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O sărbătoare
a culturii noastre

«>«•

I. L. CARAGIALE

Oifre și fapte

întreținerea cul-

climaterice din această 
făcut ca în regiunea Su- 

să înceapă mult

So monîcază siîlpi de înaltă tensîuno
(Foto : Agerpres)
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în aceste zile se desfășoară în 
întreaga țară numeroase mani
festări închinate celei de-a 50-a 
comemorări a morții marelui nos
tru scriitor Ion Luca Caragiale.

Această sărbătorire de largi pro
porții este încă o expresie a stimei 
și cinstirii de care se bucură cul
tura în patria noastră socialistă. 
Păstrînd și dezvoltînd tot ceea ce 
este mai de preț în tezaurul moște
nirii culturale, poporul nostru nu
trește dragoste deosebită pentru 
creația lui Ion Luca Caragiale, clasic 
al literaturii romîne și unul dintre 
marii scriitori satirici ai lumii. Pe 
baza unei Hotărîri a Consiliului de 
A'Iiniștri, va avea loc o sesiune știin
țifică organizată de Academia R. P. 
Romîne împreună cu Uniunea scrii
torilor, se va deschide o expoziție, se 
tipăresc noi ediții ale scrierilor lui 
Caragiale, vor avea loc spectacole 
teatrale și reprezentații cinemato
grafice cu filmele inspirate din 0- 
pera scriitorului, conferințe publice, 
seri literare la cluburi, case de cul
tură și cămine culturale, precum și 
un pelerinaj la muzeul „I. L. Cara
giale” din Ploiești.

După cum se știe, în scrierile 
sale de rară forță artistică. I. L. 
Caragiale a demascat fără cruțare 
corupția, ipocrizia și imoralitatea 
claselor dominante ale societății 
burghezo-moșierești.

Asemenea lui Eminescu, Luchian 
și atîtor alți corifei ai literaturii 
și artei noastre, autorul „Scrisorii 
pierdute“ a simțit din plin conse
cințele triste ale disprețului pe 
care-1 nutreau exploatatorii, stăpînii 
de ieri ai țării, pentru niște 
„paria" ai societății, cum erau so
cotiți creatorii de artă. La moartea 
celui mai mare poet romîn, Cara
giale a scris un articol în care 
demasca, minios, legenda absurdă 
că Eminescu s-ar fi simțit bine în 
sărăcie. El îngpși a suferit mizeria 
materială și morală într-o „țară de 
mofturi, unde nu se încurajează 
arta și literatura adevărată". 
Moftangiii erau la putere și se 
ocupau cu „chiverniseala confrați
lor" !

A fost necesară revoluția prin 
care poporul nostru a pășit pe ca
lea socialismului, pentru ca operele 
lui Caragiale să-și dobîndească pre
țuirea meritată. Piesele lui Caragiale 
înregistrează astăzi sute de repre
zentații pe toate scenele țării, iar 
cărțile sale ajung lâ tiraje de sute 
de mii de exemplare. S-a întreprins 
o muncă intensă pentru studierea 
științifică a creației caragialești, 
pentru cunoașterea ei — într-o lu
mină justă — de către masele cele 
mai largi. Se află în curs de apa
riție o amplă ediție critică a operei 
lui Caragiale. Multe din lucrările lui 
de teatru, „momente și schițe" dra
matizate se află în repertoriul echi
pelor artistice de amatori, care le 
reprezintă în întreprinderi, la sate 
sau în cadrul concursului bienal nu
mit, în semn de omagiu, concursul 
„I. L. Caragiale".

Caragiale este astăzi unul din 
cei mai populari scriitori ai patriei 
noastre. El intră în circuitul uni
versal al valorilor culturii în anii 
în care poporul nostru, eliberat, a 
devenit stăpin pe destinele sale. A- 
proape necunoscut în trecut pes'te 
hotarele țării, lucrările sale s-au ti
părit, în ultimii ani, în peste 25 de 
limbi, s-au jucat cu succes pe zeci 
de scene, de la Moscova pînă Ia 
Paris și de la Tokio pînă la Bue
nos Aires. Răspîndirea operelor lui 
Caragiale în diferite colțuri ale 
lumii a contribuit la 
schimburilor culturale 
porul nostru și alte popoare, în 
spiritul păcii și prieteniei. Străbă
tute de ideile progresului, aceste 
opere au găsit ecou în rîndurile oa
menilor de pretutindeni prin rea
lismul puternic cu care evocă o în
treagă epocă socială, prin conținu
tul lor umanist. Această largă a- 
preciere și-a găsit expresia și în 
înscrierea semicentenarului morții 
lui Caragiale printre recomandările 
Consiliului Mondial al Păcii în le
gătură cu aniversarea unor mari fi
guri care au contribuit la îmbogă
țirea culturii și civilizației mon
diale.

Opera lui Caragiale constituie o 
dovadă elocventă că universalitatea 
unui scriitor se dobîndește numai 
printr-o legătură strînsă cu viața 
propriului său popor. Cel care a 
satirizat cu atîta profunzime pe 
cațavenci farfurizi 

dezvoltarea 
dintre po-

(Aqerpres)

Prima si de examene ta Institutul de sonștrucțl! din București.

mai că a cunoscut profund reali
tatea epocii sale, dar nu a rămas 
indiferent față de nici una din ma
rile probleme cetățenești. El s-a 
aflat alături de masele țărănești re
primate sîngeros în anul 1907, și-a 
manifestat simpatia față de lupta 
clasei muncitoare.

Creația caragialească are un pu
ternic caracter popular, atît prin 
conținutul cît și prin forma ei. Ca
ragiale a scris pentru cei mulți, 
limpede și expresiv, într-o limbă 
bogată, pe înțelesul tuturor. Opera 
sa este mărturia muncii de o viață 
întreagă pentru șlefuirea cuvîntului, 
pentru a da celor mai adinei înțe
lesuri expresia literară cea mai mă
iastră.

Scriitorii noștri de astăzi văd pe 
bună dreptate în opera lui Cara
giale un exemplu strălucit de pre
zență permanentă în însuși miezul 
actualității, de participare intensă și 
promptă a scriitorului la frămîntă- 
rile și luptele vremii sale, de mi
gală și răspundere întru desăvîrși- 
rea formei artistice. „Eu nu scriu 
decît din viața noastră și pentru 
viața noastră“ — spunea Caragiale 
într-o scrisoare — căci alta nu cu
nosc și nici mă interesează“.

Sărbătorind pe unul dintre marii 
lor înaintași, scriitorii noștri con
temporani învață de la el să apro
fundeze și să exprime adevărurile 
vremii lor, cu aceeași pasiune ne
ostenită pe care a avut-o Caragiale 
pentru actualitatea vremii sale.

în fața scriitorilor din zilele noas
tre stă o nouă realitate, care oferă 
literaturii un material inedit, un 
cîmp de inspirație neobișnuit de 
vast. Trăim epoca cea mai bogată în 
înfăptuiri din istoria țării noastre, 
epoca desăvîrșirii construcției socia
liste și a creării condițiilor în ve
derea trecerii treptate Ia comunism. 
Creației literare îi revine menirea 
înaltă și nobilă de a reflecta acest 
avînt fără precedent al economiei 
și culturii, de a înfățișa chipurile 
și faptele minunate ale făuritorilor 
socialismului, oameni bogați sufle
tește, crescuți de partid în spiritul 
dragostei fierbinți de patrie.

în același timp, literaturii actuale 
îi revine misiunea de a combate 
tot ceea ce este înapoiat, contri
buind la înlăturarea din conștiința 
oamenilor a influenței ideologiei și 
educației burgheze.

Creația literară — avînd de în
deplinit un rol atît de însemnat în 
formarea omului nou — este în
conjurată în țara noastră de grijă ; 
oamenii de artă au asigurate 
condițiile deplinei înfloriri a capaci
tăților lor creatoare. Cea mai mare 
mulțumire pentru un scriitor al 
timpului nostru este să creeze opere 
la nivelul înaltelor exigențe artisti
ce și ideologice ale partidului și po
porului, să răspundă așteptărilor și 
cerințelor milioanelor de cititori pe 
care i-a căpătat azi literatura.

Poporul nostru — clădind o lume 
în care domnia odioaselor și ridi
colelor personaje caragialești a apus 
pentru totdeauna — ia parte cu în
suflețire la manifestările în memo
ria lui I. L. Caragiale ; îl simțim 
pe marele scriitor, mereu viu, ală
turi de noi, îndemnîndu-ne, prin 
semnificația adîncă a operelor sale, 
să mergem mereu înainte pe dru
mul progresului și al fericirii.

In regiunea Ploiești
șl pînâ

1950-
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în 1961 
au văzut

1959 această 
reprezen-

Excelenței sale
Domnului 'ANTONIO SEGNI

Președintele Republicii Italia

al meu personal, cele mai cordiale felicitări 
Excelența voastră și pentru poporul italian.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne
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folosință la
De peste hotare a contribuit 

și lipsa do- 
unele 

si

N. ȚUICU 
coresp. „Scinteii"

Sesiune tehnico-științifică
între 3 și 5 iunie va avea loc în 

Capitală sesiunea științifică a Institu
tului pentru proiectări de laminoare, 
avînd tema: „Realizări și tendințe în 
construcția laminoarelor în industria 
siderurgică din R, P. Romlnă”.

Sesiunea, care se va desfășura în 
4 secții de specialitate: tehnologică, 
utilaje de laminoare, electrică și con
strucții industriale, va dezbate pro
blemele legate de proiectarea lami
noarelor care vor intra în funcțiune 
în perioada planului 
anii următori.

de 6 ani și în
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© în 60 de ani (de la 1884, 
data premierei și pînă în 1944) 
„O scrjspare pierdută" a înregis
trat un nufriăr de 319 reprezen
tații, deci în medie 5 reprezen
tații pe an. Din 1950 și pînă în 
1961 aceeași piesă a fost jucată 
de 1 089 de ori (în medie 100 de 
reprezentații pe an) fiind vizio
nată de peste 490 000 spectatori.

© în 59 de ani (de la 1885, 
data primei reprezentații și pînă 
în 1944) „D’ale Carnavalului" a 
fost reprezentată numai de 70 de 
ori. Din 1951 și pînă în 1961 
piesa a fost reprezentată de 870 
de ori, fiind vizionată de peste 
320 000 de spectatori.

• Dacă între 1879—1942, timp 
de peste 60 de ani, „O noapte 
furtunoasă“ s-a reprezentat de 
131 de ori, deci în medie de 2 
ori pe stagiune, în anii noștri 
numai între 
piesă a atins 
tații.

• Din 1950 
piesele lui Caragiale 
lumina rampei de peste 4 000 
de ori (deci în medie 333 repre
zentații pe an), fiind vizionate de 
peste 1 500 000 de spectatori.

Premieră la Opera din Cluj
CLUJ (coresp. „Scinteii"). — Ieri, 

seara s-a reprezentat în premieră pe 
scena Operei de stat din Cluj opera co
mică „Femeia îndărătnică" de V. Șeba- 
lin. Regia artistică aparține lui A. I. Ar
bore, iar conducerea muzicală lui - Ale
xandru Taban. Au interpretat Lia Mărcuș 
Anca, Mugiir Bogdan, Mirel Constanti- 
nescu, Alexandru Racolța, Ion Iercoșan, 
Emil Mureșan.

Concerte populare
BRAȘOV (coresp. „Scinteii"). — 

cadrul ciclului de 
inițierea muzicală 
vilor, Filarmônica

în 
concerte-lectii pentru 
a muncitorilor și ele- 
,,Gh. Dima" din Bra

șov a prezentat re
cent un concert sim
fonic popular la uzi
nele de tractoare din 
Brașov.

Consfruciii noi 
la Baia Borșa

BORȘA 
„Scîn- 

în cen- 
din

BAIA 
(coresp. 
teii“). — 
trul minier
Baia Borșa a în
ceput de curînd 
construcția unui 
bloc de locuințe 
pentru mineri și a 
unei case de cul
tură. Un alt bloc 
de locuințe, însu- 
mînd 48 de apar
tamente, se află 
în stadiul de fini
saj.

0 Pe urmele materialelor pu
blicate : „Rezerve însemnate în 
domeniul bunei gospodăriri a 
lemnului” (pag. 2-a).

® S. Fărcășan — Mai multe ge
nerații, aceeași dragoste (pag. 
2-a).

« La G.A.S. Varfaș-Banat, pro
ducții mari și ieftine — pagină 
specială — (pag. 3-a).'

® După 1944 au apărut în tara 
noastră peste 60 de titluri din 
scrierile- lui Caraglal®, țntr-un ti
raj care depășește un milion de 
exemplare.

© Piesele lui Caragiale au fost 
prezentate în ultimii ani în a- 
proape 25 de țări. „O scrisoare 
pierdută", „O noapte furtunoasă*, 
„D’ale Carnavalului”, „Conu 
Leonida față cu reacțiunea" au 
văzut lumina rampei pe scenele 
unor teatre de prestigiu, cu o 
îndelungată tradiție, din mari 
orașe ale lumii. Iată unele dintre 
țările unde a devenit cunoscut 
teatrul lui I. L. Caragiale : Ar
gentina, Austria, Belgia, R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Chineză, Columbia, Finlanda, 
Franța, Grecia, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Irak, Italia, Iu
goslavia, Japonia, Peru, R. P. Po
lonă, U.R.S.S., R. P. Ungară, Uru
guay, R. D. Vietnam și altele.

® Operele lui I. L. Caragiale 
au fost traduse în limbile : rusă, 
franceză, germană, engleză, spa
niolă, italiană, arabă, bulgară, 
chineză, ungară, indiană, japo
neză, mongolă, poloneză, sîrbă, 
ucraineană, vietnameză, cehă etc.

GENEVA. La 1 iunie reprezentantul 
sovietic în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, V. A. Zorin, locții
tor al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a oferit un dejun în cinstea 
delegajiei R. P. Romîne. La dejun, 
care s-a desfășurat înfr-o atmosferă 
prietenească, au luat parte membri ai 
delegațiilor sovietică și romînă.

DIN SPANIA sosesc știri despre vic
toriile obfinufe de oamenii muncii din 
cele mai diverse ramuri ale economiei, 
prinlr-o luptă grea și istovitoare, în 
condijiile terorii polițienești. In multe 
locuri ei au determinat pe patroni să 
le mărească salariile și autoritățile să 
elibereze pe cei arestafi pentru parti
cipare la grevă. Totodată, în nume
roase regiuni, muncitorii continuă gre
vele, cerînd satisfacerea deplină a re
vendicărilor lor.

COMITETUL PERMANENT AL FRON
TULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE DIN 
VIETNAMUL DE SUD a adresat copre
ședinților și guvernelor țărilor partici
pante la Conferința de la Geneva cu 
privire la Indochina, precum și Comi
siei internationale un memorandum în 
care demască și protestează din 
împotriva acțiunilor agresive ale Sta
telor Unite în Vietnamul de sud.

nou

AGITAȚIA DE LA BURSA DIN S.U.A., 
care s-a extin- apoi și asupra altor 
fări, nu a întîrziat să se facă simfilă și 
în Norvegia. De cîteva zile scad conti
nuu acțiunile la bursa din Oslo.

K. ZILLIAKUS, laburist independent, 
a cerut în Camera Comunelor ca pri
mul ministru Macmillan, în timpul a- 
propiafei sale întîlniri cu președintele 
Franfei, să-i atragă atenfia asupra ne
cesității de a se duce tratative cu pri
vire la Berlinul occidental și recunoaș
terii frontierei Oder-Neisse.

9 Prof. Liviu Constantinescu — 
Prospecțiunile gravimetrice — 
mijloc de cunoaștere a subsolu
lui (pag. 4-a).

© Scrisoare din Paris : T. Vor- 
nicu : — Urmările indulgenței 
față de Salan (pag. 5-a).

® Răsfoind presa străină : „Do
larul amenințat” (pag. 6-a).

La schela Boldeșa

Intervenții rapide
Petroliștii din schela 

deșii, regiunea Ploiești, au 
bună experiență în ce privește 
executarea de intervenții ra
pide și de bună calitate. Mai
ștri de intervenție au fost re
partizați să lucreze în schimb și 
să răspundă, în decurs de 8 ore, 
de lucrările efectuate de 2-3 e- 
chipe de intervenție. în acest fel 
s-a asigurat o mai bună asisten
ță tehnică în timpul executării 
diferitelor operații, îmbunătățin- 
du-se calitatea acestora.

în vederea ridicării calificării 
personalului care lucrează la in- ] 
tervenții, anul acesta s-au orga- ! 
nizat cursuri de pregătire pentru I 
sondori și sondori șefi. Ca ur- I 
mare, în ultimele luni timpul de ! 
oprire a sondelor pentru inter- ! 
venție a fost redus în medie, pe ! 
schelă, cu peste 20 la sută. /

Reducerea timpului de oprire ( 
a sondelor a contribuit la spo- ( 
rirea producției de țiței și la re- 5 
ducerea cheltuielilor de produc- > 
ție. In primele 4 luni ale anului, i 
colectivul schelei Boldești a rea- > 
lizat peste plan economii la pre- < 
țul de cost în valoare de 3.285.000 $

Cursuri pentru ridicarea 
calificării

în cadrul combinatului chimic 
Borzești 'funcționează numeroase 
cursuri de ridicare a calificării mun
citorilor pe secții. La acestea parti
cipă peste 1 300 de operatori-chi- 
miști, laboranți’, mecanici, lăcătuși 
ș.a. Organizate pe o durată de 3 și 
6 luni, în cadrul cursurilor sînt pre
date lecții despre procesele tehnolo
gice, cunoștințe de chimie și fizică 
generală, despre utilajele moderne 
cu care sînt înzestrate secțiile.

De asemenea, în secțiile care în 
scurt timp urmează să intre în func
țiune se țin cursuri de calificare și 
pregătire c muncitorilor.

Roma
Cu ocazia Zilei naționale a Italiei, vă rog să primiți Excelență, în 

numele poporului romîn și 
și urări de fericire pentru

pe șantier, 
sporirii gradului de meca- 
lucrărilor, extinderii unor 
avansate de muncă, for- 

brigăzi mai stabile, în ul-

La Ploiești, Buzău, Tîrgoviște și 
în alte orașe și centre muncitorești 
din regiunea Ploiești s-au ridicat 
în ultimii ani numeroase blocuri de 
locuințe. Numai în orașul Ploiești 
s-au construit și dat în folosință 
din anul 1960 și pînă acum peste 
2 000 de apartamente. Au fost ri
dicate, de asemenea, construcții so- 
cial-culturale — școli, spitale, cine
matografe.

întreprinderile din cadrul trustu
lui regional de construcții au reu
șit în această perioadă să organi
zeze mai bine munca 
Datorită 
nizare a 
procedee 
mării de 
timul timp se remarcă o creștere 
importantă a ritmului de lucru pe 
șantiere, iar calitatea construcțiilor 
s-a îmbunătățit mult.

Iată cîteva cifre care întăresc a- 
ceste afirmații. In anul 1957 trus
tul regional de construcții a început 
în orașul Ploiești construirea unor 
blocuri de locuințe, fiecare cu 
30—40 apartamente. Dacă acestea au 
fost terminate și predate în folosință 
după aproape 2 ani, în prezent, 
blocurile cu 40-60 de apartamente 
construite pe Bd. Republicii au fost 
predate în folosință în 6-8 luni. în
tregul complex de aici, care cuprin
de 1 400 de apartamente, va fi gata 
în numai 14 luni. Brigăzile de zi
dari conduse de Nicolae Stanciu, 
Gheorghe Lepuș și altele au reușit, 
la construcțiile din cărămidă por
tantă, să realizeze un etaj pe săp- 
tămînă.

Constructorii ploieșteni puteau 
totuși să desfășoare o activitate 
mai rodnică. Este vorba mai ales 
de faptul că, deși au avut condiții 
prielnice, întreprinderile trustului 
regional de construcții nu și-au rea
lizat sarcinile de plan ce le-au re
venit in primele 4 luni ale anului. 
D® asemenea, nu au fost respectate

Toată atenția organizării muncii 
la întreținerea culturilor !♦

Condijiile 
primăvară au 
ceava însămînjările 
mai fîrziu. Cu toate acestea, muncind 
unifi în gospodării colective și avînd 
un puternic ajutor din partea S.M.T.- 
urilor, țăranii colectiviști din regiune 
au executai însamînfările la un nivel 
agrotehnic superior fajă de alji ani,

Ploile din ultima vreme, urmate de 
zile călduroase, au favorizat dezvolta
rea culturilor. în același timp însă au 
crescut și buruienile. Colectiviștii și me
canizatorii din S.M.T. și gospodăriile de 
stat muncesc de zor la întreținerea cul
turilor. La gospodăriile colective din 
comunele Salcea, Pătrăufi, Bosanci din 
raza orașului Suceava, Dumbrăveni, 
Roma, Bobulești din raionul Botoșani, 
Ripiceni, Avrameni, Vlăsinești din raio
nul Săveni, și în multe allele, ies zil
nic la prășit și la alte lucrări de între
ținere a culturilor cîte 500-—800 de co
lectiviști.

Printre fruntașii la
(urilor din raionul Săveni se află și co
lectiviștii din Ripiceni. Ei au făcut cite 
două prașile la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și mac, La porumb, pe întreaga 
suprafajă au executat o prașilă cu sapa 
rotativă și una cu cultivatorul, iar acum 
peste 600 de colectiviști execută prima 
prașilă manuală.

Pentru stimularea interesului colecti
viștilor, în multe gospodării colective 
se va aplica retribuția și după pro
ducția ce se va objirie. In acest scop 
s-au repartizat echipelor suprafefe de

termenele de dare în 
toate obiectivele.

La aceste deficiente 
într-o oarecare măsură 
cumentației tehnice pentru
lucrări. Bunăoară, documentația 
amplasamentele pentru o parte a 
construcțiilor de locuințe din Plo
iești și Cîmpina au fost predate cu 
întîrziere sau numai partial. Aceas
ta a dus la unele goluri în produc
ție, la dispersarea forțelor șantiere
lor. Intr-o perioadă, aprovizionarea 
cu materiale de construcții și, în
deosebi, cu cărămidă nu s-a făcut la 
un nivel corespunzător.

★

Am vizitat zilele acestea șantie
rul de locuințe de pe streda Andrei 
Mureșanu din Ploiești, al întreprin
derii nr. 2 construcții. La unele 
blocuri se lucra din plin. La blocu
rile A 3 și A 5, însă nu. Motivul ? 
Macaralele pentru ridicarea mate
rialelor se defectaseră.

—• Astfel de întreruperi, ne spu
ne inginerul Ionel Mirea, șeful șan
tierului — se întîmplă cam des. Ma
caralele, buldozerele, excavatoarele 
și celelalte utilaje pe care le folo
sim pe șantier sînt ale unei între
prinderi specializate din cadrul 
trustului nostru : întreprinderea de 
utilaje, transport și aprovizionare, 
întreprinderea nu se ocupă însă su
ficient de buna întreținere a aces
tora.

