 
le oferă, depunerile la C.E.C. 
pe bază de consimtămînt scris 
se extind în întreprinderile și 
instituțiile din toată țara. Un 
număr tot mai mare de sala
riai folosesc la locurile lor 
de muncă această formă prin 
care realizează treptat eco
nomii.

La uzinele Unirea-Cluj, 
IPROFIL-Tg. Mureș, S.M.T.- 
Odorhei ș.a., numeroși

riațl au devenit depunători 
permanenți.

în regiunea Ploiești 43.478 
salariați economisesc cu re
gularitate la C.E.C. prin con- 
simțămînt scris, in regiunea 
Cluj 32.445 salariați, în regiu
nea Brașov 29.066 salariați, 
iar în regiunea Dobrogea 
24.687 salariați.

In prezent, în întreaga țară 
aproape 367.000 cetățeni au 
devenit depunători la C.E.C. 
pe bază de consimțămînt scris.

In aceste zile, 
studenții din toa
te centrele uni
versitare ale țării 
se pregătesc in
tens pentru sesiu
nea de examene 
din vară. La In
stitutul politehnic 
din București 
s-au organizat ore 
de meditații 
consultații, 
blioteca a 
aprovizionată 
cărțile șl publica
țiile necesare 
pregătirii studen
ților.

In fotografie : 
la o oră do con
sultații în labora
torul de rețele 
electrice.
(Foto Agerpres)

și 
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O PUTERNICA MIȘCARE DE SO
LIDARITATE cu lupta proletariatului spaniol se desfășoară în numeroase țări, printre care Italia, Danemarca, Suedia, Belgia. Peste 2.000 de demonstranți au parcurs luni principalele străzi ale capitalei Belgiei purtînd pancarte pe care se putea citi : „Solidaritate cu oamenii muncii din Spania“.

LA SALONIC a avut loc un mare miting în apărarea democrației. Au luat parte cîteva zeci de mii de oameni. Papandreu, liderul „Uniunii de centru", a criticat cu asprime politica externă și nulul grec. internă a guvei-
SALARIAȚII DE 

RILE DE GAZ ȘI 
DIN FRANȚA au de 12 ore. întreaga Franță a fost lipsită mccrți de gaz și curent electric. în numeroase fabrici, uzine, laboratoare și instituții munca a fost întreruptă.

IERUSALIM. Curtea Supremă a Iz- raelului a respins apelul criminalului de război nazist Adolf Eichmann și a confirmat sentința de condamnare la moarte pronunțată de tribunalul regional din Ierusalim. Eichmann mai are posibilitatea de a înainta o cerere de grațiere președintelui statului Izrael.

LA ÎNTREPRINDE- 
ELECTRICITATE declarat o grevă

TREI MILIOANE DE MUNCITORI 
ARGENTINIENI au intrat în grevă în zorii zilei de 29 mai (Amănunte în pag. IV-a).

Un băiețel de șapte 
ani și trei luni (cum 
(ine el să precizeze de 
la bun început), blond, 
știrb, trece cu emoție 
pragul Școlii de muzi
că de 12 ani nr. 2 din 
București, care de anul 
acesta funcționează în- 
tr-o clădire nouă, spe
cial amenajată după 
profilul școlii. Pe bă
iat îl cheamă Adrian. 
Urmează să intre în 
clasa întîia. Și cum pă
rinții au băgat de sea
mă că are ureche muzi
cală, l-au adus aici, la 
„Duminica ușilor des
chise”, unde un grup 
de profesori ascultă cu 
pricepere și bunăvoință 
pe fiecare copil în par
te. Cei care au aptitu
dini pentru muzică, sînt 

■sfăluiți să vină vara, 
la cursurile pregăti
toare.

Dinaintea clasei în 
care va avea loc pri
ma examinare din via
ța lui Adrian, băiatul 
stă nerăbdător, alături 
de ceilalți copii, mult 
mai grav decît de obicei. 
Cînd 
clasă, 
mina tatălui, dar 
misia" îi cere să intre 
singur și el, lăsînd de-o 
parte teama, lace cîțiva 
pași mari pînă în mij
locul încăperii, unde 
încremenește cu bra
țele lipite de trup.

„Examinarea" începe. 
'Adrian este rugat 
cînte 
către 
astă 
de i 
deosebită prospețime și 
înfocare. Chemat apoi 
lingă pian, este îndem
nat să asculte cu aten
ție. Ascultă și, 
bind fericit, își 
noașle cîntecul 
urmă, recunoaște „cu
cul", repetă cîteva

este poftit în 
apucă temător 

„co-

ceva, cu
• profesori, 

dată, fără 
sfială, cîntă,

să 
fața 

De 
pic 
cu

zîm- 
recu- 

Pe

note... Are dec! șl ure
che și memorie muzi
cală... 1 se încearcă și 
simțul ritmului (este 
pus să bată din palme 
într-un anumit ritm și 
izbutește perfect). Con
cluzia: Adrian are în
clinații pentru muzică 
și, educat sistematic 
într-o școală în care 
pregătirea de speciali
tate merge mină în 
mină cu însușirea cul
turii generale, va de
veni poate un virtuos 
al pianului ori al vio
rii, al oricărui instru- 
xIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIik

Instantanee
'll||||||ll|||ll|lll|||||||l|ll||||||||||||||||||||||||F' 

ment pe care va dori 
să-l învețe.

Afară, pe coridor, ta
tăl băiatului este ex
trem de bucuros că 
Adrian s-a dovedit apt 
pentru viitorul examen 
de admitere. Povestește 
celorlalți părinți că și 
el, de mic, a 
chemare pentru 
zică, numai 
atunci un 
muncitor nici 
putut visa să
școală de specialitate 
ca aceasta. S-a mulțu
mit să învețe muzicuța 
de gură și astăzi, în 
multe seri, cîntă îm
preună cu Adrian, el 
la muzicuță, băiatul din 
gură.

Firește, nu toate exa
minările se încheie cu 
același sfat. Dorina, o 
fetiță cam 
vîrstă cu 
dovedește 
zicai, așa
sorii sînt nevoiți să ex
plice lămurit părinți
lor:

— Nu vă supărați, 
mai bine vă spunem de 
acum... Fetița dvs., fără

simțit 
mu- 

pe 
de 

ii

că 
fiu 
n-ar 

urmeze o

de aceeași 
Adrian, nu 
simt rnu- 

îneît profe-

îndoială, poate fi edu
cată și din punct de 
vedere muzical, toți 
copiii sînt educabili, 
dar nu pare să aibă 
aptitudini deosebite 
pentru muzică. Or, ros
tul școlii noastre este 
tocmai să descopere și 
să dezvolte aptitudinile 
unor copii înzestrați 
pentru muzică.

Părinții, cînd lasă de 
o parte vanitatea, sînt 
bucuroși să afle ade
vărul și mulțumesc pro
fesorilor pentru sfat.

Alteori, în clasa în 
care se face examina
rea, se petrec și astfel 
de scene: Vasilică, un 
băiețel vioi, negricios, 
de numai 5 ani și ju
mătate, întrebat ce a 
învățat spune:

— Cîntece.
Pus să cînte, 

Insă o melodie 
textul vorbește 
„prima mea dragoste”. 
Altfel de cîntece nu 
știe. Părinții lui par să 
se amuze acasă, atunci 
băiețelul de cinci ani și 
jumătate le cîntă ase
menea cîntece de „ini
mă albastră" (e drept că profesorii și părinții 
se plîng de numărul 
mic al cîntecelor pen
tru copiii preșcolari).

Pe rînd, prin fața 
profesorilor se perindă 
zeci și zeci de copii. 
La unii te uimește me
moria muzicală, simțul 
ritmului, alții știu să 
cînte puțin la pian și 
degetele lor mici dar 
elastice anunță de pe 
acum pe viitorul pia
nist. Fiecare copil este 
examinat cu deosebită 
atenție și grijă.

Ușile sînt într-ade- 
văr deschise larg către 
artă pentru toți copiii 
oamenilor muncii.

începe 
în care 
despre

MIHAI STOIAN
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(Foto : M, Andreescu)Casa raională de cultură din Moldova Nouă, regiunea Banat

Cu sprijinul mecanizatorilor
Am revăzut de curînd bilanțurile activității pe mal mulți ani a gospodăriei noastre. De la an la an recoltele obținute au lost tpt mai bogate. Acest lucru se datorește, desigur, experienței dobîndite de colectiviști, ccrre se străduiesc să muncească pămîntul mai bine, să-și însușească și șă aplice în practică agrotehnica înaintată.In același timp, colectiviștii primesc un sprijin prețios din partea harnicilor mecanizatori, repartizați pe lingă gospodărie de către S.M.T. Cobadin. Cele două brigăzi de tractoare permanente din gospodăria noastră au iost înzestrate continuu cu tot mai multe mașini și agregate. îh prezent, inventarul lor cuprinde ; 18 tractoare, tot atîtea semănători, 16 combine de recoltat păioase etc. în fiecare an, pe măsura dotării celor două brigăzi de tractoare cu noi mașini agricole, au crescut volumul lucrărilor executate mecanizat, și bineînțeles, producțiile la hectar. în anul 1959, cînd numai o parte din lucrările agricole de bază au fest executate mecanizat, am obținut în medie 1.321 kg grîu și 2.424 kg porumb la ha. Anul trecut, însă, toate lucrările de bază au fpst iăcutp cu mijloace mecanice. Rezultatul : 1.800 kg grîu și 3.540 kg porumb boabe la ha.Executarea la timp și în eondiții bune a lucrărilor agricole depinde intr-o mare măsură de buna organizare a muncii în gospodărie, de ielul cum colectiviștii și mecanizatorii știu să lucreze împreună. In ultimii ani s-a stabilit o legătură strînsă între consiliul de conducere al gospodăriei și brigăzile de tractoare, pe de o parte, și între acestea și brigăzile de cîmp, pe de altă parte. în calitate de membru al consiliului de conducere, Ion Velicu, șeful brigăzii a II-a de tractoare, ia direct parte la dezbaterea problemelor importante ale gospodăriei. Prin el mecanizatorii primesc apoi sarcinile ce le revin. Brigada de tractoare acționează ca un colectiv bine închegat ; muncind împreună de multă vreme, mecanizatorii șe ajutq unii pe alții, au reușit să-și cunoască bine Agregatele, șă realizeze în iiecare campanie un ritm înalt de lucru.De regulă, la noi o brigadă de tractoare lucrează în permanență cu două brigăzi de cîmp. Mecanizatorii îi cunosc bine pe cîmp. Aceasta face ca folosite din plin.Anul acesta condițiilepania de primăvară. Șe impuneau măsuri hotărîte. Consiliul de conducere a organizat o ședință comună

cu tractoriștii pentru a stabili ce trebuie făcut în vederea executării la timp a lucrărilor. S-a întocmit un plan amănunțit care prevedea sarcinile concrete ce reveneau brigăzilor de cîmp și celor de tractoare. încă înainte de începerea lucrărilor, mecanizatorii terminaseră toate pregătirile pînă la ultimul amănunt : aprovizionarea cu carburanți și lubrifianți, piese de schimb pentru eventuale reparații. Pentru a-1 ajuta pe tractoriști, am organizat un schimb de lucru format din 10 colectiviști care au pregătire de mecanizatori, în acest fel am putut folosi din plin tractoarele și agregatele.La lucrările agricole mecanizatorii, mînuind

colectiviștii din brigăzile de toate forțele existente să ■ fieclimaterice au întîrziat çam-

IN VITRIHE LIBRĂRIILOR
Bucureștii în litera

tură. Texte alese și ilustrații. Editura pentru literatură, 784 pagini — 34,30 lei (cartonat).
M. BENIUC : întoarcerea — piesă în șapte tablouri. Editura pentru literatură, 88 pagini — 2,20 lei.

din această primăvară cu pricepere mașinile și agregatele, au reușit să reducă timpii morți ia încărcarea semănătorilor, la cuplat, decuplat și intere la capul lotului. întîrzierea din cauza timpului nefavorabil a fost recuperată cîteva zile. Lucrările fost făcute la timp și bună calitate.Gospodăria noastră și-a propus ca în acest an obțină cite 5.000 kg porumb boabe la ha de pe o suprafață de 440 ha. Mecanizatorii ne sprijină cu însuflețire pentru a obține p recoltă cît mai bogată. în toamnă ei au arat acest lot la 32—35 cm adîncime și au încorporat mecanic îngrășăminte chimice. în primăvară, pămîntul a fost arat din neu și dat cu grapa (reglabilă, iar apoi cu polidiscul. Odată cu semănatul porumbului, au fost încorporate în sol cite 80 kg îngrășăminte chimice la ha iar apoi terenul a fost făvălugit. porumbul a răsărit frumos. întregul lot a fost prășit mecanic, în aceste zile se execută prașila manuală.De curînd, tot cu ajutorul mecanizatorilor noștri, am executat mecanic împrăștierea de ierbicide pe loturile cultivate cu grîu.La lucrările efectuate pînă acum s-au aflat mereu în frunte tractoriștii Bafane Constantin, Nipolae Constantin, Vasile Velicu ș.a., care an reușit să facă și însemnate economii de carburanți și lubrifianți. Numai pe lunile martie și aprilie brigada II-a a economisit peste 3.000 litri motorină.

