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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÄJ

Comitetului Central al P.M.R

Anul XXXI Nr. 5550 Marți 5 iunie 1962 4 PAGINI — 20 BANIIn grafic la termen!Nu există regiune, raion sau oraș al țării în care să nu întîlnești peisajul — devenit familiar — al șantierelor de construcții. în țara noastră construcția de locuințe cunoaște de la an la an o amploare tot mai mare ; sute și sute de blocuri noi sînt date în folosința oamenilor muncii, altele se înalță din temelii. Cu fiecare bloc nou s-a îmbogățit experiența constructorilor, care acum își organizează mai bine munca, utilizează mai larg metodele industriale și materialele noi, gospodăresc mai bine șantierele — și, ca urmare, construiesc mai repede, mai bine, mai ieftin.De cîțiva ani, pe șantierele construcțiilor de locuințe din țara noastră se folosește cu bune rezultate metoda organizării lucrărilor pe bază de grafic. Munca după grafic a devenit cu timpul o obișnuință a constructorilor noștri. Graficele de execuție indică fiecărei echipe, maistru, inginer ce are de făcut de la o zi la alta, în fiecare săptămînă și lună, pe toată durata construcției. Ele stabilesc precis, pe faze, lucrările și termenele la care trebuie executate, constituind, cum s-ar spune, busola după care trebuie să se orienteze constructorii în activitatea ______________lor pentru ca fie- —====== care bloc să fie predat în folosință la data planificată.Cum respectați graficele, tovarăși constructori ?Cei din Roman ar răspunde : La noi graficele de execuție pe faze de lucrări sînt urmărite îndeaproape de conducerea șantierului. Cînd se constată rămîneri în urmă la anumite lucrări, se iau imediat măsuri. Prin munca politică desfășurată de organizațiile de partid în rîndul echipelor de muncitori, al maiștrilor, s-a creat o asemenea opinie încît fiecare constructor socotește respectarea îrifôcmai a graficelor de execuție ca una din cele mai importante îndatoriri. Ei s-au convins din propria experiență că, res- pectînd graficele, scurtează durata construcției, micșorează cheltuielile, în special cele indirecte, reduc, în ultimă analiză, costul lucrărilor. „Așa am reușit — spun constructorii din Roman, într-o scrisoare trimisă redacției — să predăm anul acesta 100 de a- partamente în numai 4 luni, cu o lună înainte de termenul prevăzut. Ele nu numai că au costat mai puțin, dar au fost și de bună calitate, primind la recepție calificativul „foarte bine’’.Aceeași preocupare față de respectarea exemplară a graficelor de execuție a lucrărilor se desprinde și din veștile sosite la redacție de pe șantiere din orașele Reșița și Constanța, de pe șantierul Giulești- Stadion din Capitală ș.a. Executînd toate lucrările în grafic, constructorii de pe aceste șantiere au putut da pînă acum în folosință a- proape toate locuințele planificate pe primele 5 luni ale anului în curs.Desigur, acum rar mai întîlnești vreun șantier unde să nu existe grafice de execuție. Dar numai simpla lor afișare în birourile șefilor de șantiere sau la fiecare bloc nu înseamnă totul. Important este să se asigure, pas cu pas, respectarea acestor grafice ; pentru aceasta este nevoie ca tot ce stă scris în grafice să fie urmărit cu strictețe, încît nici o lucrare să nu ră- mînă în urmă. Numai așa se va putea asigura un ritm intens de lucru, iar blocurile, în ansamblul lor, vor avea o durată de construcție mai mică și vor fi date în folosința oamenilor muncii la termenele stabilite.Ce se întîmplă însă pe unele șantiere ? Să luăm, de pildă, șantierele de construcții din Pitești. Și aici au fost întocmite grafice, dar nimeni nu s-a mai interesat în continuare cum sînt ele respectate. Ca urmare, lucrările la unele blocuri nu s-au desfășurat în mod ritmic, durata de execuție a fost prelungită, întîrziindu-se, din

Durată, calitate, cost 
indicatori de bază 

în construcții

_ ___ ____ , această cauză, darea lor în folosință. Rămî- neri în urmă există, din această cauză, și pe unele șantiere din Cra- □va, București și altele.Constructorii, conducerile șantierelor trebuie să privească cu cea mai mare răspundere executarea lucrărilor după grafic, aceasta fiind una dintre caile de asigurare a unui ritm intens de lucru, pentru ca fie- care bloc să fie dat în folosință la termenul prevăzut. Grija pentru e- xecutarea în grafic a construcțiilor trebuie să se împletească strîns, pe
Pentru combaterea 

viiturilor de nisip la sonde
Petroliștii schelei Cîmpina au fo

losit în ultimul timp o serie de filtre 
speciale pentru combaterea viituri
lor de nisip. Fixate în coloana de 
extracție, acestea au dat rezultate 
bune. La unele sonde, în ultimele 3 
luni nu a mai fost nevoie să se efec
tueze nici o operație de curățire sau 
de schimbare a pompei.

Printre alte metode folosite pen
tru combaterea viiturilor de nisip 
se numără și introducerea duzelor 
de fund, a sorburilor cu bachelită. 
De asemenea, se efectuează injecții 
de nisip în strat.

Aplicarea acestor măsuri a permis 
să se reducă cu 40 la sută pierderile 
de țiței din intervenții, cauzate de 
viiturile de nisip.

fiecare șantier, cu preocuparea de a asigura o înaltă calitate a lucrărilor, pe fiecare fază, un finisaj îngrijit, corespunzător din toate punctele de vedere. Ce satisfacție mai mare poate fi pentru constructori decît aceea de a afla că noii locatari, care construite de mulțumiți de executate !Pe șantiere, unde sînt rămîneri în urmă, este necesar să se analizeze temeinic cauzele care duc la nerespectarca graficelor și să se ia măsuri operative pentru înlăturarea lipsurilor. Există, în domeniul respectării graficelor, suficientă experiență ; ea trebuie însă dezvoltată, răspîndită larg în rîndurile constructorilor. La aceasta, o mare contribuție pot aduce consiliile sindicale locale, organizațiile sindicale din cadrul trusturilor și întreprinderilor de construcții.Respectarea graficului de execuție presupune, înainte de toate, o bună organizare a muncii fiecărei echipe și brigăzi, a fiecărui colectiv de lot și de șantier, o aprovizionare judicioasă și la timp a locurilor de muncă cu materialele necesare, un control sistematic al mersului lucrărilor, pe fiecare fază de execuție, pînă la darea în folosință. Deosebit de important este ca să fie

se mută în blocurile ei, sînt pe deplin calitatea lucrărilorîndeosebi pe cele

creeze
proiec-

lucrările de construcții __bine coordonate cu cele de instalații, edilitare etc. Se înlătură, astfel, stagnările în executarea unor lucrări, constructorii puțind lucra, de la începerea blocului pînă la terminarea lui, cu o productivitate ridicată. Sfaturile populare, care reunesc în mîinile lor proiectarea, aprovizionarea și coordonarea lucrărilor de construcții de locuințe și care, în plus, mai au și calitatea de beneficiari ai acestor construcții, sînt chemate să toate condițiile ca lucrările pe șantiere să înceapă la timp — să aibă asigurate amplasamentele, proiectele și materialele necesare _ și să 
se termine conform graficului la data stabilită;în urmărirea felului cum sînt respectate graficele de execuție, un rol mai activ trebuie să aibă organizațiile de partid de pe șantiere. Bine procedează acele organizații de partid, care analizează regulat mersul lucrărilor pe șantiere, modul cum sînt respectate graficele, care pun sistematic în discuția colectivelor de constructori probleme legate de mai buna organizare a muncii, de promovarea unor me- tode^ înaintate. O asemenea muncă ajută la prevenirea oricăror rămîneri în urmă, contribuie la grăbirea ritmului lucrărilor.Printr-o muncă permanentă de îndrumare și control din partea sfaturilor populare și conducerilor trusturilor regionale de construcții, a organizațiilor de partid, prin eforturile susținute ale constructorilor, locuințele anului 1962 pot și trebuie să fie date în folosință la termenele stabilite, în cele mai bune condiții de calitate și la un cost redus.

Sesiunea festivă a Academiei R. P. Romîne 
și a Uniunii Scriitorilor consacrată 

comemorării lui I. L CaragialeLuni a avut loc în Capitală, la studioul de concerte al Radiotelevi- ziunii, sesiunea festivă a Academiei R. P. Romîne și a Uniunii Scriitorilor consacrată comemorării a 50 de ani de la moartea lui I. L. Caragiale.Au luat parte membri ai C.C. al P.M.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului și Culturii, ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni, scriitori și alți oameni de cultură. A asistat și Ecaterina Caragiale-Lo- gadi, fiica marelui scriitor.Au participat, de asemenea, oaspeții de peste hotare invitați la manifestările organizate cu prilejul comemorării morții lui I. L. Caragiale.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Athanase Joja, președintele Academiei R. P. Romîne.La sesiune au prezentat comunicări acad. George Călinescu, directorul Institutului de istorie literară și folclor, despre arta literară a lui Caragiale, acad. Tudor Vianu — „Caragiale în literatura universală", criticul Paul Georgescu, redactor-șef adjunct al revistei „Viața romîneas- că“ — „Caragiale și timpul nostru” și artistul poporului Radu Beligan— „Teatrul lui Caragiale".în continuare, au adus salutul lor Roger Bodard, membru al Academiei de limbă și literatură din Belgia, dramaturgul Orlin Vasiliev din R. P. Bulgaria, regizorul Daynanda Gunawardena din Ceylon, dramaturgul Cen Bei-cen, secretar al Uniunii Scriitorilor din R. P. Chineză, Sakari Puruunen, directorul Teatrului popular din Helsinki, Hans Pfeiffer, membru al conducerii Uniunii Scriitorilor din R D. Germană, acad. Spiros Melas din Grecia, poetul Vasko Popa din R.P.F, Iugoslavia, regizorul Emil Chaberski din R P. Polonă, scriitorul Nazim Hikmet, membru al Con-

Brigada condusă de Mircea 
Toma, de la secția sculărie a 
Uzinelor „Tudor Vladimirescu" 
din Capitală a încheiat luna mai 
cu realizări însemnate, depășin- 
du-și sarcinile de producție cu 5 
la sută. în această lună, sculele, 
dispozitivele și verificatoarele 
executate de ei au fost de cali
tate foarte bună. Membrii brigă
zii au economisit în patru luni 
din acest an mai bine de 2 400 
kg oțeluri pentru scule.în fotografie (de la stingă la dreapta) : Aurel Popescu, Ion 
Peștină, Mircea Toma, Constantin 
Vasilescu, Pavel Ciucă și Sebas
tian Jeantea, discutînd despre 
calitatea unei matrițe realizate de 
brigadă. (Foto : M. Cioc)