Asemenea deficiențe au loc și pe 
alte șantiere. Deși gradul de meca
nizare a lucrărilor este ridicat, di
feritele utilaje cu care sînt dotate 
șantierele nu 
na în bune 
se datorește 
prinderea de 
aprovizionare 
cute reparații medii și curente de- 
cît la acele mecanisme unde re
parațiile sînt rentabile. Așa se fac® 
că macaralele, malaxoarele de as-* 
falt, vibratoarele și alte utilaje, 
foarte rar sînt introduse în repa* 

funcționează totdeau- 
conditii- Acest lucru 
și faptului că între- 
utilaje, transport și 
obișnuiește să nu exe-

teren pe care vor executa toate lucră
rile, inclusiv recoltatul. Știind bine că 
răsplata muncii lor depinde și de spo
rul de recoltă ce-l va obfine echipa de 
pe suprafața lucrată, colectiviștii din 
satele Mîndrești-Călugărenl, Manolea- 
sa, Mihălășeni și altele muncesc cu 
mai mult elan, folosesc mijloacele me
canizate și prășiiorile pentru buna exe
cutare a lucrărilor.

Sînt însă unele gospodării colective 
— cele din satele Drăgușeni, Bivol, Cras- 
naleuca — unde munca echipelor n-a 
fost bine organizată și nu se executa 
un control riguros al calității lucrărilor. 
De aceea lucrările sînt înfîrziate și în 
unele cazuri de calitate slabă.

Și la gospodăriile colective din sa
tele Sulifa și ȘolcJănești, raionul Boto
șani, Dărmănești și Dornești, raionul Ră
dăuți, lucrările de întreținem a culturi
lor au rămas mult în urmă din cauza 
slabei organizări a muncii. Consiliile de 
conducere și organizațiile de bază, in
ginerii agronomi din gospodării au da
toria să îndrume și să sprijine mai 
temeinic pe brigadieri în organizarea 
muncii și antrenarea tuturor colectiviș
tilor la întreținerea culturilor.

O atenție mult mai mare trebuie a- 
cordată executării lucrărilor de întreți
nere a culturilor furajere. în afară de 
gospodăriile colective din raionul Să- 
veni, care au executat prașila I pe în
treaga suprafafă cultivată cu sfeclă fu
rajeră și porumb siloz, iar acum execu
tă prașila a ll-a, în celelalte iaioane din 
regiunea Suceava sînt încă însemnate 
suprafefe de sfeclă furajeră și porumb 
siloz care n-au fost prășite deloc. în 
întreaga regiune prașila I la porumb 
siloz a fost executată pînă la 1 iunie 
numai pe 21 la sută din suprafața cul
tivată iar la sfecla furajeră numai pe 
27 la sută din suprafafă.

Ținînd seama de faptul că șepfelul 
de animale în gospodăriile colective 
a crescut și crește mereu, comitetele ra
ionale de partid, consiliile agricole ra
ionale și specialiștii din unităfile agri
cole au datoria să îndrume pe colecti
viști să execute în bune condifii lucră
rile de întreținere a culturilor. Aceasta 
va asigura obținerea unor producții 
sporite la hectar.

rație. O practică greșită care va 
trebui neapărat lichidată.

Procedeele avansate de muncă au 
fost extinse pe multe șantiere. Fo
losirea cofrajelor tegofilm la blocu
rile turn din Ploiești a dus la gră
birea ritmului de turnare a betoa- 
nelor șl la reducerea consumului 
specific de cherestea. Se utilizează 
pe scară largă parchetul lamelar. 
diferite materiale plastice ca țevi 
din p.v.c. la instalațiile de apă .si 
vopsele pe bază de vinacet.

Și totuși în domeniul folosirii 
metodelor și materialelor noi nu 
s-a făcut tot ce se putea face. A- 
nul acesta era prevăzut să se în
ceapă în Ploiești construcția pri
melor blocuri de locuințe totalizînd 
circa 400 de apartamente din pa
nouri mari prefabricate. în acest 
scop trebuia mai întîi amenajat un 
poligon pentru producerea prefa
bricatelor. Pînă acum nu s-a defi
nitivat proiectul pentru construi
rea acestui poligon. Dacă se 
vor tărăgăna lucrurile, nici anul 
viitor nu se va putea trece la apli
carea metodei de construcție a 
blocurilor de locuințe din panouri 
mari, metodă prin care se obține o 
înaltă productivitate a muncii.

Calitatea lucrărilor executate de 
șantierele trustului regional de con
strucții s-a îmbunătățit mult față 
de anii trecuti. Constructorii sînt 
acum mult mai exigent) cu ei în
șiși. Pe ici, pe colo se mai semna
lează totuși o serie de lipsuri. Fi
nisajele la unele apartamente din 
blocul B 1 de pe șantierul din Bd. 
Republicii din Ploiești, de pildă, au 
fost executate la început fără gri
jă. Zugrăvelile erau pătate, vop- 
sitoria necorespunzătoare ; casa lif
tului de la blocul cu 7 etaje din

N. PANTILIE 
coresp. „Scinteii* 

(Continuare în pag. H-a)
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a ingi- 
voi lua 
locului.

de constiuctii- 
Industiiel

livrarea ace- 
necorespunzâ-

răspuns
Con- 

Materialul

La articolul publicat a 
și Ministerul Metalurgiei și 
strucțiilor de Mașini.
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Mărfuri pentru a doua 
jumătate a anului

Rezerve însemnate în domeniul

Reprezentanfii industriei șl comerțu
lui s-au întîlnit din nou în aceste săp- 
tăniîni pentru a alege și stabili mărfu
rile ce urmează să apară în magazine 
în a doua jumătate a anului. Dezba
terile au avut loc de astă dată în con
diții întrucîtva deosebite față de pe
rioadele anterioare. înainte de înce
perea contractărilor a avut loc o largă 
consultare de masă. In toate regiunile 
au fost prezentate specialiștilor din 
Industrie și comerț și cumpărătorilor 
noile schije, modele și țesături. S-a 
făcut astfel o triere a tuturor acestora, 
într-o a doua etapă, a pregătirii con
tractărilor, cele mai multe din obiec
tele de îmbrăcăminte au fost prezen
tate, în Capitală, lucrătorilor din ma
gazinele de specialitate, unor condu
cători de întreprinderi, unor artiști de 
la Fondul plastic și unui numeros 
public. Ei au ajutat organele comerțu
lui, prin observațiile și sugestiile lor, la 
care din produse să se oprească.

In acțiunea de contractare a mai a- 
părut un element nou: colecțiile unice 
de modele și țesături, cuprinzînd 
creațiile cele mai reușite ale tuturor 
întreprinderilor producătoare. S-au 
prezentat colecții bogate cu sute și 
sute de modele. Ceea ce caracterizea
ză aceste colecții este, în afara varie
tății modelelor, strădania întreprinde
rilor de a crea o serie de articole 
noi, înfr-o croială modernă și dintr-o 
mare diversitate de materiale. S-a a- 
cordat o atenție deosebită produselor 
de la ultimul pavilion de mostre.

La confecțiile pentru adolescenți este 
vădită o preocupare mai mare decît în 
anii Irecuți. Colecția cuprinde numeroa
se costume pentru băieți, lucrate din 
stofe în carouri și fanfezi, rochii în 
modele tinerești, din materiale. suple 
și cu garnituri reușite, precum și ia- 
ioare pentru fete. In general, sorti
mentele pentru copii și tineri sînt 
mai numeroase, obiectele lucrate cu 
mai mult gust.

Îmbrăcămintea pentru femei va fi 
și ea mai bogat prezentată în maga
zine. Rochiilor, bluzelor, hainelor și ta- 
loarelor li se adaugă modele variate 
de fuste, lucrate mai ales din stofe flau- 
șate, într-o diversitate de 
și culori. Această colecție s-a 
de aprecierea reprezentanților 
fului din toate regiunile țării, 
contractat asemenea mărfuri în 
importante.

Cu diferite prilejuri șl chiar la ulii-

desene 
bucurat 
comer- 

care au 
cantități

mul pavilion de mostre, publicul a re
marcat slaba preocupare a comerțului 
și a industriei în ceea ce privește con
fecțiile bărbătești. Colecjiile pentru se
mestrul II sînt o dovadă a eforturilor 
făcute pentru remedierea acestei defi
ciențe, Pentru prima dată, industria a 
prezentai o colecție care numai la sa- 
couri cuprinde cca. 30 de modele. 
Dintre noutăți se remarcă și paltoanele 
din stofă fantezi, căptușite cu mesadă 
din blană tricotată, scurtele și raglane
le impermeabile, cu guler și mesadă 

I din același fel de blană.
O mențiune specială merită colecția 

de confecții destinate satelor. Nu numai 
că. o asemenea colecție este întocmită 
pentru prima dată, dar ea cuprinde un 
număr variat de sortimente specifice, 
executate cu grijă.

De astă dată s-a acordat o atenție 
deosebită articolelor de lenjerie. S-au 
contractat numeroase modele de că
măși bărbătești.

Un alt sector care s-a bucurat de a- 
tenție este acela al tricotajelor. Deși 
fabricile au introdus în produefie o se
rie de materii prime noi, cum sînt fi
rele sintetice tip lină și altele, ele au 
izbutit în scurt timp să prezinte co
lecții din cele mai reușite. Sortimentul 
bogat de modele, culori și contexturi 
al acestor produse va constitui un 
punct de atracție pentru cumpărători.

Și la tricotajele de bumbac s-au în
registrat progrese remarcabile. Apar 
însă într-un sortiment destul de res- 
trîns tricotajele din fire pieptănate și 
fine, iar în ceea ce privește ciorapii 
bărbătești, măsurile luate n-au reușif 
să înnoiască înfr-o măsură corespunză
toare sortimentul anilor frecuți.

★
Se poate aprecia că industria a făcuf 

eforturi remarcabile de a răspunde ce
rințelor cumpărătorilor. La rîndul său,, 
comerțul este mai bine pregătit, iar fap
tul că în sălile de contractare au putut 
fi întîlnifi nu numai conducători ai or
ganizațiilor comerciale și merceologi, 
ci chiar vînzători de la raft, că mărfu
rile au fost contractate în amănunt 
în ceea ce privește culorile și mări
mile, constituie garanții că în maga
zine vor ajunge produsele cele mai 
solicitate. Pentru aceasta este însă ne
voie ca și întreprinderile să-și respecte 
în întregime și la timp angajamentele 
asumate prin contracte.

MARIA CALIN

Sub titlul de mai sus în ziarul 
„Scînteia" nr. 5504 s-a publicat un 
articol în care sînt evidențiate, pe 
lîngă realizările bune și lipsurile 
care au existat în unele întreprin
deri din Ministerul Economiei Fo
restiere, privind gospodărirea ma
sei lemnoase. în răspunsul primit 
din partea Ministerului Economiei 
Forestiere se arată printre altele :

Pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate la unele Direcții regio
nale (D.R.E.F. Galați) cu privire 
la realizarea unui indice de utili
zare a masei lemnoase de iag 
mai mic, față de media realizată 
pe întregul seaior de exploatare, 
Ministerul Economiei Forestiere a 
organizat două consfătuiri de pro
ducție — la R. Vîlcea și Sibiu — 
avînd ca obiectiv principal tehnica 
sortării lemnului de fag corespun
zător proporției maxime de lemn 
rotund de lucru.

Ca urmare a preocupării pentru 
valorificarea cherestelei de răși
noase și a măsurilor luate de în
treprinderi, randamentul pe între
gul sector a crescut cu 0,2 în com
parație c.u indicii anului trecut.

Ministerul Economiei Forestiere 
se preocupă să asigure necesarul 
de pînze de gater mai subțiri și 
dispozitive de montare a acestora. 
Pînă la finele anului 1962 de pe 
urma utilizării generalizate a pîn- 
zelor subțiri randamentul urmează 
să crească pînă la 68 la sută.

în prezent, la unele întreprinderi 
de prelucrare a lemnului (Brezoi, 
Nehoiu, Sibiu, Roznov), mai dăinuie 
deficiențe în privința utilizării, la 
întreaga capacitate, a ferăstraie- 
lor panglică, fapt ce duce la di
minuarea randamentului. Organele 
de teren ale Ministerului Econo
miei Forestiere urmăresc lichidarea 
acestor deficiențe. De asemenea 
s-au luat o serie de măsuri prac
tice pentru mobilizarea întreprin
derilor de produse finite în acțiu
nea de economisire a materiei pri
me și îndeosebi a cherestelei de 
rășinoase.

De asemenea s-au trasat sarcini 
conducătorilor de întreprinderi să 
analizeze și să înainteze propu
neri de revizuire a normelor in
terne, în care să includă repere 
din alte materiale decît cherestea 
de rășinoase și fag (de exemplu : 
plăci aglomerate de lemn, plăci 
fibro-lemnoase, cherestea diverse 
esențe etc.).

în piezent se experimentează va
lorificarea marginilor de plăci a- 
glomeiate ca miez pentru panel, 
în locul cherestelei de rășinoase.

De asemenea se experimentează 
folosirea cherestelei de stejar în 
locul cherestelei de rășinoase, la 
confecționarea platformelor pentru 
autocamioane.

întreprinderile care mai au încă 
deficiențe pe linia folosirii raționa
le a materiei prime sînt în atenția 
Ministerului Economiei Forestiere ; 
prin deplasarea pe teren 
nerilor și tehnicienilor se 
măsurile necesare la fața

★

țle mal corespunzătoi cerințelor 
diferitelor întreprinderi, astfel în
cît să se evite pierderile de ma
terial lemnos, prin 
stuia la dimensiuni 
toare.

Pe urmele 
materialelor publicate
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lemnos — se arată în răspuns — 
se repartizează întreprinderilor pe 
bază de sarcini precise de pro
ducție și consumuri specifice ve
rificate, ținîndu-se seama și de re
cuperarea ambalajelor, cofrajelor 
etc. Pentru economisirea în special 
a cherestelei de rășinoase s-a sta
bilit în colaborare cu Ministerul 
Economiei Forestiere un sortiment 
tipizat pentru construcția de va
goane caro a fost extins și la con
strucții navale, la diferite remorci 
șl alte produse.

în sectorul construcții-montaj 
s-au redus mereu normele de con
sum de cherestea și lemn rotund 
de rășinoase, intensificîndu-se mă
surile de recuperare și bună gos
podărire a acestuia, printre altele 
și prin folosirea progresivă a în
locuitorilor. Pentru realizarea unor 
economii cît mai mari de lemn 
s-au luat în ultima vreme noi mă
suri de reducere a consumului de 
cherestea de rășinoase atît în pro
ducție cît și în construcții montaj.

Printre altelp, în răspunsul adre
sat redacției, se face și propune
rea ca pe baza specificațiilor di
mensionale din comenzile benefi
ciarilor Ministerului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini să fie al
cătuit de către Ministerul Econo
miei Forestiere un plan de produc-

Direcția generală 
montaj din Ministerul 
Construcțiilor, aie cărei unități sînt 
de asemenea mari consumatoare 
de lemn, ne-a răspuns :

Reducerea consumului de che
restea este o preocupare continuă 
a Ministerului Industriei Construc
țiilor. Cu toate acestea, apreciind 
că este necesară o acțiune mai 
susținută în această privință, con
ducerea ministerului a luat noi mă
suri care vor duce la economisi
rea unor importante cantități de 
lemn.

Paralel cu acțiunea de înlocuire 
a cherestelei prin forțele proprii 
ale constructorului, s-a trecut la 
examinarea tuturor documentațiilor 
tehnice primite de la proiectanți 
sub aspectul consumului de che
restea, făcîndu-se propuneri de în
locuire a soluțiilor acolo unde a- 
cest lucru este permis de terme
nele de plan. Pentru documenta
țiile noi s-a luat măsura de a se 
refuza proiectele care prevăd so
luții tehnice în care se consumă 
cherestea, atunci 
alte posibilități de

*

cînd există și 
rezolvare.

ecou și în uni- 
Astfel, IPROFIL 

din Odorhei, ne

can- 
intră 

atît

însă

Articolul a avut 
tățile vizate. 
„Steaua Roșie" 
scrie :

S-au luat măsuri de revizuire a 
listelor de croire a cherestelei, iar 
acolo unde sînt supradimensio
nări, ele voi fi reduse la minimum 
posibil. De asemenea, fiecare 
titate de material lemnos ce 
în fabrică va fi recepționată 
cantitativ, cît și calitativ.

în răspuns se mai arată
că consumul specific planificat de 
minister nu va fi realizat, deoare
ce producția întreprinderii este a- 
xată doar pe 3 sortimente — mese, 
canapele „Carpați” și mese tele
vizor „Harghita" — iar la aceste 
trei sortimente nu se poate asigura 
o folosire tot atît da completă a 
materialului lemnos ca la o între
prindere ce produce 20—30 de 
sortimente. Observația merită 
tenția ministerului.

Șutul era, după toa
te semnele, imparabil. 
Mingea călătorea spre 
poartă cu viteza unui 
bolid Galeria jubila, 
în clipa următoare, 
zece capete speriate 
apărură là ferestre să 
vadă ce s-a întâmplat. 
Nu se întâmplase nimic. 
Se sărbătorea victoria. 
Scorul final se prezen
ta. cam- așa : 3 la 1
pentru glorioasa echipă 
de elevi de pe strada 
vecină. 2 geamuri spar
te, un pieton lovit de-o 
minge deviată de la 
traiectorie, pe cînd se 
îndrepta miop si nevi
novat spre o bibliotecă 
publică. Imprudentul 
socotise că mergea pe o 
stradă. Se 
Strada își
acest oficiu dimineața. 
Dar acum erau orele 4 
după-amiază. La ora a- 
ceasta, când unii cetă
țeni optimiști cred că 
s-ar putea odihni, in 
multe părți strada ca
pătă .funcția suplimen
tară de stadion. Spor
tul preferat al multor 
elevi ? Fotbal. Amena
jări necesare ? Minime. 
Două

delimiteze poarta Plus 
ceva țipete. Ieftin și să
nătos Minge să ai — 
căci cu strada 
mare lucru.

E adevărat, 
de mai multe 
joacă pentru

nu e

E nevoie 
locuri de 
copii. Le

mul- 
face. 

arhi- 
anu-

înșelase, 
îndeplinise

pietroaie care să

vom avea. E o chestiu
ne de timp. în această 
direcție s-au făcut 
te și se vor mai 
Marile ansambluri 
tecturale prevăd
me și astfel de spații.

Mă rog, putem înțe
lege o joacă obișnuită 
de copii. E plăcut să-i 
vezi zburdînd. Dar un 
meci de fotbal, face 
indisponibile porțiuni 
mari de stradă și, nea
părat, și trotuarele.

Adăugați apoi stra
turi de flori strivite, 
strigăte, vacarm,. Loca- 

invocă puterile 
să trimită o 

binefăcătoare.

tarii 
cerești 
ploaie
După meci respiră, ușu
rați. Nu pentru multă 
vreme. Pînă a doua zi.

Neplăcerile sînt cum 
sînt. și parcă n-ar fi ele 
totuși, atît de mari. Dar 
adâncit în executarea 
Științifică a unui cor
ner, se întâmplă ca un 
elev să nu vadă mași
na venind din spate. 
Pe stradă, se poate in- 
tâmpla, ca sportul să în
registreze victime,

Părerea noastră este 
c-ar fi bine să resti
tuim străzilor destina
ția inițială. O partidă 
improvizată, se poate 
juca orieînd. pe terenul 
scolii, pe locurile ră
mase încă virane, în 
colțul unui parc. Multe 
comitete de stradă, fără 
cine știe ce bătaie de 
cap. au amenajat cite 
un mic teren pentru 
copii. Trebuie puțină 
tragere de inimă: '

Ca să nu trebuiască 
altminteri să se confec
ționeze indicatoare din 
cele galbene, rotunde, 
la capătul unor străzi, 
cu o minge mare, bru
nă, pictată pe ele. 
Adică :

„Sens interzis. Stradă 
pentru fotbal"

V. SEBASTIAN

de construcții

(Urmare din pag. I-a)

o® o-

se pat abține
rezultate economice mei taie

Halelor a fost executată cuPiața
abateri de Ia verticală ș.a. Firește, 
aceste lucrări au trebuit să fie re
făcute întîrziindu-se predarea apar
tamentelor în 
nul fixat.

folosință la terme-

'*
economico-financia-Nici situația

ră a întreprinderilor trustului re
gional de construcții nu este satis
făcătoare. în primele 4 luni ale a- 
nului, sarcina de reducere a prețu
lui de cost al lucrărilor nu a fost 
realizată. Aceasta se datore.ște în 
primul rînd depășirii consumu
lui specific de materiale. Pe 
multe șantiere există o slabă preo
cupare pentru buna utilizare a lem
nului, cimentului, fierului • beton. 
Pe șantierul de pe str. Andrei Mu- 
reșanu din Ploiești, bunăoară, fîșiile 
din beton sînt transportate fără grijă 
de la poligonul de prefabricate și se 
sparg multe dintre ele.

In aproape toate șantierele trus-

‘ 1 ■ «M•• h;-..îaÂFîsy. -, 1

Colectiviștii din comuna Adunați! Copăceni, regiunea București, recoltează șl trimit zilnic pe piețele 
Capitalei mari cantități de cireșe. In fotografie : Colectivistele M. Buliga șl G. Dascălu, la culesul cireșelor.

/ w/fe gem fii aceaași ikagoste
Cînd un om străin de întreprin

dere deschide ușa micii odăițe în 
care se adună deobicei biroul or
ganizației de bază, cînd. nimerește 
peste niște tovarăși care, după toate 
semnele, au o discuție înfierbîntatq 
și prea puțin plăcută, omul trebuie 
să se retțagă murmurînd o scuză și 
trăgînd ușa după el. Cîteodată însă, 
e mai bine să iei un scaun, 
așezi și să asculți. Tocmai în discu
țiile mai încinse poți afla multe 
despre caracterul oamenilor.

Sîntem în pauza de la 11. 
neauri, funcționarii de la „Timpuri 
Noi" au ieșit în curte începînd să 
dea din brațe : gimnastica în pro
ducție. Muncitorii și-au făcut-o încă 
de dimineața ; acum, aîcl, în odăița 
halei de prelucrare, cîțiva dintre ei 
și-au sacrificat pauza ca să stea 
de vorbă cu un tînăr. Acesta, blond, 
cu gura crispată a necaz și ambi
ție, scoate mereu din pachetul mo
totolit de „Unirea" cîte o țigară și 
și-o aprinde cu degete tremurinde. 
Un strungar brunet cu o mustăcioară 
mică vorbește despre dragostea 
pentru întreprindere. Alături de el 
îl recunosc pe Smedoiu, un frezor 
excelent, care și acum, cînd stă la 
discuție, parcă tot ar lucra : cu. 
mîinile pătate de ulei aranjează 
mereu o scrumieră de metal masiv, 
o aranjează atît de concentrat, în
cît parcă și-ar încerca noul dispo
zitiv, inovația lui cea mai recentă.

— O să mă duc la 
înverșunat tînărul.

— Păi la' raion sînt 
răspunde calm Smedoiu, „reglînd' 
de zor scrumiera. Oameni ca noi, 
care judecă la fel ca noi, Eu în 
locul tău, Pomparăule, mi-aș băga 
capul în nisip, ca struțul, și nu l-aș 
mai scoate pînă nu m-aș face om.

Pomparău se crispează și mai 
tare.