E. CAMILAR : Pămîntul zim
brului — schițe și povestiri. Colecția „Cartea ostașului“, E- ditura militară, 160 3 lei. pagini

de196 seară, pagini. ȚIC : VîntulEditura tineretului, — 4,35 lei.
N. ȘCEDRIN : Opere — Editura pentru literatură universală, 680 pagini — 23(pînzat).
MESTERHÄZI LAJOS : La 

țiva pași de graniță roman. Editura tineretului, pagini — 6,50 lei,
IRVING

ții.universală, 520 pagini, — 12,20 lei.

vol. 6lei
cî-384

STONE : Bucuria vie-Editura pentru literatură

EMUJRLA SABRI, președintele G,A.C. ; GHER
GHINA MANOLIU, colectivistă; OCTAVIAN 
SPINU, ing. zootehnic ; DUMITRU SATMARICI, 
secretarul comitetului comunal de partid ; AN
TON AREMIA, tractorist ; BADIM RAȘIM, bri
gadier zootehnic, din postul de .corespondenți 
voluntari ai „Scînteii“ — comuna Cobadin, re
giunea Dobrogea.

Articole de ștrand
Întreprinderile de tricotaje pregă

tesc numeroase articole de sezon 
pentru litoral. Colectivul Fabricii de 
confecții și tricptaje-București va 
realiza peste 20.000 costume de baie 
din fire sintetice supraelastice. De 
asemenea, întreprinderea „Tricoul 
roșu" din Sibiu pregătește costume 
de baie imprimate, din fire de bum
bac, în modele variate. Incepînd cu 
luna viitoare aceste produse vor fi 
livrate unităților comerciale.

tn industria cauciucului șe fabrică 
sandalele tip „litoral’’ din material 
plastie.

SÏÎKÎ CULTURALE
A

FESTIVALUL DE TEATRU
„I. L. CARAGIALE“ „F LOR

NIKOLAI POGODIN

)

se acoi-
și cultu- partid în

raional de 
Piatra- 

a adoptat 
care sădi». ÄciwitaAsÄ dß țmrtM.

BUCUREȘTI.In prezent, la Comitetul orășenesc de partid Rupurești are loc instruirea și seminarizarea secretarilor comitetelor raionalede partid. La instructaj mai parti- ■ cipă tovarăși din conducerea organizațiilor de masă, precum și întreg aparatul comitetului orășenesc de partid.Membrii biroului comitetului o- rășenesc de partid au ținut expuneri și conduc dezbaterile în cadrul semiiiaiiilor. Printre expunerile prezentate au fost și cele pe te- meje ; „Stilul și metodele de muncă ale comitetelor raionale. Activul de partid, - sprijin în munca comitetelor raionale de partid", „Organizarea și controlul îndeplinirii ho- tărîrilor partidului și guvernului", „Conducereg ele cătxe organele și organizațiile de partid a organizațiilor U.T.M. și a celorlalte organizații de masă“, „Organizarea întrecerii socialiste în întreprinderile din Capitală pentru obținerea unor produse de calitate superioară“, „Sarcinile trasate de Congresul al IlLlea al P.M-R- în domeniul muncii ideologice, Activitatea comite- muna PIppu în obținerea de pro- telor raionale privind propaganda, ducții mari de porumb. (5044 kg

agitația, munca politică raid de masă, munca de școli" ș.a.în cadrul instructajului dă o atenție deosebită extinderiiexperienței înaintate a organizațiilor de partid în munca politică și organizatorică, în conducerea e- conomiei și culturii. în legătură cu aceasta, mai mulți primi-secretari ai comitetelor raionale ele pqrtid au prezentat referate.. Jjisțructcțjul durează 6 zile.
GALAȚI. (coresp, „Scînteii"). Pentru a veto în sprijinul gospodăriilor colective nou înființate, Comitetul regional de partid Galați, prin secția de propagandă și agitație, a editat în ultima vreme un număr de 20 de broșuri și foi volante care redau experiența înaintată a unor G.A.C. și G.A.S. fruntașe. Materialele înțățișează experiența G.A.C. „Drum nou,“ din co-

porumb boabe la ha de pe 640 ha teren neirigat), a gospodăriei colective „Tractorul Roșu“ din comuna Mărtinești, care a obținut 2.600 kg grîu la ha de pe o suprafață de 200 ha. De .asemenea este înfățișată experiența G.A.C. „11 Iunie“ din comuna Pechea în creșterea porcilor, a G-A..C. din comuna Valea Cînepei în creșterea păsărilor.Broșurile și foile volante au fost editate într-un tiraj total de 60.000 exemplare.
PIATRA NEAMȚ, (coresp. „Scîn

teii“). Recent, biroul Comitetului raio
nal de partid Piatra Neamț a analizat 
felul cum se ocupă comitetul executiv 
al sfatului popular raional și comitete
le executive ale 
comunale 
ultimii ani 
din satele 
vor mai fi
In electrificarea satelor sînt

staturilor populare 
de electrificarea satelor. în 
au fost electrificate peste 40 
raionului, iar pînă în 1965 

electrificate încă 50 de sate, 
antrenați

deputății sfaturi
lor populare, co
mitetele de ce
tățeni etc.

Biroul Comite
tului 
partid 
Neamț 
măsuri
ducă la intensifi

carea ritmului lucrărilor de electrificare.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — Faza regională a celui de-al IlI-lea Festival bienal de teatru „I. L. Ca- ragiale“, care a avut loc duminică în sala căminului cultural din Dol- hești, a cuprins echipe de teatru, recitatori și cititori artistici din orașul Suceava și din raionul Fălticeni.Printre concurenți se afla și echipa de teatru a căminului cultural din Dolhasca, laureată a celui de-al II-lea Festival bienal de teatru. Artiștii din Dolhasca nu și-au dezmințit renumele cîștigat. Ei au obținut calificarea pentru faza interregională. Merită a fi relevat și spectacolul prezentat de muncitorii texti- liști de la Filatura de in și cînepă din Fălticeni. ’
TG. MUB.FȘ (coresp. „Scînteii"). 1 Comitetul de partid al întreprinde- J rii forestiere Reghin desfășoară o < muncă susținută în vederea infor- < mării politice a muncitorilor. în a- J ceșt scop, din rîndul membrilor de , partid au fost selecționați confe- < rențiarii cei mai pregătiți, care au ’ primit sarcina de a prezenta săp- < tămînal -informări politice în dife- < rite locuri de muncă din • pădure. JMembrii comitetului de partid, 1 cu ocazia deplasărilor, îi ajută pe J conferențiari în elaborarea temati- < cii informărilor, în clarificarea < unor probleme etc. în ultimul timp, J în fața mai multor șute de tăietori i de lemne, fasonatori, funiculariști, J sortatori din parchetele Șecuieu, ' Ișțic.eu Mare, Fătăciunița, ßradu, J Meșterița etc. au vorbit tovarășii < Emil Gliga, Ludovic Kulak, Mihai J Moroz, Lörincz Emeric, Dumitru < Iacob, Dumitru Matei. *

A 7-A PREMIERA A STAGIUNII
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Pc scena Teatrului național din Cra
iova, ieri după-amiază a fost pre
zentată în premieră comedia „A 12-a 
noapte* de W. Shakespeare, în 
regia Georgetei Tomescu. Scenogra
fia — Viorel Penișoară Stegaru. Este 
a 7-a premieră a teatrului în actuala 
stagiune.

UN NOU CINEMATOGRAFORADEA (coresp. „Scînteii"). — La Oradea a fost dat în folosință douI cinematograf cu ecran lat „Crișana" care are o capacitate de 450 locuri.

La fabrica de ciment „Stînca“ din Brăila se lucrează cu însuflețire. Morarii, Muncitorii de la concasoare, cuptorarii se întrec pentru a obține produse tot mai multe și de bună calitate. Pe primele două decade ale lunii mai au fost date peste plan 660 tone de ciment.Și totuși, în nici una din primele 4 luni ale acestui an, fabrica „Ștînca“ nu și-a realizat integral plantil de producție. „Au fost cauze obiective“ — susțin conducătorii a- cestei unități. La o analiză mai adîncă însă, multe din motivele invocate nu stau în picioare. Ce se constată aici ?în primul rînd, nu există o preocupare gospodărească pentru a- provizionarea fabricii cu materie primă calcar și argilă. E drept, djn toamna trecută încă, fabrica și-a asigurat un stoc de argilă de vreo 9.000 tone, dar nu în depozitul fabricii, ci îp cariera de pește Dunăre. S-a socotit că apele nu vor veni prea mari și argila va fi ușor transportată de cite ori va fi nevoie, Or, în primăvara aceasta apele au inundat cariera și acum fabrica duce lipsă de argilă. Nici materia primă adusă în fabrică nu a fost depozitată cu grijă. Ploile care au căzut în primăvara aceasta au sporit umiditatea argilei și calcarului, îngreunîpd astfel munca la ușcătoare și provocînd perturbații în fluxul tehnologic,O altă cauză care nici pe departe nu este „obiectivă": slaba preocupare pentru ridicarea calificării muncitorilor. în afară de un curs de ridicare a calificării, la care-participă doar 70 de muncitori (în treacăt fie zis, cursul a început abia în luna aprilie) altceva nu s-a mai făcut. Așa se explică faptul că supravegherea și întreținerea mașinilor lasă de dorit.

tat să redea imaginea bogată a vie|îi, 
de a puna în toată acuitatea lor pro
blemele ridicate de autor în dezbatere, 
întreaga desfășurare a spectacolului, 
adusă aproape în mijlocul publicului, 
— prin ingenioasa și inspirata sceno
grafie a Elenei Simirad-Munjeanu — 
devine astfel o problemă comună, un 
colocviu înfre scenă și sală, Odată 
captat întregul interes al publicului, 
spectacolul e urmărit cu atenție și par
ticipare, dar unepri și cu o ușoară ne
dumerire. Aceasta provine dinfr-o anu
mită greșeală de dozaj în stabilirea re
lațiilor dinfre personaje. Astfel, puter
nicului caracter a| Serafimei, realizat 
de Ileana Tarnavski, nu i se opun, 
așa cum așțepfam

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

Titlul piesei este o metaforă pe care 
Nikolai Pogodin o folosește pentru a 
caracteriza pe oamenii ce construiesc 
comunismul, El sugerează o imagine 
poetică, cum plină de poezie este însăși 
măreața epocă ce o trăim, cum plin 
de poezie și patos este crîmpeiul de 
viață surprins de scriitorul care a dat 
literaturii dramatice cunoscuta trilogie 
despre Lenin.

Așa cum mărturisește el însuși, un
deva, nu poți să dezbați probleme și 
aspecte din realitate, nu te poți adre
sa spectatorului fără ca mai întîi să 
fi izbutit să înfățișezi oameni, să creezi 
caractere cu ajutorul cărora conflictul 
parcă se înfiripează singur.