In regiunea Galați

Lucrările de întreținere 
a culturilor trebuie grăbiteîn regiunea Galați se muncește intens la întreținerea culturilor prășitoare. în cele mai multe gospodării colective se execută prașila a 2-a la porumb, iar la sfecla de zahăr se face și cea de-a 3-a prașilă. Datorită unei bune organizări a muncii și folosirii din plin a mașinilor, colectiviștii din Șivița, raionul Galați, au terminat de mult prima prașilă mecanică și manuală pe cele 672 ha cu porumb, din care 250 ha pentru o producție de 5 000 kg porumb boabe la ha.Fruntașe sînt brigăzile de colectiviști conduse de tov. Ghiță Oprea și Vasile Zlati. De cîteva zile a început prașila a 2-a la porumb.Și colectiviștii din satul Cărăp- cești, raionul Tecuci, grăbesc lucrările de întreținere a culturilor.— Răritul îl facem manual cu echipe speciale — spune tehnicianul agronom Gheorghe Martiș. Vrem să asigurăm o densitate cît mai bună pentru a obține producția planificată.In raionul Făurei care este fruntaș pe regiune la întreținerea culturilor se apropie de sfîrșit și prașila a 2-a. Gospodăriile colective din comunele Plopu, Găiseanca, Bordei Verde au terminat de prășit pentru a doua oară culturile de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. Membrii gospodăriei colective „Drum nou" din comuna Plopu, care au obținut în anul trecut o producție medie de peste 5 000 kg porumb boabe la ha de pe întreaga suprafață de 640 ha, au terminat prașila a 2-a și pe cele 820 ha însămînțate cu porumb.Datorită folosirii judicioase a 

TELEGRAMEPreședintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- Dej, a adresat președintelui Republicii Argentina, Jose Maria Guido, o telegramă în care sînt exprimate sincere felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Argentina și cele mai bune urări pentru progresul și prosperitatea poporului argentinian.In răspunsul său, președintele Jose Maria Guido a mulțumit profund pentru amabilele felicitări primite cu ocazia sărbătorii naționale a Argentinei.

siliului Mondial al Păcii, I. A. Za- vadski, prim regizor al Teatrului „Mossoviet", artist al poporului al U.R.S.S. și dramaturgul Mesterhâzy Lajos, membru al conducerii Uniunii Scriitorilor din R. P. Ungară. Oaspeții au exprimat prețuirea și dragostea de care se bucură opera marelui Caragiale în țările lor, ca și în multe alte țări ale lumii, aportul pe care l-a adus scriitorul romîn la îmbogățirea tezaurului literaturii universale. Ei au subliniat de ase-

!n timpul lucrărilor sesiunii

♦♦♦4

mașinilor și atelajelor, colectiviștii și mecanizatorii din raionul Făurei au executat pînă în ziua de 2 iunie cea de-a 2-a prașilă pe întreaga suprafață de 9 136 ha cultivate cu floarea-soarelui și pe aproape 30 000 ha cu porumb.Mai slab stau lucrurile în raioanele Bujor și Panciu unde nu se acordă atenția cuvenită executării la vreme a prășitului. Raioanele Focșani și Panciu sînt vecine și au aceleași condiții naturale. Dar în timp ce gospodăriile colective din raionul Focșani au executat pînă la începutul lunii iunie prașila I mecanică și manuală pe o suprafață de peste 27 500 ha de porumb, în raionul Panciu au fost prășite doar 7143 ha însămînțate cu porumb. în unele gospodării colective din raionul Panciu ca cele din comunele Ciușlea, Diocheți, Bătinești, Făurei abia a început această lucrare. în raionul Bujo.r mai sînt aproape 3 000 ha semănate cu porumb unde nu s-a făcut nici prima prașilă.Cauzele rămînerii în urmă trebuie căutate în slaba organizare a muncii, în nefolosirea tuturor mijloacelor mecanizate la prășitul porumbului.Organele de partid și de stat, consiliile agricole raionale trebuie să mobilizeze toate forțele pentru grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare, să vegheze la calitatea acestor lucrări pentru a se asigura în acest an o recoltă bogată.
GH. BALTĂ 

coresp. „Scînteii”

acad.
menea că această manifestare, ‘ Ia care au . fost invitați, contribuie la strîngerea relațiilor dintre țări, la cunoașterea reciprocă a valorilor culturale.în cuvîntul de încheiere,Athanase Joja a mulțumit vorbitorilor, subliniind că sesiunea consacrată celei de-a 50-a comemorări a morții lui I. L. Caragiale s-a desfășurat sub semnul umanismului socialist, al păcii și al prieteniei între popoare.

de
Pe șantierul furnalului
1 000 mc de la HunedoaraConstructorii de la Combinatul siderurgic Hunedoara luptă pentru a pune în funcțiune înainte de termen furnalul de 1 000 mc. Lucrînd sub lozinca: „Să realizăm planul fiecărei săptămîni în numai 5 zile', montorii au terminat cu jumătate de lună înainte de data stabilită lucrările de montaj la hala de turnare, conducta de gaz brut, sacul de praf și ciclonul de gaze. La rîndul lor, zidarii șamotori au terminat cu cîteva zile mai devreme zidăria refractară la vatra furnalului și au început lucrările la părțile interioare. La toate punctele principale de lucru munca este organizată în așa fel încît fiecare oră să devină cît mai productivă. (Agerpres)

„Sun pentruta mijlocul lunii mai, muncitorii și tehnicienii de la Atelierul de reparat material rulant București-triaj, au început lucrările de reparații și etanșare a vagoanelor care vor fi folosite la transportul cerealelor din recolta acestui an. Pînă în prezent au fost reparate peste 120 de vagoane, cu 23 mai mult decît prevedeau sarcinile de plan. Acestor vagoane li s-a aplicat inscripția : „Bun pentru cereale 1962“.Pînă la sfîrșitul săptămînii vor fi reparate și. etanșate alte 46 de va-
De peste hotare
GUVERNUL SOVIETIC a dat publicității o declarație cu privire la exploziile nucleare americane la mare altitudine. (Textul declarației în 

pag. a IV-a).

PRINȚUL SUVANNA FUMMA s-a întîlnit la Luang Prabang cu regele Laosului, Savang Vathana. Suvanna Fumma a declarat reprezentanților presei că regele i-a confirmat din nou mandatul de a forma un guvern al unității naționale. Suvanna Fumma a declarat în continuare că îi va propune lui Boun Oum să sosească la 7 iunie în Valea Ulcioarelor pentru. a disouta cu el și cu prințul Su- fanuvong . problema formării unui guvern de coaliție.
STUDENȚII DIN LISABONA au organizat o serie de demonstrații de protest împotriva arestării conducătorului ■ lor, studentul în medicină Eurico Figueiredo. Ei au străbătut străzile orașului cîntînd cîntece revoluționare și s-au îndreptat spre clădirea Ministerului învățămîntului. Poliția a împrăștiat demonstrația și l-a arestat pe conducătorii ei. Cî- țiva demonstranți au fost răniți.

Brigadă 
științifică 
la sate

TIMIȘOARA (red. 
ziarului „Drapelul 
Roșu"). — O briga
dă științifică forma
tă din specialiști din 
diferite domenii s-a 
deplasat în satul 
Opatita din raionul 
Deta. Brigada a dat 
răspuns la numeroa
se întrebări puse de 
colectiviști, între 
care : apariția vieții 
pe pămînt, originea 
omului, structura pă- 
mîntului, cutremurele 
și formele de relief. 
S-a vizionat apoi un 
film,

ccrcalc 1962“goane. La aceasta a ajutat în mare măsură respectarea executării operațiilor pe faze de lucru, aprovizionarea din timp a echipelor cu materiale și piese de schimb pentru reparații.Pînă la sfîrșitul lunii iunie vor fi reparate și etanșate încă 200 vagoa. ne destinate transportului cerealelor din noua recoltă.

de săptămână. La capătul se dă „caleSfîrșit peronului Gării de Nord liberă" unui nou „tren al veseliei", cum e numită sugestiv garnitura plină de excursioniști. La aceleași ceasuri ale după-amiezii de sîm- bătă, de la peroanele altor gări de pe cuprinsul țării, se desprind lin multe asemenea trenuri, ducînd cu ele spre locurile pitorești mii și mii de excursioniști.Cu cîtva timp în Urmă am fost martorul următoarei scene. In fața sediului gospodăriei milionare din Mădăraș, Eroul Muncii Socialiste, Teodor Maghiar, președintele colectivei, însoțit de membri ai consiliului de conducere, îi petreceau la autocarul O.N.T.-ului pe cei 40 de colectiviști fruntași trimiși în excursie. Strîngeri de mînă, urări de drum bun și... recomandarea din partea președintelui: — „Tot ce vedeți să povestiți apoi la întoarcere, să afle și ceilalți colectiviști..." Oameni care odinioară abia dacă ajungeau să meargă cu carul cu boi la Criș ori la Oradea, porneau acum spre Valea Prahovei și spre București cu modernele autocare. Și, ca însoțitor, unii și-a-u luat în servietele ce înlocuiau traistele de lînă de altădată aparatul de fotografiat...Turismul cunoaște astăzi la noi o largă răspîndire. O simplă comparație este edificatoare : de la 30.000 turiști cîți au fost înregistrați în anul 1949, numărul iubitorilor de drumeție a ajuns la peste 800.000 în anul trecut, iar în 1962 de bună seamă că va fi și mai mare, judecind după cei aproape 400.000 din primele luni ale anului. îndrăgit de mase tot mai largi, turismul este un mijloc important de împrospătare a forțelor, de călite fizică. Totodată, el contribuie la educația patriotică a oamenilor muncii, dezvoltă sentimentul de mîndrie țile patriei, pentru ale socialismului.în pas cu marea rismului a sporit terială. In anul cabanelor era doar ele nu puteau găzdui mai mult de 4 400 de turiști. Astăzi, mai bine de 20.000 de oameni sînt oaspeții celor aproape 200 de vile, hoteluri și cabane în orice perioadă a anului. Pe panglica de asfalt a șoselelor pot fi întîlnite tot mai multe autobuze elegante purtînd emblema Oficiului Național de Turism Carpați.îmbietoare sînt clipele de odihnă la cabană, după urcușul anevoios, la capătul traseului turistic care a cerut eforturi. Urarea plină de căldură a cabanierului — „Bun venit, dragi tovarăși" — are darul să risipească osteneala, să-i facă pe oameni să se simtă ca acasă. Cu atît mai bine cînd urarea aceasta e însoțită de o masă bine pregătită, de un bun

pentru frumuse- marile realizăridezvoltare a tuși baza sa ma- 1948, numărul de 88 și

Conserve de fructe 

și legumeFabricile de conserve din Valea Roșie, București, Zagna Vădeni și Tecuci au preparat în numai cîteva zile de la începerea campaniei o cantitate de dulceață din caise verzi de două ori mai mare decît prevedea planul campaniei. Unele din întreprinderile amintite au început prelucrarea prunelor verzi, a trandafirilor și a căpșunilor în dulceață, gem și compoturi. Numeroase unități au trecut la conservarea masivă a mazării verzi, foilor de viță, sparanghelului etc.
(coresp. „Scînleii"). — 
de nave de la Uzinele

un nou șlep de 
este în întregime 
din care volumul 
sudura automată.

încă un vas lansat la apă
CRAIOVA 

Constructorii 
mecanice din Tr. Severin au lansat la 
apă de curînd 
1.000 tone. Noul vas 
îmbinat prin sudură, 
cel mai mare îl are
Fa|ă de șlepurile de acest tip construite 
anul trecut, la acesta sudura automată 
s-a extins cu încă 12 la sută.