— V-am dat dreptate, spune el. 
Ce mai, vreți de la mine ? Lucrez 
prost. Am scos într-o zi întreagă 
numai patru piese, în vreme ce pe 
același strung Mihai Ștefan a scos, 
și încă în schimbul de noapte, 
unsprezece. Lipsesc nemotivat, sînt 
nedisciplinaț, sînt oaia neagră d 
halei de prelucrare. E clar, nu ? 
Sînt■ o excepție. E clar, nu.? Șj ce 
vreau eu ? Vreau doar atît: să vă 
scap de mine. Destulă bătaie de

să te

Adi-

mai lecentă. 
raion 1 spune

tot comuniști,rr

Visau să măați avut cu mine, 
în altă uzină.

G jignire personala
jurul me3ei se află încă șaseîn .

oameni, cinci din biroul organizației 
de bază și un maistru ; generații

. diferite, dar toți 
goste. Uzina. Au întîlnit-o în mo
mente diferite ale 
unit vjața cu ea, 
cum vrea cineva să plece de acolo 
— dacă nu primește sarcină pentru 
asta. Au mai avut de-a face cu alți 
plecăreți ■ aproape toți au devenit 
mai apoi fruntași ai secției, unii 
chiar membri de partid, oameni de 
temelie ai uzinei ; ei nădăjduiesc că 
și Pomparău se va îndrepta — și to
tuși, acum, nu pot să nu se necă
jească, E parcă o jignire personală.

— îmi spuneți că e nevoie de 
strungari, continuă iritgt Pomparău 
și își încrețește fruntea,. în căutare 
de contraargumente . „politice" —. 
Dar la noi 3Înt și alte uzine tiare au 
nevoie de strungari. Și ’ celelalte 
uzine iot socialiste sînt, nu ?

Sigur că sînt socialiste, bobocule, 
prostuțule, se gîridește supărat Sme
doiu învîrtind încet scrumiera. Dar 
știi tu ce înseamnă un loc ca ăsta, 
unde ai căpătat meserie, unda ai 
devenit om ? Eu aveam 15 ani cînd 
lucram la particulari, de la 7 dimi
neața pînă la 9 jumătate 3eara, să 
învăț meserie, și totuși nu apucam 
să pun mîna pe manetă. Dis-de-dimi- 
r.eață stăteam la pîndă în fața 
chioșcurilor de ziare, pînă se pu
neau afișele. Furam din fugă afișe 
și le duceam în atelier, ca să avem 
hîrtie pentru șters mașinile, că nu
mai atît aveam voie să facem' și 
nu exista măcar o cîrpă. „Timpuri 
Noi"... Da, aici am întîlnit timpurile 
noi. Sigur, mă, și celelalte sînt uzine 
socialiste: tot așa, sînt multe mame 
bun©'; și totuși fiecare om ara o 
singură mamă, nu ?

Dar cînd îi încearcă sentimente 
puternice, oamenii își găsesc greu 
cuvintele. Așa că Smedoiu șe mul
țumește să spună :

— Principalul e voința, conștiința. 
Doar sînt sute de strungari aici și 
ți se-ncălzește inima cînd vezi ce 
scot din mîinile lor. N-oi fi tu ulti
mul de pe lume. Trebuie să vrei. 
Nu fi laș, nu te da bătut.

au aceeași dra-

vieții loi și și-au
Nu pot înțelege •

— Nu mă dau bătut, stăruie celă
lalt. Dar aici oamenii și-au format 
o impresie proastă despre mine. Ce 
să fac, mi-e rușine. Am început-o 
prost. Mai bine mă duc în altă 
parte, s-o încep mai bine.

— Va să zică ți-e rușine de oa
meni. Și atunci, în loc să le ștergi 
impresia proastă, preferi să dai bir 
cu fugiții și să-i lași cu o amintire 
urîtă ? Dacă vrei să pleci, pleacă. 
Dar sfatul meu e ăsta : mai întîi fă 
o demonstrație bună măcar o lună, 
scoate și tu un cîștig mai frumos, 
saltă-te și tu pe-o lună între frun
tași, și pe urmă, dacă vrei să mai 
pleci, 
lăsat 
urma

Cu 
monește în pachet 
„Unirea“, 
răbdare și tutun Discuția coniinuă.

e azi sediul școlii profesionale. 
Uzina, deși aci se muncește serios, 
seamănă cu o școală : în hale am 
văzut mulți băieți de la „profesio
nală''. încă de cînd flăcăiașii sînt 
în anul doi, Smedoiu și alți frezori 
și strungari îi instruiesc atît de bine, 
încît pot să-i lase la mașină. Astfel, 
încă de pe băncile școlii, băieții 
familiarizează cu trecutul uzinei 
care vor lucra : spun cu trecutul 
pentru că atunci cînd elevii vor 
junge muncitori deplini, și uzina
arăta altfel. Apar hale noi, utilaje 
noi, elevii cresc odată cu uzina.

se 
în 
ei, 
ar 
va

Două generații

pleacă — dai 
o amintire ceva 
ta. Ai, ce zici ? 
degete agitate.

după ce-ai 
mai bună în

tînărul scor- 
după ultima 

Ceilalți însă mai au, și

Școala
crește odată cu elevii
Prima oară am fost la această 

uzină în 1948. Data e ușor de ținut 
minte : 11 iunie. Muncitorii stăteau 
calmi în jurul clădirii direcțiunii. 
Reprezentantul patronatului se în- 
vîrtea în hol ca un leu în cușcă. 
Se auzea un aparat de radio. La 
Marea Adunare Națională tocmai 
se hotăra naționalizarea. Cînd a 
venii ora, un vechi muncitor al 
uzinei s-a apropiat de reprezentan
tul patronilor, iar acesta, uilîndu-se 
în altă direcție, i-a predat cheile de 
la casă. Fabrica „Lemaître" 
cuse în mîinile muncitorilor, 
statului lor.

Muncitorul înalt și solid 
luase cheile, noul director, a
în curie, în mijlocul aclamațiilor. Ca 
să-și țină mitingul, au trebuit să 
meargă mai încolo, deoarece curtea 
direcțiunii era barată de un șir de 
plopi, un fel de perdea groasă nrin 
care patronii voiseră să despartă 
clădirea lor de restul uzinei, pe a- 
tunci pierdută în noroi și zgură. Azi, 
de bătrînețe, n-au mai rămas decîl 
trei din acești plopi ; în schimb, 
curtea uzinei, curată, fără noroaiele 
de altădată, s-a umplut de pomi și 
pomișori, așa că cei trei plopi trec 
aproape neobservați. De altminteri, 
clădirea care se află în spatele lor

tie- 
ale

oaie 
ieșit

a mai 
stiun- 
slngur 
punea 
stătea

nă, de inovații șl de romane isto
rice. Viața lui Ion Zamfirache n-a 
fost atît de lină : de la 12 ani, cînd 
spăla dușumelele ca ucenic, a 
început să privească flacăra de su
dură, iar acum, după aproape 40 
de ani, nu mai poate citi cît ar 
vrea, ca să nu-și obosească ochii, 
Nu l-a obligat nimeni să lucreze 
numai sudură, sau numai la „Tim
puri Noi" : 1 s-au făcut diferite pro
puneri, dar niciodată n-a vrut să 
se despartă pe prea lungă vreme 
de flăcăruia aceea albastră și de 
uzina lui. Tată a șapte copii, om 
blind și liniștit, Zamfirache devine 
foarte bătăios imediat ce vine vor
ba de inovații sau de organizarea 
muncii sudorilor,

— Știu că nu se poate face totul 
bătînd din palme. Dar n-am destulă 
răbdare, iubesc prea mult uzina 
asta. .................

Aveam să-mi amintesc acește cu
vinte ceva mai tîrziu, privind foto
grafia destul de neobișnuită pe care 
mi-o arăta Constantin Daia

Iubirea obligă

Aurel Dragomir face parte din 
generația tinără a uzinei. Cînd a 
intrat într-o școală profesională, a 
mai apucat să vadă, la „Armătura", 
strunguri cu curele de transmisie ; 
e din ultima generație care 
apucat momentele cînd trei 
gări trebuiau să aștepte un 
cuțit de „vidia". Nu prea 
mîna pe mașină, mai mult
de pază, să potrivească meieu cu
reaua de transmisie. Acum cițiva 
ani a fost să viziteze „Armătura" și 
n-a mai găsit, dintre toate mașinile 
de atunci, decît una singură, adusă 
în fabrică tocmai cînd el era re
partizat la „Timpuri Noi". Azi, Dra
gomir își depășește zilnic sarcinile 
de producție cu 20—30 la 3ută . își 
pregătește dinainte cuțitele, sculele, 
să nu piardă vreme la magazie, 
studiază din vreme desenul piesei, 
urmărește publicațiile tehnologice, 
să fie la curent cu tehnica nouă.

Se zice că oamenii în vîrstă au 
mai multă răbdare pentru educarea 
tineretului, dar Dragomir, la 25 de 
ani, e pedagog încercat. Cînd îi 
vine un tînăr din anul doi al școlii 
profesionale, Dragomir se îngrijește 
ca băiatul să' se deprindă cît mai 
iute cu practica muncii la strung, 
După ce se împrietenește și își cîști- 
gă autoritate asupra lui, își îngă
duie să-i facă și observații de Nicolae Vasu pe numele lui, 
altă natură : să nu te mai văd cu 
gulerul ăsta neîngrijit, sau cu pan
tofi din ăștia. Cînd pleacă acasă 
din schimbul doi, acest tînăr strun
gar, atît de legat de prezent, se 
afundă în romane istorice pe care 
le citește pînă la trei și patru di
mineața, în ciuda protestelor proas
petei sale soții.

La vreo douăzeci de metri depăr
tare de strungul lui Dragomir lu
crează un om a cărui vîrstă e dublă 
— 51 de ani — dar care e foarte 
asemănător prin dragostea de uzi-

într-o seară din toamna lui ’42. 
un copil stătea închis într-un as
censor din curtea fabricii „Fichet'' 
și plîngea. Ascensorul servea pe 
atunci drept carceră. Copilul na- 
mîncat și bătut care plîngea acolo 
nu se gîndea la viitor ; nu știa că 
taică-su va fi bătut mult mai rău, 
de către „aliații" hitleriști, într-o 
retragere dezastruoasă, că zidarul 
lovit cu patul armelor va face o 
aprindere la plămîni și va muri lără 
vreo îngrijire medicală, și că el, co
pilul care stă acum și plînge, va 
trebui să muncească pentru a-și în
treține frățiorii, El știa atunci ana 
și bună : că, îndată ce va scăoa 
din liftul carceiă, va fugi și nu so 
va mai întoarce la meserie,

Prin 1950, cînd era în altă mese
rie, Constantin Daia s-a întîlnit pe 
stradă cu un prieten din copilărie,

— Vino pe la „Timpuri Noi" să 
vezi cum lucrăm, i-a spus zîmbitoi 
vestitul fruntaș, Știu că n-ai amin
tiri plăcute de la meserie, dar nu 
strică să ne faci o vizită.

Cînd Daia a văzut manetele stră
lucitoare ale noilor strunguri rornt- 
nești și felul cum lucrau băieții bri
găzii lui Vasu, ceva de mult uitat a 
început să se miște acolo, în stră
fundurile pieptului. Nu și-a mai 
găsit liniștea. Curînd, brigada lui 
Vasu își îmbogățea rîndurile cu un 
nou n. .-mbru.

tului există obiceiul de a ridica de 
la magazie cantități mai: mari de 
materiale decit este în realitate ne
voie, creîndu-se la punctele de lucru 
unele „rezerve“. în același fel proce
dează și conducătorii întreprinderi
lor. Ei solicită în fiecare lună can
tități mai mari de materiale, ceea ce 
duce la formarea de stocuri supra- 
normative. Datorită imobilizărilor în 
materiale, trustul este nevoit să re
curgă la credite bancare. Numai în 
trimestrul I al acestui an au fost 
plătite sume însemnate drept do- • 
bînzi pentru credite și penalizări.

*
Respectarea graficului de lucru, 

îmbunătățirea calității lucrărilor și 
reducerea prețului de cost al noilor 
obiective — iată principalele direc
ții în care trebuie să-și îndrepte 
eforturile colectivul trustului regio
nal de construcții Ploiești. Sînt 
create condiții ca noile obiective 
să fie predate în folosință într-un 
termen mult mai scurt și la un ni
vel calitativ superior.

Economii și beneficii peste plan
PAȘCANI (coresp. „Scînteii"). — 

Munaitorli, tehnicienii și inginerii de 
la atelierele de reparat material ru
lant din Pașcani desfășoară cu suc- 
aes întrecerea socialistă pentru a 
realiza o producție ritmică, de ca-

Azi strungarul Dala e membru In 
comitetul de partid al uzinei și res
ponsabilul unei brigăzi de inova
tori. în publicațiile tehnice citește 
mai toi, chiai și ce n-are legătură 
directă cu strungărfa — chimie, ce
ramică, agrotehnică. — Asta 'e a- 
jută să gîndești frumos, mi-a spus 
el. A gîndi „frumos'' înseamnă pen
tru el a gîndi cu o largă perspec
tivă, a compara, a ține seama de 
interesele generale. Tocmai din 
cauza acestei gindiri „frumoase" nu 
mi-a fost ușor să intru în vorbă au 
Daia. Părea supărat, și cînd i-am 
cerut explicații a răspuns scurt :

— Sînt supărat pe ziariști. Ați 
scris despre uzina noastră ceva ce 
nu trebuia să scrieți,

— Vreo critică nejustă ?
— Nu. A apărut un articol în care 

eram lăudați, Pentru ritmicitate, 
uită-te, te rog, la poza asta.

Am privit fotografia, apărută 
gazeta de uzină „Timpuri Noi", 
înfățișează niște piese mari, 
arboii cotiți La începutul lunii apri
lie, conducerea seatorului i-a cerut 
lui Daia să lase de o parte piesele 
ia care lucra și sg se apuce de acești 
arbori, ca fiind mai urgenți, Daia 
i-a terminat în zece zile, dar după 
trei săptămîrii piesele „urgente" tot 
mai stăteau lîngă strungul lui : nu 
venise nimeni șă le ridice. Acum 
am ajuns la partea interesantă '■ 
datorită în bună parte și acestor 
arbori, Dala a realizat sarcinile lui 
ps aprilie cu o depășire de 35 la 
sută, a avut și un cîștig frumos, in
teresul său personal era sălisiăcut. 
Dar el s-a supărat, pentru că nu-i 
era indiferent la ce servește in mea 
lui, cum merge sectorul în qene’al. 
Redactorul gazetei de uzină a venit 
la fața locului, piesele au fost foto
grafiate, Iar gazeta a publicat o 
pagină întreagă cu propunerile lui 
Daia șl ale altor muncitori pentru 
îmbunătățirea ritmicității în uzină 
Iată de ce, în cindn progreselor 
dobîpdite aci pe linia ritmicității, 
Daia socotește că încă nu se 
declara mulțumit.

Interesant, nu ? Cu ani 
inte, „patrioții" uzinei s-ar fi 
rat numai pentru critică Acum însă 
comunistul Daia și alții, inclusiv se
cretarul comitetului de partid, au 
pentru uzina lor o iubire mai pre
tențioasă, mai exigentă. Vor de !o 
ea mai mult Vor să-i dea mai mult, 
să lucreze mai bine. Paralrazînd un 
vochi dicton, s-ar putea spune iu
birea obligă.

SERGIU FĂRCAȘAN

litate și la un preț de cost cî‘ mal . 
redus.

Lună de lună, ei și-au îndeplinit 
exemplar sarcinile de plan șt an- , 
gajamentele luate Economiile pes
te plan realizate prin reducerea ' 
prețului de cost se ridică. în pri
mele 4 luni ale anului, la 420 000 lei, 
iar beneficiile peste plan la 211000 
lei.

Colectivul secției a 2-a vagoane- ' 
marfă este fruntaș în întrecere.

—o«o

Or,

în
Ea 

niște

poate

îna- 
supă-

Pentru Luna deservire 
pe iitorai

Aproape 850 ds magazine de pro
duse alimentare și lndtișțrjqle, res
taurante, bufete și cofetării asigură 
în noul sezon de vară servirea oa
menilor muncii veniți la odihnă sau 
tratament in stațiunile de pe litora
lul Mării Negre.

La Constanța, oaspeții litoralului 
vor găsi în vara aceasta un nou 
restaurant cu cramă, în apropierea 
hotelului „Continental", magazinul 
„Universal" din centrul orașului, 
complet renovat și reutilat, precum 
și numeroase alte magazine amena
jate 1er parterele noilor blocuri de 
locuințe construite aici. La Mamaia, 
inebdrat în ansamblul noilor hote
luri cu 11—-14 etaje, s-a construit un 
modern complex comercial, qqre cu
prinde 9 unități. De asemenea, la 
Eforie-sud a țoș| construit un com- ■ 
plox de alimentație publică cu 1,200 
de locuri, iar la Techirghiol, o nouă 
cantină cu 750 de locuri. Numeroase - 
unități comeraictle au fost reamena- 
jate și reutilale.

■O®O-

RM. SĂRAT (coresp. „Sclnfeii"). — In 
raionul Rrn, Sărat se lucrează Intens la •_> 
extinderea re/olei de energie electrică. 
Cu contribuția gospodăriilor colective și, : 
a colectiviștilor s-a construit anul 
acesta linia Rin. Sărai—Salcia Nouă, -a- 
cordlndu-șe la sistemul energetic na- ■. 
lional De la această linie ș-au legat ■ 
orin rețele de |oasă tensiune șalele 
Nicoleșli, Puieșlli de Jos. Puieștli de Sus, 
Știuboiu, Dăscălești și Măcrina. In aceste 
sate lucrările de electrificare șe apropie 
de sțîrșit,

Jn comunele Ciorăști, Mihălceni și Sal
cia Nouă qospoclăriile agricole colective 
introduc energie electrica la dilorite lu
crări de mică mecanizare in fermele zoo- 
tehnice.

In prezent se construiesc alte două 
linii : Nicolești-Boldu-Vilcele și Rm. Sărat- 
Tîmboiești care dau posibilitatea intro
ducerii luminii electrice în multe alte ■ 
safe.
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Partidul a pus în iața gospodăriilor de stat sarcina deo
sebit de importantă de a produce mari cantități de pro
duse agro-alimentare, de a aproviziona gospodăriile co
lective cu semințe de soi, material săditor și animale de 
rasă, de a constitui permanent un model de gospodărire 
socialistă în privința organizării producției, demonstrînd 
prin recoltele mari ce le realizează eiicacitatea metodelor 
agrozootehnice înaintate.

Așa cum se arată în Raportul tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, prezentat la sesiunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, consacrată terminării colectivizării, con
ducerile gospodarilor de stat trebuie să iolosească rezulta
tele bune obținute în unitățile cu cea mai înaintată expe
riență, astiel îneît sporirea producției să aibă loc în condi
țiile unei sistematice reduceri a prețului de cost și mări
rii continue a veniturilor.

în această privință, G.A.S. Nariaș, regiunea Banat, gos
podărie decorată cu ,,Ordinul Muncii" clasa I, are realizări 
însemnate.

Redăm mai jos cîteva aspecte din munca depusă de co
lectivul acestei gospodării pentru obținerea de producții 
mari și ieftine.

Mecanizarea culturii porumbu
lui contribuie la creșterea pro
ductivități! muncii și reducerea 
prețului de cost.

ospodăria noastră de stat este 
așezată în zona de șes a Bana

tului, nu departe de orașul Timișoa
ra. Datorită acestui fapt, precum și 
condițiilor pedoclimatice existente, 
noi ne-am îndreptat atenția în di
recția producerii unor cantități me
reu sporite de carne de porc și de 
lapte necesare aprovizionării popu
lației. Cît de mare este ponderea pe 
care o are sectorul zootehnic rezultă 
din următorul exemplu : dacă în 
1955 greutatea specifică a acestui 
sector reprezenta doar 20 la sută 
din valoarea producției globale a 
gospodăriei, în 1961 ea a ajuns la 69 
la sută.

Pentru creșterea celor peste 13.000 
de porci pe care-i îngrășăm anual, 
sutelor de vaci, vițele etc. pe care 
le avem, noi ne asigurăm din pro
ducție proprie toate furajele. Pen
tru aceasta cultivăm 1.100 hectare 
cu porumb pentru boabe, 400 hectare 
cu orz, 117 hectare porumb pentru 
siloz, precum și sute de hectare cu 
nutrețuri bogate în proteine ca ma
zăre, lucernă, borceag etc. De ase
menea, noi cultivăm și 300 hectare 
cu grîu.

Datorită hărniciei și priceperii cu 
care a muncit și muncește întregul 
nostru colectiv, rezultatele obținute 
de noi au fost an de an tot mai 
bune. Sporirea continuă a produc
ției, reducerea prețului ei de cost 
ne-a dat posibilitate să obținem be
neficii însemnate. Din 1957 încoace, 
gospodăria noastră a dat statului 
beneficii în valoare de 14 885 000 lei.

Este cunoscut că o pîrghie impor
tantă pentru reducerea prețului de 
cost o constituie creșterea continuă 
a productivității muncii. Ca urmare 
a extinderii mecanizării, a folosirii 
mai raționale a tractoarelor și ma
șinilor agricole, a îmbunătățirii or
ganizării muncii în gospodăria noa
stră, productivitatea muncii a cres
cut an de an. Față de 1958, în anul 
trecut productivitatea 
dublat.

Dacă în 
ținem în 
boabe
32.370 kg. porumb pentru siloz, —

aceasta se datorește extinderii an de 
an a volumului și sortimentului de 
lucrări făcute mecanizat. Noi am 
reușit să mecanizăm în totalitate a- 
ratul, pregătirea terenului, semăna
tul, întreținerea culturilor, recolta
tul păioaselor și o parte din recol
tatul porumbului.

O atenție tot mai mare acordăm 
ridicării calificării mecanizatorilor, 
urmăririi atente a modului cum este 
exploatat parcul de tractoare și ma
șini agricole, cum sînt executate lu
crările de către tractoriști, cum se 
face cheltuirea fondurilor în acest 
sector. De mare ajutor în această 
privință, a fost organizarea muncii 
tractoriștilor în brigăzi de mecani
zare completă. Dacă notăm cu 100 
valoarea producției ce revenea pe 
tractor în 1959, în 1961 această va
loare a ajuns să fie 224.

Cîteva cuvinte despre organizarea 
muncii. Aceasta are o mare însem
nătate în gospodăria de stat. Pot 
spune chiar, pe baza experienței 
cîștigate, că la ora actuală, cînd uni
tățile noastre dispun de tot ce le 
trebuie (oameni calificați, mașini 
moderne, fonduri etc.), rezultatele 
pe care le obținem depind în cea 
mai mare măsură de modul cum 
știm să organizăm munca.

De cîțiva ani, am renunțat la sec
țiile teritoriale. Ne-am convins că 
activitatea de zi 
cu zi poate fi mai 
bine cuprinsă, în
deplinirea sarcini
lor mai bine ur
mărită dacă mun
ca este organizată 
direct la nivelul 
brigăzilor. Am tre
cut de aceea cu 
curaj la introdu
cerea acestei noi 
forme de organi
zare pe baza 
principiului gos
podăririi chibzui
te pe brigăzi. Azi 
avem în gospodă
rie patru brigăzi 
de cîmp, patru de 
mecanizare com
pletă, trei de creș

tere a taurinelor și patru de creș
tere a porcinelor. Acum putem con
trola mai ușor nu numai felul cum 
se execută o lucrare sau alta, ci și 
modul cum sînt cheltuite fondurile. 
Știm în orice moment, cu aproxi
mație, bineînțeles, care este prețul 
de cost al diferitelor produse.