„Flori vii" este, așa cum a dorit-o 
autorul, o piesă ce 
pornește de la ca
ractere, ai cărei 
eroi sînf oameni de 
azi, făuritori ai unei 
lumi fără prece
dent, fără model. Ei 
pășesc în avan
gardă și crezul lor 
model și călăuză. Acest crez le-a fost 
dat de partidul lui Lenin, al cărui spi
rit trăiește în fiecare din ei. Acestui 
spirit i se daforește și ideea — ce de
vine firul conducător al piesei lui Po
godin — că brigada comunistă de 
muncă este o forță educa.fivă, este o 
pildă de urmat pentru constructorii 
lumii noi.

Ideile cu care autorul și-a jalonat 
lucrarea dramatică au fost cu grijă și 
profunzime urmărite și de regizorul 
Teatrului de stal din Brașov, Ion Si
mionescu. El a înțeles că existența bri
găzii de muncă comunistă este de o 
mare însemnătate pentru climatul vie
ții sociale, dar în același timp, că pro
cesul ei de devenire are loc, de fapt, 
în condițiile luptei cu rămășițele ve
chiului din conștiințe. Așadar și ideea 
regizorului a fost de a urmări judi
cioasa conturare șl confruntare a ca
racterelor.

Desigur, ca regizor, nu întotdeauna 
ește de ajuns să știi bine ce ai de făcut. 
Trebuie, pe de o parte, să te faci în
țeles și de către colectivul cu care lu
crezi, să-l transmiți ideile, concepția 
ta, iar pe de altă parte, să găsești 
omul potrivit în rolul potrivit. Ceea 
ce este fără îndoială un lucru destul 
de anevoios, mai ales în cazul unei 
piese ca aceasta, care cere, cel puțin 
pentru cîteva roluri, actori cu o mare 
capacitate de a 
eroi cu trăsături 
subtile.

Realizarea lui 
meritul de a fi sugerat amploarea con
flictului dramatic al piesei, de a fi cău-

Pe scena Teatrului de Stat 
din Brașov

nu i
și era și firesc, ca
ractere cri mult mai 
puternice, capabile 
să- anihileze, influ
ența ei nefastă, ca
ractere pe care au
torul |p-a, .construit 
cu măiestrie în tex
tul său. Și, aceasta
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se întâmplă, mai ales, çleoaré'cs.lon Si- 
minie în Nikolai, deși a redai çu ta
lent trăsăturile romantice ale .persona
jului, n-a transmis totodată și acea lu
ciditate și clarviziune, acea forță com
bativă atît de specifică eroulpi pe ca- 
re-l avea de întruchipat, Pe de alfă 
parte, Stela Popescu-Puican. depunînd 
zel și fantezie în portretizarea drama
ticului personaj Alocika. s-a păstrat 
poate prea mult pe planul redării ei 
prin culoare, scăpînd aspectele mai 
subtile, mai profunde ale aceșțgi struc
turi contradictorii, complicate (o fînără 
cu înclinații spre o viață ușoară, nu 
lipsită însă pînă la urmă de P con
știință civică și de dorința de îndrep
tare).

Dar spectacolul este condus de 
gizor către concluziile firești, cerute 
piesa Iul Pogodin, mai ales prin 
minarea unor momenfe-cheie, cum 
fi cel al discuției lui Nikolai cu Lenin, 
moment dificil și care pe scena de la 
Brașov a -fost sugestiv realizat.

în rolul lui Lenin apare actorul Vir
gil t-ăfu a cărui realizare merită releva
tă. Se remarcă de asemenea Dan Pui- 
can în Seva. Avînd predilecție pentru 
o intonație nefirească în rostirea repli
cilor, Ștefan Alexandrescu a răpit per
sonajului său, Rodin, posibilitatea de 
a fi cunoscut de spectatori și prin pro
blemele lui mai adînci, prin trămînta- 
rea sa.

De la spectacolul Teatrului din Bra
șov cu piesa „Flori vii“, pleci cu sen
timentul că realizatorii spectacolului 
s-au străduit să se ridice, plini de răs
pundere, la nivelul ei.MIRCEA ALEXANDRESCU

do viață le esta și

re
de
In-
ar

APARATE
ȘI MATERIALE DIDACTICE 

PENTRU STUDENȚI
în ultimul timp Institutul de Medicină 

și Farmacie din Tg. Mureș a fost în
zestrat cu noi aparate și mate
riale didactice. Dintre acestea fac 
parte un microscop electronic, o insta
lație de chirurgie cardio-vasculară, un 
laborator cu utilajul necesar pentru fo
losirea izotopilor radioactivi în sco
puri diagnostice și terapeutice. De a- 
semenea, s-a construit un amfiteatru 
cu instalații de proiecție și de 
televiziune care permit urmărirea ope
rațiilor.

un trimestru în care nu fuseseră reali-și tovarășii din Di-ca-

«♦«i

BU- 
19,30). 
(orele

DE COMEDIE : CELEBRUL 
19,30).

MUNCITORESC C.F.R.- 
HOȚII ȘI VARDIȘTH —

17; 
Floreasca (J7; 

17; 19; 21).
DOUA IUBIRI : "Muncă’ (16; 
CAVALERII TEUTONI am- 
Popular (16; 19,30). POST
Moșilor (16; 18,15; 20,30), A- 

cinemascop : M. 
19,30; 21,30). MAI

CINEMATOGRAFE ; 
TOMIC ; Patria (9; 11; 
21,15), București (9; 11; 
Gh. Doja (10; 12; 15,30; 
Alex, Sahia (9; 11; 13; 
grădină 20,15), Grădina 
Stadjopul Ciulești (20,30), 
namo (29,15), Stadionul Republicii 
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER ; 
blica (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 - grădină 
înfrățirea între popoare (10,30;

SATIRIC MUZICAL „C.

La fabrica de ciment 
„Stînca“ Braiia

Tot slabei calificări i se datoreș- te și întîrzierea reparațiilor din timpul iernii la mașini. Trebuie adăugat și faptul că nu a existat o planificare judicioasă a reparațiilor și nici grija cuvenită pentru aprovizionarea la timp cu piesele de schimb necesare.Toate aceste lipsuri au făcut ca în primele 4 luni ale anului planul producției marfă să nu fie realizat, iar prețul de cost al tonei de ciment să crească cu aproape 100 lei peste cel planificat. Era de așteptat ça, într-o asemenea situație, organizația de partid să analizeze cauzele care frînează îndeplinirea planului de producție și măsurile care șe impun. Lucrul acesta nu s-a făcut, jar munca politică în fabrică este și ea slabă ; comitetul sindicatului n-a fost îndrumat suficient pentru a atrage un număr çît mai mare de muncitori în întrecerea socialistă.Trebuie spus că organizația de partid din această fabrică a primit prea puțin ajutor din partea Comitetului orășenesc de partid Brăila. Situația din întreprindere a fost a- nalizată de către biroul comitetului orășenesc de partid, dar abia în luna aprilie — după indicii de plan zațl.Ay trebui ça recția industriei de siliçat din drul ministerului de resort să aibă mai mult în atenție situația djn a- ceaștă fabrică și șă-i. acorde sprijinul cuvenit. E drept, vin în această fabrică diferite comisii din partea Direcției, analizează, promit., dar atît nu e suficient. Fabrica de ciment „Stînca'' trebuie ajutată în mod substanțial pentru a-și realiza sarcinile de plan.
GH. BALTA 

coresp. „Scînteii“

în mod complex 
de bogate și de

Ion Simionescu are

T1EATR1E • (ggoDOgaa ^7e7ey/z/t/^e
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE ; OEDIP — (orele 19,30).
TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 

CASA CU TREI FETE — (orele 19,30).
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA

GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : FII
CELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : antoniu și Cleopatra — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : SCANDA
LOASA LEGĂTURA DINTRE DOMNUL 
KETTLÊE ȘI DOAMNA MOON — (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
LANDRA“ : MAMOURET : (orele 
(Sala studio) : CRED ÏN TINE — 
19,30).

TEATRUL
702 — (orele

TEATRUL
CIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20), (Sala Victoriei 174) : 
CONCERT IN RE... HAZLIU - (orele 20).

PRINDERl, Din cuprins : Telejurnalul 
săptămînii. Cu aparatul de filmat ia 
Șantierul naval Galați. Vești de la prie
teni. Cărți noi apărute în Editura poli
tică și Editura tehnică. Din creația cer
cului literar al Uzinelor de tablă sub- 
țire-Galați. Recital vocal-instrumental. 
19,09 - EMISIUNEA PENTRU SATE.

PLQIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — Printr-o bună îngrijire a locomotivelor și prin remorcarea treburilor cu tonaj sporit, mjectivul depoului de locomotive C.F.R. Ploiești a economisit, de la începutul anului și
pînă acum, 3.908 tone combustibil convențional. Volumul total al economiilor realizate pește plan prin reducerea prețului de cost se ridică la aproape l.ȘOO.OOO lei, în secția de covoare plușate a Uzinelor textile „Cisnădle", Țesătoa- 

rea Victoria Sclava» «1 Eugenia Dîrjan, controloare de calitate, verificînd 
calitatea unor covoare. (Foto : K. Costin)

POMPIERUL A- 
13; 15; 17; 19,15; 

13; 15; 17; 19; 21), 
17,39; 19,39; 21,30), 
15; 17; 19; 21 — 
Progresul (21,30), 

”, Stadionul Di- 
........ (20,15), 

Repu- 
Pavel 
20,45), 

______ ...... ........ .13,301 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 18,30; 20,30 - grădină 20), Gră
dina 13 Septembrie (20,15), ÎNȚOARCE-TE; 
M,agheru (19,15; 12; 15; 17; 19; 21), I, C, 
Frimu (10; 12; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30)..... — CHEMAREA
MARII DE GHEATA : V. Aleesandrl (15; 
17; 19; 21), Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă Ia orele 14, după- 
amiază 16; 18,30; 20,30), Unirea (16; 18). 
OMUL AMFIBIE rulează la cinematogra
fele Maxim Gorki (9.45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Arta (16,30; 18,15; 20,30), 16 Fe
bruarie (16; 18; 20), ȘOFERII IADULUI :

Central (9,45; 12; 14,15 16,39; 18,45; 21), 
1 Mai (9,45; 12; 14,15; 16,39; 18,45; 21), Dru
mul Serii (14,30; 16.45; 19; 21,15). DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SECUND ; Victo
ria (19; 12; 15; 17; 19; 21). FILME DOCU
MENTARE : rulează la cinematograful 
Timpuri Noi în continuare de la orele 
19 pînă la orele 21. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU C'OPII : 13 Septembrie (orele
10 și orele 11). EL HAKIM : 13 Septem
brie (12,15; 14,30; 15,45; 19; 21,15), PACE 
NOULUI VENIT : Tineretului (16; 18,15; 
20,30). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele 
serii : Cultural (16; 19,15), CINE-I de 
VINA ?: rulează la cinematograful Alex. 
Popov în continuare de la orele 9.30 
pînă la orele 21, LUNGA NOAPTE A 
LUI ’43: 8 Martie (15; 17,05; 19,10 - gră
dină 20,30), N, Bălceseu (16; 18,15; 20,30). 
CINTECUL ÎNTRERUPT : Grivița (16; 
18; 20). TOT AURUL DIN LUME rulează 
la cinematograful C-tin Davjd (15,30; 18; 
20,30). POVESTE SENTIMENTALĂ ru
lează la cinematografele V- Roaită (10; 
12,15; 14,30; 16,46; 19; 21 — grădină 20,30), 
23 August (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19 — 
grădină 20,30), Volga (15; 17; 19; 21), 
G. C’oșbuc (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). ANII 
FECIORIEI .’ Flacăra (15; 17; 19; 21),
Donça Simo (16; 18; 20), “
19; 21), 39 Decembrie (15; r_,.
ÎNOTĂTORII ; T. Vladlmirescu (16; 18; 
20). INTRE-------  ---------- ”
18,15; 20,30). 
bele serii ; 
RESTANT ;
PARTAMENTUL - 
Emineseu (15; 17,15;
TARE CA URAGANUL : Ilie Pintilie (15; 
17; 19; 21), Luceafărul (15; 17; 19 — gră
dină 20,30) CARMEN DE LA RONDA : 
8 Mai (15; 17; 19; 21), Grădina Ilie Pinti
lie (20). CASA SURPRIZELOR : G. Baco- 
via (16; 18; 20). IUBIRE ÎNCĂTUȘATĂ 
rulează la cinematograful Olga Bancic 
(15,30; 18). PROFESIUNEA DOAMNEI 
WARREN rulează la cinematograful Au
rel Vla.ieu (15; 17; 19; 21). GARDIANUL 

■ rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18; 20). ULTIMUL MEU TANGO : 
Grădina Moșilor (20,15). ENRICO CA
RUSO : Grădina Unirea (orele 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 - EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN INTRE-

RADIO, miercuri 30 mai « Valsuri in
terpretate la acordeon - orele 9,10 —
I o Teatru : „Justin»“ de Hella Vuoli- 
joki — orele 10,08 — Ie Muzică ușoară 
de compozitori lomîni — orele 12.12 —
II » Muzică populară romînească — orele
14,00 — I Fragmente din opera „Coi 
patru bădărani“ de Wolf Ferrari — orele 
15,00 — II o Cîntă corul de copii al clu
bului Invățămînt — orele 17.30 — I o 
Lucrări simfonice ale compozitorilor ro
mîni — orele 18,05 — II o Scriitori Ia
microfon — orele 19,00 — I ® Studenți 
interpreți la microfon — orele 19.00 — 
II o Simfonia nr. 97 de Haydn — orele 
19.15 — I « Arii din opere orele 19,40
— II o Cîntă corul căminului cultural 
din găiiște -- orele 20.15 — I o Tribuna 
radio — orele 20,30 — II » Program de 
cînțece și dansuri , românești — orele 
21,30 — I o Interpreți de muzică ușoară
— orele 21,35 --Ho pagini din muzica 
contemporană orele 22,90 — II s Simfo
nia a H-a de George Enescu — orele 
23,00 I.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mai, 1 și 2 iunie : Vremea ușor insta
bilă, eu cer schimbător, Vor cădea ploi 
sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice mai ales după-amiaza. 
Vîntul slab va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade.



Nr. 5544 SCÎSTEIA Pag. 3ÄOT lărgită >în zilele de 28 și 29 mai a.c. au avut loc la Casa de cultură a studenților din București lucrările plenarei lărgite a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor,La lucrările plenarei au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, primii secretari și secretarii cu probleme de propagandă și agitație ai comitetelor regionale U.T.M., șefii comisiilor „Tineret sătesc" de pe lingă comitetele regionale U.T.M., primi-secretari și secretari cu probleme economice ai comitetelor raionale U.T.M., secretari ai unor organizații de bază U.T.M. din G.A.S., S.M.T., G.A.C. și unele școli agricole, redactorii șefi ai publicațiilor de tineret și copii.La lucrările plenarei au participat : tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R,, activiști ai C.C, al P.M.R., reprezentanți ai Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii de Cultură Fizică și Sport, Consiliului

r U.C. aî U.T.M.Superior al Agriculturii și Ministerului învățămîntului și Culturii.La primul punct ai ordinei de zi plenara a dezbătut raportul cu privire la sarcinile ce revin ■ organizațiilor Uniunii Tineretului Muncitor din hotărîrile plenarei C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale,în înçheierea discuțiilor la primul punct al ordinei de zi a luat cuvîn- tul tovarășul Nicolae Ceaușeșcu.La al doilea punct al ordinei de zi plenara a ascultat o informare cu privire la sarcinile organelor și organizațiilor U.T.M. în pregătirea și desfășurarea vacanței de vară a pionierilor, elevilor și studenților.în urma dezbaterilor, plenara a adoptat măsuri corespunzătoare în vederea mobilizării organelor și organizațiilor U.T.M., a întregului tineret la lupta pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.M.R. din aprilie a.c. și de sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale.

Zece ani de la apariția revistei „Flacăra“S-au împlinit zece ani de la apariția primului număr al revistei „Flacăra", săptămînal social-politic și literar-artistic bine cunoscut cititorilor din tara noastră. De-a lungul anilor, în paginile revistei s-a reflectat construcția socialistă, bogăția și diversitatea vieții noi din țara noastră, actualitatea din domeniul culturii, științei și artei, evenimentele de peste hotare. în ultima vreme, revista și-a îmbunătățit aspectul, a căpătat un caracter mai atractiv ; sînt apreciate de cititori și ilustrațiile, fotoreportajele, clișeele sugestive de peste hotare.O legătură tot mai strînșă cu actualitatea, o dezvăluire mai multi

laterală a muncii și vieții de toate zilele a constructorilor socialismului, o îmbogățire permanentă a tematicii, a ilustrațiilor, a varietății de forme în ce privește fotografia, instantaneul fotografic — iată preocupări centrale pentru colectivul redacțional.Cu prilejul împlinirii a zece ani de la apariția revistei, colectivul de redacție al ziarului „Scînteia" transmite colectivului redacțional și tehnic al „Flăcării", tuturor colaboratorilor ei, un cald salut tovărășesc și le urează noi succese în munca pentru satisfacerea cerințelor tot mai înalte ale cititorului de azi.Un schimb prețios de experiență, puternice impresii despre țara gazdă

TELEGRAME E X T E IR. INI E
Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri $1 plățile 

intre R. P. Romînă și R. P. Chineză pe anul 1962PEKIN 29 (Agerpres). — La 29 mai s-a. semnat la Pekin protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între R.P. Romînă și R.P. Chineză pe anul 1962.Tratativele comerciale dintre cele două, delegații au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Conform protocolului, R. P. Chineză va livra în R.P. Romînă laminate de oțel, fontă, mașini, bunuri de consum etc.R.P. Romînă va livra în R.P. Chi

neză tractoare, vagoane-cisterne, produse petroliere etc.Din partea romînă, protocolul a fost semnat de către D. Gheorghiu — ambasadorul R.P. Romîne în R.P. Chineză iar din partea chineză de către Ian Hua-lu, ministru adjunct al comerțului exterior al R. P. Chineze.La semnare au participat ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, E Tzi-cijuan, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe al R. P. Chineze, precum și membrii celor două delegații comerciale.
—-------  O» O-------------

S=a terminat construcția 
marelui canal de irigație 

din Stepa Flămîndă

Sosirea în Capitală 
a acad prof. I. G. PetrovskiLa invitația Universității din București, marți a sosit în Capitală acad. prof. I. G. Petrovski, rectorul Universității din Moscova.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de prof. univ. Jean Livescu, rectorul Universității din București, de academicieni, funcționari superiori din Ministerul învăță- mîntului și Culturii, cadre didactice din învățămîntul superior.Au fost de față I, K, Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Spectacolul 
dat de Ansamblul 

Igor Moiseev la IașiAnsamblul de stat de dansuri populare al Uniunii Sovietice condus de Igor Moiseev, artist al poporului al U.R.S.S., a prezentat marți seara un spectacol în sala teatrului de vară din localitate. Cei peste 2500 de spectatori au răsplătit cu vii și îndelungi aplauze măiestria artistică a dansatorilor sovietici,

Grupul școlar petrol-ehimie dat în folosință la Onești.
(Foto ! Gh. Vintilă)

Delegațiile celor 37 de țări străine participante la UNOR cea de-a Il-a Conferință profesională internațională a oamenilor muncii din textile, îmbrăcăminte și pielărie de la București au părăsit țara. înainte de plecare membri ai delegațiilor au împărtășit redactorului Agenției Romîne de Presă „Agerpres“, Gh. Brătescu, impresii din timpul lucrărilor conferinței și al vizitelor făcute în diverse orașe, uzine, unități agricole socialiste, instituții social-culturale, stațiuni balneo-climatice.Delegata argentiniană a Mișcării pentru unitate și coordonare sindicală, a declarat printre altele :Conferința a prilejuit un prețios schimb de experiență și a scos în relief, pe de o parte, condițiile de viață și de muncă ale muncitorilor din lumea capitalistă, care se înrăutățesc pe zi ce trece, și pe de altă parte, marile succese ale oamenilor muncii din lumea socialistă, care trăiesc un prezent luminos, fericit, în care toți muncesc pentru fericirea lor, pentru pace în întreaga lume. Rezoluțiile conferinței sînt pentru oamenii muncii din toate continentele un prețios program, care va întări și va da un și mai mare avînt luptei oamenilor muncii pentru satisfacerea revendicărilor lor politice și economice.Pentru noi, muncitorii din țările socialiste, a spus Neno Lalev, președinte al Sindicatului muncitorilor din industria ușoară și alimentară din R.P. Bulgaria, hotărîrile conferinței vor contribui la stimularea activității pentru obținerea unor succese și mai mari în construcția socialistă,Aceste succese vor constitui un exemplu însuflețitor. pentru muncitorii din țările capitaliste, arătîn- du-le concret ce poate aduce orîn- duirea noastră socială pentru oamenii muncii.Secretarul general al Federației muncitorilor din industria îmbrăcămintei și pielăriei din Italia, Anto
nio Molinari, a declarat :Cele văzute în timpul vizitei în țara dv. au depășit imaginația noastră. O impresie deosebită ne-a lăsat Bucureștiul, despre care se poate spune că este un oraș modern,

- --------- frumos, un oraș 
DECLARAȚIILE cu viață intensă.

REPREZENTANȚI SINDICAL! Consider de ase- 
DE PESTE HOTARE menea că dezvol-___  tarea unor regiuni ale Romîniei, și mă refer îndeosebi la litoralul Mării Negre, este într-adevăr revoluționară. Transformările se fac vi-zibile la tot pasul.Am avut de asemenea posibilitatea să constatăm că colectivizarea agriculturii înseamnă nu numai un progres material, ci și o ușurare a eforturilor pentru lucrătorii din a- gricultură.Ca sindicalist, a declarat Mouka- 

fih Mustapha, secretar general al ramurei industriei textile a Uniunii marocane de muncă, am observat cu satisfacție activitatea fructuoasă dusă în R.P. Romînă de sindicate și de stat pentru a crea muncitorilor condiții tot mai bune de lucru și de viață. Această grijă, mai ales pe plan social, este cu adevărat minunată. Am vizitat case de odihnă și alte instituții sociale și tni-am dat seama de importanța acordată acestora. Am avut posibilitatea să mă informez direct de la oamenii muncii cu care am venit în contact despre grija permanentă a sindicatelor de a-i trimite să-și petreacă concediile fie la munte, fie la mare, unde beneficiază de cele mai bune condiții de odihnă. Este eu adevărat impresionant să vezi cum țara dv. se industrializează și se dezvoltă cu repeziciune ; că în fiecare uzină, fabrică, gospodărie agricolă colectivă, pretutindeni se fac noi proiecte îndrăznețe !
B. D. Joshi, membru al comisiei de lucru a Congresului sindical pe întreaga Indie, a spus : Avînd posibilitatea să vizităm diferite regiuni ale țării, am fost impresionați de activitatea constructivă, de spiritul de devotament al întregului popor față do cauza socialismului, păcii și solidarității internaționale a clasei muncitoare. Plecăm plini de speranță că poporul romîn va desăvîrși foarte curînd construcția socialistă în țara sa. Aceasta încurajează eforturile noastre de a contribui la crearea bunăstării clasei muncitoare din țările noastre, la lupta împotriva imperialismului și a exploatării, la a- părarea păcii.