La navele construite în acest an, 
constructorii severineni au realizat nu
mai la materiale economii de 150.000 
lei.

cărți și re- așternuturi plăcut să Vîrlul cu Cristianul la Borșa alte

program artistic distractiv — audiții muzicale, concursuri fulger „Cine știe cîștigă“ pe diferite teme legate de traseul turistic străbătut, jocuri de șah — de ziare, viste, de paturi cu curate. Drumeț fiind, e poposești la cabana Dor ori la Susai, la Mare, Poiana Secuilor, și Muntele Mic și în multe locuri. Simți aici nu numai atenție și spirit gospodăresc, ci și strădania cabanierilor de a le face turiștilor șederea cît mai agreabilă.Se mai întîmplă însă cîteodată ca bucuriile turistului să fie umbrite de lipsa de grijă a organizatorilor excursiilor — comisiile de turism ale cluburilor și asociațiilor sportive, O.N.T.-Carpați. Uneori se schimbă în ultimul moment traseele fixate inițial, cazarea se mai face pe alocuri cu încetineală țje melc, iar la unele cabane de pe «jestele munților masa e departe de a fi la... înălțime.într-o scrisoare trimisă redacției, un corespondent voluntar din Roman sesizează că agenția O.N.T. Roman a organizat într-un asemenea mod excursia din zilele de 1 și 2 mai la Bicaz — Lacul Roșu, încît turiștii au trebuit să aștepte ore în șir pînă să fie cazați, fiind lipsiți și de posibilitatea de a vizita cîteva din o- biectivele prevăzute pe traseu.Sînt cazuri cînd întreprinderile locale de administrare a cabanelor turistice și caselor de odihnă nu-și respectă îndatoririle contractuale privind reținerea locurilor în cabane și vile și nici obligațiile de a asigura cazarea și odihna excursioniștilor în bune condiții.Trecînd pragul cabanelor, turistul se așteaptă să găsească aici o primire plină de solicitudine, curățenie, o atmosferă plăcută. Cei care poposesc însă la cabanele Clăbucet — sosire, Cota 1 500, Timișul de Sus, Bran, formulează reproșuri pe deplin justificate. în aceste cabane domnește neorînduiala, se vede la tot pasul că lipsesc bunii gospodari.La buna desfășurare a unei excursii, ghidul are un mare rol. Iată de ce, iubitorii turismului ceT ca O.N.T.-Carpați să se preocupe într-o mai mare măsură de instruirea complexă, multilaterală a ghizilor, pentru ca ei să cunoască temeinic obiectivele turistice, să poată da explicații cuprinzătoare, bine documentate. Cu atît mal mult cu cît anul acesta au fost stabilite itrne- rarii noi, cuprinzînd localități unde s-au construil mari obiective industriale. Turistul de astăzi e dornic să știe cît mai multe, să-și lărgească
ION MĂRGINEA NU

(Continuare în pag. Il-a)
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O valoroasă inițiativă 
în sprijinul sporirii 
producției de lapte

A

îngrășătoria
G. A. C.

de porci a
Izbiceni 1; !sigils

în raionul Tifu, regiunea Bucu
rești, sînf multe gospodării colec
tive tinere. Îndrumate de comitetul 
raional de partid, ele 
să-și creeze ferme de 
produefie, mai ales 
neie au realizat anul 
duefii mari de lapte,
acestora poate fi amihtifă 
podăria colectivă din Florești, care 
a objinuf în medie 2 786 li
tri de la fiecare vacă furajată. Pro
ducții asemănătoare au reali
zat și gospodăriile colective din 
Potlogi, Bolintin-Deal, Costeșfi Vale 
și altele. In alte gospodării însă, ca 
de pildă cele din Malu-Spart, Bolo
vani, Vînăforii Mici, s-au obfinut 
produefii mai scăzute de lapte.

La recenta sesiune a sfatului 
popular raional, printre alte pro
bleme ale dezvoltării agriculturii 
raionului, s-a discutat pe larg și 
despre posibilitățile de sporire a 
produejiei de lapte, arătîndu-se ex- 
perienfa bună a gospodăriilor frun
tașe, precum și cauzele care au fă
cut ca în unele gospodării să se 
objina produejii mai scăzute de 
lapte. La sesiune a luat cuvîntul și 
colecfivisful Marin Tănase, mulgător 
(runtaș de la gospodăria colectivă 
din Florești, despre ale cărui rea
lizări s-a dus vesteă în raion. Amin- 
findu-și de experienfa făcută cu 
vaca „Porumbifa" la G.A.S. Andră- 
șeșfi, despre care a citit în ziare, 
Marin Tănase a făcut o propunere : 
să i se dea lui să îngrijească 12 
vaci cu produejii mai mici de lapte 
dih gospodăriile colective ale 
rOr rezultate nu sînf pe măsura 
Sibilifățiloi*. Și s-a angajat să 
țină de la ele produejii mari 
lapte.

Comitetul raional de partid 
și sfatul popular raional au primit 
cu mulf inférés propunerea acestui 
mulgător, văzînd în realizarea ei un 
mijloc eficace de popularizare în 
fiecare gospodărie a metodelor 
înaintate de lucru ale îngrijitorilor 
fruntași. Au fost aduse la G.A.C. 
Florești din gospodării diferite 12 
vaci a căror produejie a fost mică. 
Ele au fost preluate pe timp de un 
an de mulgătorul fruntaș Marin Tă
nase. Aceasta fiind o repetare a 
experienței de la Andrășești, co
lectiviștii spun lotului de vaci for
mat, „cele 12 Porumbițe“. După 10 
zile de la preluarea vacilor, produc
ția de lapte a crescut simțitor.

Comitetul raional de partid și 
Consiliul agricol raional vor urmări 
continuu ce se înfîmplă cu aceste 
vaci și vor organiza vizite la G.A.C. 
Florești pentru ca conducerile ce
lorlalte gospodării, brigadierii și 
mulgătorii să vadă cum sînt hrănite 
și îngrijite vacile și să aplice meto
dele înaintate de lucru la toate ani
malele din gospodăriile lor.

Pentru a face cunoscută în toată 
regiunea inițiativa mulgătorului Ma
rin Tănase, ziarul „Steagul roșu", or
gan al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R. și al sfatului popu
lar regional, a publicat o pagină 
specială.

De curînd, la gospodăria colectivă din Izbiceni, raionul Corabia, à fost terminată o cohstrucție zootehnică modernă : îngrășătoria de porci. Realizarea unui astfel de obiectiv de către gospodărie reflectă atenția deosebită ce se dă aci dezvoltării sectorului zootehhic. Nu este nici prima și nu va fi nici Ultima construcție de acest fel — ne spune Gheorghe Zarcu, președintele gospodăriei. Aflăm că în äcfest an gospodăria va realiza din creșterea animalelor un venit de aproape 1 200 000 lei, iar la sfîrșitul anului va avea 786 de taurine din care 172 de vaci cu lapte, 230 de vițele și juninci,1 150 de porcine, din care 200 de scroafe fătătoare, 1 600 de ol, 300 de batali, 5 000 de păsări matcă. Și în planul de perspectivă gospodăria și-a înscris cifre îndrăznețe privind dezvoltarea ramurii zootehnice.Dar să revenim la îngrășătoria de porci. De fapt ea cuprinde două părți distincte : maternitatea pentru scroafe și îngrășătoria propriu-zisă. La rîndul ei, maternitatea este împărțită în doUă : o parte pentru scroafele gestante și alta pentru scroafele cu purcei pînă la vîrsta de2 luni. Apoi purceii trec într-Un alt compartiment pînă la vîrsta de 4 luni, cînd fiecare trebuie să aibă cel puțin 30 kg purceii trec în zisă împărțită părți : pentru
că- 
po- 
ob- 
de

Tifu

T. MARIAN

greutate. De aici îngrășătoria propriu- de asemenea în două . grăsuniluni și de la 6—8 ltini cînd ajung la greutatea medie de 100 de kg fiecare. Iată așadar lin nuu de creștere și îngrășare a porcilor. Pentru asigurarea unui continuu, inginerul zootehnic gospodăriei, Eugen Trăistaru, preună cu consiliul de conducere

de la 4—6
flux conti-

au luat de pe acum o serie de măsuri privind crearea unul hüClêu de scroafe fătătoare de rasă, stabilirea unor rații și a unui program strict de hrănite, eșaldnarea judicioasă a fătărilor îhcît maternitatea scroafelor cît și îngrășătoria să fie coiltinUu ocupate la întreaga lor capacitate. De fapt capacitatea îngrășătotiei este de 1 600 de porci pe an. Anul acesta gospodăria a contractat cU statul livrarea a 416 porci îngrășați, utmînd ca în anul viitor să folosească întreaga capacitate a noii construcții. Cînd s-a realizat construcția, s-a avut în vedere planul de dezvoltare a gospodăriei.La această îngrășătorie modernă, administrarea hranei și a apei se face automat. Automatele sînt construcții simple, niște jgheaburi fixe — în care hrană cade din bun- chere de alimentare pe măsură ce se consumă. Acest sistem nu permite a se face risipă și totodată hrana se dă la discreție. Adăpatul se face tot automat, bazat pe sistemul automatelor cu plutitor, Pefitru ca în timpul iernii automatele de adăpat să nu înghețe, ur* meaZă să li se adapteze becuri infra* roșii care vor menține apa la o temperatură Constantă. La toate a* cestea se adaugă și canalizarea.întrucît o serie de operații se fac automat, pentru îngrășarea a 1600 porci este nevoie numai de un număr mic de îngrijitori.La noua îngrășătorie a fost adus primul lot de grăsuni, care așa cum i-a surprins aparatul fotografic se simt bine și s-au acomodat repede noua locuință".
C. LINTE 

coresp. „Scînteii"

Ăi»
Sala noului cinematograf „Republica" din Cluj. Cinematograful a fost construit în cadrul unui modern complex de locuințe din 

piața Mihai Viteazu și are 1 000 de locuri.

A-

flux al îm-

Primul Iot de grăsuni in noua îngrășătorie de la G.A.C. Izbiceni.