în gospodăria noastră a devenit 
lege ca săptămînal, vinerea, condu
cerea unității să analizeze în mod 
amănunțit cu șefii de sectoare chel
tuielile făcute în cursul săptămînii, 
să se stabilească precis ce este de 
făcut în următoarele 7 zile. Aceeași 
analiză o fac sîmbăta șefii de sec
toare cu brigadierii- din sectoarele 
de care răspund.

Desigur în direcția sporirii pro
ducției și a reducerii costului ei mai 
sînt destule de făcut în gospo'dăria 
noastră. Folosirea mai rațională a 
parcului de mașini și tractoare, re
ducerea unor cheltuieli neproducti
ve, executarea în condiții mai bune 
a diferitelor lucrări în scopul creș
terii recoltei la hectar și îndeosebi 
la furaje etc. sînt numai cîteva din 
rezervele care ne stau la dispoziție. 
Ne vom strădui să le folosim mai 
bine pe viitor 'pentru a obține suc
cese și mai mari, 
semnate.

Rod al muncii întregului colectiv
TOȘ ezulfafele bune obfinufe în gospodăria noastră în di- 
■®^recfia creșterii produefiei și reducerii prefului de cost 

sînt rodul muncii de zi cu zi a tuturor muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor în frunte cu comuniștii, al activită- 
jii desfășurate de organizafia noastră de partid pentru 
răspîndirea metodelor înaintate, folosirea cît mai deplină 
a rezervelor interne și înlăturarea lipsurilor, pentru mobi
lizarea întregului colectiv în lupta pentru realizarea sar
cinilor de plan. Comuniștii sînt sufletul întrecerii susfi- 
nute ce se desfășoară la noi pentru objinerea de rezul
tate tot mai bune. în această întrecere printre evidenfiaji 
se numără mulgători ca Nicolae Blaș, Floarea Găvruj și 
Gh. Chirilă, care în anul trecut au objinut în medie de 
la fiecare din vacile pe care le îngrijesc peste 5.500 litri 
lapte, mecanizatori ca Mihai Kosz și îngrijitori de porci 
ca Elisabeta lacobi care își depășesc cu regularitate sar
cinile de plan etc. Vorbind despre lucrătorii gospodăriei 
noastre care au merite mai mari în objinerea rezultatelor 
pe care le avem, trebuie să evidenfiem în mod deosebit 
activitatea neobosită desfășurată de tov. ing. Luca llie, 
membru de partid, care a condus gospodăria în calitate 
de director pînă acum cîteva săptămîni cînd i s-a încre- 
dinjat o sarcină de răspundere în cadrul Trustului Cen
tral al G.A.S.

Organizafia noastră de partid numără 33 membri șl can- 
dldafi de partid. Aceasta ne-a dat posibilitatea să cuprin
dem mai bine sectoarele de activitate din gospodărie, să 
repartizăm în locurile-cheie membrii șl candidafil de 
partid, să asigurăm prin aceasta ducerea la îndeplinire a 
hotărîrilor luate de adunarea generală.

Lunar șl trimestrial, tn adunările generale deschise, ana
lizăm modul cum s-a lucrat în perioada respectivă.

Cu cîfva timp în urmă noi am observat că în sectorul 
porcin costul unei zile furajate a început să crească. Din 
analiza făcută, cu 
aceasta se datora faptului că rafiile nu erau bine întoc
mite. Am discutat în adunarea generală această proble
mă, propunîndu-se întocmirea imediată a unor noi rafii, 
bine echilibrate și economice. Propunerile au fost însușite 
de conducerea gospodăriei. Rezultatul ? Costul unei zi 
furajate la scroafe a început din nou să scadă, ajungind 
ca în prezent să fie sub cel planificai.

Organizafia noastră de bază se străduiește să folosească 
formele cele mai eficiente ale muncii politice, pentru mo
bilizarea întregului colectiv al gospodăriei la sporirea 
produefiei și reducerea prefului de cost. Dezbaterea cu 
muncitorii din gospodărie a documentelor de partid, ur
mărirea cu ajutorul graficelor a întrecerii socialiste orga
nizate pe brigăzi și oameni, popularizarea fruntașilor și a 
metodelor lor de muncă, discutarea în consfătuirile de 
produefie lunare a sarcinilor de plan și a rezultatelor ob
ținute — sînt numai cîteva din aceste metode. Trebuie 
subliniat că stimularea materială a lucrătorilor din gos
podărie, prin acordarea de premii pentru depășirile de 
produefie realizate, constituie unul din factorii principali 
care au contribuit la obfinerea de rezultată bune. ’

Luptînd pentru îndeplinirea sarcinilor puse de partid 
în fața gospodăriilor de stat, lucrătorii de la G.A.S. Variaș 
în frunte cu comuniștii vor munci cu și mai mult avînt 
pentru a obfine produse agroalimentare mai multe și mai 
ieftine.

Porumbului
"S’ ntre plantele cultivate 
■®-în gospodăria noastră, 

porumbul ocupă primul loc. 
E și firesc. Noi creștem 
sute de bovine. îngrășăm 
anual peste 13.000 de porci. 
Or, experiența ne-a dovedit 
limpede că porumbul, prin 
puterea lui de hrănire ri
dicată, prin numărul mare de 
unități nutritive pe care îl asi
gură la 
cu alte 
valoros 
măsura 
zootehnic și îndeosebi a fer
melor de porci, noi am mărit 
tot maj mult suprafața ocu
pată de această plantă, ajun- 
gînd în anul trecut la 1105 
hectare, adică 42,2 la sută din 
terenul arabil al gospodăriei.

Eforturile principale le-am 
concentrat insă în direcția 
sporirii producției la hectar 
și reducerii prețului de cost al 
porumbului, conștienți fiind 
că de aceasta depinde în bună 
măsură realizarea kilogramu
lui de carne și a litrului de 
lapte la un preț mai scăzut. 
Și, așa cum. se vede din gra
ficul alăturat, în această pri
vință rezultatele obținute sînt 
dintre cele mai bune. Cu toate 
condițiile naturale neprielnice, 
în anul trecut am recoltat în 
medie de pe întreaga suprafață 
însămînțată 4675 kg porumb 
boabe la hectar.

Ce stă la baza acestor suc
cese ? în primul rînd faptul 
că metodele agrotehnice avan
sate și-au găsit loc în tot. mai 
mare măsură pe ogoarele 
ngastre. Arătura adîncă cu 
plugul prevăzut cu scormoni
tor făcută vara sau toamna, 
după timpul cînd s-a recoltat 
planta premergătoare ; am
plasarea porumbului după 
cele mai bune plante premer
gătoare și îngrășarea terenu
lui, atît cu gunoi de grajd cît 
și cu îngrășăminte chimice ; 
întreținerea în cele mai bune 
condiții a solului pînă la se
mănat ; folosirea cu multă 
încredere, pe toate suprafe
țele a acelor hibrizi dubli care 
s-au dovedit cei mai valoroși 
pentru condițiile noastre ; asi
gurarea unei densități de 
35.000-40.000 plante la hectar

o aten[ie deosebită
și întreținerea în bune condi
ții a terenului în tot timpul 
vegetației 
grăparea 
rea lui 
sapa, rotativă și executarea a 
trei prașile mecanice și două 
manuale pe. rînd — iată me
todele folosite de noi la cul
tura porumbului și care, au 
dus la creșterea rapidă a pro
ducției la hectar.

Acest lucru constituie factorul 
principal care a asigurat re
ducerea prețului de cost al 
tonei de porumb. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît noi am 
avut grijă ca prin executarea 
anumitor lucrări să obținem 
sporuri de producție care să 
acopere cheltuielile făcute, 
economisind în același timp 
la maximum mijloacele mate
riale și bănești și forța 
muncă.

Urmărirea săptămînală 
lunară de către brigadieri 
consiliul gospodăriei a felului 
cum sînt îndeplinite 
cinile de plan a 
lege în gospodăria 
Aceasta ne ajută ca

sporite au fost din plin răs
plătite: 1475 kg porumb boabe 
obținute în plus la hectar față 
de cît am. avut planificat. Ast
fel, cu toate că am cheltuit 
mai mult, prețul de cost al to
nei de porumb s-a redus de la 
487 lei, cit fusese prevăzut, la 
406 lei.

Fără îndoială, rezultatele 
obținute de noi sînt bune. 
Dar în direcția reducerii pre
țului de cost al porumbului, 
mai avem încă destule re
zerve. Ce se cere pentru acea
sta ? în primul rînd obținerea 
unor producții și mai mari. 
Acest lucru este pe deplin 
posibil. Noi ne-am angajat ca 
în acest an să obținem in 
medie de pe cele 1100 hectare 
cultivate cu porumb,. 5.000 kg 
boabe la hectar. Executtnd la 
timp și la un înalt nivel agro
tehnic toate lucrările, sintern 
siguri că vom realiza această 
sarcină. Porumbul a răsărit și 
se dezvoltă bine. Acum sînt in 
toi lucrările de întreținere. 
Pentru reducerea prețului de 
cost, acordăm o atenție mai 
mare mecanizării lucrărilor,
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'Jjj'nitatea noastră a ob- 
ținut rezultate deosebi

te în creșterea porcilor Nu 
numai că noi am livrat sta
tului cantități mari de carne 
de porc, dar am reușit să 
obținem acest produs la un 

, preț de cost scăzut.
De la bun început trebuie 

arătat că aceste realizări le 
datorăm în cea mai mare 
măsură faptului că furajele, 
care au 
mare în 
cărnii și 
totalitate
noastră, ne costă din an in 
an tot mai ieftin. în afară 
de aceasta. preocuparea con
siliului gospodăriei a fost de 
a asigura din prăsită pro
prie purceii necesari pentru 
îngrășat. Și am reușit să 
facem acest lucru prin reți
nerea unui număr corespun
zător de scroafe (peste 750), 
prin îngrijirea lor atentă, 
astfel ca să ne asigure la 
înțărcare un mare număr 
de purcei. Asigurînd din 
producție proprie atît fu
rajele necesare cît și pur
ceii, noi am putut să ne 
concentrăm eforturile în di
recția obținerii acestor pro
duse la un preț de cost scă
zut — fapt ce a influențat 
pozitiv asupra costului cărnii.

Ași vrea să vorbesc aici 
mai pe larg doar despre mo
dul cum am asigurat noi ca 

1

beneficii mai

TH& atorită apropierii de oraș, condiții- 
•®^lor naturale și economice prielnice 

în gospodăria noastră creșterea vacilor 
de lapte capătă o tot mai mare dezvoltare. 
Dacă la sfîrșitul anului 1961 am avut un 
efectiv de 196 vaci, la 31 decembrie a.c. 
vom ajunge la 340 capete. încărcătura de 
animale, la șuta de hectare nu este încă 
satisfăcătoare. Ținînd însă seama de fap
tul că avem un număr mare de juninci și 
vițele (peste 630), în viitor densitatea va
cilor la suta de hectare va spori simțitor.

O dată cu creșterea efectivului de vaci 
noi ne ocupăm cu tot mai multă grijă de 
sporirea producției de lapte și de redu
cerea prețului de cost. în această privință 
am obținut unele realizări importante. Pro
ducția de lapte a crescut an de an: 2.849 
litri de fiecare vacă furajată în 1959 ; 4.665 
litri in I960 ; 4.716 litri in anul trecut.

Cum am reușit ca în interval de numai 
3 ani să sporim producția de lapte cu a- 
proape 2.000 litri ? Acest succes se dato- 
rește furajării raționale a animalelor, în
grijirii lor atente, precum și acțiunii de 
selecție a materialului pe care-1 avem.

Cu fiecare an ce a trecut, prin organi
zarea tot mai rațională a conveierului 
verde, prin extinderea culturii de porumb 
siloz și creșterea producției la hectar am 
reușit să asigurăm animalelor furaje va
riate, în cantități suficiente, pe baza că
rora s-au putut întocmi rații echilibrate. 
Astfel, în 1961 s-a asigurat pentru fiecare 
vacă 12 213 kg suculente, 2 500 kgfîn, din 
care 50 la sută de leguminoase, precum 
și 250 grame concentrate pentru fiecare 
■litru de lapte etc. în afară de aceasta noi 
ne-am obișnuit să hrănim animalele, să

le adăpăm, curățim și mulgem la bre fixe, 
potrivit programului de grajd întocmit, să 
iurajăm vitele diferențiat, în funcție de 
producția pe care o dau-

Unele succese am înregistrat și în ceea 
ce privește reducerea prețului de cost. In 
1961 litrul de lapte ne-a costat 1,30 lei, cu 
34 la sută mai puțin decît în 1955. Preve
derile planului însă nu le-am realizat. 
Costul unui litru de lapte a fost depășit 
cu 0,20 lei. Ce a contribuit la această de
pășire ? în cea mai mare măsură prețul 

elefurajelor. Anul trecut unele dintre 
ne-au costat mai mult decît am avut pre
văzut. Valoarea unei unități nutritive a 
ajuns în 1961 la 0,91 lei față de 0,73 de lei 
cît a fost în 1960.

In acest an noi am luat o serie de mă
suri care să asigure reducerea prețului 
de cost al laptelui. Rezultatele se văd. în 
trimestrul I al acestui an prețul de cost al 
litrului de lapte a scăzut sub 1,30 lei, cît 
am realizat în 1961. Și de acum încolo, în 
taberele de vară, laptele va fi produs la 
un preț mai mic. Ca dovadă, anul trecut 
hectolitrul de lapte realizat cînd vacile au 
fost întreținute în tabere de vară ne-a 
costat doar 80,51 lei, față de 113,65 lei cît 
a fost în timpul stabulației.

Taberele de vară (șoproane acoperite 
cu trestie sau paie) sînt organizate pe' 
pășune. în apropiere am semănat plan
tele furajere (borceaguri, lucernă, porumb 
masă verde etc.), astfel ca să nu mai chel
tuim bani cu transportul lor. Noi pășunăm 
animalele dimineața, seara și noaptea, iar 
ziua le dăm concentrate și masă verde 
la jgheab. în tot timpul apa e la discre
ția animalelor. De asemenea, ne ocupăm 
cu atenție de obținerea unor furaje” tot 
mai ieftine pentru perioada cînd vacile 
vor ii aduse la grajd.

fie folosiți cu chibzuință, 
știm în fiecare moment cît 
costă producția. în afară 
aceasta ne-am obișnuit 
săptămânal să analizăm îm
preună cu brigadierii cum s-a 
desfășurat munca, ce lucrări 
avem de făcut în cele 7 zile 
următoare, ce bani pot fi 
cheltuiți.

Anul trecut am avut plani
ficat să cheltuim, la hectarul 
de porumb 1580 lei. Am de
pășit acest barem ajungind la 
1948 lei la hectar. N-am arun
cat însă banii în vînt ci i-am 
consumat 
mai multe, 
bune

mai ale 
treținere 
rînd 
suinului de 
Facem acest 
analiza elementelor din care 
este compus prețul de cost al 
tonei de porumb ne arată că 
noi cheltuim încă multă 
muncă manuală la această 
cultură, ceea ce ridică prețul 
de cost.

Extinzînd metodele bune fo
losite pînă acum la cultura 
porumbului, noi vom obține 
producții și mai mari, la un 
preț de cost

VALERIA 
Ing.

celor de 
recoltat, asigu- 
scăderea con- 

muncă manuală, 
lucru, deoarece

scăzut.
ARDELEANL 
agronom

CIFRE ȘI FAPTE
suprafața gospo-

porcii puși la îngrășat să 
ne coste cît mai ieftin. Pen
tru a obține purcei sănătoși 
care să se dezvolte bine, 
acordăm o atenție deosebită 
întreținerii în bune condiții 
a scroafelor printr-o furaja
re rațională, diferențiată, fo
losind furaje bogate în al
bumină digestibilă și săruri r

cost. Prin reducerea consu
mului de nutrețuri concen
trate de la 4 kg. la 2 kg. zil
nic, restul completîndu-se 
cu lucernă-masă verde, 
costul unei zile furajate a 
scroafelor s-a redus la 3 lei 
față de 6,5 lei cît a fost cînd 
acestea erau ținute în graj
duri. în felul acesta, noi am

pe parcele, delimitate cu 
păstorul electric, prin rota
ție, timp de 2-3 zile pe a- 
ceeași parcelă. După 25 zile, 
lucerna crește și poate fi 
pășunată din nou.. Astfel, în 
decurs de 5-6 luni o parcelă 
a putut fi pășunată de 6 ori.

Purceii crescuți pe lucer
na au fost întăreați la 19-

9 în 1961 gospodăria a livrat statu
lui 1.220 tone carne de porc — cu 190 
tone mai mult decît a fost planificat — 
revenind în medie la suta de hectare 
48 009 kg.

0 Prețul de cost al unei tone de carne 
de porc realizată în 1961 este cu 830 lei 
mai mic decît cel planificat.

• Sectorul porcin a adus gospodăriei 
în anul trecut un beneficiu de peste 
două milioane lei.

9 în numai trei ani (1959—1961) nu
mărul mediu al purceilor înțărcați pe 
cap de scroafă a crescut de la 12,7 la 
16,67 kg.

minerale, lucernă verde în 
timpul verii și siloz de lu
cernă și morcovi iarna.

Din luna aprilie și pînă în 
octombrie, scroafele și tine
retul porcin se cresc în ta
bere de vară pe lucerniere. 
Introducerea acestei metode 
nu numai că a dat posibili
tatea ca scroafele să facă 
mișcare în aer liber, să pro- 
Îite din plin de influența 
dnefăcătoare a razelor so

lare, dar a influențat favo
rabil si asupra prețului dâ

reușit să reducem prețul de 
cost al unui purcel înțărcat 
cu 80 lei în 1961 față de 
1958—1959.

Cum 
tabere ? 
lucerna 
sat un 
scroafe, 
înainte 
sînt trecute în boxe indivi
duale sub formă de colibă. 
Aici ele rămîn pînă ce pur
ceii ajung la 14-21 zile. Pă- 
șunatul scroafelor se facă

am organizat aceste 
S-au ales 15 ha de 
pe care s-a ampla- 
sălaș comun pentru

Cu 2-3 săptămâni 
de fătare, scroafele

20 kg. greutate. Puși la în
grășat, ei au crescut repede 
reușind să atingă greutatea 
de livrare (circa 
6-6l/2 luni.

Cîteva cuvinte 
ganizarea muncii, 
sector brigăzile 
pe principiul j 
chibzuite 
bune. De cînd aplicăm a- 
ceastă formă de organizare, 
ne-am obișnuit să urmărim 
în permanentă felul cum 
sînt furajate animalele, cît

costă furajele pe care le fo
losim. în fiecare săptămînă 
ne întîlnim cu brigadierii, 
analizăm modul cum s-a 
muncit, cheltuielile ce s-au 
făcut, 
vor fi 
losite 
toare, 
de vedere cantitativ, ci și al 
conținutului în unități nu
tritive, albumină d'igestibilă 
etc., precum și al costului 
lor. Pe baza acestor rații și 
a efectivelor de animale, eli
berăm fiecăruia dintre bri
gadieri un bon de comandă 
pentru furaje. în felul a- 
cesta se înlătură risipa, iar 
fiecare brigadier, fiecare în
grijitor știe zilnic ce canti
tăți de furaje trebuie date 
animalelor și cît costă ele. 
Or, e limpede că toate aces
tea au influențat asupra scă
derii prețului de cost. Anul 
trecut la porcii puși la în
grășat am realizat economii 
la toate elementele prețului 
de cost. Aceasta ne-a per
mis să reducem cheltuielile 
planificate pentru 
porc în perioada 
șare cu 49 lei.

Anul acesta. în 
tră stau sarcini și 
Trebuie să livrăm statului 
cantități sporite de carne de 
porc, la un preț de cost scă
zut. Noi ne străduim să în
deplinim cu cinste aceste 
sarcini.

IOAN SECHEȘAN 
țeful sectorului zootehnia

• Deși 
dariei a rămas cam aceeași, 
valoarea producției 
bale a 
15 720 000 
25 899 000

® Producțiile de cereale 
realizate în anul trecut Ia 
suta de hectare sînt supe
rioare cu 23 la sută față 
de planul anului respectiv 
și cu 51 la sută față de re
coltele obținute 
1958-1960.
• Anul trecut

producție 
zootehnic a fost ____
în proporție de 127 Ia sută.

• Față de anul I960, în 
1961 indicele general de

glo- 
crescut de la 
lei în 1959 la 

lei în anul trecut.

în anii

al
planul de 
sectorului 
îndeplinit

îndeplinire a planului pre
țului de cost a fost redus 
cu 7 la sută.

• Planul producției mar
fă a fost realizat în pro
cent de 130 la sută.

• în comparație cu a- 
nul 1958, în 1961 produc
tivitatea muncii s-a du
blat.

• Datorită creșterii con
tinue a productivității 
muncii cîștigul mediu al 
muncitorilor a sporit con
tinuu. Astfel, dacă notăm 
cu 100 nivelul din 1958, el 
a ajuns în 1959 la 112, în 
1960 — 124, în 1961
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CURAPROSPECȚIUNILE GRAVIMETRICE - MIJLOC 
DE CUNOAȘTERE A SUBSOLULUI

O notă caracteristică a modalită
ții de studiere a scoarței terestre în 
zilele noastre o constituie folosirea, 
pe scară tot mai largă, a metode
lor geofizice. Necesitatea interven
ției geofizică în descifrarea struc
turii subsolului s-a simțit ori de 
cite ori informațiile geologice de 
suprafață erau calitativ și cantita
tiv insuficiente pentru conturarea 
imaginii situației dip subsol.

O comparație — care, ca orice 
comparație, nu trebuie împinsă 
prea departe — o poate sugera na
tura posibilităților suplimentare o- 
ferite de geofizică • în rezolvarea 
problemelor alcătuirii subsolului. 
Cercetătorul acestor probleme se 
află într-o situație similară cu a- 
ceea a medicului care ar trebui să 
stabilească, fără intervenție chirur
gicală, existența unei fracturi de 
os sau prezența unui element străin 
în interiorul corpului unui pacient. 
Identificarea și localizarea acciden
tului intern exclusiv pe baza ma
nifestărilor de la suprafață fără a 
se utiliza mijloace speciale de in
vestigație —situație comparabilă cu 
a geologului — nu sînt excluse 
dacă aceste manifestări ating un 
anumit grad de evidență. Ele nu 
sînt însă sigure și. în absența com
pletă a unor manifestări specifice, 
nu sînt posibile decît. dacă 
losesc procedee speciale de 
tare cum ar fi, de exemplu, 
genografia care amintește, 
drul comparației noastre, 
tehnici ale geofizicianulUi.

Metodele geofizice de cercetare a 
subsolului, bazate pe măsurarea la 
suprafața pămîntului a unor mă
rimi influențate de formațiunile 
geologice din subsol, oferă posibi
litatea lămuririi aranjamentului 
spațial și cunoașterii unor caracte
ristici ale lor. Fiind eficace chiar în 
condiții grele, metodele geofizice 
permit și realizarea de însemnate e- 
conomii prin reducerea volumului 
de lucrări de foraj necesare contu
rării zăcămintelor detectate.