Cum s-au comportat cicliștii noștri Mondialele de fotbal

Turneul final

Congresul Partidului Comunist 
din Irlanda de nordBELFAST 29 (Agerpres). — La Belfast ș-a desfășurat Congresul al XI-lea al Partidului Comunist din Irlanda de nord.La Congres, H. Moore, secretar general al partidului, a prezentat raportul cu privire la activitatea și sarcinile Partidului Comunist din Irlanda de nord. Subliniind că forțele socialismului și păcii, precum și forțele mișcării de eliberare națională au în prezent un rol determinant în dezvoltarea omenirii, raportorul a arătat că acum există condiții reale pentru preîntîmpinarea războiului și triumful ideilor coexistenței pașnice.Referindu-se la problemele economice și politice interne, Moore a subliniat îndeosebi că aderarea Angliei la Piața comună va aduce un

Congresul Uniunii naționale 
a torțelor pounlarc din Maroc

mare prejudiciu economiei Irlandei de nord, care și fără de aceasta trece prințr-o profundă criză. El a îndemnat la unitatea de acțiune a tuturor forțelor care se pronunță împotriva, guvernului conservator, în vederea creării unui guvern progresist și a expus programul partidului care prevede apărarea intereselor maselor de oameni ai muncii.A luat apoi cuvîntul S. Menzies, membră a comitetului executiv al partidului, care a vorbit despre sarcinile partidului în domeniul luptei pentru satisfacerea nevoilor sociale.în timpul lucrărilor Congresului s-a dat citire mesajelor de salut a- dreșa.țe Congresului de către partidele frățești, printre care și Partidul Muncitoresc Romîn.Delegații la Congres au aprobat raportul politic al comitetului executiv și sarcinile partidului în lupta pentru revendicările sociale ale oamenilor muncii. Ei au aprobat, de asemenea, programul partidului.

------------ _ f TAȘKENT 29 (Agerpres). — 1 
( S-a terminat construcția marelui j 
( canal de irigație din Stepa Flă- ) f mîndă cu o lungime de 126 km. I 
( Canalul străbate regiuni de de- j 

șert din Uzbekistan, Kazakstan J 
f și Tadjikistan.
( Cu ajutorul noului canal vor fi) j- irigate 360.000 ha din Stepa Flă- ) f mîndă. Pe aceste suprafețe vor J [ putea fi obținute anual circa J 
[ 8.000.000 chintale de bumbac. j 
( Stepa Flămîndă este o vastă) 

regiune de deșert din Asia Cen-| 
( trală. In prezent, Uzbekistanul, ] 
( Kazahstanul și Tadjikistanul ) [ efectuează în comun lucrări în •! f vederea valorificării stepei.

I Cea mai adîncă sondă ] 
din lume

r 
[ 
I 
i

BAKU 29 (Agerpres). — In { 
Azerbaidjan se fac pregătiri pen- ) 
tru forarea unei sonde petroliere j 
cu o adîncime de 10 km. Aceasta j 
va fi cea mai adîncă sondă petro- ) 
lieră din lume. <Cînd dictatorul Salazar se autosărbătorește...LISABONA 29 (Agerpres). — Luni dictatorul Portugaliei, Salazar, a „sărbătorit" cea de-a 36-a aniversare a loviturii de stat prin care a fost instaurat regimul său. Corespondenții agențiilor de presă relatează că Lisabona, capitala țării, a- vea mai de grabă aspectul unui o- raș asediat decît al unui oraș în săr-» bătoare. De teama mîniei populare, autoritățile au luat măsuri except ționale.CASABLANCA 29 (Agerpres). — La 27 mai și-a încheiat lucrările la Casablanca cel de-al doilea Congres al Uniunii naționale a forțelor populare din Maroc la care au participat 1.400 de delegați, reprezentînd diferite pături ale populației marocane.Abdala Ibrahim, secretar general al acestei uniuni, a prezentat rapor- . tul principal. >.El a subliniat că Uniunea națională a forțelor populare este împotriva căii capitaliste de dezvoltare, care nu corespunde intereselor maselor populare. Numai socialjsmul, a declarat raportorul, va pune capăt dependenței, regresului social și economic al maselor.Referindu-se la relațiile internaționale, Ibrahim a declarat că Uniunea națională a forțelor populare din Maroc se .pronunță 'pentru neutralitate și neaderare la blocuri.

SPANIA

———O® O-------------

Muncitorii spanioli continuă 
cu fermitate mișcarea grevistăMADRID 29 (Agerpres). — Muncitorii greviști din Spania, hotărîți să lupte pînă la satisfacerea totală a revendicărilor lor, continuă greva în principalele orașe și regiuni industriale ale acestei țări.După cum relatează agențiile de presă, în Catalonia, Andaluzia, Barcelona, Oviedo, Bilbao și în alte provincii și orașe spaniole situația a rămas neschimbată. Industria mi

nieră, indpștria metalurgică, indus
tria textilă precum și o serie de alte 
ramuri ale economiei spaniole con
tinuă să rămînă paralizate ca ur
mare a grevei.. Corespondentul la Madrid al agșpți.ei' Frappe Presse relatează că autoritățile franchiste, în scopul de

a intimida pe greviști, au trecut la noi arestări. în ultimele 24 de ore, relatează același corespondent, poliția franchistă a efectuat la Barcelona și Madrid 28 de arestări în rîndul greviștilor. Se semnalează că în provincia Cordoba poliția a operat șapte noi arestări în rîndurile muncitorilor agricoli aflați în grevă.
La Barcelona a avut loc în fața 

catedralei o manifestație a munci
torilor greviști în semn de protest 
împotriva refuzului autorităților de 
a le satisface revendicările. Poliția 
a intervenit cu brutalitate rănind 
mai multe femei care, alături de 
bărbați, au participat în mare număr 
la această manifestație.

„A fost pus în mișcare 
un proces ireversibil“

Presa străină despre luptele muncitorești din Spania

De curînd s-a încheiat la Varșovia 
cea de-a XV-a edijie a „Cursei Păcii“, 
compefifie sportivă de mare popu
laritate în rîndul cicliștilor amatori din 
Europa. Și de data aceasta, tradifionala 
întrecere ciclistă a întrunit la start un 
mare număr de concurenji din țări eu
ropene și — pentru prima dată — din 
jări de pe continentul african. Rezulta
tele tehnice au fost publicate la timpul 
potrivit ; după cum se știe, victoria la 
individual și pe echipe a revenit ca și 
anul trecut cicliștilor Uniunii Sovietice. 
Cicliștii sovietici n-au lăsat nici o în
doială asupra victoriei lor finale... Ceea 
ce a surprins apoi este fenome
nala lor inițiativă — fot timpul, în 
toate etapele, sportivii sovietici fiind 
protagoniștii întrecerii. „Așa ceva a- 
răfa ziaristul francez J. Marchand — nu 
se înfîmplă în nici o competifie ciclistă 
de mare anvergură, și cu afît mai puțin 
în „Turul Franței“, în care „așii“ fac o 
cursă de așteptare“.

Cu justificat interes au urmărit „Cursa 
Păcii“ și iubitorii ciclismului din (ara 
noastră. Reprezentativa romînă, care a 
luat parte la foafe edifiile de pînă 
acum ale marii competiții sportive, se 
anun)a în acest an pretendentă la un 
loc fruntaș. Locul III în clasamentul pe 
echipe, în ediția de anul trecut, pre
cum și forma bună a selectionabililor 
— așa cel pujin afirmau specialiștii fe
derației — a generat optimism în jurul 
echipei reprezentative.

Cicliștii noștri însă, departe de a se 
fi comportat la nivelul posibilităților 
lor și al încrederii ce li s-a acordat, 
n-au reușit să iasă din anonimat, cu ex
cepția etapei a Vl-a (Karlovy Vary — 
Praga), cînd echipa R. P. Romîne s-a 
clasat pe primul loc.

E adevărat că privind clasamentele 
fiecărei etape și clasamentul general 
pe echipe se creează o impresie con
trara, Aceasta însă doar în aparentă, 
ia neputînd constitui un motiv de jus- 
ifipare a slabei pregătiri manifestate în 
ot timpul întrecerii. Căci despre ce fel 
!e comportare mulțumitoare poate fi 
!orba cînd echipa noastră nu s-a bazat 
lecîf pe aportul unui singur om — 
“abriel Moiçeanu (pe care l-au spri- 
init, dar numai alternativ, Ziegler și 
’ădulescu), cînd Cosma șt Dumitrescu, 
ocoliți oameni de bază, au adus 
m aporl șters, infim ? în ce-l privește

pe Șelaru, acesta n-a contat decît în 
primele etape.

Trebuie spus de la bun început că 
anul acesta, echipa tării noastre a avut 
toate șansele să ocupe un loc printre 
primele trei în clasamentul general. 
Era nevoie însă de o singură condiție : 
cei șase cicliști să facă fotul pentru o 
comportare de prestigiu, să formeze 
într-adevăr o echipă. N-a fost însă așa. 
Fără a pune aci în discuție criteriile care 
au stat la baza selecției reprezentativei 
pentru „Cursa Păcii“, vrem să arătăm 
că pentru noi, cei ce am văzut întreaga 
desfășurare a competiției, a apărut cît

ÎNSEMNĂRI
DIN „CURSA PĂCII"

se poate de clar lipsa de pregătire a 
cicliștilor noștri, tendința lor de a se 
menaja. Invocînd deseori diferite indis
poziții, ba uneori și teama de între
cere, majoritatea cicliștilor noștri luau 
startul emoționați, ca niște începători. 
Aproape nici urmă de inițiativă, de 
combativitate, de dîrzenie, de voință — 
deși altădată asemenea calități ei le 
demonstrau cu prisosință.

Deficitari în ce privește rezistența, 
cicliștii romîni — cu mici excepții — 
s-au mulțumit să pedaleze și să so
sească în pluton. Deși de la o etapă la 
alfa situația echipei rămînea aceeași, 
ei n-au trecut deciși la ofensivă 
pentru a ocupa un loc mai bun 
în clasament. Și aceasta în ciuda fap
tului că diferența de timp față de 
echipele clasate mai bine era foarte 
mică. Din păcate, spre o astfel de atitu
dine pasivă, de așteptare, au fost în
drumați special — ceea ce, firește, n-a 
îmbunătățit și nici nu putea îmbună
tăți pozițiile în clasament ale cicliștilor, 
a echipei. Sîntem întru totul de acord 
cu acei iubitori ai ciclismului a căror 
părere este că o echipă avînd la bază 
tineri cu mai puțină experiență, dar 
cu putere de luptă — ar fi reușit să 
aibă o comportare mai bună.

Caracterul cursei — lungimea etape
lor, profilul lor etc. — a fost cunoscut 
încă din vreme. Dar la antrenamentele

prealabile, ca și în 
verificare, specialiștii 
ținut cont de toate 
explică faptul că doar într-o singură 
probă (cea de contratimp individual), 
echipa noastră s-a văzut nevoită să 
cedeze multe locuri în clasament, da
torită comportării slabe a fiecăruia dintre 
alergători. Este de-a dreptul de neîn
țeles de ce acestei probe cicliste, atîf 
de des programată în marile întreceri 
internaționale, antrenorii noștri nu i-au 
acordat importanța corespunzătoare. 
Printre antrenorii noștri de ciclism circu
lă părerea că „probele de contratimp 
cer o pregătire prea intensă, iar avan
tajul în cursă este prea mic“. 
Este adevărat că se cere o bună pre
gătire ; dar avantajul pe care-l are 
înfr-o cursă ciclistul bine pregătit la 
contratimp nu este atît de neglijabil 
precum se zice ; echipa noastră a pier
dut 5 locuri în clasamentul general, ca 
să nu mai vorbim de locurile pierdute 
(cu zecile I) de fiecare din cei șase 
componenți

Federația 
să analizeze

concursurile de 
federației n-au 
acestea. Așa se

ai ei...
de specialitate va trebui 
comportarea fiecăruia din-

fre cicliștii care au făcut parte din 
echipa țării noastre și odată cu aceas
ta și manifestările de vedetism ale 
unor cicliști fruntași care se consi
deră „senatori de drept“ în lotul repre
zentativ.

Discuția pe marginea comportării ci- 
clișfilor noștri în „Cursa Păcii" va tre
bui să constituie pentru Federația de 
ciclism, pentru U.C.F.S., un prilej de 
analiză temeinică a întregii activități 
cicliste din țara noastră.