Fîer vechi pentru o^efiăriîprimele zile din această lună,înpe rampele ofelăriilor de la Hunedoara, Reșița și Oțelul Roșu s-au descărcat peste 7 6Ü0 tone de fier vechi. In luna mai oamenii muncii din regiunea Banat au expediat oțelarilor în plus față de angajamentul
.—»=---- -oa<>~

luat 766 tone de fler vechi, Iar cei din regiunea Iași — 441 tone.De lă începutul anului și pînă a- cum, în întreaga țară au fost colectate și trimise oțelarilor peste 445 000 tone de fier vechi, cu care se realiza û cantitate aproape de oțel.
N o i magazine sătești„Scînteii“). — de desfacere aGALAȚI (coresp.Anul acesta, rețeaua cooperației de consum din regiunea Galați se va mări cu încă 50 de magazine universale și mixte. Recent, în comunele Cîmpuri din raionul Panciu, Cavadinești și Oancea din raionul Bujor, Stîncuța din ra-

poate dublă

și coionul Brăila și în alte 7 sate mune din regiune au fost date în folosință noi magazine sătești. Se apropie de sfîrșit construcția unor noi magäzine universale și mixte pentru colectiviștii din satele Ciocile și Oprișănești, raionul Făurel, Munteni și Priponești, raionul Tecuci, și Traian, raionul Brăila.
■OeO

Cititorii ne sesizează
LUCRĂRILE

TOT N-AU ÎNCEPUT

La Unul din. blocurile 
noi din cartierul BurdU- 
jeni din orașul Suceava, 
în timpul unui vînt pu
ternic a fost desprinsă o 
parte din acoperiș. Apa 
și-a făcut loc pătrunzînd 
în pereți. Locatarii au 
făcut numeroase demer
suri la L G. O.-Suceava 
pentru a înlătura strică
ciunile. Tovarășul Man- 
dache Biluș, directorul 
I.G.O., le-a promis că va 
rezolva acest caz. A tre
cut de atunci timp,
fost aduse o parte din 
materiale, dar lucrările 
de reparații tot n-au 
început. (De la I. COJO
CARII, funcționar).

au

LA MOARA
DE LA COTEANA

Moara din comuna Co- 
teana este cunoscută în 
toate comunele din jur. 
Aici vin să macine grî-

Cărți noi apărute in Editura Tehnică
Colecția ,,Tehnica Nouă'1

în colecția „Tehnica nouă“ au 
apărut două lucrări noi. Prima, „Izotopii radioactivi și radiațiile nucleare în industria chimică" de C. Chiotan, A. BuSilă și G. Fodor, 
prezintă căile de obținere și pro
prietățile izotopilor radioactivi și 
ale radiațiilor nucleare, descrie 
principalele lor aplicații în in
dustrii și cercetare. Cea de-a doua 
lucrare, „încălzirea cu radiații cu gaze în industrii" de Al. Andju- lovici, tratează problemele speci* 
fice instalațiilor de încălzire cu 
radiații cu gaze, precum, și dome- 
niile de aplicare a acestor insta
lații.

iectare, industrializare a construc
țiilor, precum și probleme legate 
de folosirea mijloacelor fixe și 
circulante, de normare a muncii, 
salarizare etc. Se arată, de ase
menea, importanța gospodăririi 
socialiste în întreprinderile și or
ganizațiile de construcții. La tex
tul tradus s-au adăugat unele 
adnotări.

Prin vcdorHicarea superioara 
a masei lemnoaseVIȘEU (coresp. „Scînteii“). — Muncitorii din parchetele și unitățile de exploatare a lemnului aparținînd treprinderii din obțin bune

în- forestiere Vișeul de Sus rezultate tot mai în întrecerea pen

tru valorificarea superioară a masei lemnoase. Prin organizarea lucrului în brigăzi complexe cu plata în acord global în tot mai multe parchete forestiere, prin ridicarea calificării muncitorilor și extinderea
------------oe-o-------------

lucrărilor— masă lem- în lucru înmecanizării din aceeași noasă dată această perioadă S-au obținut în plus 2 200 mc bușteni de gater, 850 mc cherestea și alte produse în valoare de aproape 3 500 000 lei.
0

(Urmare din pag. I)orizontul cunoștințelor despre marile construcții ale socialismului, despre bogățiile țării. Colindînd de-a lungul și de-a latul țării, el nu admiră numai frumusețea peisajului natural, ci și noul peisaj făurit prin muncă entuziastă de poporul nostru, sub conducerea partidului.Muiți dintre oamenii muncii aflați la odihnă în diferite stațiuni — și îndeosebi pe Valea Oltului, la Lacul Roșu, la Borsec sau Tușnad — ar dori să se organizeze mai des excursii spre locurile pitorești din împrejurimi. Experiența pozitivă a Caselor de cultură de la Sinaia și Predeal ai merita extinsă. Posibilități există peste tot.Pornind în drumeție pe văile Prahovei și Timișului, pe cărările Bu- cegilor și Făgărașului, întîlnești pe alocuri și semne ale lipsei de respect față de monumentele naturii, fată de avutul obștesc. Cîte un copac semeț a izbutit să înfrunte furtunile, dar nu și bricegele celor care au găsit de cuviință să-și cresteze pe el semnătura. La stîncile de la „Șapte scări" poți citi un adevărat pomelnic, amintind despre turiști care, trecînd pe-acolo, s-au simțit datori să lase posterității numele lor, iar la vestita Poiană a narciselor, frumusețea florilor e umbrită pe alocuri de hîrtiile azvîrlite la intim plare. xează unele pe el cația.babile trebuie să capete riposta cuvenită din partea fiecărui colectiv de excursioniști.
An de an crește numărut oamenilor muncii amator» de excursii.

Poate că ar fi vremea ca editura U.C.F.S. să ia măsuri ca „Ghidul cabanelor“ eă vadă în sfîrșit lumina tiparului. în unele întreprinderi, comisiile de turism n-au depășit, decît cu rare excepții, stadiul de simple intermediare între amatorii de excursii și agențiile O.N.T. Afișele turistice apar destul de rar la locurile de muncă, după cum rare sînt și inițiativele acestor comisii în organizarea de excursii în împrejurimile orașului, pe trasee noi, mai puțin cunoscute. E drept că și O.N.T.-ul se face remarcat prin lipsă de fantezie, greu de înțeles, în propagandei turistice.Ades, printre scrisorile redacție, se află și rînduri către cei ce-au îndrăgit Remarcînd buna
domeniul

Mîini iresponsabile dete-rio semnele de marcaj, iar la cabane și mobilierul poartă pecetea celor certați cu edu- Asemenea manifestări repro-

sosite la scrise de turismul, organizare a excursiilor sau ospitalitatea cabanelor, aceștia fac și propuneri care ar merita să fie luate în considerare. Bunăoară, unii arată că în magazinele de specialitate găsesc cu greu echipament turistic de camping, corturi, saltele, trUse pentru excursii, produse încă în puține sortimente. Alții sugerează îmbogățirea tirajelor de ilustrate cu vederi ale noilor o- biective turistice, precum și realizarea de bibelouri — acele mici amintiri din excursie — într-o qamă mai variată, mai cu qust executate.Sîntem în plin sezon turistic Timpul prielnic invită la drumeție Luîndu-și rucsacul la spinare și pornind la sfîrșit de săptămînă ori în timpul concediului spre potecile munților sau spre țărmul însorit a) mării, oamenii muncii iubitori ai diumeției așteaptă ca tot ceea ce ține de buna organizare a excursiilor să fie la înălțimea cuvenită, pe măsura condițiilor create în anii noștri dezvoltării turismului de masă.

ne și locuitorii din alte 
sate, De cele mai multe 
ori însă ei fac calea în
toarsă fiindcă moara este 
mereU defectă. Piesele 
uzate sînt duse Ia repa
rat la întreprinderea in
dustrială „Oltul" din Sla
tina, care tutelează moa
ra. Aici însă ele iac un 
stagiu de cite o lună, 
două și uneori chiar 
mai mult. (De la VASILE 
TONU, funcționar).

drumurilor. (De la NICO
LAE CHELARU, muncitor).

APROVIZIONAREA
CU APĂ MINERALĂ

Chimie anorganică

Lucrarea „Chimie anorganică“ 
de Ë. Beral șl M. Zapan cuprinde 
o serie de cunoștințe fundamen
tale de chimie anorganică. în 

probleme 
ca : ma

ci, le-

Aplicațiile topografiei
în construcțiiDan Mihail, 

lucrări topö- 
sistematizării 
construcțiilor 
hidrotehnice,

DRUMURI
NEREPARATE

De cum părăsești ora
șul Cîmpulutig-Muscel, 
în. orice direcție por
nești drumul ce-1 ai de 
străbătut este anevoios. 
Șoselele sînt pline de 
gropi, iar în timpul ploi
lor cu greu se poate cir
cula. Se vede treaba că 
gospodarii orașului, pre
cum și ai comunelor în
vecinate, au uitat de o- 
bligafia pe care o au de 
a se îngriji de repararea

La bufetul cooperati
vei de consum din sa
tul Poiana Codrului, ra
ionul Somcuta Mare, nU 
se găsește nici Un fel de 
apă minerală. Consuma
torii sînt neVoiți să o 
procure din alte loca
lități. în nenumărate rîn- 
duri ei au propus ges
tionarilor să suplimente
ze comenzile la acest 
produs. Dar întreprinde
rea comercială interra- 
ională n-a respectat ce
rerea lor. Apa minerală 
nu se găsește la majo
ritatea unităților comer
ciale din raion. La în
ceputul lunii trecute s-a 
adus o mică cantitate 
dar numai pentru con
sumul Ia bufet. (De la 
un grup 
ai satului 
drului).

volum sînt tratate 
de chimie generală, 
teria și proprietățile 
glie de bază ale chimiei, teoria 
atomică și moleculară, legile ga
zelor, noțiuni de stoechiometrie și 
de termochimie, Structura atomu
lui și nucleului atomic, clasifica
rea elementelor etc. Sînt mențio
nate, de asemenea, cele măi im
portante procese industriale. în 
special metode de preparare apli
cate în țara noastră.

Economia construcțiilor

în această lucrare, tradusă din 
limba rusă, sînt redate probleme 
de organizare, planificare, pro-

de locuitori 
Poiana Co-

La locomotive și vagoane
reparafii de calitateLocomotivele și vagoanele reparate de noi transportă oameni și bunuri materiale, a căror siguranță în circulația feroviară trebuie să fie asigurată de munca noastră conștiincioasă. Tocmai de aceea, colectivul atelierelor din Simeria privește calitatea reparațiilor cu cea mai mare seriozitate și răspundere. Acest lucru este demonstrat de îmbunătățirea continuă a indicilor calitativi ai reparațiilor, indici exprimați prin numărul tot mai mic de vehicule defectate în cadrul termenului de ga- ranțib. Evoluția indicilor resp tivi ne arata că la locomotive căderile au coborît de la 10 la sută zero procente al acestui an.toare am obținut și la reparația vagoanelor. Aici, indicele de căderi în termenul de garanție a scăzut de la 1,4 la sută în 1960, la numai 0,3 la sută în trimestrul I al anului curent.Succesele obținute în îmbunătățirea calității reparațiilor la materialul rulant se datoresc atît înzestrării întreprinderii cu utilaje și mașini moderne de înaltă tehnicitate, măsurilor tehnice și organizatorice aplicate de conducerea atelierelor, metodelarg îmbră- colec-

la 15 la sută în 1960 în anul trecut și la în primul trimestru Rezultate asemănă-

turnătorie și forjă — ateliere care au datoria să furnizeze piese necesare unei funcționări ireproșabile a materialului rulant — au fost introduse și extinse asemenea metode, cum sînt turnarea în cochile, folosirea bentonitei la formări, forjarea în matrițe etc. Rotăria de vagoane a fost înzestrată cu cele mai moderne unelte, cu un cuptor electric pentru încălzirea bandajelor și un defectoscop ultrasonic. Aceasta a ridicat mult nu numai capacitatea de producție a acestui sector deosebit de important, ci și nivelul calitativ al reparațiilor la roți. Astfel, s-au eliminat complet ruperile de osii, s-a redus mult numărul bandajelor slăbite și al fuselor aprinse.Deosebit de semnificativă este e- voluția calității reparațiilor la vagoane. Cînd lucram după sistemul vechi, pe adresa noastră soseau adesea reclamații care zuri de defectare a ajutorul comitetului introdus în practicămuncă modernă, cu adevărat industrială — reparația „în lanț". Datorită ei realizăm astăzi reparații ritmice și în termene scurte. în același timp a cîștigat mult și calitatea, îndeosebi prin specializarea oamenilor pe faze de operații și prin îmbunătățirea asistenței și îndrumării tehnice, concrete și la timp din partea maiștrilor și inginerilorDe un real folos pentru îmbunătățirea calității reparațiilor la materialul rulant este inițiativa de a prelucra pe grupe, cu toți muncitorii, toate cazurile de căderi în termenele de garanție. Cu acest prilej se arată cauzele care au generat defectul, pagubele aduse întreprinderii și beneficiarului, precum și metodele și căile de eliminare a acestor defecte în viitor. într-o vreme, de la multe depouri din țară primeam reclamații privind bolțile de