Ce sînt aceste prospecțiuni geo
fizice ? In particular, ce sînt pros
pecțiunile gravimetrice, ce proble
me li se pun și cum se rezolvă ele? 
Cum pot fi intensificate prospec
țiunile gravimetrice ?

Prospecțiunile geofizice constituie 
ansamblul metodelor de studiere a 
structurii subsolului, bazate pe mă
surarea la suprafață a unor mărimi 
în a căror determinare cantitativă 
intervin, prin anumite caracteris
tici ale lor, formațiunile geologice

—O» O

care alcătuiesc scoarța terestră. A- 
ceste metode se deosebesc de cele 
geologice în special prin caracte
rul lor cantitativ, care le conferă 
mai multă certitudine și obiectivi
tate.

în cazul prospecțiunilor gravime
trice, obiectul măsurării propriu- 
zise îl constituie gravitatea, forța 
cu care un corp avind masa de un 
gram este atras, după direcția ver
ticalei, spre pămînt. Această mări
me variază la suprafața pămîntu- 
lui de la un punct la altul, iar va
riațiile ei, în general foarte 
pot fi evaluate cu ajutorul

mici, 
unor

se fo- 
cerce- 
roent- 
în ca- 

unele

sensibile 
cauzele i

aparate extrem 
gravimelrele. Printre 
provoacă variațiile gravității deter
minantă este atracția maselor te
restre din imediata apropiere a 
punctului în care se face măsura
rea și aceasta depinde, pentru un 
volum dat, de densitatea rocilor ce 
ocupă volumul respectiv. Evaluată 
prin numărul de grame care ex
primă masa unui centimetru cub 
din corpul considerat, densitatea 
prezintă 
diversele 
țiunile 
evidență 
sitate în 
intermediul manifestării lor în va
riațiile gravității la suprafața pă- 
mîntului.

Tehnica prospecțiunilor gravime
trice conștă în a evalua cu mare 
precizie variațiile gravității în cît 
mai multe puncte din regiunea stu
diată, a elimina din valorile ob
servate influentele nesemnificative 
din punctul de vedere al structurii 
subsolului, a trece valorile astfel 
„reduse' pe harta regiunii și a uni 
prin linii continue punctele ce pre
zintă aceeași variație a gravității în

variații sensibile 
roci și minerale, 
gravimetrice pot 
asemenea variații 
subsol, detectîndu-le

care

pentru 
Prospec- 
pune în 
de den- 

prin

raport cu un anumit nivel de re
ferință. Imaginile astfel obținute 
— hărți gravimetrice — scot în e- 
vidență felul în care variază den
sitatea în subsol. Astfel, zonele în 
care formațiuni de densitate mai 
mare se găsesc în apropierea supra
feței se vor manifesta prin valori 
ridicate ale gravității ; cele în care 
formațiuni mai puțin dense se a- 
propie de suprafață vor prezenta ni
vele mai joase ale valorilor gravi
tății. Prezența sării, care de regulă 
are o densitate mai redusă decît a 
formațiunilor ce o găzduiesc se va 
trăda pe o hartă gravimetrică prin 
minime relative a căror situare și 
formă indică amplasarea și conturul 
aproximativ al masivului de sare.

Dacă în subsolul unei regiuni se 
află o falie (o discontinuitate în- 
tr-o formațiune de o anumită den
sitate, diferită de a celor 
cu unul din flancuri mai 
de suprafață decît celălalt, 
gravimetrică o va putea 
evidență chiar dacă este acoperită, 
cu condiția ca efectul în variațiile 
gravității provocate de acest acci
dent să fie măsurabil. De aseme
nea, se va manifesta în harta gra
vimetrică un anticlinal (o cută po
zitiva a straturilor din subsol forma
tă de două pante ce coboară lateral 
dinspre o axă mijlocie comparabilă 
cu culmea unui deal alungit) care 
în general aduce mai aproape de su
prafață formațiuni cu densități mai 
mari. Cum de asemenea parti
cularități structurale sînt adeseori 
legate acumulări de petrol și gaze, 
prospecțiunile gravimetrice pot 
servi, pe această cale indirectă, la 
detectarea zăcămintelor respective 
punînd în evidență nu petrolul sau 
gazele, ci condițiile favorabile acu
mulării lor.

în cazul zăcămintelor de mine
reuri, prospecțiunile gravimetrice 
pot da de asemenea rezultate bune 
cînd nu numai contrastul de den
sitate, ci și volumul mmeralizații- 
lor prezintă valori mari pentru o 
adîncime relativ mică. în luate ca
zurile se manife'stă astfel și inter
venția acestor caracteristici geo
metrice ale formațiunii din subsol : 
volumul și adîncimea, pe lingă pa
rametrul fizic determinant — con
trastul de densitate.

Se înțelege că prospecțiunile gra
vimetrice pot furniza informații pre
țioase asupra structurii subsolului, 
indicînd modul în care sînt distri
buite densitățile. Directe — ca pen
tru sare și minereuri, ori indirecte— 
ca pentru petrol și gaze, prospecțiu
nile gravimetrice contribuie într-o 
măsură importantă la detectarea ză
cămintelor și la conturarea lor.

în legătură cu mărirea eficienței 
economice a prospecțiunilor geofizi
ce, o problemă de prim ordin este 
aceea a asigurării caracterului in
tensiv al lor. Extinderea geografică 
a aplicării lor trebuie însoțită de 
măsuri privind îmbunătățirea meto
delor de lucru. Perfecționarea instru
mentelor și a procedeelor de lucru, a 
tehnicii 
mare 
cum 
pletă 
țări 
toate 
xistente cu privire la regiunea stu
diată, iată principalele căi de in
tensificare a activității în acest do
meniu.

Cunoașterea cît mai deplină a 
structurii subsolului, pe bază de 
date științifice, are o însemnătate 
economică deosebită deoarece ea 
se află în strînsă legătură cu mă
surile de mărire a rezervelor de 
materii 
tificare 
pentru 
utile.

din jur) 
apropiat 
cartarea 
pune în

Au sosit zilele calde 
o dată cu ele, Începe 
sezonul curei héliomarine.

Pe litoralul Mării Neqre, 
cei dinții oaspeți au și po
posit pe plaja însorită, bu- 
curîndu-se de binefacerile 
acestei surse complexe de 
sănătate ale cărei elemen
te componente sînt aerul, 
soarele și apa.

Pentru' ca efectele curei 
heliomarine să fie maxime 
și pentru a se evita o 
serie de neplăceri, cei care 
pleacă la mare trebuie sä 
tină seama de anumite re
guli. Mai întîi trebuie pre
cizat că această cură se 
împarte în două etape : 
etapa de aclimatizare și 
etapa de cură propriu-zisă.

Pentru început este bine 
să se evite expunerile la 
soare, înlocuindu-le cu ore 
de odihnă la umbră și cu 
somn prelungit.

Intensitatea radiațiilor 
ultraviolete este diferită. 
Cea mai slabă se Înregis
trează dimineața la orele 
6, crește apoi atingind un 
maximum către orele 12, 
scăzînd treptat după aceea 
spre orele 18. Prin urmare, 
acțiunea razelor ultravio
lete este mai intensă către 
prinz și nu dimineața cum 
se credea. Cu toate acestea 
nu se recomandă expune
rea la soare tn timpul 
prînzului, deoarece pe 
lîngă ultraviolete există și 
o mare cantitate de radia
ții infraroșii (calorice), care 
datorită fenomenelor de 
hipertermie pot produce 
insolații. Cele mal bune 
ore de plată sînt deci in
tre orele 7—11 dimineața 
și 15—18 după-amiază

Cum și cit stăm 
soare ?

Este o întrebare ce tre
buie să și-o pună fiecare 
vizitator al litoralului. Me
dicii recomandă ca băile 
da soare să se facă in po
ziție culcată, cu capul pro
tejat de radiațiile directe. 
In prima zi — trei ședințe 
a cite 3 minute, alternativ 
pe fată și pe spate inter
calate cu pauze de cite 15 
minute la umbră, sub cort. 
A doua zi — trei ședințe 
a cite 5 minute alternativ 
pe fată și pe spate, inter-

șl 
și

la
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o

in 
nil

mai 
I ar

2
Bulgaria 0 puncte.

du- 
ora

40.000 t 
uraniu, de diferite plante ? 

lor cea mai sumară 
de volume.

•la 
de

1. Brazilia 2 puncte ; 2
2 puncte ; 3. Spania 0 
0 puncte.
1. Argentina 2 puncte ; 
puncte ; 3. Anglia

producție franceză 
reușit să atingă, In

cu începere de la 
competiție de caiac- 
academic, dotată cu 

startul probelor vor fi 
canotori fruntași. Con-

indicații- 
unor 

sau 
cri- 

Inso-

...savanții cunosc pînă acum apro
ximativ 1.700.000 
Pentru descrierea 
ar fi necesare 50

C

(Marea 
a con- 

aciorului 
Chaplin

de doclor 
causa

și

va dura 2—3 minute, mă- 
riildu-se treptat durata în 
zilele următoare și ajun- 
gîndu-se la o durată totală 
de 20 de minute.

Dacă în timpul băii a- 
paie senzația de " frig sau 
de frison, trebuie să se re

calate cu pauze de cite 15 
minute la umbră. A treia 
zi — trei ședințe a cite 7 
minute, intercalate de pau
ze la umbră, iar a patra 
zi — trei, ședințe a cite 10 
minute.

In zilele următoare se
creste timpul de expunere nunțe imediat, cel în cauză 

cite
nînd și 
să nu 
sfîrșitul
120 minute pe zi.

Copiii sub cinci ani 
oamenii in virstă' vor lace 
băi de soare numai dacă

cu 5 minute, menți- 
pauzele și căutind 
depășim pînă 
curei durata

au fost văzuți în prealabil 
de un medic și au obținut 
indicația acestuia.

Orientativ, copiii mici nu 
trebuie să se expună mai 
mult de 60 de minute pe 
zi. durată de timp frag
mentată in ședințe interca
late de pauze, incepînd cu 
2 minute pe zi : cei mai 
mari nu trebuie să depă
șească 90 minute de expu
nere totală pe 'zi.

liste bine ca în timpul 
plajei, capul să fie prote
jat cu o pălărie de paie 
sau de pinză. Pentru a 
obține o iradiere uniformă, 
expunerile la soare vor in
teresa la rînd pieptul, spa
tele și părțile laterale.

Un alt factor deosebit de 
important în cura helioma- 
rină este talazoterapia sau 
cura cu băi de mare. Tem
peratura apei, conținutul 
in săruri cît și presiunea 
ce o exercită asupra cor
pului sini elemente ce 
produc modificări impor
tante și favorabile in or
ganism, atunci cind sînt 
bine dozate.

In general, se consideră 
că o temperatură sub 20 
grade C. in condiții da 
vint puternic sau tempera- 

a aerului 
efecte ne- 
atare este 
băile în a- 
Prima baie

tură scăzută 
poate produce 
plăcute și ca 
bine să evităm 
ceastă situație.

OeO

șleîgîndu-se cu prosopul și 
fricționînd pielea pînă la 
apariția senzației do căl
dură.

Persoanele peste 60 de 
ani și femeile gravide după 
luna 5-a, nu au voie sȘ 
facă băi de mare. Ungerile 
cu nămol rece, mult folo
site pe litoralul nostru, ne
cesită de asemenea indi
cații medicale. Expunerile 
la soare cît și celelalte 
proceduri care intră 
sfera curei heliomarine 
se lac pe stomacul gol și 
nici imediat după masă.

Pe plajă este bine să nu 
se consume alimente alte- 
rabile (ouă, mezeluri. unt).

Nercspnciaiea 
lor duce la apariția 
accidente mai mari 
mai mici, cum sini : 
ternul solar, arsuri, 
lație,

în afară de coi sănătoși, 
care beneficiază de cura 
heliomarină pentru reface
rea forțelor și călirea or
ganismului, cura pe litoral 
mai oste indicată și unui 
număr mare de bolnavi. 
Aceștia nu trebuie să plece 
la mare fără avizul medi
cului. Este indicat ca toti 
cei ce merg la mare și in 
special copiii, să facă în 
prealabil un control radio
scopie pulmonar

Nu pot beneficia de tra
tament héliomarin bolnavii 
de astenie nervoasă cu a- 
gitație, cei cu afecțiuni ale 
aparatului cardiovascular 
(hipertensiunea arterială, 
insuficienta coronariană, 
arteroscleroza, insuficiența 
cardiacă), bolnavii de tu
berculoză pulmonară, can
cer, reumatism in faza ac
tivă, hipertiroidism.

O cură heliomarină co
rect făcută are o influență 
favorabilă asupra organis
mului, mărindu-i forțele de 
apărare și de activitate.

Campionatul mondial de fotbal

Manuale sovietice folosite în S.U.A
Suta de manuale sovietice de matematici se tra

duc și se editează in Statele Unite, relatează co
respondentul din Washington al ziarului englez 
„TIMES", Ele sînt folosite atît în școlile medii cît și 
în universități, de Ia noțiuni elementare și pînă la 
lucrări de specializare pentru absolvenții școlilor 
superioare. Larga lor difuzare în Statele Unite se 
explică prin faptul că în multe domenii ale mate
maticii sovieticii au superioritatea. Autoritățile a- 
moricane din domeniu! învațămlntulut sînt de acord 
că aceste manuale au un nivel foarte ridicai.

Charité Œap'in 
doctor honoris

causa
Universitatea din 

Oxford 
Britanie) 
ferit 
Charlie 
titlul
honoris 
pentru literatură, 
în motivarea ho- 
iăririi se arată că 
Chaplin a scris 
sinqur scenariile 
pentru multe din 
filmele sale și că 
în prezent ter
mină o lucrare 
autobiografică.

Pești în apă termală
In districtul Venținan, provin

cia Iunian, R.P. Chineză, există 
un izvor termal sulfuros. în pî- 
rîul format de el trăiesc pești. 
Temperatura apei este 47—49 
grade C.

în 1881, în această regiune a 
avut loc o mare inundație. Rîu- 
rile s-au revărsat și au inundat 
suprafețe întinse. Atunci în albia 
pîrîului termal au nimerit pești. 
Treptat ei s-au adaptat noilor 
condiții, au început să se înmul
țească și acum nu mai pot trăi 
în apă rece.

•„Studioul central de filme docu
mentare din U.R.S.S. a realizat două 
noi filme în culori despre Antarctida : 
„Moscova-Antarctida” și „Continentul 
păcii” ?

...în Japonia a fost pescuită o 
scoică care conținea 620 de perle ? 
Carapacea ei are circa 25 cm.p.

...potrivit calculelor unui chimist 
francez, cenușa provenită din arderea 
cărbunilor consumați in decursul 
unui an in întreaga lume conține : 
2.400 t crom și vanadiu, 
arsen, 48.000 t zinc, 10.000 t 
5.000 t plumb, 4.000 t nichel, 2.000 t 
cositor, 25 t argint, 3 t aur și 1 t 
platină ? Toate aceste comori nu pot 
fi însă utilizate pentru că extracția 
lor este nerentabilă.

...în R.S. Cehoslovacă apar anual 
circa 5.000 titluri 
tiraj de 50.000.000

de cărfi într-un 
exemplare ?

Zohlennor! 
(R.D.G.) s-a con
struit acest turn- 
antenă do 351 m, 
cu 51 in 
înalt decît 
nul Eifel din Pa
ris.

America latină mor...anual, tn ............ _
1.000.009 de copil înainte de a aii.ige 
vlrsta de 1 an din cauza lipsei de 
asistentă medicală <

...în cele 88 de teatre din R.D. Ger
mană au avut loc in 1961, 28.250 de 
spectacole care au fost vizionate de 
14.719.600 de spectatori ? La cele 6.197 
de concerte au participat 3.126.620 de 
persoane.

...batiscaful de
„Arhimède” a
Marea Japoniei, o adîncime de 4.890 
m ? Se Intenționează să se atingă cu 
acest aparat o adîncime de 10.000 
metri.

SANTIAGO 1 (Agerpres). —
Primele meciuri decisive, primele cla

rificări după ziua a doua a campionatu
lui mondial de fotbal. Rezultatele, mai 
mult sau mai puțin scontate, au scos în 
evidență forma bună și puterea de luptă 
ale echipelor U.R.S.S., R.S. Cehoslovace 
și R.P. Ungare, slăbiciunile formației spa
niole, ineficacitatea liniilor de înaintare 
ale Italiei și R.F. Germane. Comentatorii 
prezenți la Santiago consideră ca o sur
priză victoria echipei Cehoslovaciei asu
pra Spaniei și ca o semisurpriză succesul 
fotbaliștilor unguri împotriva echipei en
gleze, cotate printre favoritele turneului. 
In general, jocurile au fost de un bun

Lacul

de reducere și de transfor- 
datelor de observație, pre- 
valorificarea cît mai com- 
lor în cadrul unei interpre- 

să utilizeze

a
Și
a
judicioase care 
datele geofizice și geologice e-

prime ale tării și de iden- 
a zonelor de perspectivă 

diferite substanțe minerale

Prof. LIVIU CONSTANTINESCU 
director adjunct științific 

Centrul de cercetări geofizice 
al Academiei R. P. Romine

Titlul de campioană unională la volei 
feminin pe anul 1962 a fost clștigat de 
echipa Dinamo Moscova, care a totalizat 
19 puncte din 22 posibile. In ultimul 
meci, voleibalistele din Moscova au în
vins cu 3—1 pe Spartak Leningrad.

★
Pentru frumoasa comportare în marea 

competiție ciclistă „Cursa păcii”, Aleksei 
Petrov și Stanislav Moskvin au primit 
Înalta distincție sportivă de maeștri eme- 
riți ai sportului din U.R.S.S. Ceilalți com- 
ponenți ai echipei U.R.S.S., maeștri eme
riti ai sportului Gainan Saidhujin, cîști- 
gătorul celei de-a XV-a ediții a Cursei 
Păcii, Viktor Kapitonov, Iuri Melihov, A- 
natoli Cerepovici, precum și antrenorul 
echipei sovietice, Leonid Șeleșnev, au 
primit diploma de onoare a Uniunii cen
trale a organizațiilor sportive din U.R.S.S. 
Au mai primit distincții conducătorul de
legației de cicliști, mecanicul lotului și 
maserul.

nivel tehnic, dar marcate de numeroase 
durități.

Clasamentele înaintea jocurilor de 
astăzi (toate cele 16 echipe avind un 
meci disputat) :

Grupa 1:1. U.R.S.S. 2 puncte : 2. U- 
ruguay 2 puncte ; 3. Columbia 0 puncte ; 
4. Iugoslavia 0 puncte.

Grupa a Il-a : 1. Chile 2 puncte : 2.
Italia 1 punct ; 3. R. F. Germană 1 punct; 
4. Elveția 0 puncte.

Grupa a III-a :
R.S. Cehoslovacă 
puncte ; 4. Mexic

Grupa a IV-a
2. R.P. Ungară 
puncte ; 4. R.P.

Pe lacul Snagov se va desfășura 
minică dimineața, 
10, o interesantă 
canoe și canotaj 
„Cupa Păcii”. Pe 
prezenți numeroși 
cursul este deschis atît seniorilor cit și 
juniorilor.

Vietnamul de 
sud. Aspect 
dintr-un așa- 
zls „sat strate
gic” — adevă
rate lagăre de 
concentrare în 
care, potrivit 
planurilor clicii 
diemiste, ur- 
'mează să fie 

transmutați 
800 000 de ță
rani suspectați 
că simpatizea
ză cu mișca
rea de rezis
tență.

THEATRE • Sâmcagaas] ^7ë7év/zw^e »Radio

Puternic înclinați, prăpăstioși și 
stîncoși spre Transilvania, munții 
Făgărașului își întind spre sud spi
nări prelungi ?i domoale, pline de 
pășuni bogate, întinse pe mari su
prafețe. Această caracteristică a lor 
îi face mai ușor de urcat dinspre 
Argeș, dar drumul e mai lung pînă 
la creastă decît oricare drum ce urcă 
dinspre nord. Existența unui mare 
număr de poteci, bine marcate și în
treținute, precum și cele 10 cabane 
bine aprovizionate, cu aproape 900 
de locuri, ușurează foarte mult stră
baterea masivului, din oricare par
te, peste tot măreția peisajului fiind 
aceeași.

Dinspre sud, Făgărașul e accesi
bil prin Curtea de Argeș, unde se 
poate ajunge cu trenul, De aci, o 
cale ferată forestieră duce pînă la 
Cumpăna (900 m altitudine) stră
bătând 40 km prin Valea Arpeșuiui 
— in locuri de o splendoare rar în- 
tîlnită — trecînd apoi pe la Cheile 
Argeșului și ureînd pînă sus, la 
vor.

Cumpăna e o mică stațiune 
odihnă, cu un climat plăcut și 
peisaj reconfortant. De aci se poate 
pleca în Făgăraș pc trei trasee deo
sebit de frumoase. Traseul cu mar
cajul „triunghi albastru'' 
stația l.F.E.T.-Buda și 
firul văii Buda. Poteca 
cuș lin. străbate valea 
ții. Sleviuța, Mîndra și 
tuați în stingă, după 
înaintare) pînă. în dreptul Cheilor 
Budei, pe care le traversează. După 
4 ore, drumeții pot găsi adăpost la 
cantonul Mușetelca. După alte trei 
ore de drum, poteca, uryiînd malul 
dregi al văii, pe sub flancurile mun
ților Robița (în stînga) și Coastele 
(în dreapta) ajunge la cantonul Buda, 
unde de asemenea se poate înnopta. 
De la Buda, poteca continuă pînă la 
confluența Izvorului Podul Giur
giului (stînga) cu Izvorul Moldovea
nul (dreapta). Marcajul „triunghi 
roșu" duce spre vîrful Moldoveanul 
în timp ce poteca cu marcaj „tri
unghi albastru" urcă mai departe, 
în scurte serpentine sau printre 
stînci și jgheaburi, pînă în Șaua Po- 
dragul (3 ore de mers). De pe creas-

iz-

de 
cu

trece pe la 
continuă pe 
largă, cu ur
ge sub mun- 
Năneasa. (și- 
direcția de

Capra
tă, urmînd marcajul „triunghi roșu“, 
putem coborî, în 30 de minute, la 
cabana Podragul.

Al doilea traseu urcă de la Cum
păna pe valea Capra (marcaj „bandă 
albastră") de cealaltă parte a mun
ților Șteviuța și Mîndra. După 3 ore 
se ajunge la cantonul Braia, situat 
între Comarnic și Ciocanu, De la 
canton, drumul suie ușor, traversea
ză cîteva pîraie și o pădure rară, a- 
jungînd la cantonul Piscul Negru, 
loc bun de înnoptat. Mai departe, 
marcajul ne duce la Stîna din Capra 
(6—7 ore de la Cumpăna). Ajunși la 
linia de creastă prin Șaua Capra, 
putem continua drumul spre cabana 
Bîlea-Lac, pe poteca 
„triunghi albastru". 
păna-Bîlea Lac se 
tal în. 10—12 ore.