Cicliștii noștri sînt capabili să obțină 
rezultate mai bune în competițiile in
ternaționale. Ne-au dovedif-o și zilele 
trecute, în cursa Paris-Rouen-Paris,orga
nizată de ziarul „L'Humanité“. Toți cei 
patru membri ai echipei, și în primul 
rînd G. Moiceanu (care a confirmat 
astfel buna lui comportare din 
„Cursa Păcii“), au știu) să învingă nu 
numai duritatea traseului, ci și vremea 
foarte friguroasă (ploaia și vîntul pu
ternic). După cum se știe, echipa R. P. 
Romîne și G. Moiceanu au terminat 
victorioși această competiție la care au 
participat 92 de cicliști din 7 țări eu
ropene.

I. DUMITRIU

începe astăzi
Astăzi începe în Chile turneul final 

al celui de-al 7-lea campionat mondial 
de fotbal. Marele eveniment sportiv, care 
se desfășoară din 4 în 4 ani, este așteptat 
cu nerăbdare. Festivitatea de deschidere 
a competiției va avea loc la ora 15 pe 
stadionul Nacional din Santiago înaintea 
meciului Chile-Elveția. în același timp în 
orașele Arica, Vina del Mar și Rancagua 
se va da lovitura de începere în alte trei 
întîlniri ale primei etape.

în primele zile se dispută următoarele 
întilniri : astăzi : Uruguay—Columbia, 
Chile—Elveția, Brazilia—Mexic, Argen
tina—R, P. Bulgaria ; mîine : U.R.S.S.— 
Iugoslavia, R. F. Germană—Italia, Spa
nia—R. S. Cehoslovacă și R. P. Ungară— 
Anglia.

In eîteva rînduH
Cu prilejul unui concurs de atletism 

desfășurat la Malmae (Suedia), campio
nul olimpic de maraton. Bikilș Abehe 
(Etiopia) a parcurs într-o oră distanța de 
20,226 km (cea mai bună performanță: 
mondială). Acest rezultat nu poate fi 
însă omologat ca nou record mondial al 
orei, deoarece a fost obținut pe șosea’ 
și nu pe pistă, cum prevede regulamentul. 
Recordul lumii aparține din 1951 ceho
slovacului Zștopek cu 20,052 km.

*
Întîlnirea de scrimă dintre echipele 

R.P. Romîne și R.P. Polone, disputată 
timp de două zile în Sala sporturilor 
Floreasca din Capitală, a luat sfîrșit ieri 
seara cu un rezultat de egalitate : 2—2.

Victoria în ultimele două probe a fost 
repurtată de sportivii polonezi : la spadă 
cu 10—6, iar la sabie cu 9—7.

★
Astăzi la Ploiești, într-un meci re

stanță contînd pentru campionatul cșt. 
A de fotbal, echipa Petrolul va întîlni 
formația Jiul.

★
Duminică, pe apele lacului Snagov, în 

organizarea clubului sportiv Dinamo, vor 
avea loc întrecerile competiției de caiac- 
canoe pentru „Cupa Păcii". La întreceri 
au fost invitați să participe cei mai buni 
vîslași din țară.

(Agerpres)

in ultima vreme, în presa oc
cidentală au apărut numeroase ar
ticole consacrate puternicei miș
cări greviste ăin Spania, Cea mai 
mare parte dintre ele scot în evi
dență creșterea combativității 
proletariatului spaniol, loviturile 
puternice pe care lupta sa cura
joasă le dă regimului Franco. Re
dăm mai jos cîteva extrase din 
aceste articole.

A fost pus în mișcare un proces ireversibil — scrie săptămî- nalul italian „L'EUROPEO" sub semnătura lui Mino Monicelli ; și îndeosebi experiența din ultimei® zile a reanimat, a întărit, a dat noi spețanțe opoziției cțntifran- chiste, din toate păturile, din țoate mișcările, de toate tendințele. ...După 25 de ani de tăcere, acestea sînt primele scîrțîituri sinistre ale mașinii oficiale.Redeșteptarea părții celei mai evoluate și mai avansate a muncitorilor spanioli este un simptom important. O nouă fază începe în lupta împotriva regimului lui Franco. Pretutindeni există un val de simpatie față de greviști ; nu numai în străinătate, ci chiar în Spania.Am vizitat Bilbao. Aici grevele continuă masiv, numărul greviștilor este de 40.000, polițiștii și Garda Civilă în aceeași proporție. La periferia Bilbao încep marile fabrici : Basconia, Firestone, Spaniola, Guinea, Echevarria. La iabrica Echevarria sînt în grevă 5.000 de muncitori din 6.0Q0. Am reușit să aflu doar de cînd a început greva, care este salariul minim (36 pesetas'pe zi), cît cer mupeitorii pentru a relua lucrul (130 pesetas pe zi). Am mai aflat că în trei ani costul vieții la Bilbao a crescut cu 60 la sută. Din 1956 încoace, salariile sînt în. ghețate. între timp, întreprinderile (și băncile) au realizat cîștiguri fabuloase, vînzînd pe piața internă, la prețuri ridicate, produse de calitate inferioară obținute la preț mic datorită mîinii de lucru ieftine.Am stat de vorbă cu un conducător de la Guinea, firmă care fabrică cuptoare electrice. Muncitorii au intrat în grevă pe neașteptate săptgmîna trecută. Conducătorul 'este uimit și a- mărît. „La noi, salariul mediu este superior celui din alte fabrici. Și totuși a încetat lucrul ; și ceea ce contează și mai mult, a încetat lucrul în masă.

întîi

(Desen al pictorului spaniol ALBERTO)

De ce ? La baza acestei situații nu pot sta numai motive e- conomice ; trebuie să fie vorba de altceva". Desigur, este vorba de altceva : solidaritatea cu to_ vqrășii care sînt în grevă de săptămîni de zile, cu minerii asturienj care rezistă de 50 de zile ; și apoi este voința de a impune o rezistență autentică, de a rupe odată peniru totdeauna cu bătaia de joc a sindicatelor falangiste.Apoi am de vorbă greviștii,cu un grup de trei, apoi cu un grup de cinci sau șase. Cu toții lucrează în diferite fabrici Unul mi-a rare plata actuală : d® la 36 pesetas la 130. După părerea mea, 36 pesetas pe zi nu este o plată, ci o pomană. Dot nu luptăm numai pentru aceasta. Acest lucru a trecut pe al doilea plan. Acum luptăm pentru ca să se simtă că și noi trăim, pentru ca să fim respectați, pentru ca să înceapă și ei să se teamă- Noi trăim cu teamă de 25 de ani. Muncitorii din Astijria au început greva înaintea noastră. Așteptăm ca uimind exemplul nostru să înceapă greve și în alte părți din Spania".„în Asturia, regiune cu vechi tradiții revoluționare, și în regiunea bascilor, zeci de mii de mun. citori mineri se află de multe săptămîni în grevă — scrie ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU“. Această pentru salarii mai mari să corespundă creșterii tiginoase a prețurilor ; ea transformat de mult într-o luptă politică. Neliniște în rîndurile studenților din Barcelona, demonstrații ale femeilor la Ma

la Bilbao.dintre eispus : „Am cerut o majo- de trei sau de patru ori cît

lupte 
paic- 
ver- 
s-a

drid, discursuri agitatoare unor indivizi curajoși — simptomele neliniștii sociale și politice care zdruncină țara Regimul încearcă să se mențină prin mijloacele obișnuite. El anulează drepturile la libertate, existente oricum numai pe hîrtie, a- restează organizatorii, face apel la „bunăvoința“ muncitorilor.Totuși, guvernul de la Madrid îi tratează pe greviști cu destulă orudență, în comparație cu metodele cu care au fost înăbușite altădată greve mai mici. El este constrîns să fie prudent. Era modernă începe să pătrundă și dincolo de Firmei, în unele locuri chiar cu forța unei cascade“.Despre slăbirea considerabilă a poziției lui Franco vorbește și ziarul englez „THE GUARDIAN". „Nimeni nu poate profetiza care va ii viitorul imediat al Spaniei Este posibil ca grevele să se po tolească ; este posibil de aseme nea ca ele să ta amploare. Ceec ce este cert este că regimul lui Franco nu poate dura veșnic, și că aceste greve au arătat că po porul spaniol nu sprijină regimul"
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ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Crah la bursa din New York 
© Cea mai gravă prăbușire a acțiunilor din ultimele 
decenii ® „Reacție în lanț” la bursele din celelalte țări 

occidentale.

GENEVA 29 (Agerpres). — TASS : Ședința plenară din 29 mai a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care s-a desfășurat sub președinția reprezentantului R. P. Romîne, G. Macovescu, a fost consacrată examinării proiectului de declarație cu privire la interzicerea propagandei de’ război, prezentat de cei doi copreședinți ai Comitetului — reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A.Din însărcinarea guvernului sovietic reprezentantul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, primul vorbitor în ședința de marți, a făcut o declarație în care a arătat că, din cauza evenimentelor din lor din trecute tic s-a problema prevederilor care trebuie

-------- ----OsO-

ultima vreme, inclusiv a ce- ultimele zile, care nu pot fi cu vederea, guvernul sovie-. văzut nevoit să reconsidere

să fie cuprinse în Declarația cu privire la interzicerea propagandei de război, astfel încît acest document să devină un instrument util și eficient în lupta împotriva forțelor agresive care urzesc planuri de dezlănțuire a unui nou război.Corespunzător cu aceasta, din însărcinarea guvernului sovietic, delegația, sovietică a prezentat spre examinare Comitetului o serie de completări și modificări la proiectul de declarație. Reprezentantul U.R.S.S. a cerut ca textul acestei declarații să fie difuzat ca document oficial al comitetului.Declarația guvernului sovietic a stîrnit o reacție iritată din partea delegatului american.Luînd din nou cuvîntul, V. A. Zorin a arătat că guvernul sovieticConferința reprezentanților opiniei publice sovietice
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS : La 29 mai s-a deschis la Casa 

Sindicatelor din Moscova Conferința 
vietice pentru dezarmare generală șiScriitorul sovietic Alexandr Kor- neiciuk a prezentat raportul „Po

porul sovietic în lupta pentru pace, 
pentru dezarmare generală și totală".în timpurile noastre nu există o problemă mai stringentă decît problema păcii și războiului. Preîntîm- pinarea războiului a devenit problema principală a contemporaneității, a spus raportorul. Dezarmarea generală și totală sub un strict control internațional este calea radicală de preîntîmpinare a războiului.Izvorul pericolului unui război mondial termonuclear îl constituie imperialismul, a declarat Korneiciuk. El a arătat că guvernele puterilor imperialiste duc politica cursei înarmărilor.Au apus însă acele timpuri cînd imperialismul istoriei și putea să hotărască la bunul său plac dacă- să fie sau nu război, în timpurile noastre sistemul socialist iubitor de pace determină conținutul principal și direcția dezvoltării societății omenești. Socialismul propune omenirii unicul principiu rațional al relațiilor între state cu sisteme sociale diferite — principiul leninist al coexistenței pașnice.Pentru prima dată în ; istorie au apărut condițiile obiective de soluționare practică a sarcinilor stabilirii unei păci trainice de tr'arisfor-' mare a sa dintr-0 - pauza între'războaie, așa cum era înainte, ' într-o stare permanentă a relațiilor între popoare.în continuare raportorul a relevat că în timpul nostru un factor important al luptei, pentru pace, pentru preîntîmpinarea unei catastrofe .generale nucleare îl constituie mișcarea de eliberare națională. Oamenii sovietici, ‘solidari cu toate popoarele care luptă pentru liber

determina mersul

reprezentanților opiniei publice so- 
pace.tatea și independența lor, se bucură sincer de succesele mișcării naționale de eliberare și. sînt gata să-i acorde sprijin și ajutor deplin.Raportorul a vorbit pe larg pre contribuția uriașă pe care buie să o aducă la apărarea și solidarea păcii în Europa și în lumea întreagă, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, reglementarea pașnică a problemei germane.Opinia publică din toate țările este chemată, de asemenea, să lupte cu perseverență pentru lichidarea tuturor focarelor de conflicte militare nu numai în Europa dar și în orice parte a globului pămîntesc. Imperialiștii americani trebuie forțați, a declarat Korneiciuk, să înceteze amestecul în treburile interne ale țărilor Asiei de sud-est.Orice ar spune pesimiștii și scepticii, lupta pentru pace are de acum rezultate pozitive, a declarat scriitorul. Ea aduce o contribuție simțitoare la marea cauză a epocii noastre — preîntîmpinarea unui nou război.Totodată Alexandr Korneiciuk a arătat că unele cercuri ale opiniei publice din străinătate și-au slăbit în ultimul timp activitatea pentru apărarea păcii. Probabil că încă nu toți și-au dat seama că pentru a reține pe ațîțătorii la răkboi,’ ' sîmple dorinți sau simpatii penti/u ideile • păcii nu sînt suficiente. 'în încheierea raportului său, refe- rindu-se la caracterul agresiv al politicii S.U.A. și la afirmațiile maniacilor atomici, Korneiciuk și-a exprimat convingerea că poporul american va găsi în el destule forțe pentru a pune frîu cercurilor agresive și a obține promovarea politicii rezonabile de colaborare pașnică cu toate țările în interesul păcii.