Noi am tri-
fost analizate cauzele care la deteriorarea bolților. Pe temă am organizat și schim- experiență. Am văzut că de

la bolți, au fost luate mă- căror eficiență s-a concreti- înlăturarea multora din de- semnalate.
semnalau vagoanelor, de partid, o metodă

ca- Cu am de

cît și introducerii unor avansate de muncă, țișate de întregul nostru tiv. în special la secțiile de locomotive, vagoane, turnătorie, forjă, mecanică, am extins larg o serie de procedee noi. Cu sprijinul organizației de partid și al sindicatului, în rîndul muncitorilor și tehnicienilor s-a creat un puternic interes pentru tehnica nouă. Locul îmbinărilor cu nituri este luat tot mai mult de sudură, care asigură nu numai o productivitate sporită, ci și lucrări de calitate superioară. Unele suban- samble sau ansamble la locomotive sint reparate ori confecționate după soluții noi, mult mai eficiente. La

cărămidă la locomotive.mis un tehnician specialist la depourile care semnalau cele mai frecvente cazuri de acest fel. împreună cu specialiști ai depourilor respective au duceau aceasta buri devină sînt uscarea prea rapidă a bolților, nerespectarea razelor de curbură, folosirea unor materiale necorespunzătoare. După prelucrarea cauzelor cu toți muncitorii care lucrează suri a zat în fecteleCalificarea oamenilor — ca o condiție de bază pentru îmbunătățirea calității — se bucură și ea de o a- tenție deosebită. Am organizat cursuri pentru cazangii, montatori de locomotive, lăcătuși de vagoane, lăcătuși de la frîna automată ș.a. Muncitorii și tehnicienii de la controlul tehnic al calității au fost școlarizați și examinați. La fel s-a procedat și cu muncitorii din sectoarele de rotărie și arcuri. De menea au fost combătute dințele de risipă manifestate de maiștri și muncitori, sau de aeconomii de materiale și manoperă în detrimentul calității.Pentru îmbunătățirea continuă a muncii noastre am organizat recent o consfătuire în care am analizat cum se realizează principalii indici de plan. Cu acest prilej am stabilit un plan de măsuri, care, îmbinat cu experiența dobîndită pînă acum, va da colectivului nostru posibilitatea de a ridica întrecerea pe o treaptă mai înaltă, de a realiza cu succes sarcinile ce-i revin.

ase- ten- unii face

IULIU VERNICHESCU 
inginer șef 

Atelierele de reparat 
material rulant Simeria

Cartea, scrisă de 
expune o seamă de 
grafice necesare 
centrelor populate, 
industriale, civile,
podurilor și căilor de comunica
ții. Sînt prezentate lucrările de 
întocmire a planurilor topogra
fice, în vederea elaborării pro
iectelor diferitelor construcții, metodele topografice utilizate pentru 
observarea comportării construe* 
țiilor.

încălziri centrale
Lucrarea „încălziri centrale“ 

de H. Hornștein înfățișează ele
mentele de bază ale proiectării 
instalațiilor dé încălzire centrală 
(clasice și moderne) însoțite de 
exemple de calcul. Sînt prezen
tate și unele soluții de exploa
tare, în speötöl de reglare ditto* 
mată à instalațiilor, care duc la 
economii importante de combusti
bil în exploatarea instalațiilor de 
încălzire centrală.
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SALA PALATULUI R. P. ROMINE : 
RIGOLETTO (Spectacol extraordinar 
prezentat de soliști al Operelor din Ro
ma, Neapole și Milano) — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
INTILNIRE CU DRAGOSTEA (premieră)
— (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIAlE“ (Sala Comedia) : O NOAPTE 
FURTUNOASĂ — CONU LEONIDA 
FAȚĂ CU REACȚIUNEA — (orele 19,30). 
(Sală Studio) : OMUL CU MÎRȚOAGA
— (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma- 
gherü) : FRAȚII KARAMAZOV — (ore
le 19,30). (Sala Studio) ; BĂIEȚII VESELI
— (orele 20).

TEATRUL „lucia sturdza bu- 
LANDRĂ” i CRED ÎN TINE — (Prêle 
19,30). (Parcul Herăstrău) : TACHE, IAN- 
KË ȘI KADÎR — (btëlè 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala OrfeU) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAI
MUȚĂ și ROCHIȚA CU FIGURI — (ore
le 16).

TEATRUL SATIRIC 
TANASE" (Sala Savoy) 
TEI — (orele 20).

CIRCUL DE STAT :
SKE ATRAKCÉ (spectacol prezentat de 
circul din Praga) — (orele 20).

MUZICAL „c. 
; VORBA REVIS-

CESKOSLOVEN-

RADIO, MARȚI 5 IUNIE, e Muzică 
simfonică — orele 9,23 — I • Dicționar 
muzical — orele 19,30 — I e Noi înre
gistrări de muzică populară azerbaidja- 
nă — orele 11,03 — I • Simfonia a IV-a 
de Schumanh — orele 12,40 — II • Emi- 
siunea studioului dc radio Timișoara — 
orele 14,00 
orele 14,03 
orële 16,15 — I • Cîntă JUssy Björling 
șl Victoria de Los Angeles — oréle 17,15 
— Ie Formații de muzică ușoară — o-

— I • Muzică populară —
— II • Vorbește Moscova —

rele 18,00 — I • Limba noastră — orele 
18,30 — I • Teatru : „O noapte furtu
noasă“ de I L. Caraglâlé — orele 19,30 
— II • Program muzical pentru frun
tașii în producție — orele 19,35 — I 
• Cine știe, cîștigă — orele 21,15 — I 
o Cultura romînească peste hotare — 
orele 21,45 — II ® Fragmente din opereta 
„Secretul Iui Marco Polo“ de Lopez — 
orele 22.30 — Ie Lieduri de Dupafc — 
orele 22,30 — Ii * Poemul simfonic „o 
Viață de erou“ — de R. Strauss — ora
le 23,00 —

CINEMATOGRAFE. CICLU DE FILME 
„I. L. CARAGIALE“ : O SCRISOARE 
PIERDUTĂ : Patria (10; 12,45; 15,30; 19). 
ÎNVIEREA — ambele serii : Republica 
(9; 12,30; 16,15; 20,10), Elena Pavel (9; 12,30; 
16,15; 20 — gl-Sdină 20,30). AGRAFA AL
BĂ : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 19; 21), 
I. c. Frimu (9; 11; 13; 15; 17; 19ț 21 - 
grădină 20,30), Stadionul Glulești (20,15). 
Alex. Sahia (10,15; 12; 15; 17; 19 — gră
dină 20,30), Gh. Doja (10,15; 12,15; 15,15; 
17,15; 19,15; 21,15). POMPIERUL ATOMIC 
rulează la cinematografele V. Alecsan- 
dri (15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 23 August (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,15 — grădină 20,30), Stadio
nul Dinamo (20,15) Stadionul Republicii 
(20,15). APARTAMENTUL — cinemascop. 
Lumina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
S-A FURAT O BOMBA rulează la ci
nematograful Maxim Gorki (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). INTRE DOUĂ IUBIRI : 
Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). ANII FECIORIEI : Victoria (10; 12; 
15; 17; 19; 21), V. Roaită (15; 17; 19). CASA 
SURPRIZELOR rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21 la cine
matograful Timpul! Noi. OMUL AMFI- 
BIE : 13 Septembrie (10; 12,15; 16; 18,15
20.30) . LUNGA NOAPTE A LUI ’43 : Ti
neretului (16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12: 
16,30; 18,46; 21). POVESTE SENTlMEN 
TALĂ ; înfrățirea între popoare (16; 18,15
20.30) , Arta (16: 18,15; 20,30), Iile Pintllk
(15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). INTOAR 
CE-TE : 1 Mai (10; 12; 16; 18,15; 20,30) 
G. Coșbuc (10; 12; 16; 18,15; 20,30). RO 
SITA : Cultural (16; 18,15; 20,30). CHE
MAREA MĂRII DE GHEAȚĂ : AlfeX 
Popov (rulează în continuare de la ore 
le 9,30 pînă la orele 21), Libertății (10 
12; 16,30; 18,30; 20,30). IUBIRE ÎN
CĂTUȘATA : 8 Martie (16; 18; 20). MI 
LIONUL : Grlvița (15; 17; 19; 21), B. Dfe 
lavrancea (16; 18; 20). CiNE-I DE VINA ? 
rulează la cinematograful C-tin Davio 
(15,30; 18; 20,30), Popular (16; 18,30; 20,30) 
GARDIANUL ; Unirea (15; 17; 19 - gră
dină 20,30). CĂLĂTORIILE LUI GULLI
VER : Flacăra (11; 16; 17; 19; 21), Volga 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Drumul serii (16;