Ceva mai lung 
două, traseul cu marcajul „triunghi 
roșu" (Cumpăna-Vîrful Negoiul), e 
mai mult un drum de creastă El 
urcă pe plaiul împădurit al mun
telui Clăbucelul. Mai departe trece 
pe lingă Izvorul lui Flueraș, 
și, după ce lasă în dreapta o 
cabană forestieră, se prelungește pe 
un plai verde, în urcuș lin. Sute a- 
poi pe muntele Marginea și lasă 
spre dreapta o potecă nemarcată, 
după care coboară în serpentine 
largi, în valea Topologului, urmîn- 
ău-i firul. La bifurcare, traseul „cru
ce albastră" duce, spre stînga, către 
vîrful Scara, pe firul văii Scara, 
coborînd apoi (2 ore de la vîyf) spre 
cabana Negoiul. Traseul „triunghi 
roșu" 
ureînd pieptiș, 
zonă stîncoasă și accidentată, pînă 
sub vîrful Negoiul. De act, pe po
teca „triunghi albastru", se poate a- 
junge la cabana Negoiul.

Mai lungi și de mai mare durată 
decît traseele de acces dinspre Tran
silvania, potecile descrise aci me
rită eforturile cerute datorită frumu
seții peisajului de pe parcurs. Pen
tru turiștii din zona de la sud de 
Făgăraș, ele mai prezintă și avantajul 
unei economii, de timp, evitîndu-se 
ocolul întregului masiv pentru a se 
ajunge la punctele de acces din zona 
opusă.

GALAȚI (coresp. „Scinteii“). 
lingă biblioteca centrală, care 
mără peste 7 000 de volume, în 
toarele de muncă și pe bordul 
selor de la D.R.N.C.-Galați își desfă
șoară activitatea încă 17 biblioteci 
volante. Popularizarea cărților se 
face prin stația de radioamplificare, 
vitrine, informări la gazeta de pere
te, recenzii. In ultima vreme au fost 
făcute la bibliotecă 10 recenzii și 2 
prezentări de cărți tehnice : „Manua-

Iul lăcătușului montor" și „Calculele 
strungarului". Interesul muncitorilor 
docheri și al marinarilor pentru 
carte este tot mai mare. De la în
ceputul anului și pînă în prezent nu
mărul cititorilor 
față de 
trecut.

Printre cititorii pasionați se numă
ră docherii Petrică Cernât, Dumitra- 
che Sfetcu, Ion Vasile și Nicolae Ni
colau.

a crescut cu 140 
aceeași perioadă a anului

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — (orele 19,30). '
Studio) : OMUL CU MÎRȚOAGA - 
le 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
Magheru) : PYGMALION — (orele 19.30), 
(Sala Studio) : SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLEE ȘI 
DOAMNA MOON — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : CAMERA FIERBINTE — 
(orele 16) ; TACHE, IANKE ȘI

Studio) :
- (orele 19,30).

MUNCITORESC
MARIA SA BĂRBATUL

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Dalles) ; 
ȘAPTE NOTE POTCOVITE — (orele 20).

(Sala 
(ore-

(Sala

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

13; 15; 17; 19; 21), 
17,30; 19,30; 21,30), 
15; 17; 19; 21 — 
Progresul (20,30),

17; 19; 21). CARMEN De LA RONDA : 
Grădina Iile Pintilie (20). CASA SUR
PRIZELOR : G. Bacovia (16; 1$; 20) EX
PRESUL. DE SEARA ; Olga Banele (15,30; 
18). EXPERIENȚA PRIMEJDIOASA : B. 
Delavrancea (16; 18; 20). ULTIMUL MEU 
TANGO : Grădina Moșilor (70,15) F!o- 
reasca (10; 14; 17). ENRICO CARUSO ; 
Grădina Unirea (orele 20,30).

marcată cu 
Traseul Cum- 

parcurge în to-

clecît celelalte

continuă pe valea Negoiului, 
îndelung, printr-o

— (orele 19,30). (Sala 
SOARELUI

TEATRUL 
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL
MEA PIX — (orele 10,30),

KADIR 
COPIII

C.F.R.-

PRIETENADE COMEDIE :

rog

Nu mai aveți suc ?! N-aveț! nici sirop ?! Atunci 
ce-mi puteți da foarte rece ?

— Niște chifteluțe.

— Sandale nr. 41 ? N-avem 1
— Pentru alții văd că ave!!: dați-mi condica, vă 

frumos !...

— EL dacâ-mî vorbiți așa frumos, sigur că vă ser
vesc ! (Desene de NELL COB AR)

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
Stadionul Glulești (20,30), Stadionul Di
namo (20,15), Stadionul Republicii (20,15). 
AGRAFA ALBĂ ; Magheru (10,15; 12;
15; 17; 19; 21), I. C. Frlmu (10; 11,45; 13,30;

20.30) . 
Repu- 
Pavel 
20,45), 
12,30;

14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Libertății (10; 12; 
14; 16,30; 13,30; 20,30 — grădină 20), Gră
dina 13 Septembrie (20,15). INTOAR- 
CE-TE ; Miorița (10; 12; 16,30; 18,30; 20,30). 
CHEMAREA MARII DE GHEAȚA : V. 
Alecsandri (15; 17; 19; 21). Lumina (ru
lează în continuare de la orele 10 pină 
la orele 14, după-amiază 18; 18,30; 20,30), 
Unirea (16; 18). OMUL AMF1BIE rulează 
la cinematografele Maxim Gorki (9,30; 
11,40; 13,50; 16; 20,30), Arta (16; 18,15; 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20). ȘOFERII IA- 

16.30;
20.30) , 
DRA- 
Victo-

15,15; 17; 19; 21 — grădină
CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER : 
bllca (10; 12; 15; 17; 19; 21), Elena 
(10; 12; 15; 17; 19; 21 — grădină 
înfrățirea între popoare (10,30;

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii, 19,15 - Transmisiune de 
la studioul de concerte al Rqdiotelevi- 
ziunii. „C1NTA ORCHESTRA DE ES
TRADA A RADIOTELEVIZIUNIT". Diri
jor : Paul Urmuzescu. In pauză ; In fața 
hărții. In jurul orei 21,30 filmul artistic 
„CASA SURPRIZELOR" 
a Studioului „Mosfilm". 
Ultimele știri.

- o producție 
In încheiere :

o Roza vîntu- 
Concert ghlcl- 

orele 10.20 — Ie Pagini alese

DULUI : Central (9,45; 12; 14.15
18,45; 21), 1 Mai (10; 12,30; 15,30; 18; 
C-tin David (15,30; 18; 20,30).
GOSTEA Șl PILOTUL SECUND :

' rla (10; 12; 15; 17; 19; 21). FILME DOCU
MENTARE rulează la cinematograful 
Timpuri Noi în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21. PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orele 
10 șl orele 11). EL HAKIM . 13 Septem
brie (12,15; 14,30; 16,45; 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 
pînă la orele 21. LUNGA 
LUI ’43 ' « Martie (15; 17,05; 
dină 20,30), N. Bălcescu (16; 
ClNTECUL ÎNTRERUPT :
18; 20) POVESTE SENTIMENTALA ru
lează la cinematografele V. Koaită (10;. 
12.15; 14,30; 16,45; 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'oșbue (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). ANII 
FECIORIEI : Flacăra (15; 17; 19; 21), 
Donca Simo (16; 18; 20), Floreasca
(19; 21). 30 Decembrie (15; 17. 19; 
ÎNOTĂTORII . T. Vladlmirescu (16;
20) Aurel Vlaicu (15; 17; 19
INTRE DOUA IUBIRI : Munca 
18,15; 20,30). CAVALERII TEUTONI 
bele serii ; Popular 
RESTANT ■ Moșilor 
PARTAMFN CUI. - 
Emlnescu (15; 17.15;
TARE CA URAGANUL : Iile Pintilie (15: 
17; 19: 21). Luceafărul (15; 17- 19 — gră 
dină 2<’ 30) Drumul serii (16; 18; 20).
CURSA DE 100 KU OMKTR1 : 8 Mal (15;

orele 9,30 
NOAPTE A 
19.10 - gră- 
18 15; 20,30). 
Grlvlța (16;

(acordeon) și Ion Oprea (nai) — o- 
14,00 — I o CIntcce clin folclorul 

și jocuri populare — orele 15,00 — 
Emisiune literară — orele 15,45 —

RADIO, stmbătă 2 iunie 
rilor — orele 9,00 — I a 
toare 
din muzica ușoară a compozitorilor noș
tri — orele 11,03 — I ® Cîntă corul șl 
orchestra Filarmonicii de stat „Mol
dova“ din Iași — orele 12,15 — II « Frag
mente din opereta „Vițeliișul tărcat" de 
Otto Vincze — orele 13,00 — II e Cîntă 
Aurelia Fătu-Rliduțu (voce). Marcel Bu- 
dală 
rele 
nou
II o
I • Muzică simfonică — orele 16,30 — II 
o Cîntăreți romîni intcrpretînd arii din 
operete — orele 17,15 — I « Simfonia a 
IV-a de Beethoven (dirijează G. Geor
gescu) — orele 18,00 — I • Din cîntecele 
de dragoste ale popoarelor — orele 18,05 
— I • Program muzical pentru frunta
șii în producție — orele 18,35 — 1 o Jocuri 
populare romînești - orele 19,00 - II « 
Transmisiune din studioul de concerte : 
„Braț la braț cu tinerețea" — concert 
de muzică ușoară, susținut de orchestra 
de estradă a Radiolelevizlunii. Dirijor : 
Paul Urmuzescu - orele 19.15 — I • Par
tita nr. 1 în Si bemol major de J. S. 
Baeh (la clavecin W. Landowska) — o- 
rele 19,15 — II • Soliști ai orchestrei 
„Cioclrlia" — orele 20.40 - II • Album 
artistic — orele 21,45 - II • Muzică de 
dans — orele 22,00 — II și 22,30 — I.

vremea?

am-
(16; 19.30). POST-

(16; 18.15; 20 30). A- 
cinemaseop : M.

19,3(1; 21.30) MAI

instabilă, cu cer 
ploi sub formă 
descărcări elec- 
Intenslflcări de

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 iunie ; Vreme ușor 
schimbător. Vor cădea 
de averse însoțite de 
trice. Vînt slab cu
scurtă durată. Temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse intre 8 
șl 18 grade, iar maximele între 20 șl 30 
de grade.
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In înfîmpinarea Conferinței Naționale a Femeilor
Tr. Severin. Blocuri noi pe 

bulevardul „Republicii".
(Foto : M. Andreescu)

Vie activitate obștească
în cinstea Conferinței Nationale a 

Femeilor au fost initiate noi ac)iuni de 
interes obștesc de • către comisiile de 
femei de la orașe și sate. In regiunea 
Suceava, de pildă, peste 130 000 de fe
mei au participat la acțiunile patriotice 
întreprinse de sfaturile populare pentru 
înfrumusețarea cartierelor și satelor re
giunii, realizlndu-se economii tn valoare 
de peste 1 000 000 lei.

în regiunea Galati, tărăncile colecti
viste au plantat pomi pe marginea șo
selelor, au curăfat pășunile, au amenajat 
spații verzi.

augospodăria colectivă“ etc. la care 
participat peste 60 000 de femei. Intr-un 
număr de 160 de localități au lost or
ganizate programe artistice pentru femei. 
Totodată au avut loc seri literare pe 
tema „Contribuția femeilor la lupta 
pentru pace“ urmate de programe artis
tice.

★

TELEGRAME EXTERNE
Sesiunea Comitetului Executiv 

al F. S. M.

★

O afenfie deosebită acordă comitetele 
și comisiile de femei activității cultural- 
educative. In regiunea Crlșana au fost 
organizate conferințe la căminele cultu
rale pe teme ca : „Să educăm copiii în 
spiritul grijii șl apărării avutului obștesc", 
„Creșterea păsărilor, izvor de venituri în

Din cele 470 echipe de control obștesc 
care activează în regiunea Banat fac 
parte 1 400 de femei, Ele controlează 
unitățile comerciale, întreprinderile de 
panificație, piețele. In urma observațiilor 
făcute de membrele echipelor de control 
obștesc au putut fi luate o serie de mă
suri pentru îmbunătățirea aprovizionării 
și deservirii oamenilor muncii.

In raioanele Rădăufi și Botoșani din 
regiunea Suceava au avui lac consfă
tuiri între lucrătoarele din corner) și gos
podine,

-O® o

Cu prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea lui I. L. Caragiale, 
la. cimematogra-fole Patria și grădina' 
Progresul din Capitală se vor pre
zenta, intre 5 ?i S iunie, filmele : „O 
scrisoare pierdută", „D-ale carnava
lului", „Telegrame", „O noapte fur
tunoasă", „Lanțul slăbiciunilor" și 
„Vizită".

Aceste filme vor rula între 3 și 
10 iunie și la cinematografele din 
principalele centre regionale și mun-

- ..... -.. Oe o

pitorești,, precum și la căminul cul
tural .din comuna I L. Caragiale. 
regiunea' Ploiești, unde s-a născut 
marele nostru dramaturg.

Prezentarea .filmelor va fi prece- 
dată de conferințe despre opera lui 
I. L, Caragiale.

Cu ajutorul caravanelor cinemato
grafice. filmele vor fi prezentate și 
în numeroase sate și comune.

(Agerpres)

Recepție cu ocazia
a Marii

sărbătorii naționaie 
Britanii

Ministrul Marii Britanii la Bucu
rești, James Dalton Murray, a ofe
rit vineri seara o recepție cu oca
zia sărbătorii naționale a Marii Bri
tanii, ziua nașterii Reginei Elisa
beth a Il-a

La recepție au luat parte Corne
liu Manegen, ministrul afacerilor 
externe. Eduard Mezlnceiwu. adjunct 
al ministrului afacerilor 
Mihail Petri, adjunct 
comerțului exterior,

externe, 
al ministrului 
Stefan Bălan,

adjunct al ministrului învățămîntu- 
lul și culturii, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, membri ai gru
pului parlamentar romîn pentru re
lații de prietenie Romînia — An
glia, generali șl ofițeri superiori, 
oameni de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
o» O

Spsctatal cu wra 
pr-nontat do grupul ds soliști italieni

„R’golstto" Expoziție de desene 
ale tinereiului școlar

COPENHAGA 1 (Agerpres). — 
La 31 mai, în marea sală de ședințe 
a Palatului Christianskoborg ■ din 
Copenhaga și-a început lucrările cel 
de-al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Danemarca. La Con
gres participă 225 de delegați care 
reprezintă toate organizațiile parti
dului din țară. în calitate de ggs- 
peți, la congres au sosit 16 delega
ții ale partidelor comuniste și mun
citorești frățești din țările socia
liste și capitaliste. Congresul a adop
tat rezoluția de protest împotriva 
hotărîrii autorităților din Dane- ■ 
marca de a nu acorda delegației 
P.S.U.G. viză de intrare în țară.

Preben Henriksen, membru în 
Biroul Politic și președinte al comi
tetului orășenesc 
Partidului Comunist

Copenhaga al 
din Danemar-

ca, a prezentat congresului pe oas
peții străini.

După aceea s-a dat citire telegra
melor de salut adresate congresului 
de o serie de colective din marile 
întreprinderi industriale ale țării.

După alegerea organelor conducă
toare ale congresului, s-a 
unanimitate următoarea 
zi : 1. Darea de seamă a 
lui Central al Partidului 
din Danemarca ; 2. Darea 
a Comisiei Centrale de Control ; 
Raportul cu privire la schimbările 
din programul și statutul partidului; 
4. Alegerea Comitetului Central și 
a Comisiei Centrale de Revizie.

Darea 
Central a 
Jespersen, 
Comunist

stabilit în 
ordine de 
Comitetu- 
Comunișt 
de seamă 

3.

de seamă a Comitetului 
fost prezentată de Knud 

președintele Partidului 
din Danemarca.

către

și recunoașterii 
construirii socia- 
oamenii muncii

sarcinile fundamentale 
a subliniat raportorul, 

da un nou impuls luptei

congres și programului de 
al sindicatelor în actuala

ce a făcut o analiză a ulti- 
evenimente internaționale,

PSercara C. C. al
TEL AVIV 1 (Agerpres). — Zia

rul „Kol Haarn“ a publicat la 31 
mai hotărîrile plenarei Comitetului 
Central ai Partidului Comunist din 
Izrael, care și-a încheiat recent lu
crările.

C.C. al P.C- din Izrael salută Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace care va avea loc la 
Moscova și declară că „numai

P. c. din Iz ra el
va

<>»o

„Piața comunaX «

de la
si tratativele•I

Bruxelles

dezarmarea generală și totală 
asigura pacea și liniștea popoarelor". 
In alte rezoluții C.C, al P.C. din 
Izrael cheamă la luptă pentru pre- 
întîmpinarea războiului și împotri
va cursei înarmărilor în regiunea 
Orientului Apropiat și demască po
litica discriminatorie a guvernului 
izraelian față de populația arabă, 
precum și acțiunile guvernului în
dreptate spre îmbogățirea continuă 
a celor avuțj și pauperizarea ma
selor muncitoare,

C.C. al P.C, din Izrael își expri
mă solidaritatea frățească cu parti
dul comunist și cu oamenii muncii 
din Spania, care luptă împotriva re
gimului franchist.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ziua de 31 mai 
la cea de-a 25-a sesiune a Comite
tului Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale, unde a prezentat ra
portul cu privire la situația inter
națională și îndeplinirea programu
lui de acțiuni și a rezoluțiilor adop
tate de cel de-al V-lea Congres Sin
dical Mondial, Louis Saillant, secre
tarul general al F.S.M., a subliniat 
că evenimentele care au avut loc în 
ultimele cinci luni confirmă juste
țea liniei generale a celui de-al 
V-lea 
acțiuni 
etapă.

După 
melor
Louis Saillant a subliniat în conti
nuare că începutul anului 1962 a 
fost marcat prin puternice manifes
tări ale oamenilor muncii și ale sin
dicatelor împotriva politicii imperia
liste a războiului. în partea urmă
toare a raportului, Louis Saillant 
s-a ocupat de lupta oamenilor mun
cii din țările capitaliste împotriva 
exploatării, pentru satisfacerea re
vendicărilor lor.

Apoi el s-a referit la problemele 
unității sindicale. în legătură cu 
aceasta, L. Saillant a caracterizat 
drept provocatoare 
cerii Confederației 
sindicatelor libere 
convoca cel de-al 
al său în iulie a,c, 
dental. Prin

C.I.S.L,- tinde absolut vădit să ațîțe 
războiul rece în mișcarea sindicală 
și să împiedice destinderea încordă
rii între state, să acorde ajutor po
liticii monopolurilor, îndreptată îm
potriva existenței 
R.D.G., împotriva 
lismului de 
din R.D.G.

Una din 
ale F.S.M., 
constă în a
maselor de oameni ai muncii pentru 
pace și dezarmare. Secretariatul 
F.S.M. a hotărît să examineze îm
preună cu conducerea Consiliului 
Mondial al Păcii problema contri
buției F.S.M. și a centralelor sale 
sindicale naționale la pregătirea și 
desfășurarea cu succes a Congresu
lui mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace. Inițiativa pentru or
ganizarea acestui congres se bucură 
de sprijinul larg al oamenilor mun
cii. Sindicatele trebuie să facă pro
pagandă cît mai largă în favoarea 
acestui forum mondial pentru pace 
și dezarmare.

-----  -----O « o——.

hotărîrea condu- 
Internationale a 
(C.I.S.L.) de a 
VII-lea congres 

in Berlinul occj-
aeeasta, a spus el.

O Iwtărire a Consiliului 
j de Miniștri al U. R» S. §•

în salșa Palatului R, P Romine a 
avut loc vineri seara primul specta
col py opera. „Rigoletto" de Verdi, 
prezentat de grupul de soliști ai 
Teatrelor d» Operă din Roma Nea
pels și Milano. Rolurile principale au 
fost interpretate de Carlo Meliciani, 
Margherita Rinaldi. Luciano Saldari, 
Rina Corsi, Salvatore Catania. Din 
distribuție au mai făcut parte: Eli- 
sabeta Montebello, Gabriele de Tu- 
lis. Hdebrando Santa Fe, Andrea Mi- 
neo. Silvano Pagliuca. La spectacol, 
a cărui regie este semnată de Bruno 
Nofri, și-au dat concursul corul și or
chestra Teatrului de Operă și Ba
let al R, P. Romîne, sub conducerea 
dirijorului Ottavio Ziino,

(Agerpres)

la amiază, in Parcul de 
și odihnă „Herăstrău" a 

fost, deschisă expoziția de desene ale 
tineretului școlar cu tema „Viața 
fericită din patria mea”, organizată 
în cinstea Zilei internaționale a co
pilului, de Ministerul Invățămînțu- 
lui șl Culturii în colaborare cu U- 
niunea Tineretului Muncitor.

Expoziția cuprinde lucrări de de
sene în creion, acuarele și tuș, exe
cutate de școlari din țara noastră. 
De asemenea, sînt expuse lucrări 
trimise de elevi din țările socialiste.

La deschiderea expoziției au luat 
parte funcționari superiori din Mi’ 
nisterul învățămîntului și Culturii, 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și atașați culturali ai unor mi
siuni diplomatice acreditați |a Bucu
rești, (Agerpres)

Vineri 
cultură

o® o

MÂȚI
® Casa de Economii și Consemnatiupi 

a R.P.R. facg cunoscut că |g tragerea la 
sorți 
C.E.Ç. 
rilor 
Iei, se 
mentare de cîte 25 000 lei și 10 000

La această tragere la sorți cu cîștinuri 
suplimentare participă toate obligațiunile 
Ç.E.C, procurate pină in prezent, precum 
și cele ce vor fi procurate pină la 29 iu
nie a.c. inclusiv.

lunară de be?ă a obligațiunilor 
din 30 iunie a.c., in afara- ciștigu- 
obișnuite in valoare de 2 000 000 
vor acorda in plus clșfiguri siipli- 

lei.

din
9 La tragerea 

nie 1962 au fost 
toarele numere :

Loto-Çentral din 1 iu- 
sxtrașe urnă urmă-

4 75 50 79 83 86 60 .70 87
Premiu) special A : 70 86 74
Premiul special B : 75 87 83
Premiul special g ; 60 50 63

Extragere suplimentară
18

63

42 74 47
Fond de premii : 682,206 lei

oeo

S-au deschis sanatoriile balneare pentru copii
începind de ieri, 1 iunie, s-au des

chis sanatoriile balneare pentru co
pii, în stațiunea, Brădet-Argeș s-a 
deschis anul acesta un sanatoriu nou 
cu o capacitate de 160 locuri într-o 
serie, iar sanatoriul de la Techirghiol 
și-a mărit capacitatea cu încă 200 de

locuri, avind în total 600 de paturi. 
Sanatoriul pentru copii de la Slănic- 
Moldova și-a mărit de asemenea ca
pacitatea cu 40 de locuri, iar cele de 
pe litoralul Mării Negre vor găzdui 
cîte 840 de copii în fiecare serie.