des- tre- con-

consideră necesar să îmbunătățească proiectul de declarație și introduce în acest scop modificări concrete. Dar, reprezentantul Statelor Unite, respingînd anticipat orice posibilitate de îmbunătățire a textului de declarație, a declarat că nu vrea nici măcar să discute vreo modificare deși împotriva modificărilor propuse de guvernul sovietic nu pot ridica obiecțiuni cei care se pronunță cu adevărat împotriva propagandei de război, cei care vor să-i pună capăt nu în vorbe, ci în fapte.Au luat cuvîntul apoi delegații Italiei, Mexicului, Angliei, Bulgariei, Suediei, Poloniei, Canadei și Indiei.Luînd cuvîntul reprezentantul R. P. Romîne, George Macovescu, a declarat că completările propuse de Uniunea Sovietică sînt pe deplin justificate de către recentele evenimente care indică în mod precis care este problema căreia trebuie să i se acorde cea mai mare grijă.Incitarea și chemarea la un război nuclear preventiv care însoțesc ultimele acte militare ale Statelor Unite arată că pentru a fi eficace, declarația trebuie să includă interzicerea unor asemenea apeluri.în același timp — a spus vorbitorul — declarațiile revanșarde și militariste din Germania occidentală ne amintesc că orice acțiune spre pace implică condamnarea și interzicerea unor asemenea fenomene periculoase.Guvernul Republicii Populare Romîne este de părere că declarația trebuie să reprezinte o obligație foarte serioasă și solemnă și că a- ceastă idee trebuie inclusă în textul declarației.La propunerea delegatului indian s-a hotărît’ ca adoptarea hotărîrii definitive în legătură cu declarația să fie amînată pînă la o dată care ulterior va fi pusă de comun acord între copreședinții comitetului.

I

3.000.000 de muncitori argentinieni 
în grevăBUENOS AIRES 29 (Agerpres). — In zorii zilei de 29 mai a început greva generală de 24 de ore hotă- rîtă de Confederația Generală a Muncii din Argentina la care participă circa trei milioane de muncitori. 

Greva a fost declarată în semn de 
protest împotriva planului economic, 
care favorizează pe investitorii de 
capital străini și autohtoni, și arun
că asupra maselor largi muncitoare 
povara consecințelor 
economice prin care 
tina.

gravei crize 
trece Argen-

*

două luni de 
de muncitori

După cum relatează agenția Prensa Latina, majoritatea partide
lor politice sprijină greva generală.Partidul radical popular a declarat că „sprijină cererile legitime ale muncitorilor și cere guvernului să îndrepte situația haotică a economiei naționale". Partidul comunist, partidul socialist de avangardă și alte forțe politice progresiste acordă sprijin deplin greviștilor.

Guvernul a mobilizat forțele ar
mate, care au ocupat punctele stra
tegice ale capitalei.

★

N-au trecut decît 
cînd peste 2.000.000 
argentinieni au încetat lucrul în 
semn de protest împotriva măsu
rilor antidemocratice luate de gu
vernul fostului președinte Fron- 
dizi, în urma presiunilor coman
danților militari de dreapta. Era 
vorba de anularea rezultatelor 
alegerilor din 18 martie, cînd în 
10 din 14 provincii victoria a re
venit forțelor de opoziție.

Astăzi, proletariatul argenti
nian se ridică din nou la luptă 
împotriva guvernului lui Guido, 
impus de șefii militari. După cum 
s-a anunțat, acest guvern, mer- 
gînd și mai departe decît Fron- 
dizi pe linia măsurilor antidemo
cratice, a interzis de fapt parti
dele politice și a suspendat acti
vitatea parlamentului. Intrarea 
deputaților aleși la 18 martie în 
localul parlamentului a fost îm
piedicată de poliție. în același 
timp, guvernul Guido încearcă 
prin toate mijloacele — după cum 
semnalează presa — să arunce pe

umerii oamenilor muncii povara 
crizei economice. Referindu-se la 
situația economică din Argentina, 
agenția Associated Press scria 
recent că „prin măsurile sale fis
cale și monetare guvernul pre
ședintelui Guido a depășit de fapt 
cu mult programul de austeritate 
atît de nepopular al fostului pre
ședinte Frondizi". Iar într-o de
clarație a Confederației Generale 
a Muncii din Argentina se arăta 
că „prin măsurile sale guvernul a 
acționat împotriva muncitorilor și 
în folosul claselor privilegiate".

Lupta muncitorilor argentinieni 
pentru revendicări economice este 
strîns legată de lupta lor pentru 
libertăți democratice, împotriva 
dominației monopolurilor din 
S.U.A. Ea constituie încă o dova
dă că politica de aservire față de 
interesele Wall-Streetului întîm- 
pină în țările Americii Latine 
rezistență tot mai înverșunată.

V. O.

NEW YORK 29 (Ageipres). — La 
28 mai la bursa de acțiuni din New 
York s-a înregistrat cea mai gravă 
scădere a valorii acțiunilor din 28 
octombrie 1929. S-au înregistrat scă
deri de pînă la 10 dolari per ac
țiune, cele mai mari pierderi sufe- rindu-le acțiunile societăților „American Telephone and Telegraph", „Standard Oil of New Jersey", „General Telephone and Electronics", „Brunswick", „General Motors", „US Steel", „Bethlehem Steel", „International Business Machines".Ziarele newyorkeze au anunțat sub mari manșete negre scăderile de la bursă: „Crahul acțiunilor, cel 
mai grav din 1929" (DAILY NEWS), 
„Acțiunile se prăbușesc" (NEW YORK MIRROR), „Prăbușirea valorii acțiu
nilor la bursă", (NEW YORK HERALD TRIBUNE). „La bursă lucrurile se întîmplă ca și cu un bulgăre mare de zăpadă care se rostogolește .pe o pantă", spune agenția Associated Press. De șase zile fără întrerupere 
avalanșa vinzărilor continuă, valoa
rea pierderilor ridicindu-se la 
59.500.000.000 dolari. „Această febră de lichidare este cu atît mai îngrijorătoare cu cît nimic nu arată că ea nu va continua", relatează corespondentul agenției France Presse. Marea problemă care se pune în prezent este de a ști dacă aceste importante scăderi nu anunță o recesiune, spune corespondentul care subliniază că „din toți indicatorii economiei în Statele Unite bursa este considerată ca avînd cea mai mare valoare de anticipare".Anumite cercuri din S.U.A. intenționează să folosească situația crea-

té la bursă ca pretext pentru a nouă ofensivă împotriva drepturilor clasei muncitoare. După cum relatează ziarul „Daily News“, încă de pe acum unii business-mani propun „să se dea o lovitură împotriva muncitorilor".
*LONDRA 29 (Agerpres). — Scăderea masivă înregistrată în ultimele zile de cursurile acțiunilor la bursa din New York a provocat o reacție în lanț la bursele din aproape toate țările occidentale care, potrivit relatărilor agențiilor de presă „au fost cuprinse de panică”.„Marțea neagră” astfel este caracterizată ziua de 29 mai la bursa din Londra, relatează agenția France Presse. Neliniștea, transmite éi, domnește în cercurile financiare, unde se desfășoară consfătuiri după consfătuiri.

Este vorba de criza cea mai spec
taculoasă înregistrată la bursa din 
Londra de 24 de ani.După cum se subliniază, ea a suferit marți dere de la septembriePotrivit
„pierderile
Londra s-au ridicat marți la trei 
miliarde lire sterline". In ultimele 24 de ore au avut loc două ședințe ale cabinetului britanic.„Bursa din Zürich care a urmat tendința Wall Street-ului — relevă agenția Associated Press — a înregistrat marți cele mai mari scăderi de la crahul din anul 1929“.

ce'a mai puternică scă- criza Münchenului din 1938.agenției France Presse, 
totale ale bursei din

-oeo-

Ce urmăresc acțiunile agresive 
Berlinul occidentaldin

o»o

în fața ambasadei americane din capitala Norvegiei a avut loc 
o demonstrație de protest împotriva experiențelor nucleare ale S.U.A. 
in Oceanul Pacific.
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Ideile păcii și dezarmării 
câștigă teren

Un grup de membri laburiști de stingă ai parlamentului britanic l-a primit pe lordul Bertrand Russell ca oaspete în Camera Comunelor pentru a-1 sărbători cu ocazia împlinirii a 90 de ani. A- cesta a fost răspunsul dat criticilor pe care deputății laburiști de dreapta le-au adus lordului Russell pentru hotărîrea sa de a sprijini Congresul Mondial pentru dezarmare generală și pace ce va avea loc la Moscova în luna iulie. De fapt, aceste critici ca și amenințările de a-1 exclude . pe lordul Russell din partidul laburist au avut ca efect o și mai largă răspîndire a chiar, atunci el. Alți laburist Con- lady

ca răspîndiie știrilor despre Congres, și în ziare care pînă nu se ocupaseră de membri ai au declarat greșul : Woothen, canonicul Collins.Cînd 1 sell să-și retragă sprijinul, răspuns : „Prefer să fac parte mai curînd din rasa umană decît din partidul laburist".în ședința Comitetului executiv al partidului laburist, Richard Crossman s-a opus tentativei de a se interzice membrilor partidului laburist să sprijine acest Congres și a declarat colegilor săi că numele lui Bertrand Russell va ră- mîne viu chiar atunci cînd ei toți vor fi dați uitării. Ceilalți adepți ai Congresului Mondial au fost invitați să părăsească Comitetul executiv al partidului laburist ; cu toate există ei ar sprijinul. Intre timp, cunoscutul scriitor britanic Somerset Maugham și-a înscris numele pe lista susținătorilor britanici ai a- cestui congres, printre care se află și scriitorii Sean O'Casey și Compton Mackenzie, lordul Boyd Orr, mai mulți membri ai