17; 19; 21), Grădina Tudor Vladimlrescu 
(20,15). CURCANII rulează la clnemato-. 
graful T. Vladimlrescu (16; 18; 20). U> 
TIMA REPRIZA : Munca (16; 13,15; 20,8 
ÎN NOAPTEA SPRE 13 : Moșilor ( 
18,15; 20,30). ȘOFERII IADULUI l'Ulba».« 
la cinematografele Donca Slmo (10; 12; 
15; 17; 19 — grădină 20,30), 16 Februarie 
(15; 17; 19; 21). DON GJUÎJOTTE rulează 
la cinematograful M. Eminescu (16: 10,15; 
20,30). IN NOAPTEA DE AJUN- i 8 Mai 
(15; 17; 10; 21). POST-RESTANT : Flo- 
reaSca (10; 16; 18,15; 20,30). VALEA MTN- 
DRÄ : N. Bălcescu (10; 12; 16; 18,15; 20,30). 
DUPĂ DOI IEPURI rulează la cinema
tograful G. Bacovia (16; 18; 20). CAVA
LERII TEUTONI — ambele serii : Olga 
Banele (16; 19,30 — grădină 20,30). MAI 
TARE CA URAGANUL ; 30 Decembrie 
(16; 18; 20). PROCESUL MAIMUȚELOR 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(14; 16,20; 18,40; 21). CAIDUL : Grădina 
8 Martie (20,30). BĂIEȚII NOȘTRI ru
lează la Grădina V. Roaită (20,30). LAN
ȚUL ; Libertății (20). MELÖA grădiha 
Luceafărul (20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisilme pentru cei 
nici. 19,40 — Emisiunea de știință și teh
nică. 20,00 - Filmul artistic „GInTECUL 
NTRERUPT“ — o coproducție a Studiou- 
ui din Bratislava și a Studioului ,,Gru- 
iafilm“. 21,30 — Varietăți înregistrate pe 
ellculă. 21,50 - Sfatul‘1 péiîtrU teiesȚCC- 
•torl. în încheiere : Ultimele știri.CUM VA FI VREMEA?
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

i 8 itlnie : Vremea rămîne C,.c.
>ilă, mal ales în prima parte a inter
valului, cer variabil mâl mult senin 
noaptea. Ploi lochle sub formă de aver
se însoțite de descărcări electrice vor 
cădea în cursul dupfi-âthieZêlof. Vîht po
trivit din sectorul vestic. Temperatura 
in creștere treptată. Minimele vor fl 
cuprinse între 6 și 16 gradé, iar maxi
mele între 18 și 28 de grâde, local mâl 
ridicate la sfîrșitul InterVàlulüi.
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Sesiunea Comisiei romino-sovietice 
de colaborare tehnico-stiintificăproducția burlanelor de foraj pentru industria petrolieră, proiectele tehnice ale ansamblelor principale de laminoare, proiecte tip ale fabricilor de panouri mati pentru construcții de case și a elementelor diti beton armat pentru construcții industriale, precum și alte documentații importante pentru nevoile industriei chimice, petrochimice și e- lectrotehnice. Totodată, specialiștii romîni se vor documenta în U.R.S.S. asupra problemelor producției de cupru electrolitic, oțel pentru transformatoare, izolatoare de înaltă tensiune, rășini schimbătoare de ioni, cauciuc și în alte probleme.La rîndul său R. P. Romînă va transmite organizațiilor sovietice documentații tehnice privind industria petrochimică, construcții de clădiri prin folosirea cofrajelor glisante, noi modele de mobilă și alte probleme. Specialiștii sovietici se vor documenta în R. P. Romînă asupra unor probleme ale Industriei petrochimice și de gaze.în perioada desfășurării celei de-a XVII-a sesiuni, membrii părții romîne a comisiei au vizitat o serie de întreprinderi industriale, unde s-au documentat asupra unor realizări mai importante în producție.

o» o-----------

r

Recent a avut loc la Moscova, cea Öe-a XVIÏ-a sesiune ordinară a Comisiei romîno-sovietice dé colaborare tehnieo-științifică între Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică, care s-a desfășurat într-o ât- mosferă de prietenie frățească și deplină înțelegere reciprocă.Ambele părți au constatat cu satisfacție că colaborarea tehnico-ști- ințifică între R.. P. Romînă și U.R.S.S. continuă să se dezvolte cu succes.Schimbul reciproc de experiență a permis ambelor țări să rezolve o serie de probleme importante în domeniul științei și tehnicii : asimilarea unor noi mașini, aparate, instrumente, materiale și procese tehnologice de înaltă productivitate.La sesiune ari fost analizate rezultatele îndeplinirii hotărîrilor a- doptate la sesiunea precedentă, au fost examinate problemele referitoare la continuarea schimbului reciproc de realizări tehnico-științifi- ce în diferite ramuri ale economiei naționale a ambelor țări și a fost semnat protocolul sesiunii.în conformitate cu protocolul semnat, organizațiile sovietice, spre e- xemplu, vor transmite R. P. Romî- ne documentația tehnologică privind
Acad. prof. I. C. Petrovski, Doctor Honoris Causa

în întâmpinarea Adunării 
reprezentanților mișcării 

pentru pace din R. P. Romînă în cadrul manifestărilor care au loc în întîmpinarea Adunării reprezentanților mișcării pentru pace din R. P. Romînă, luni după-amiază, în sala Teatrului „Lucia Sturdza Bu- lăndra", s-a desfășurat simpozionul cu tema „Problema apărării păcii în lumina dreptului internațional", organizat de Asociația juriștilor din R. P. Roihînă și Comitetul național pentru apărarea păcii. Au luat cuvîntul I. Comănescu, președintele Colegiului civil al Tribunalului Suprem, C. Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Asociației juriștilor din R. P. Romînă și Gr. Rîpeanu, decanul Facultății de științe juridice.O numeroasă asistență a întrunit recitalul cu tema „Poeții lumii cîn- tă pacea", ținut în sala mică a Palatului R. P. Romîne, După cuvîntul introductiv rostit de artistul poporului Costache Antoniu, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii, a urmat un program de recitări la care și-au dat concursul artiștii emeriți Tanți Cocea, Beate Fredanov, Sandina Stan, Septimiu Sever, actorii Alfred Demetriu, Simona Bondoc, Florin Piersic, Elena Sereda și alții. (Agerpres)
®

Congresul P. C. din Danemarca 
și-a încheiat lucrărileCOPENHAGA 4 (Agerpres). — La iunie și-a încheiat lucrările Con-3 iunie și-a încheiat lucrările Congresul al XXI-lea al Partidului Comunist din Danemarca.Congresul a aprobat în unanimitate propunerile cu privire la modificările în programul și statutul Partidului Comunist din Danemarca, rezoluția cu privire la politica și sarcinile partidului, precum și un manifest politic.Congresul a ales Comitetul Central, Comisia centrală de control și Comisia de revizie.Congresul a adresat telegrame de

salut dului partidelor frățești din Statele Unite ale Americii, Cuba, Republica Democrată Germană, precum și altor partide comuniste și muncitorești, în încheierea lucrărilor Knud Jes- persen, președintele partidului, a rostit o scurtă cuvîntare. Congresul al XXI-lea, a spus el, a demonstrat unitatea ideologică a comuniștilor danezi care luptă sub steagul mar- xism-leninismului pentru pace, bertate și democrație.
■090-------------

Comitetului Central al Parti- Comunist al Uniunii Sovietice,

Noi acțiuni ofensive întreprinse 
de torțele patriotice din irianul de vest

Tot maâ molie pîrotltflse
hotărîre luată recent 
de C.C. al P.C.U.S. 

și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. are drept scop 
spOritea cantității dé pește 
pescuit și de produse din 
pește. Se prevede ca pînă 
în anul 1965 să se pescu
iască 50 000 000 chintale 
de pește, animale marine 
și alte produse marine.

In hotărîre se atrage 
atenfia asupra necesilăjii

de a se îmbunătăți con
ducerea liotei de pescuit, 
de a se intensifica activi
tatea organizatorică în ve
derea sporirii prin toate 
mijloacele a cantității de 
pește prins și a volumului 
produselor din pește. Au 
lost aprobate măsurile 
pentru Sporirea continuă ă 
capacității întreprinderilor 
pentru reparații navale, 
planul de construire a unor

dsn pește
noi nave de pescuit în pe
rioada anilor

In hotărîre 
că îri ultimul 
titatèâ totală 
nimale marine și de alte 
produse marine pescuite, 
a crescut de la 20,2 mili
oane chintale là 36,7 mi
lioane chlntâle. th atest 
timp, flota de pescuit s-a 
mărit de aproape trei ori

1963—1965. 
se subliniază 
deceniu can- 
de pește, a-

Fluxul marin va pune în funcțiune 
turbine electrice

La Universitatea din București a avut loc, luni dimineața, festivitatea decernării titlului de Doctor Honoris Causa în științe matematice, academicianului profesor Ivan Gheor- ghievici Petrovski, rectorul Universității „M. V. Lomonosov" din Moscova.La festivitate au luat parte Ilie Mubgulescu, ministrul învățământului și culturii, Vasile Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ștefan Bălan, adjunct al ministrului învățămîntului și culturii, academicieni, membrii Consiliului științific al universității bucureștene, profesori, cercetători științifici, stu- denți.Au participat I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Salutînd prezența oaspetelui, prof, dr. Jean Livescu, rectorul Universității din București, a relevat personalitatea acad. prof. I. G. Petrovski, om de știință binecunoscut în cercurile mondiale .de specialitate prin crearea teoriei moderne a ecuațiilor cu derivate parțiale, prin numeroasele și valoroasele sale opere în discipline matematice legate de interpretarea fundamentală a numeroase fenomene ale fizicii moderne cu importante laturi aplicative. Amintind roadele prieteniei și colaborării dintre popoarele romîn și sovietic, vorbitorul a arătat că, sub semnul acestei mari prietenii, poporul romîn se pregătește cu entuziasm să primească apropiata vizită a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice.în continuare, prof. dr. Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de matematică și fizică, a dat citire raportului privind acordarea titlului. Prezentînd principalele lucrări, personalitatea marelui savant și totoda-

tă eminent pedagog și cetățean, vorbitorul a spus printre altele : Parcurgînd, oricît de sumar, opera științifică a oaspetelui, nu poți să nu fii impresionat de deosebita sa putere de analiză, de ingeniozitatea și de varietatea metodelor întrebuințate pentru atacarea problemelor puse, de spiritul său de generalizare creator.Sîntem convinși că prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa contribuim la strîngerea și desăvîr- șirea călduroaselor legături de prietenie și colaborare cu grandioasa școală matematică sovietică, la ale cărei realizări pé plan mondial prof. I. G. Petrovski a adus ö roasă contribuție.A luat apoi cuvîntul acad.I. G. Petrovski, care a mulțumit pentru acordarea titlului, arătînd că în mare parte datorează această cinstire universității pe care o conduce, poporului său. Amintind marile cuceriri științifice la baza cărora stă matematica, vorbitorul a arătat că, din păcate, unele dintre acestea sînt folosite de cercurile imperialiste pentru a crea noi arme de exterminare în masă, care pun în primejdie pacea omenirii. Este o adevărată fericire pentru noi că trăim în lagărul socialismului, că partidele marxist-leniniste, guvernele noastre ne creează posibilități optime necesare activității fecunde în slujba popoarelor noastre, a întregii umanități, că guvernele noastre au proclamat ca lozincă: pacea, fericirea popoarelor, dezvoltarea economiei și culturii.Sînt fericit — a încheiat oaspetele — să mă Consider membru al colectivului Universității din București. Doresc să se extindă și să se consolideze colaborarea dintre universitățile din Moscova și

Spectacol de gala 
filmul american 

„Bătrînul și marea"

MACASSAR, INDONEZIA 4 (Ager
pres).— Comandamenfu1 militar al ope
rațiunilor din Irianul de vesf împotriva 
colonialiștilor olandezi a aniinjat la 
Macassar cS aviafia olandeză a atacat 
orașul Sansapor din Peninsula Vogel- 
kop, eliberat recenf de unităjile de 
partizani.

Sansapor este al doilea oraș din 
Irianul de vest eliberat de forjele pa
triotice. Părăsind orașul, olandezii au 
lăsat în mîinlle pafriofilor o mare can-

-----------o«o~

fitate de material militar. După cum se 
știe primul oraș eliberat a fost Temina- 
buan.

Pe de altă parte agenfia de presă 
indoneziană P.I.A. transmite că în jurul 
orașului Fak Fak continuă să se desfă
șoare lupte violente. Unităjile de parti
zani provoacă pierderi grele ocupanji- 
lor olandezi. Ca represalii, colonialiștii 
dau foc locuinfelor populajiei orașu
lui.