BRUXELLES 
Marea Britanie 
cesie importantă față de țările Pie
ței comune, ca preț al aderării șale 
la acest, bloc economic și politic din 
Europa occidentală. După cum a- 
nunță agenția D.P.A., în urma tra
tativelor- purtate în acest sens la 
Bruxelles, Anglia a promis că va 
spori în trei etape tarifele sale va
male pentru produsele industriale 
importate din Canada, Australia și 
Noua Zeelandă, în așa fel încît pînă 
în 1970 să renunțe complet la sis
temul tarifeloi- preferențiale, prin 
care era legată de aceste țări în 
cadrul Commonwealthului și să ac
cepte tariful vamal general al Pie
ței comune-

în cursul conferinței de la Bruxel
les, reprezentanții Pieței comune și 
Angliei au discutat, de asemenea, 
problema exportului de produse a- 
gricole din țările Commonwealthului 
și a importului in Anglia de pro
duse finite din India, Pakistan și 
Ceylon, precum și cererea Angliei 
de a se anula tarifele la unele tipuri 
de mărfuri. în legătură cu nici una 
din aceste probleme nu s-a ajuns la 
vreun acord,

1 (Agerpres). 
a tăcut prima con1
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Dr cc a anulat casa Alhö 
ahoiiamc’iiul ia ziarul 

„Ncw YorK
YORK 1 
anulat

Herald Trihunc“ ?
(Agerpres), — 

abonamentul
„Cos# 

la ziarul 
unul din 

de pre- 
consilieril

NEW 
Albă a 
„Naw York Herald Tribune", 
cele zece cotidiene primite 
Ședințele Kennedy și de
săi“. Această hotărlre, după cum anun- 
(a agenfia Associated Press, ar fi fost lua
tă în legătură cu faptul că „New York 
Herald Tribune“ s-a încumetat să publi
ce amănunte legale de escrocheria să- 
vîrșită de milionarul american Estes. 
Ziarul a publicat în prima pagină foto
copia unei șcrisprî care începea cu 
cuvintele ; „Dragă Billie” și la sfîrșilu! 
căreia era semnătura i „Cu cele mai 
bune urări, Lyndon". Acaașlă scrisoare 

,i-a fost trimisă lui Estes de vlceprsșe- 
dintele S.U.A., Lyndan Jphnson, în le-, 
gătură cu numirea unul om de-al lui 
Estes într--un post important al Departa
mentului Agriculturii din Texas.

—O® O——.

Federația Indiilor 
de vest a fost dizolvata

în ziua cînd urma 
independența de 

formală a Federa
la numai patru ani 
ei. Soarta ei s-a 

cînd 
mai

fost urmată de Trinidad, 
retras de asemenea din

urmează să devină in-

LONDRA 1 (Agerpres), — La 1 
iunie Federația Indiilor de vest a 
fost dizolvată ca entitate constitu
țională — exact 
șă i se acorde 
stat. Dizolvarea 
ției a intervenit 
după formarea
hotărît în septembrie trecut, 
insula Jamaica, care numără 
mult de jumătate din populația to
tală. a hotărît pe calea unui refe
rendum să se desprindă de Federa
ție și să obțină separat independen
ta : ea a 
care s-a 
Federație.

Jamaica
dependentă la 6 august și actual
mente la Londra are loc o confe
rință pentru a stabili data cînd se 
va acorda independența Trinidadu- 
Iui.

La începutul lunii mai guvernul 
britanic a căzut de acord „în prin
cipiu' să admită constituirea unei 
Federații „a celor opt mici” propusă 
de guvernele din insula Barbados și 
cele șapte insule ale arhipelaguri
lor Leeward și Windward : Grena
da, Saint Vincent. Santa. Lucia. Do-ț 
minica, Montserrat, Antigua și 
Saint Kitts, cu o populație totală 
de 630.000 de locuitori.

I

Comentînd promisiunile făcute de 
Anglia „celor șase“ la Bruxelles, 
„Daily Express“ arată că ele „des
chid o prăpastie care îngrozește ță
rile Commonwealthului". United 
Press International relatează că în 
Canada măsurile anunțate de Anglia 
au provocat „surprindere și îngrijo
rare".

LONDRA 1 (Agerpres). — La 31 
mai, atît laburiștii cît și conserva
torii au criticat vehement în Came
ra Comunelor țendința guvernului 
englez ca, neținînd seama de nici un 
fel de sacrificii, să adere la Piața 
comună. Critica a fost provocată de 
declarația lordului sigiliului privat. 
Heath, privind rezultatele recente
lor tratative pe care le-a purtat la 
Bruxelles cu reprezentanții țărilor 
Pieței comune.

Laburiștii Brown și Healey au 
cerut ca toate condițiile aderării 
Angliei la Piața comună să fie su
puse aprobării conferinței primilor 
miniștri ai Commonwealthului, Spri
jinit de o serie de conservatori. 
Healey a adăugat în continuare că 
acordul la care s-a ajuns la Bru
xelles este nu numai o abatere de 
la sistemul comerțului preferențial 
cu țările Commonwealthului, dar și 
o înlocuire a acestuia printr-un sis
tem de preferințe europene, Healey 
a întrebat dacă această politică de 
capitulare se va extinde și asupra 
altor interese ale Commonwealthu
lui.

La discuțiile pe marginea decla
rației guvernamentale critica a fost 
atît, de unanimă încît președintele 
camerei a găsit de cuviință să o- 
prească, sub un pretext formal, in
terpelările adresate lui Heath.

■o»o-

aulodemasca
LONDRA 1 (Agerpreș). — Liderul 

partidului laburist, Gaitskell, luînd 
cuvîntul în fața membrilor organi
zației „Tinerii socialiști“, la Skeg
ness, a căutat să justifice poziția 
Comitetului Executiv Național al 
partidului, care a amenințat cu ex
cluderea 
marcanți pentru pace, pe motiv că 
sprijină J
dezarmare generală și pace,

Gaitskell s-a dedat la atacuri îm
potriva partidului comunist și a al
tor organizații progresiste, declarînd 
că în prezent conducerea partidului 
laburist a trecut pe „lista neagră” 
40 de diferite organizații cu care se

- --------O»

Primele familii de 
se întorc

din partid pe luptătorii

Congresul mondial pentru

interzice membrilor partidului labu
rist nu numai să colaboreze în mod 
activ, dar chiar și să aibă contacte 
în orice probleme, inclusiv în pro
blema luptei pentru pace,

Aceste declarații au stîrnit o deza
probare vădită a celor prezenți.

Indignarea membrilor organizației 
„Tinerii socialiști” a fost provocată, 
de asemenea, și de recunoașterea lui 
Gaitskell că conducerea partidului 
laburist renunță la planurile de na
ționalizare a marelui concern „Im
perial Chemical Industries” în cazul 
cînd partidul laburist va veni la pu
tere. Această recunoaștere a fost în
tâmpinată cu exclamații ; „rușine 1“,

TUNIS 1 (Agerpres). — La 30 mai, 
din Tunisia au fost repatriate în Al
geria primele 100 de familii de re- 
fugiați algerieni.,, Corespondentul 
TASS a făcut o vizită în Algeria în 
regiunea orașului Tebessa, la punc
tul de control prin care autoritățile 
militare franceze primesc pe algerie
nii care se înapoiază în patrie. Dis- 
de-dimjneață, în micul orășel tu
nisian de graniță domnea o anima
ție neobișnuită —- se făceau pregă
tiri în vederea înapoierii în patrie a 
refugiaților algerieni, La ora 10, fe
mei și copii luau loc în mari auto
buze. Bărbații s-au îmbarcat în au
tocamioane. Sub paza subunităților

refugsați algerieni 
in patrie
armatei algeriene de eliberare națio
nală, prima coloană a trecut granița 
tunisiano-algeriană.

Coloana a fosț însă oprită pe neaș
teptate în cîmp deschis. în jur nu 
existau nici arbuști, nici pomi care 
să qfgre adăpost de razele fierbinți 
ale soarelui african. Autoritățile mi
litare franceze nu au permis mult 
timp refugiaților să treacă barajul 
de sirmă ghimpată. Deosebit de 
grea a fost situația femelloi’ șl a 
copiilor din autobuze, înăbușitoare 
din cauza temperaturii de peste 40 
de grade.

în fiecare zi se prevede ca din Tu
nisia să plece în Algeria cfte 500 de 
refugiați.

Urmările indulgentei fată de Salan
A treput o săpțămînă de la pro

nunțarea sentinței în procesul lui 
Salan. Din primul moment, indul
gența arătată căpeteniei fasciști
lor din Q.A-S. a apărut, atît în Fran
ța, cît și în străinătate, drept ului
toare- După cum s-a văzut în presa 
de qiçi, personalități de cela mai fe
lurite tendințe, organizații politice și 
sindicale și-au exprimai protestul 
viguros arătînd că văd în acest ver
dict ,,o încurajare dată O.A.8.-ului". 
Caracterizarea s-a și adeverit. Jn ul
timele zile, O.A.S, a început să apli
ce, după cum s-au lăudat fasciștii 
înșiși in emisiunile lor de radio, tac
tica „pămîntului pîrjolit*.

Unul din principalele obiective ale 
distrugerilor provocate de ei în Al
geria au devenit,,, școlile, 
tiv că în localurile lor 
să aibă loc la 
pentru referendum- In decurs de 
48 de o-re au fost Incendiate 
aruncate în aer 31 
nu trece o zi fără ca pel puțin 20 
de oameni să fie uciși de criminalii 
fasciști. Nu este vorba numai de 
arabi, ci și de europeni ca, de 
pildă, frații Gonzales, vinovați, în 
ochii criminalilor O.A.S.-ului, de a ii 
vîndut hrană alqerienilor. Cei trei 
Gonzales au fost uciși 
tul în care, răniți fiind, 
portați la spital înlr-o 
Isteria fascistă a ajuns 
menea paroxism în Algeria, 
chiar și jăndarmii răniți se tem să 
fie îngrijiți în spitale de medici eu
ropeni pentru că știu că. prin in
termediul lor, O.A.S.-ul le-ar putea 
administra „injecția finală“ preqăti- 
tă pentru algerieni.

Ziarista Madeleine Riffaud, care 
s-a întors din Algeria, mi-a poves
tit că „fascismul a devenit în 
Algeria un interminabil film de groa
ză“, Din tineri, precum și din oameni 
mai în vîrstă, O.A.S,-ui a făcut uci
gași de profesie pentru care crima 
a devenit un adevărat sport. El co
lecționează morțli ca pe timbre sau 
cutii de chibrituri. Ziarista a fost 
martoră la 
europeană, 
nei mașini, 
îngrămădit 
l-a zdrobit, 
bulanță a venit să ridice o băirină 
de 73 de ani rănită cu trei gloanțe, 
în timp ce infirmierii o așezau pe 
brancardă, o nouă echipă a O.A.S.- 
ului a atacat ambulanța care după

aceea nu s-a mai îndreptat spre 
spital, oi s-a duș direct la morgă.

Și totuși 
militar i-au 
O.A.S,-ului, 
te", Dar nu 
minase bine 
eipalul avocat al lui Salan, sg se 
îmbrățișeze cu generalii activi, de-

judecătorii tribunalului 
găsit lui Sqlan, șeful 
,,circumstanța atenuan- 
numai atîț Mici nu ter- 
Tixiei-Vigrmncour, prin-

Scrisoare din Paris

pe mo- 
urmează 

1 iulie votul

sau
de școli și

în momen- 
erau trans- 
ambulanță. 
la un ase- 

încît

scena în care o femeie 
Instalată la volanul u- 
a urmărit un copil, l-a 
între mașină si zid ?i 
Ea a văzut cum o am-

putătii și personalitățile bisericești 
ce luaseră apărarea .,șefului suprem 
al O,A.s,-ului“, ciocnind tîrziu în 
noapte pahare cu vin în cinstea ce
lui scăpat de la plutonul de exepu- 
ție, cînd apărătorii lui Jouhaud, ad
junctul lui Salan, cereau ca pedeap
sa cu moartea Dronunțată împotriva 
acestuia să fie „reexaminată“, In 
ordinea gradelor, în cadrul organi
zației secrete, venea apoi rîndul al
tor criminali condamnați „din qre- 
șeală“ la moarte, ca fostul membru

al legiunii străine Dovecar și Clau
de Piegts, asasinii comisarului Ga- 
voury. Ca șl în cazul lui Jouhaud, 
avocații acestora invocau ca argu
ment sentința din procesul șefului 
lor suprem.

Situat!« este clară Criminalii fas
ciști afiați în slujba ullra-colonialiș- 
tilor contează pe impunitate. în vir
tutea „înaltelor complicități“ de care 
dispun. Revelațiile făgute de Isorni, 
avpgatul fostului aghiotant gl lui 
Salan, căpitanul Jean Ferrandi. sînt 
din acest punct de vedere grăitoaie. 
Intr-un memoriu înaintai procuroru
lui, dar care nu a oqoliț presa, Isorni 
arată că Salan a întreținut contacte 
cu o seamă de personalități politice 
din metropolă,
din partea lor. O personalitate poli
tică importantă, precizează avocatul, 
a manifestat „o simpatie activă și 
eficace“ fată de Salan, căruia „îi 
comunica procesele verbale ale 
consiliilor de miniștri“. In sfirșit, 
Salan ar ii remis în 1958, după cum 
se arată în memoriu, două cecuri 
— unul de 70 de milioane și altul 
de 9 milioane franci

primind încurajări

vechi

'r/i.

. ț

francezi

Mii de parizieni au cerut să se aplice căpeteniilor bandelor O.A.S. 
pedeapsa capitală.
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MOSCOVA 1 (Agerpres), — Prgga 
sovietică publică Hotărîrea Conci
liului de Miniștri al U.R.S.S, ciare 
stabilește că, în scopul creșterii 
cointeresării materiale in sporirea 
producției animaliere, începind de 
la 1 iunie 1962 prețurile de achizi
ție la vitele și păsările vîndute de 
colhozuri statului, precum și prețu
rile pentru vitele și păsările preda
te statului de sovhozuri și alte în
treprinderi și organizații agricole de 
stat se majorează,

Corespunzător cu aceasta, în ve
derea stabilirii unei corelații mai 
jurte între prețurile de achiziții și 
cele de vînzare cu amănuntul ge 
majorează în mod temporar prețu
rile la carne și produse de carne.

Totodată este publicată Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la reducerea, începind de 
la 1 iunie, a prețurilor de 
amănuntul la zahăr, țesături 
artificiale de viscoză și la 
țiuni din aceste țesături.

Presa publică, de asemenea, che
marea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. către popprul 
sovietic în care se subliniază impor
tanța și necesitatea acestor măsuri«

——-o»o-----

stat CU 
din tire 
confec-

Studenți surfvîetnamezî con<iai»iiăți 
la moarta de clica lui Diem

hanoi. După cum anunță Agerw 
ția Vietnameză de Informații, Comh 
tetul Central al Frontului național 
de luptă pentru eliberarea Vietna
mului de sud a adresat lumii întregi 
apelul de a salva viața a 11 șțudenți 
care se află în ghiarele clicii ngP* 
dinhdiemiste. Unii din ei sînt con-* 
damnați la moarte, iar alții la mun-* 
că silnică pe viață, pentru cg s-au 
pronunțat fățiș împotriva agresiunii 
americane în Vietnamul de sud.

•*5*3
da— unor personalități politice 

vază de la Paris.
Lucrurile merg șl mal departe, 

aflat aci că după încarcerarea 
la închisoarea Santé (mai i 
la patru zile după arestare), 
lan continua 
manilor săi.
scrisoare în care-i ordona lui An
dré Canal, care îndeplinea funcția 
de casier al O.A.S.-ului, să plăteas
că 250 milioane de franci francezi 
vechi fostului prim-rninißlru Geor
ges Bidault, devenit unul din liderii 
O.A.S. și al cărui domiciliu este ne
cunoscut — sau cel puțin așa spun 
autoritățile.

La dosarul manevrelor O.A.S,-ului 
mai trebuie adăugată următoarea 
piesă. Intr-o emisiune a unui post 
de radio clandestin, șefi! O.A-S.-u- 
lui au arătat acum cîteva zile aă 
doresc să ta legătură cu condugă- 
torul F.L.N (Frontul de Eliberare 
Națională) Apoi s-a lansat chiar 
zvonul că o astfel de legătură gr 
fi avut loc. Conducătorii mișcăfii 
de eliberare algeriene au de-smin- 
țit zvonul. în legătură cu aceasta, 
„Le Populaire" a sgris ; „Nu o di
versiune de acest gen poate șg-i 
transforme (pe oamenii O.A.S.- 
ului — n.r.) în convertiți la demo
crație. De ani de zile, acești oameni 
au fost în mod constant fasciști și 
au flirtat cu toate formele fascismu
lui de la cele mgi nete pînă la cele 
mai insidioase. Există măști care nu 
se leapădă atît de ușor, pentru gă 
ele sînt în realitate adevărata față"- 
încercînd să explice noul „limbg|" 
al șefilor O.A.S.-ului, unele ziare fran
ceze arată că în sinul organizației 
secrete ies la iveală, în ultimul timp, 
două tendințe : „una' a elementelor 
„pur algeriene“, lai alta a foștilor 
generali dezertori, a căror ambiție 
nu se limitează la 
zează în realitate o 
în metropolă“.

Drept urmare a 
oiștilor în Algeria, de cîteva zile se 
înregistrează un adevărat exod spre 
metropolă al populației europene. 
Oficialitățile au anunțat 1er! că a- 
proape 5 000 de persoane sosesc in 
flecare zi din Algeria în Franța și 
că în luna iunie, cu vaporul și cu 
avionul, 50 000 de oameni vor veni 
săptămînal în metropolă. Era firesc 
ca lucrurile să 
ză că bandele 
format Algeria 
groazei, crimei

8-a 
sa 

exact 
, Sa- 

să dea ordine oa- 
E1 a trimis astfel o

Algeria, dar vf- 
acțiune politică

desmățului fgș-

ajungă aci din aau- 
O.A.S.-ului au trans- 

într-un pămînt al 
și haosului.

T. VORNICU
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Acțiuni de masă în lumea întreagă
pentru dezarmare și pace

Cine provoacă încordare în Laos

strada Kalinin 
nu numai lo
dar și celor 

capitală dih toate 
Sovietice. Casa 

este vizitată 
oamenilor 

oameni

LONDRA Ï (Agerpres). — Și-a în
cheiat lucrările conferința anuală a 
Federației naționale a asociațiilor de 
femei, care numără în rîndurile sale 
aproape 500.000 de membre. în re
zoluția adoptată cu mare majoritate 
de voturi, participantele la confe
rință cheamă toate organizațiile de 
femei din lume să se unească pen
tru a convinge guvernul englez să 
înceteze experiențele cu arma nu
cleară.

St
TOKIO 1 (Agerpres). — TASS
Oameni din întreaga lume, lărgiți 

mișcarea pentru interzicerea de ur
gență a armei nucleare, pentru cre
area unei lumi fără bombe atomice 
și fără războaie nucleare ! Aceasta 
este chemarea adresată popoarelor 
tuturor țărilor de Consiliul japonez 
pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen în legătură cu con
ferința internațională a luptătorilor 
pentru lichidarea înarmării nucleare 
care va avea loc în luna august în 
Japonia.

In apel se arată că în prezent a 
crescut mai mult ca oricînd ritmul 
cursei înarmărilor nucleare. Popoa
rele iubitoare de pace nu pot rămî- 
ne indiferente. Ele trebuie să-și 
unească eforturile în lupta împotri
va planurilor de pregătire a unui 
război îngrozitor și să obțină în
făptuirea dezarmării generale și 
totale.

lei internationale pentru apărarea 
copiilor.

La întrunirea de la Famagusta a 
luat cuvîntul primarul orașului, Tu- 
ghiuros, care a chemat la intensifi
carea luptei împotriva pericolului 
unui nou război, pentru lichidarea 
bazelor militare străine din Cipru.*

BONN 1 (Agerpres). — Delegații 
la conferința Sindicatului vest-ger- 
man al lucrătorilor din industria 
pentru prelucrarea pielii de la Hei-

delberg s-au pronunțat împotriva 
înzestrării Bundeswehrului vest- 
german cu arme atomice. în rezolu
ția adoptată ei
puteri chemarea de a realiza un a- 
cord cu privire la dezarmarea con
trolată. Este necesar, se spune în 

• rezoluție, ca, pînă la realizarea unui 
acord internațional marile puteri să 
ajungă la o înțelegere cu privire la 
încetarea experimentării armei nu
cleare, iar numărul puterilor ato
mice să nu fie sporit.

adresează marilor

Declarația Federației Mondiale 
a oamenilor de știință

Trupele rebele continuă
XIENG KUANG 1 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Laosului" 
anunță că în ciuda insucceselor su
ferite, trupele rebele ale lui Fumi 
Nosavan continuă să atace regiuni
le eliberate din Laos.

In cursul unui asemenea atac, 
rebelii au cucerit Ban Mai la 50 de 
kilometri sud-vest de Attopeu (în 
regiunea de sud a Laosului). Forțele 
patriotice au trecut la contraatac și 
au respins pe rebeli izgonindu-i din 
Ban Mai. în timpul acestei opera
țiuni, ele au făcut inofensivi un 
număr de soldați inamici, capturînd 
totodată muniții și alt echipament 
militar.

Rebelii au lansat un atac și în re
giunea de nord a Laosului, pornind 
din orașul Huoi Sai de unde fugi
seră anterior trecînd peste granița 
cu Tailanda, dar unde au revenit la 
ordinul ofițerilor americani. Unită
țile patriotice opun o dîrză rezis
tență.

să atace regiunile eliberate
Din Valea Ulcioarelor (Laos), 

Filipov, corespondent special al 
„Pravdei“, a trimis o informație 
despre convorbirea pe care a a- 
vut-o cu generalul Fun Sipasat, 
vicepreședintele Consiliului militar 
suprem. în timpul acestei convorbiri 
generalul a arătat cîteva documen
te reprezentînd ordine, directive și 
alte indicații adresate unităților lui 
Nosavan, care au fost recent captu
rate de forțele patriotice în regiu
nea Nam Tha în timpul retragerii 
trupelor rebele. După cum remarcă 
corespondentul, aceste documente 
demonstrează că „cu participarea 
directă a clicii militariste america
ne, gruparea de Ia Vientiane se în
drepta conștient spre agravarea si
tuației din țară și pregătea un pre
text pentru o imixtiune armată fă
țișă în treburile Laosului din partea 
Pentagonului și blocului agresiv 
S.E.A.T.O.".

fr'
NICOSIA Ï (Agerpres). — TASS 
„Dorim pace nu război 1“, „Liber

tate, pace, fericire pentru copii !“, 
„Arma nucleară să fie scoasă de pe 
teritoriul țării noastre 1“ — sub a- 
ceste lozinci s-au desfășurat la 30 
mai în orașele cipriote Famagusta 
și Larnaca întruniri consacrate Zi-

Ziarul „Die walirlicit" 
demasca acțiunile provocatoare 

ale polițiștilor vcst-Derlinezi
BERLINUL OCCIDENTAL 1 (A- 

gerpres). — TASS transmite : Ur- 
mînd un plan dinainte stabilit, de
tașamente ale poliției vest-berlineze 
au săvîrșit la 30 mai incursiuni în 
mai multe stații ale căii ferate oră
șenești de pe teritoriul Berlinului 
occidental, aflate sub controlul Re
publicii Democrate Germane. Poli
țiștii au cerut să fie scoase din vi
trinele așezate în stații numerele 
ziarului „Die Wahrheit" (organ al 
organizației din Berlinul occidental 
a P.S.U.G.). Acest ziar a demascat 
acțiunile provocatoare ale poliției 
vest-berlineze în timpul incidentului 
care a avut loc la 23 mai la frontiera 
dintre Berlinul occidental și R.D.G.