Societății Regale (cea mai înaltă instituție științifică din Anglia) și multe alte personalități marcante.La o conferință de presă, profesorul J. D. Bernal, președintele prezidiului Consiliului Mondial al Păcii și președintele Comitetului de pregătire a Congresului Mondial pentru dezarmare generală și pace, a arătat că ’„persoane oficiale ale partidului laburist și-au manifestat opoziția și față de prima conferință pentru pace și de atunci își manifestă într-una opoziția". El a adăugat că apropiatul Congres Mondial
,, ■lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

nu-și diferite pături ale

<

Scrisoare din Londrapartidului că sprijină lordul Chorley,s-a cerut lordului Rusei a

acestea, pînă acum nu încă nici un indiciu că intenționa să-și retragă

''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1’ se va ocupa de chestiuni mult mai importante decît problemele interne ale partidului laburist.Sîntem îngrijorați — a spus prof. Bernal — de încetineala cu care se desfășoară tratativele de dezarmare și vrem ca pericolul generat de întîrzierea încheierii unui acord să fie înțeles. In Anglia, activitatea mișcării pentru pace, în special campania pentru dezarmarea nucleară, a făcut mult pentru a trezi vigilența opiniei publice asupra acestei primejdii. Se desfășoară o mare acțiune în această direcție în Japonia și India, se produce o dez- morțire în S.U.A.Scopul nostru — a subliniat el — este de a întruni la Congresul Mondial reprezentanți rezonabili din toate țările. Credem că popoarele trebuie să-și intensifice presiunile pentru dezarmare. La CongTes vor avea loc discuții libere între oameni de diferite opinii asupra posibilităților de a salva pacea.„De ce ați ales tocmai Moscova pentru acest Congres ?" — l-a întrebat cineva. „Pentru că este

o Idee bună ca un asemenea Congres să aibă loc în capitala unei puteri nucleare. Am fi preferat sa-1 ținem la Washington și sper că viitorul Congres va avea loc acolo" — a răspuns profesorul Bernal.Campania pentru trimiterea de delegați britanici la Congresul Mondial este sprijinită de meroasepopulației. Pînă acum, cinci asociații districtuale ale minerilor au declarat că sînt de acord să aleagă candidați și unele din ele i-au și ales. In multe fabrici din Scoția, Clyside, Birmingham, Midland șl în regiunea londoneză, muncitorii au hotărît în principiu trimiterea de delegați. Campania continuă pentru strîngerea fondurilor necesare călătoriei dele- gaților. La întoarcere, aceștia vor raporta muncitorilor cele discutate la Congres. Liga Internațională a Femeilor pentru Pace și Libertate, cea mai veche organizație feminină pentru pace din lumea trimită o Multe alte pregătesc reprezentantele.ale Angliei, grupuri ale „Campaniei pentru dezarmarea nucleară“ string fonduri pentru călătoria delegaților și se pregătesc pentru alegerea lor. Organizația „Campania pentru dezarmarea nucleară" a declarat că va trimite doi observatori oficiali. Ea a căpătat în ultima vreme noi simpatizanti.Pînă la deschiderea Congresului, din ce în ce mai multe organizații obștești britanice, în special sindicatele, vor continua să-și exprime adeziunea față de țelurile nobile ale înaltului forum mondial.

întreagă, a hotărît să delegație la Congres, organizații feminine se să-și trimită și ele In multe părți

GORDON SCHAFFER

Amănunte în legătura eu zborul 
cosmonautului american Carpenter

In cadrul conferinjei sale de presă 
care a avut loc la Cape Canaveral, cos
monautul american Scott Carpenter a 
arătat — după cum relatează agenjia 
France Presse — că în cursul fazei fi
nale a zborului său orbital din 24 mai 
s-au comis greșeli.

El a afirmat că acum este imposibil 
să se răspundă la întrebarea de ce 
capsula „Aurora-7“ a amerizaf la o 
distanță de 400 km de punctul prevă
zut. Carpenter a prezentat două ipo
teze pentru a explica această impor
tantă abatere, care l-a făcut să stea trei 
ore într-o barcă de salvare în timp ce 
avioane, nave și elicoptere plecau în 
căutarea sa. In primul rînd s-ar putea 
ca propulsia refrorachefelor care trebu
iau să dirijeze revenirea în atmosferă 
să nu fi fosf suficientă. In al doilea 
rînd, cauza abaterii ar putea fi orienta
rea cabinei. Carpenter a subliniat în
deosebi că giroscopul care 
parte asigurarea pilotajului 
a functional în mod corect.

★
în legătură cu zborul Iul 

ziarele americane relatează 
aproximativ o oră de la lansare, tem
peratura din interiorul cabinei a înce
put să se ridice din ce în ce mai mult, 
ajungînd pînă la 102 grade Fahrenheit 
(39 de grade Celsius).

De la Cape Canaveral, experții i-au 
recomandat lui Carpenter să bea cît 
mai multă apă, întrucît nu-i puteau 
oferi nici un alt ajutor. S-au ivit de a- 
semenea defecțiuni în aparatajul care 
măsura tensiunea arterială a cosmonau
tului, iar curînd după aceasta s-a aflat 
că consumul de carburant este atît de 
rapid, încît acesta ar putea să nu fie 
suficient pentru înapoierea automată a 
capsulei pe Pămînt. Comandamentul a 
cerut părerea lui Carpenter dacă să 
nu se întrerupă zborul la cea de-a 
doua rotajie în jurul Pămîntului. Totuși 
curajosul cosmonaut a hotărît să conti
nue zborul și a trecut la 
nuală a navei, 
misi carburant.

înainte de 
s-au ivit unele 
mul de orientare, iar cînd nava a pă
truns în atmosferă s-au întrerupt com
plet toate mijloacele de legătură prin 
radio cu nava. Timp de 40 de minute

nimeni n-a știut ce s-a înfîmplat cu 
cosmonautul.

In sfîrșit, barca de salvare a fost des
coperită în Oceanul Atlantic la 138 de 
mile nord-vest de insula Porto Rico.

La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute s-au 
întreprins de pe te
ritoriul Berlinului 
occidental o serie 
de acțiuni agresive 
împotriva granițe
lor de sfat ale R. D. 
Germane. Vineri a 
de armă subofițerul 
trupele de grăniceri aie 
au fost provocate mai multe explozii 
de-a lungul construcțiilor ridicate pen
tru asigurarea frontierei R. D. Germane. 
Duminică spre seară, de pe teri
toriul Berlinului occidental s-a tras 
din nou cu pistolul aufomaf. In mai 
multe locuri, peste granița R.D.G. au 
fost azvîrlife corpuri explozive.

In ciuda protestelor oficiale ale au
torităților R.D.G. și a neliniștii mani
festate tot mai mult de însăși popu
lația vest-berlineză, Willy Brandt, pri
marul Berlinului occidental, și-a mani
festat destul de fățiș satisfacția față 
de asemenea acțiuni agresive. Și de 
fapt a incitat la continuarea lor. Refe- 
rindu-se la apelul autorităților din 
R.D.G. către senatul vesf-berlinez de a 
se pune capăt provocărilor, el a decla
rat cu cinism că „nimeni nu poate da 
garanții că asemenea incidente nu se 
vor repeta“.

In același spirit, unele ziare vesf-ber- 
lineze, ca „Der Abend“, organul Uniu
nii creșfin-democrate, scriu că „păre
rea celor care credeau că la Berlin lu
crurile s-au liniștit este falsă“. Ce alt
ceva poate însemna aceasta decît o 
chemare deschisă la întreținerea atmos
ferei de „oraș de front“, funcție rezer
vată de cercurile militariste și revanșiste 
Berlinului occidental?

Populația R. D. Germane își mani
festă indignarea față de aceste provo
cări și față de cinismul cu care oficia
litățile din Berlinul occidental în
deamnă Ia continuarea actelor a- 
gresive îndreptate împotriva sfatu
lui german muncitoresc-țărănesc. In 
numeroase întreprinderi au fost vo
tate moțiuni de protest, trimițîn-

■ ... ■■■■■ -----------------------OOrt, . .

...........— du-se totodată scrh- 
sori colective munci- 

Prin telefon de la corespondentul »orilor din fabricile și 
uzinele vesf-berli- 

noStrU la Berlin neze. „Este și în inte
resul cetățenilor cin- 

----  știți vest-berlinezi, 
scriu muncitorii de la 

Elekfrogeraete-Treptow, ca în Berlinul 
occidental să se pună capăt politicii 
neraționale de ațîțări și provocări .pe
riculoase“. „Nu vom permite poliției 
vest-berlineze să încalce în mod gro
solan granițele statului nostru. Provoca
torii să ia aminte” — au spus munci
torii, tehnicienii și inginerii într-o adu
nare ținută la Kabelwerke-Oberspree. 

Cercetările întreprinse de organele 
de 
dus 
ful 
mai 
ale 
consilierul șef Wendt 
vest-berlineză, care și pe vremea 
Hitler a fost ofițer de poliție, fiind con
damnat pentru crime de război comise 
pe teritoriul Uniunii Sovietice. El este 
de asemenea autorul mai multor acțiuni 
huliganice întreprinse asupra trenului 
electric urban. Procuratura generală a 
R.D.G. a cerut autorităților de ocupație 
din Berlinul occidental arestarea și pe
depsirea lui.

împușcăturile și exploziile care au ră
sunat timp de trei zile la rînd la 
granița de sfat dintre R. D. Germană 
și Berlinul occidental nu sînt simple 
incidente întîmplăfoare, cum încearcă 
să prezinte lucrurile unele ziare din 
occident. In realitate, aceste fapte cri
minale sînt menite să întrețină încor
dare și nesiguranță, să îngreuneze re
glementarea pașnică a problemei ger
mane și a Berlinului occidental. Ele in
dignează pe toți oamenii iubitori de 
pace, care își dau seama că liniștea și 
relațiile corecte sînt cu deosebire ne
cesare în acest sector 
pei — granița dintre 
germane.

fosf ucis cu focuri 
Peter Goering, din 

R.D.G. Sîmbătă

stat ale R. D. Germane au 
la constatări revelatoare. Șe- 

grupului de polițiști care la 23 
a tras asupra posturilor de pază 
R.D.G., a fost identificat ca fiind 

din polifia 
lui

delicat al Euro- 
cele două state

A. VELA

cu scopul

reintrarea 
deficiente

permite în 
cabinei nu

Carpenter, 
că, după

pilotarea ma
de a econo-

în 
în

atmosferă 
mecanis-

VIENA. La invitația Asociației 
primarilor din Austria, la Viena a sosit 
o delegație compusă din președinți ai 
sfaturilor populare orășenești din lași, 
Constanța, Timișoara și Galați. In ca
drul vizitei de două săpfămîni pe care 
o fac la Viena, Klagenfurt, Linz, Graz, 
Salzburg oaspeții romîni se vor interesa 
de problemele transportului în comun, 
a funcționării instituțiilor social-culfu- 
rale, ale salubrității, precum și alte pro-
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ATENA. La sediul Ligii de prie

tenie greco-romînă din Atena a avut 
loc recent o manifestare consacrată 
culturii romînești. După cuvîntul de 
introducere rostit de generalul Spais, 
președintele Ligii de prietenie, Ta
kis Konstandopoulos, membru în 
comitetul de conducere al ligii, a 
vorbit despre cîntecele populare ro
mînești.

TUNIS. Agenția Algérie Presse Service anunță că în dimineața zilei de 26 mai la Prudon lîngă Sidi Bel Abbes fasciști înarmați au atacat un grup de algerieni. După ce algerienii le-au dat o ripostă, subunități ale armatei franceze au venit în ajutorul europenilor. Sub pretextul „restabilirii ordinei“ ele au deschis focul asupra algerienilor. 15 persoane au fost ucise și mai multe rănite.

de gospodărirea comu-

sfaturilor populare din 
au fost primiți de prima-

Cu prilejul 
festive

bleme legate 
nală.

Președinții 
R. P. Romînă
rul Vienei, Franz Ionas, 
deschiderii săpfămînilor festive ale 
Vienei, la care au luat parte, preșe
dinții sfaturilor populare din R. P. Ro
mînă au fost salutați de către președin
tele Republicii Austria, dr. Schärf.

Mărirea taxelor de import in S.U.A. 
pentru covoare și sticlărie prejudiciază 
grav exporturile Belgiei.

Monopolistul american : — Pe mine sä nu mă duci cu preșul...(Desen de EUGEN TARU)

/

CARACAS. Tribunalul militar special a pronunțat sentința în procesul conducătorilor răscoalei care a izbucnit la începutul lunii mai în orașul venezuelian Carupano. Răs- culații cereau demisia președintelui Betancourt și crearea unui guvern democratic în țară. Conducătorii răscoalei au fost condamnați la închisoare pe termene variind între patru și 15 ani.
BRUXELLES. — La 29 mai au reînceput la Bruxelles tratativele între reprezentanții guvernului britanic și cei ai guvernelor membre ale „pieței comune" în legătură cu aderarea Angliei la acest organism economic vest-european.
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