C(J

Luni seara a avut loc la cinematograful „Patria" din Capitală un spectacol de gală cu filmul artistic american „Bătrînul și marea”.Au asistat reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului și Culturii, Ministerului Afacerilor Externe, I.R.R.C.S.j conducători ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față William A. Crawford, ministrul S.U.A. la București, și membri ai legației, precum și alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej au luat cuvîntul V. Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și ministrul S.U.A. la București, William A. Crawford.Producătorul de filme american Frank McCarthy a prezentat publicului pe actorii Shirley McLaine și Jack Lemmon, care au mulțumit pentru primirea ce li s-a făcut în țara noastră.A rulat apoi filmul artistic „Bătrînul și marea", realizat după cunoscuta povestire a scriitorului a- merican Ernest Hemingway. Scenariul este semnat de Peter Viertel și regia de John Sturges. Rolul principal este interpretat de Spencer Tracy.în completare a fost prezentat filmul american de scurt metraj „Urmăriți soarele”. (Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Ț nfr-un viitor apro- 
piaf, în nordul Uni

unii Sovietice, nu departe 
de Murmansk, va începe 
construcția primei centrale 
electrice experimentale ac
ționate de fluxul marin. 
Puterea instalației va fi de 
numai 1 000 kW, dar 
semnătatea ei constă 
aceea că centrala va 
chide căi noi spre 
sirea forțelor naturii 
tru binele omului.

In legătură cu 
proiect, L. Bernstein, 
ner șef la Institutul Hidro- 
energoproiecf; scrie în 
ziarul ,,Pravda" :

Clădirea centralei elec
trice va fi asamblată pe 
un bloc plutitor, pe țăr
mul golfului Kola, unde

în- 
i în 
des- 
folo- 
pèh-

acest 
ingi-

apa mării are o mare a- 
dîncime, apoi va fi remor
cată pe mare pentru a fi 
instalată pe o fundație pre
gătită din vreme, sub ni
velul apei.

Latura energetică a a- 
cesiei probleme va fi și 
ea rezolvată intr-un chip 
nou. Precum se știe, folo
sirea energiei fluxului ma
rin prezintă o dificultate. 
Rămînînd cantitativ ne
schimbată în ansamblu pe 
un an întreg, energia fluxu
lui variază simțitor în 
cursul lunii : de la lună 
plină la lună nouă ea se 
micșorează de trei ori și 
crește apoi, în mod cores
punzător, cînd procesul 
este invers. Pentru a 
vela" acest caracter

r>ni- 
ine-

gal al producției de ener
gie electrică, activitatea 
noii centrale Va fi îmbi
nată cu cea a unor hidro
centrale fluviale.

Autorul arată că în nor
dul părfii europene a U- 

'niunii Sovietice se vor 
construi un șir de alte cen
trale electrice, acționate 
de fluxul marin, printre 
care cea de là Lumbovsk. 
Aci va fi zăgăzuit, cu a- 
juforul unui baraj; compa
rativ nu prea rriare, un 
golf cu o suprafață dé 70 
kmp. Fluxul, cârè Va atin
ge aici o înălțime de 7 
metri, va përrnitè construi
rea unei centrale electrice 
cu o putere de peste 
300 000 kW.

Montgomery se pronunță împotriva 
aderării Angliei la Piața comună

P e e c r a n e
r> ouă noi reportaje ci- 

nemafografice se in
titulează — „Moscova-An- 
tarctida" și „Continentul 

păcii“, fiind realizate de 
Mark Troianovski, cunoscu
tul maestru al filmului do
cumentar sovietic. După 
cum a declarat Troianovski, 
în noile sale filme el și-a 
propus să arate cum con
tinentul cel mai rece și cel 

mai ostil omului a de-

venit 
arenă 
borării științifice, cum 
condițiile grele de lucru 
se manifestă eroismul și 
curajul cercetătorilor po
lari. Troianovski a filmat 
atît de pe bordul avionului 
„I.L.-18” în timpul zbo
rului intercontinental Mos
cova—Antarctida (decem
brie 1961) cîf și pe conti
nentul de gheață. El

în zilele noastre o 
a prieteniei și cola- 

în

zitat și sfafiunèà àméricanï 
Mc Murdo, stafiunea ja
poneză Siova, baza austra
liană Mavvson șl relatează 
în reportajele sale cinema
tografice primirea căl
duroasă făcută pilofilor și 
oamenilor de știiiifă sovie
tici, precum și despre co
laborarea științifică între 
reprezentanții diferitelor 
State.

delegației de cadre

acad, valo-

ceva: 
legile

• La
romîn pentru relațiile de prietenie Romî- 
nia-Belgia, a sosit luni în Capitală, venind 
de la Bruxelles, senatorul belgian Jean 
Deboucquoy. (Agerpres)

București.(Agerpres)

invitația grupului parlamentarLuni, membriididactice de la Școala superioară de partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. din Moscova au părăsit Capitala, înapoindu-se în patrie. (Agerpres)

s-a 
seara, în sala Comedia, 

alcătuit din piesele „O 
furtunoasă" și „Conu’ Leonida

reacțiunea".

INFORMAȚII
• In cadrul „Săptămînii Caragiale", 

la Teatrul național „I. L. Caragiale 
prezentat luni 
un spectacol 
noapte 
față cu

prof.

A patra oară consecutiv
iHü

» I '' '

Ziarul „SUNDAY EXPRESS“ a pu
blicat la 3 iunie un arficol al feld- 
mareșalului Montgomery, în care a- 
ceSfa se pronunjă Cu hotărîre îm
potriva aderării Angliei la Piafa 
comună.

„în ce mă privește, scrie Mont
gomery, am fost întotdeauna îm
potriva aderării Angliei la' Piafa 
comună, mai ales din consi
derente de ordin militar și strategic 
— aceasta este tocmai acea latură a 
argumentării, care, evident, nu a 
fost luată în seamă de guvern.

...Orice ne-ar spune miniștrii, dacă 
vom adera la comunitatea econo
mică europeană, aceasta va aduce 
orejudicii Commonwealthului și noi 
ne autoînșelăm dacă gîndim altfel.

In spatele tratatului de la Roma 
se ascunde o altă intenție, ceva mai 
mult decît Piafa comună : încheie
rea acestui tratat n-ar avea atîta ra
țiune dacă totul s-ar reduce numai 

mult“ 
fede-

una din pSrfî nu esfe hofărîfă să-șl 
sacrifice cit de cit suveranitatea.

în prezent, Germania federală 
dispune de cea mai puternică ar
mată în Europa occidentală. După 
ce francezii vor termina cu greu
tățile din Algeria, ei vor avea, de 
asemenea, o armată puternică în Eu
ropa occidentală. Efectivul armatei 
engleze în Europa va fi afît de de
pășit, încît cuvînful nostru în pro
blemele militare nu va avea nici o 
pondere.

Forjele noastre« armate — flota, 
armata, forjele aeriene militare — 
vor trebui să se supună, în cazul iz
bucnirii unui conflict, ordinelor ve
nite din Europa, care s-ar putea să 
fie date de un general german, a 
cărui țară a dezlănfuit două războaie 
în ultimii 48 de ani: în 1914 și îh 
1939.

Trebuie oare să acceptăm toate 
acestea? — Niciodatăl“.

a vi
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Vizita unei delegații de cadre didactice de 
superioară de partid de pe lingă C.C. alȘcolii superioare de Gheorghiu“ de pe

la Școala 
P. C. Ü. S.La invitația partid „Ștefan lingă C.C. al P.M.R., în țara noastră a fost pentru un schimb de experiență o delegație de cadre didactice de la Școala superioară de partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. din Moscova, condusă de rectorul școlii, prof. N. R. Mitronov.Membrii delegației au avut convorbiri și au prezentat unele expuneri în fața cadrelor didactice și aspiranților Școlii superioare de partid „Ștefan Gheorghiu“.Oaspeții au vizitat întreprinderi și instituții, orașe din diferite regiuni ale țării. Printre acestea au fost Muzeul de istorie a partidului din București, Uzinele de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești, rafinăria Teleajen, muzeele Doftana și Pe- leș, orașul Brașov, Combinatul chimic Borzești-Onești, Uzinele de fibre și fire sintetice de la Săvinești, hidrocehtrala „V. I. Lenin“ de la Bicaz, Podul prieteniei de la Giurgiu.

la aceasta. „Există ceva mai 
și anume unitatea politică, o 
rafie după modelul S.U.A.

Nu putem participa la așa 
aceasta ar însemna că toate 
noastre vor fi elaborate pentru noi 
de europeni și nu de parlamentul 
nostru. Ce idee îngrozitoare!

Pentru toate aceste considerente 
mă pronunț categoric împotriva ade
rării țării noastre la Piața comună. 
Mai există însă și alte motive“.

După ce a amintit de îndelungata sa 
experiență dobîndifă în timpul ser
viciului în organele de conducere 
ale Uniunii vest-europene, iar apoi 
in N.A.T.O., Montgomery a subli
niat ca cunoaște bine fot ceea ce se 
petrece în Europa după terminarea 
războiului.

„Această experiență, dobîndită în 
cursul multor ani de legături sfrînse 
cu N.A.T.O., a spus el în continuare, 
ne-a arătat că în Europa nu există 
o unitate adevărată: prea multe țări 
sînt aliate numai cu numele,

H ■/ »;*» •
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Noutăți în transportul 
feroviar spre litoral
Pentru buna deservire a oamenilor 

muncii care își petrec concediul de odih
nă pe litoral, Direcția generală C.F.R. a 
luat o serie de măsuri. Au fost puse In 

■ circulație trenuri directe între Cluj— 
Tg. Mureș—Ciceu -Constanța; Galați— 
Mangalia (în acest tfen întră și vagoane 
de la Suceava) ; dintr-o serie de localități 
— Tinlișbârâ, Reșița, CralOva, Iași — 
pleacă vagoane directe Sptê litoral care se 
alașează la trenuri acceleràté. S-au in
trodus șl „tichete directe" pentru călă
torii care merg là märe și sînt nevoiți 
să schimbe trenul lâ BiicUfești i din sta
ția de îmbarcare li se dâti locuri rezervate 
și pentru trenul București—Constanța.

Cea mai nouă măsură este aceea că 
s-a creat posibilitatea rezervării locu
rilor pentru călătoriile de întoarcere. Ti-, 
chetele pentru întoarcere se pot obține 
o dată cu emiterea sau vizarea legitima
țiilor pentru călătoria de ducere din
București. Aceasta se poate face pînă la 
30 septembrie prin
C.F.R. nr. 1 din Calea
Centrală).

Trenurile la care se 
rezervate pentru înapoierea de pe 
sînt acceleratele 804 și 812.

agenția de 
Victoriei

pot obține

voiaj 
(Poșta

locun 
litoral

Masajul indirect al 
inimii, fără deschi

derea cutiei toracice, pen
tru restabilirea activității 
inimii după infervenirea 
morfii clinice, este o nouă 
metodă de reanimare a or
ganismului folosită în la
boratorul profesorului Vla
dimir Negovski din Mos
cova,

Aceasfă metodă poale 
fi folosită cu succes în 
locul metodei masajului 
direct — prin deschiderea 
cutiei toracice — la care 
medicii recurg deseori 
pentru a reda viaja oame
nilor atlafi în stare 
moarte clinică.