Personalul stațiilor a refuzat să 
îndeplinească cererile ilegale ale po
liției vest-berlineze de a scoate din 
vitrine ziarul „Die Wahrheit". Neso
cotind protestele feroviarilor 
R.D.G., polițiștii vest-germani 
vopsit în negru toate vitrinele 
țiilor care cuprindeau numerele 
rului „Die Wahrheit”. Un funcționar 
al căii ferate orășenești, după cum 
anunță ziarul, a fost arestat de po
litia vest-berlineză..
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LONDRA 1 (Agerpres). — Fe
derația Mondială a oamenilor de 
știință a dat publicității o decla
rație care condamnă S.U.A. pen
tru că intenționează să efectueze 
experiențe nucleare la mare înăl
țime, iar anterior au lansat în 
spațiul cosmic o mare cantitate 
de ace din cupru. In declarația 
semnată de cunoscutul fizician 
englez prof. Cecil Powell, pre
ședintele federației, se arată că

aceste experiențe au o influență 
directă asupra mediului în care 
se află planeta noastră și pot să 
îngreuneze cercetările astrono
mice și cosmice.

Multe academii și institute 
s-au și pronunțat împotriva aces
tor experiențe, se arată în decla
rație. Nici o țară nu are dreptul 
să schimbe în mod unilateral me
diul în care se află Pămîntul.

LA MOSCOVA
A FOST INAUGURAT NOUL PALAT 

AL PIONIERILOR Șl ELEVILOR

Cu prilejul Zilei internaționale a 
copilului, la Moscova a avut loc 
inaugurarea festivă a noului Palat 
al pionierilor și elevilor din U.R.S.S. 
La festivitatea deschiderii a luat 
parte N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. El 
a felicitat pe copiii sovietici care au 
primit de ziua lor acest dar minunat 
și le-a urat petrecere voioasă și 
utilă a timpului liber în noul palat. 
N. S. Hrușciov a dat o înaltă apre
ciere muncii arhitecților și construc
torilor sovietici care au creat acest 
edificiu. El a subliniat că arhitecții 
și pictorii au folosit bine relieful, au 
manifestat mult spirit inventiv, mul
tă pricepere și mult gust artistic. In 
același timp, N. S. Hrușciov a mul
țumit comsomoliștilor care prin 
munca lor au grăbit terminarea con
strucției palatului.

o*o

Fărădelegile trupelor salazariste 
în Guineea

CONAKRY 1 (Agerpres). — Partidul 
African al Independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului Verde 
au dat publicității la 31 mai o decla
rație în care condamnă cu vehemență 
acțiunile colonialiștilor portughezi îm
potriva populației africane.

§ c m r ir îe § r ii r ii
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U.R.S.S. Delegația, condusă de t. S. 
Mosin, vicepreședinte al Comitetu
lui organizațiilor 
U.R.S.S., va vizita 
dental timp de 10

GORKI. După 
rul „Sovetskaia Kultura“, între 9 și 
13 iunie va avea loc la Gorki pri
mul festival de muzică contempo
rană din U.R.S.S., care va fi unul 
dintre cele mai importante 
mente muzicale ale anului.

LONDRA. 40 de laburiști, membri 
ai parlamentului, printre care patru 
membri ai Comitetului executiv al 
partidului laburist, au prezentat în 
seara zilei de 30 mai în Camera Co
munelor o rezoluție în care își ex
primă „regretul” în legătură cu ho- 
tărîrea guvernului englez de a tri
mite trupe engleze în Tailanda. Gu
vernul a luat această măsură, se 
subliniază în rezoluție, fără să ob
țină consimtămîntul prealabil al 
parlamentului.

1 (Agerpres). — TASS trans
mite : Prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, și-a ex
primat dorința ca fiul și nepotul său 
să-și facă studiile în Uniunea Sovie
tică. La 31 mai, ei au sosit la Mos
cova.

Prințul Norodom Norindrapong, în 
vîrstă de opt ani, și vărul său Um 
Vikciravut, în vîrstă de 10 ani, vor 
învăța la o școală medie din capi
tala Uniunii Sovietice.

S-a deschis cel
MITING LA COPENHAGA

COPENHAGA. Din inițiativa con
ducerii a 13 sindicate diferite din 
Copenhaga, în fața clădirii Folketin- 
gului a avut loc un mare miting de 
protest împotriva legii cu privire la 
introducerea unui nou impozit indi
rect asupra mărfurilor de larg con
sum, lege pregătită de guvern. Pre
ședintele Sindicatului constructori
lor navali, Sven Nielsen, a decla
rat : „Dacă guvernului nu-i ajung 
banii el poate să-i obțină micșorînd 
cheltuielile militare“.

MOSCOVA.
de-al XV-’lea Congres unional al 
terapeuților.
cipă numeroși medici din diferite 
orașe ale Uniunii Sovietice. Parti
cipă, de asemenea, reprezentanți ai 
medicine! din R.P. Chineză, Polonia, 
Romînia, Ungaria, Austria, Suedia, 
Iugoslavia și alte țări.

BERLINUL OCCIDENTAL. La in
vitația organizației vest-berlineze a 
Uniunii studenților liberali, la 31 
mai a sosit în Berlinul occidental o 
delegație de studenți și aspiranți din

La congres parti-

„DOLARUL AMENINȚAT“
„In fața scăderii accelerate a re

zervelor de aur americane, — scrie 
ziarul elvețian „GAZETTE DE LAU
SANNE" 
nisterului de Finanțe 
văd decît două soluții 
va dolarul amenințat : 
sau un ajutoT extern.

Prima eventualitate este plină de 
riscuri și ar putea avea consecințe 
incalculabile asupra economiei lu
mii libere (capitaliste — N. R.). Iată 
de cp „medicii" chemați de urgență 
la căpătîiul dolarului bolnav înclină 
spre a doua soluție. Potrivit lor, ar 
fi suficient să se constituie în S.U.A. 
Un „fond de stabilizare“ format din 
devize străine în valoare de 1—1,5 
miliarde dolari, stoc alimentat de 
țări europene. Acest fond ar permite 
Ministerului de Finanțe al S.U.A. să 
combcfiă manevrele speculative și 
să intervină in mod eficient pe pie
țele devizelor fără a se atinge de 
rezervele de aur ale țării".

Sub titlul „Dificultățile crescînde 
ale S.U.A.", ziarul englez „THE 
TIMES" scrie : „Boomul economic 
american începe oare să se clati
ne ? Aceasta 
diată pe care 
bușire de la 
New York și 
zător care pare să se aștearnă asu
pra celorlalte burse de acțiuni din 
Europa. Totuși, problema mai inte
resantă este dacă președintele Ken
nedy poate intensifica ritmul econo
miei americane în suiicientă măsu
ră pentru a concura cu creșterea 
economică realizată în Europa (deși 
nu în Marea Britanie) în ultimii ani...

Walter Heller, președintele Consi
liului consilierilor economici al pre
ședintelui a vorbit de două ori des
pre „o intensificare semnificativă a 
ritmului expansiunii economice în 
cursul ultimelor două luni". El a 
mers mai departe. El a prezis că 
actuala redresare va continua în 
1963. S-ar putea ca Heller să aibă 
dreptate. Dar nu se mai pune pro
blema dacă economia crește sau nu:

înalții funcționari ai Mi- 
al S.U.A. nu 
pentru a sal- 
devalorizarea

este întrebarea ime- 
o ridică recenta pră- 
bursa de acțiuni din 
pesimismul corespun-

Răsfoind presa străină

se pune problema pur și simplu dacă 
ritmul de creștere poate fi intensifi
cat pînă la recentul nivel european 
și dacă nivelul ridicat al șomajului 
poate fi redus. Iată unde încep să 
se strecoare îndoieli serioase. In 
urmă cu peste un an Administrația 
spera 
scădea 
4,50 la 
muncă.
dacă pînă la sfîrșitul anului poate 
să reducă acest procent măcar la 
5 la sută”.

Pornind de la „zguduirea produsă

că procentul șomajului va 
pînă în vara aceasta la 
sută din totalul forței de 

în prezent ea se întreabă

Lovlturâ de bursa
Desen de EUGEN TARO

în Wall-Street“, ziarul 
„NEW YORK HERALD 
menționează :

„Căderea cursurilor 
acțiuni are mai multe 
doar simpla criză de 
ce privește atitudinea 
ției față de cercurile 
față de stabilirea în 
rezonabil a prețurilor 
țață de politica impozitelor și buge
tului...

Deținătorii de capitaluri văd o ba
lanță de plăți încă în mod primej
dios dezechilibrată în timp ce re
zervele de aur continuă să se 
scurgă. Ei văd cum încrederea străi
nătății în dolar este măcinată de 
acumularea deficitelor, pe măsură 
ce făgăduiala unui buget echilibrat 
devine tot mai neconvingătoare“.

Făcînd o legătură între situația 
diit S.U.A. și Ger
mania occidentală, 
ziarul vest-german 
„DIE WELT" a- 
rată că scăderile 
cursurilor la bur
sele din R.F.G. au 
provocat o discu
ție generală. „Die 
Welt" nu exclude 
posibilitatea unei 
stagnări și chiar 
al unui mai „veri
tabil declin al e- 
conomiei’ în de
cursul anului vi
itor. „Acest lucru 
nu este nicidecum 
exclus și datorită 
faptului 
junctura 
depinde 
mult de 
dială, de 
economiei 
cane.

Bursele 
R.F.G. depind și 
ele de bursele a- 
mericane. De săp
tămîni de 
Wall-Street-ul 
prezintă atît de

ame-rican 
TRIBUNE"

la bursa de 
cauze și nu 
încredere în 
Administra- 

de afaceri, 
mod liber și 

și salariilor

că con- 
R.F.G. 
foarte 

cea mon- 
situația 
ameri-

din

zile 
se

de tineret 
Berlinul 

zile.
cum scrie

din 
occi-

zia-

portugheza
în declarafia sa partidul amintit a- 

rafă că trupele colonialiste portugheze 
au ocupat în ultimele zile mai multe 
sate în regiunea Oio din Guineea por
tugheză obligînd populația africană 
să-și părăsească locuințele pentru a le 
pune la dispoziția agen(ilor gestapou
lui portughez. Soldații portughezi au 
deschis focul asupra populației; au 
căzut mai mulfi morji și rănifi. Toate a- 
ceste atrocități se spune în declarație, 
arată ca autorifăfile portugheze au ho- 
tărîf să înceapă un adevărat război 
colonial împotriva populației din teri
toriile aflate sub jugul colonialist por
tughez și care se pronunță cu fot mai 
multă hotărîre pentru acordarea inde
pendentei.

Vechea vilă din 
este bine cunoscută 
cuitorilor Moscovei, 
care sosesc în 
colturile Uniunii 
Prieteniei Popoarelor 
zilnic de delegafi ai 
muncii și activiști sindicali, 
de știinfă, de cultură și artă, acti
viști ai asociațiilor de prietenie și 
rela(ii culturale din U.R.S.S., turiști.

Pot fi văzuți aici adesea mem
bri ai Asociației de prietenie so- 
viefo-romîne, care vin să asculte o 
conferință, să viziteze o expoziție 
sau să participe la prezentarea unui 
nou film romînesc. Astfel, în ultima 
vreme mul(i au vizitat expoziția de 
fotografii despre dezvoltarea indus
triei chimice și a bazei energetice 
a R. P. Romîne, expozițiile „Bucu
rești — capitala Romîniei" și „Sta
țiunile de odihnă ale Romîniei“. Nu 
de mult, muncitorii unor întreprin
deri din Moscova, printre care și 
cei de la uzina „Serp i Molof", au 
vizionat filmul realizat de Ion Po- 
pescu-Gopo „S-a furat o bombă“, 
care s-a bucurat de o înaltă apre
ciere.

Întîlnirile activului din Moscova 
al Asociației de prietenie sovieto- 
romîne cu vizitatori din Romînia, 
oameni de cele mai diferite pro
fesii, sînt emoționante. Oamenii de 
știință și pedagogii, scriitorii și zia
riștii, țăranii și muncitorii din Romî
nia găsesc imediat un limbaj co
mun cu colegii lor sovietici. 
Schimbul de experiență și contac
tele creatoare stabilite înlre ei con
tribuie la lărgirea legăturilor mul
tilaterale între 
noastre fră|eșfi.

O asemenea 
recent la Casa 
lor. Membrii conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-romîne au pri
mit delegația de' vechi membri ai 
Partidului Muncitoresc Romîn, con-

popoarele țărilor

întîlnire a avut loc 
Prieteniei Popoare-

dusă de Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R.

Oaspeții romîni au fost salutați 
cu căldură de A, Țukanova, vice
președinte al Asociației de prietenie 
sovieto-romîne și de membrii con
ducerii Asociației, de vechii bolșe
vici M. 
această 
amintit despre glorioasa cale 
luptă parcursă de P.C.U.S. și

Gubelman și I. Smirnov. La 
întîlnire, participant!i și-au 

de 
de 

P.M.R., despre întîlnirile cu revolu
ționari romîni care au participat la 
Marea Revolufie Socialistă din Oc
tombrie, despre lupta eroică a co
muniștilor romîni în zilele lui au
gust 1944. Veteranii P.C.U.S. și-au 
exprimat mîndria pentru realizările 
prietenilor lor romîni și au vorbit 
despre succesele poporului romîn 
în construirea socialismului,

Discufia trece la o temă care stă 
astăzi la inima atît a oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică, cît și 
a celor din R. P. Romînă. Este vor
ba de apropiata vizită în Ro
mînia a delegației sovietice de par
tid și guvernamentale în frunte 
cu N. S. 
unanimă : 
sărbătoare 
poare.

— Poporul romîn așteaptă 
nerăbdare și dragoste pe solii 
porului sovietic — spune tovarășul 
Gh. Stoica. Avem ce povesti și ce 
arăta prietenilor dragi.

Membrii delegației 
membri ai Partidului 
Romîn continuă vizita 
vietică. Oriunde s-ar afla, la Mos
cova, Leningrad sau Kiev, sînt pri
miți pretutindeni ca prieteni buni, 
ca tovarăși în lupta pentru un vii- 
for luminos, pentru pace, socialism, 
comunism.

Hrușciov. Părerea a fost 
vizita va fi o t 
în viața celor două

mare 
i po-

cu 
po-

de vechi 
Muncitoresc 
în Țara So-

V. PAVLOV 
secretar responsabil al Asociației, 

de prietenie sovieto-romîne

Proletariatul spaniol continuă lupta
MADRID 1 (Agerpres). —
în Asturia continuă să rămînă în 

inactivitate minele societafii „Fabrica 
de Mieres”. La alte mine, minerii au 
coborît la 30 mai în abataj și în pre
zent continuă greva „brațelor încruci
șate“. La Barcelona, unde cel pujin 
10 000 de muncitori se află în grevă,

poliția se dedă la acte samavolnice. Tn 
dimineața zilei de 30 mai poliția a a- 
restat în acest oraș 30 de muncitori, 
care chemau pe tovarășii lor la conti
nuarea luptei. La Bilbao, aproximativ 
45 000 de muncitori au organizat o gre
vă „a brațelor încrucișate“.

eveni-

nu

Acade- 
a avut

BERLIN. La o adunare a 
miei Germane de Arte, care 
loc la Berlin, s-a hotărît să se atri
buie acestei academii numele de Aca
demie Germană Socialistă de Arte. A 
fost aleasă noua conducere a aca
demiei și a fost adoptat noul sta
tut. Ca președinte al academiei a 
fost ales în unanimitate Willi Bre
del.

AUSTRAI.IA ACORDĂ AJUTOR
LUI NGO DINH DIEM

SAIGON. La 31 mai, dictatorul 
sud-vietnamez Ngo Dinh Diem a 
avut o întrevedere cu Garliefd Bar
wick, ministrul de externe al Aus
traliei, care în prezent întreprinde 
o vizită în Vietnamul de sud. După 
cum anunță corespondenții agenții
lor occidentale, ministrul de externe 
al Australiei s-a angajat să acorde 
lui Ngo Dinh Diem un ajutor mai 
substanțial în arme, muniții și ex- 
perți în vederea intensificării răz
boiului împotriva patrioților sud- 
vietnamezi.

slab cum nu s-a mal prezentat 
de ani de zile. Cursurile au scăzut 
și aici în cîteva rînduri, Ultimul val 
de scădere a fost provocat de con
flictul președintelui S.U.A. cu indus
tria oțelului. El a adus o mare nesi
guranță în ce privește politica eco
nomică a guvernului Kennedy.

Factorul hotărîtor îl constituie 
însă și aici situația economică, a- 
precierea conjuncturii. Existau unele 
speranțe și chiar unele indicii, în- 
tr-un nou avînt. în ultimele săptă
mîni însă aceste speranțe s-au do
vedit tot mai mult a fi înșelătoare 
și exagerate. Creșterea produsului 
social în primul trimestru al aces
tui an a rămas în urma prevederi
lor. Nici creșterea producției indus
triale americane nu a corespuns tu
turor așteptărilor. Comenzile
și-au încetinit numai ritmul, ci în 
februarie numărul lor a scăzut în 
mod considerabil ; s-a trecut la o 
reducere a stocului de mărfuri, iar 
toate acestea sînt indicii că avîntul 
a luat sfîrșit și că economia ar pu
tea să intre chiar într-o anumită 
stare de stagnare...

Firește că toate acestea influen
țează în uriașă măsură bursele din 
R.F.G., oricum slabe și ușor de con
taminat, dependente de bursele din 
străinătate, în primul rînd de bursa 
de la New York. Dependența directă 
se datorește chiar numai faptului 
că comenzile făcute în străinătate 
și livrările către străinătate au de
terminat în mare măsură evoluția 
burselor noastre ; noi depindem însă 
și indirect de S.U.A., datorită atmos
ferei și aprecierii conjuncturii. Ast
fel ne aflăm din ce în ce mai mult 
la cheremul Wall-Street-ului, dar la 
aceasta se mai adaugă și o puter
nică indispoziție în R.F.G. însăși.

Este demn de remarcat în ce mare 
măsură se aseamănă condițiile 
noastre cu cele de dincolo de 
ocean. Și la noi crește neîncrederea, 
scepticismul față de conducerea 
politico-economică, dat fiind că in
terese economice șl situații de fapt 
au fost sacrificate în mod vădit de 
dragul prestigiului politic.

...Dacă se va continua cu actuala 
politică economică, putem calcula 
cu exactitate cînd anume va inter
veni stagnarea".

1
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Cîteva Imagini din Spania 
de astăzi

1. Greviștii au aliațl prețloșl în 
ziarele ilegale. Iată cîteva din 
acestea, editate în Spania, în 
pofida cruntelor represiuni poli
țienești. 2. în timp ce marea bur
ghezie își construiește vile luxoa
se pe litoralul Mării Mediterane, 
muncitorii spanioli și familiile lor 
trăiesc în asemenea cartiere de 
mizerie. 3. Asturia în grevă. Mi
nerii continuă cu dîrzenie lupta 
pentru drepturile lor.

O noua demonstrație 
a studenților la Lisabona
LISABONA 1 (Agerpres). — Agen

ția France Presse relatează că joi 
după-amiază studenții de la Univer
sitatea din Lisabona au organizat pe 
străzile orașului un „marș al tăcerii". 
Coloana studenților s-a îndreptat 
spre clădirea Ministerului Educației 
Naționale, dar poliția a intervenit cu 
brutalitate, încercînd să-i împrăștie 
pe manifestanți. Ciocnirea dintre stu- 
denți și poliție a provocat serioase 
perturbații în circulația vehiculelor.

France Presse reamintește că „do
liul academic", care constă, printre 
altele, în neprezentarea studenților 
la cursuri și la examene, continuă, în 
ciuda faptului că mai sînt cîteva zile 
pînă la terminarea anului univer
sitar.

Studenții cer aprobarea de către 
autorități a sărbătoririi „Zilei stu
dentului". Această cerere a fost res
pinsă cu cîteva săptămâni în urmă 
de către autorități. Studenții cer, de 
asemenea, îmbunătățirea condițiilor 
de studiu și de viață.

-----o®o-----

Succesul greviștilor 
din Brazilia

RIO
Greva 
lor și 
grafice care a durat două zile a luat 
sfîrșit. In timpul . grevei legăturile 
telegrafice cu lumea exterioară și în 
interiorul țării au fost paralizate. 
Participanții la grevă au obținut 
satisfacerea revendicării lor princi
pale — sporirea salariilor.

DE JANEIRO 1 (Agerpres).— 
generală a radio-telegrafiști- 
lucrătorilor companiilor tele-

: »
i

Călăul nazist Eichmann a fost executat
Joi cu puțin înainte de miezul nop

ții, criminalul nazisf Adolf Eichmann a 
fost executat prin spînzurare în închi
soarea Ramleh din apropierea orașului 
Tel-Aviv.

Capturat în mai 1960, judecat la tri
bunalul districtual din Ierusalim din 
aprilie pînă în august 1961, după o 
anchetă efectuată timp de aproape un 
an, călăul hitlerist a fost condamnat la 
moarte abia în decembrie 1961. A ur
mat recursul, prezentat în martie 1962 
Tribunalului suprem, respingerea lui 
la 29 mai și confirmarea sentinței de 
condamnare la moarte. Apoi cererea 
de grațiere adresată președintelui sfa
tului Izrael în favoarea călăului de a- 
vocaful Servatius și în sfîrșit respin
gerea acestei cereri și executarea sen
tinței.

S-a încheiat procesul unuia din cei 
mai odioși călăi 
risf. Eichmann a săvîrșit 
crime împotriva 
război 
a fost răspunzător pentru conducerea 
directă a lagărelor morții, pentru exter
minarea a 6 milioane de evrei, pentru 
deportarea și uciderea unui mare nu
măr de persoane de alte naționalități, 
pentru distrugerea satului cehoslovac 
Lldice.

împotriva

ai Reichului hille- 
nenumărale 

umanității, crime de 
populației civile. El

Procesul a răscolit numeroase trage
dii trăite de supraviețuitorii masacrelor 
săvîrșite de hiflerișfi. îmi revin în minte 
scene zguduitoare din desfășurarea 
procesului la care am asistat. Strigăte 
de indignare ce sfîșiau sala — glasu
rile unor oameni ce și-au pierdut 
întreaga familie, prietenii și cunos- 
cufii în camerele de gazare orga
nizate de Eichmann. Scenele amin
tite ieșeau desigur din cadrul ofi
cial al procesului și polițiștii aflaji în 
sală îi evacuau în grabă pe „recalci
tranți". Dar peste cîteva zile liniștea 
ședințelor era din nou tulburată. Deslu
șeai în revolta acestor oameni, în pu
tinele cuvinte ce reușeau să le ros
tească în sala procesului,, judecata as
pră și dreaptă a opiniei publice mon
diale.

Tocmai de aceea pedeapsa capitală 
nu a putut fi evitată și popoarele o 
primesc cu satisfaefie.

Crimele monstruoase ala luî Eich
mann și toate ororile hitlerismului pe 
care ele le evocă cheamă popoarele 
la vigilentă și luptă împotriva tendințe
lor de reînviere a fascismului șl mlli- > 
țarismului, la eforturi sporite tn lupta 
pentru democrafie și progres,
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