Laboratorul experi-

îl» K*

de

mental de animare a orga
nismelor al Academiei de 
Științe Medicale a U.R.S.S. 
au löst elaborate mai multe 
metode dé reanimare a 
oamenilor àflàfi în stare de 
moarte clinică. Ele sînt fo
losite în activitatea prac
tică a spitalelor de urgență 
din Moscova și 
rașe sovietice.

dih alte o-

?•

»

mondial
SANTIAGO 4 (Agerpres). — Cu meciurile disputate duminică s-a încheiat etapa a doua a preliminariilor campionatuluide fotbal. Chile și R. P. Ungară sînt virtual calificate. Două formații, Mexic și Elveția, au pierdut orice șansă de a se califica, în timp ce 12 echipe — plinire Care Brazilia, Cehoslovacia și U.R.S.S. au cele mai mari șanse — continuă lupta pentru a intra în sferturile de finală.Marea surpriză înregistrată în cea de-a patra zi a competiției o constituie meciul egal obținut de echipa Columbiei în fața selecționatei U.R.S.S.. Echipa R P. Ungare a surclasat selecționata R. P. Bulgaria, dovedindü-sè pînă acum cea mai eficace dintre cele 16 participante. In schimb, Spania și R. F. Germană au cîștigat greu cite două puncte în partidele cu Mexic și Elveția.Iată o scurtă relatare a desfășurării celor patru meciuri de duminică :

U.R.S.S.—Columbia 4—4 (3—1). în minutul 14, fotbaliștii sovietici conduceau cu 3—0 și nimeni nu și-ar fi închipuit că acest meci va avea un deznodămînt atît de neașteptat. Și totuși la scorul de 3—0 columbienii încep să contraatace periculos. In minutul 20, Acetös marchează primul gol pentru Columbia. După pauză, în minutul 51, Ponedelnik ridică scorul la 4^1. Meciul părea jucat. Dar de abia acum va începe o uimitoareFotbaliștii columbieni atac’ după In minutul (4-4).
R. F. 

(1—0). Ceizenți în tribunele stadionului Naciô- nal din Santiaqo au asistat la un |oc anost, de slab nivel tehnic. Selecționata R. F. Germane a cîștigat

ia limită împotriva Elveției, care a jucat practic în 10 oameni; înce- pînd din minutul 12, cînd centrul a- tacant Eschmann a fost lovit de Szymanniak.
Spania—Mexic 1—0 (0—0). Victorie în extremis a echipei spaniole, prin golul înscris de Peiro, îri ultimul minut de joc. Că și îri rtieciul cu Brazilia, fotbaliștii mexicani au jucat cu multă ambiție și puteau chiar să obțină victoria dacă Hernandez nu trăgea peste bară în minutul 86 de la numai 6 metri. Portarul mexican Carbajal a făcut din nou o partidă foarte bună.
R. P. Ungară—R. P. Bulgaria 6—1 (4—0). Meciul dintre echipele R. P. Ungare și R. P. Bulgaria a început cu un veritabil joc de artificii al fotbaliștilor maghiari. După numai 50 de secunde de la începerea partidei, centrul atacant Albert înscrie direct din corner. Tot el marchează al doilea gol în minutul 6, iar după alte două minute Tichy ridică scorul la 3—0, pentru că în minutul 12 tabela de marcaj să indice 4—0 în urma punctului înscris de mijlocașul Seliméssy. Jucătorii unguri fac demonstrație pînă la sfîrșitul reprizei. în partea a dôüa a meciului brat.

Dinamoviștii buGureșteni
campioni la handbal în 7

(■^---- -- A-vj
f Cele pafru echipe masculine ca- j 
Jlificafe în turneul final al campio- J 
( natului republican de handbal în 7 i 
I și-au încheiat întrecerile pentru cu-] 
j cerirea titlului republican. După dis- ) 
I pufarea a cite șase partide de fie- J 
I care echipă (3 la Timișoara și 3 la j 
I Ploiești) clasamentul definitiv al J 
(campionatului se prezintă astfel: l.-j 
(Dinamo București 10 puncte; 2. j 
( Steaua-București 8 puncte; 3. Teh-I 
( nometal-Timișoara 4 puncte; 4. Ști-] 
iinja Timișoara 2 puncte. Dinamoviștii j 
jbucureșfeni cîștigă astfel, pentru aj 
( patra oară consecutiv, titlul de cam- 
I pioni ai jării.

In cîteva rânduri

jocul este oarecum echili-
CLASAMENTE

1: 1. U.R.S.S. 3 puncte ; 2.

.1
Vechiul re- 
americanului

feminină de

Vedere generală a noului Palat al pionierilor și elevilor înălțat pe colinele Lenîn la Moscova.
■------------------ , .... »»6 .. -........................................ .........—------------------

După convorbirile Macmillan-de Gaulle

răsturiictre a situației, dezlănjuiesc atac și înscriu 3 puncte. 77, scorul devine egal
Germană—Elveția 2—160 000 de spectatori pre

GrupaIugoslavia 2_puncte ; 3. Uruguay 2 puncte ; 4. Columbia 1 buhet.
Grupa II : 1. Chile 4 puncte ; 2. R. F. Germană 3 puncte ; 3. Italia 1 punct ; 4. Elveția 0 puncte.
Grupa III : 1. Brazilia 3 puncte ; 2. R. S. Cehoslovacă 3 puncte ; 3. Spania 2 puncte ; 4 Mexic 0 puncte.
Grupa IV : 1.puncte ; 2. Anglia gentina 2 puncte ; 0 puncte.

R.2 : 4. P. Ungară 4 puncte ; 3. Ar- R. P. Bulgaria
•irCampionatul se meciurile : Uruguay—U.R.S.S., —R. F. Germană, Brazilia—Spania și R. P. Ungară — Argentina.reia miercuri cu Chile

Tînăiul atlet sovietic Vladimir Truse- 
nev a stabilit la Leningrad un nou record 
mondial în proba de aruncare a discului 
cu un rezultat de 61,64 m. 
cord mondial aparținea 
Oefter cu 61,10 m.

★
Competiția internațională

scrimă „Floreta de argint", desfășurată 
în orașul italian Como, a luat sfirșit cu 
victoria trăgătoarei Antonella Ragho (Ita
lia). In turneul final Ragno a obținut 5 
victorii și a fost urmată de sportiva so
vietică Valentina PrudskoVä și Katalin 
Kuharsz (R. P. Ungară) cü cite 4 vic
torii. Sportivele romînce Maria Vicol și 
Ana Ene au ratat calificarea.

•A-
Turneul candidatilor la titlul mondial 

de șah a continuat cu disputarea parti
delor întrerupte. Korcinoi a suferit două 
înfrîngeri : la Gheller și Petrosian. S-au 
terminat remiză partidele : Benko Fis
cher ; Petrosian Tal : Gheller Fischer.

Clasamentul după 16 runde : 1 -3 Ke- 
res, Gheller, 
puncte ; 4
(S.U.A.) 8 puncte ; 6 Benko (S.U.A.) 7,5 
puncte ; 7 Tal 
Filip (R. S. Cehoslovacă) 4 puncte.

Petrosian (U.R.S.S.) 10,5
5 Korcinoi (U.R.S.S.), Fischer

(U.R.S.S.) 5 puncte , 8

Comunicatul de 16 rînduri (dintre care 9 sînt rezervate protocolului), publicat la sfîrșitul întrevederilor care au avut loc la 2 și 3 iunie între președintele Franței și primul ministru al Angliei, nU este lămuritor nici pentru ordinea de zi abordată de cei doi interlocutori, nici pentru rezultatele obținute. Ziarul parizian „COMBAT" remarca azi- dimineață acest lucru, scriind următoarele : „Prietenii noștri britanici vor fi, cu siguranță, decepționați de laconismul acestui comunicat în care vor citi că „spiritul comunității de interese dintre Londra și Paris a făcut cele două țări să înceapă la Bruxelles tratative" pe care intenționează să le continue".în centrul convorbirilor anglo- franceze au stat tratativele de la Bruxelles. Este vorba de tratativele dintre „cei șase” membri ai Pieței comune și Anglia, care a făcut cerere de aderare la blocul economic vest-european. După cum se știe în jurul acestor tratative domnește o vie frămîntare în Occident, generalul de Gaulle fiind socotit în genere ca principalul oponent față de intrarea Angliei în Piața comună. Ziarul englez .DAILY TELEGRAPH" a- rată că de Gaulle socclește Anglia ca o bucată greu de . digerat pentru Piața comună prin relațiile speciale care există între Anglia și „enormul Commonwealth", precum și prin poziția Angliei de „aliat favorit'' al Statelor Unite. La Paris ziarul „LE FIGARO" confirmă această interpretare ,reamintind concepțiile gaulliste ale unei Europe care ar fi întemeiate pe acordul strîns între Franța și Germania occidentală și care ar putea să se afirme față dă lumea ânglo-săxbnă".

Ziarele subliniază că Macmillan a dus convorbirile cu generalul de Gaulle de pe o poziție amenințată tôt mai mult de driticile în creștere îndreptate atît în țările Comoh- wealth-ülui oît și în Anglia însăși împotriva politicii de aderare la Piața comtlnă.Deosebit de semnificativă este socotită din acest punct de vedere
Corespondență telefonică 

din Paris

declarația comună publicată zilele trecute la Londra de primul ministru al Australiei, Menzies, și de vicepreședintele Consiliului de Miniștri neo-zeelandez, John Marshall. în a- ceastă declarație Menzies și Marshall iau notă cu nemulțumire de concesia făcută la Bruxelles de negociatorii englezi, care s-au arătat de acord ca Anglia să pună capăt pînă în 1970 sistemului preferențial imperial la produsele fabricate în Australia. Noua Zeelandă și Canada.Pentru creșterea opoziției față de Piața comună în Anglia este semnificativ și articolul publicat duminică, pe o pagină întreagă în ziarul „Sunday Express“ de mareșalul Montgomery și reprodus a doua zi de alte 6 mari ziare engleze.Formulele din comunicatul de la Paris despre „comunitatea de interese" franco-britanică nu sînt socotite convingătoare de comentatorul ziarului , LE MÔNDË". Sub semnătura lhi A. Föätöihe, ziarul scrie ăstă-

seară următoarele : „Totul ne permite să credem că în acest weekend nu a fost reglementată într-adé- văi nici o problemă“. De aceeași părere este ziarul britanic „FINANCIAL TIMES" care scrie : „Problemele fundamentale rămîn fără răspuns".în legătură cu interesele și rolul S.U.A. în convorbirile de la Paris cunoscuta ziaristă ftanceză Geneviève Tabouis semnează astăzi un articol intitulat „Kennedy între Macmillan și de Gaulle". „în cursul discuțiilor fran- co-britanice, scrie Tabouis, „al treilea om" al alianței occidentale, care pretinde că este șefirl ei de necontestat nu putea să fie intr-adevăr absent". Ziarista franceză scrie că într-un mesaj trimis de Kennedy lui Macmillah în afuhul întîlnirii dê la castelul Champs, președintele Statelor Unite afirmă „brutal" că „generalul de Gaulle vrea să facă din Piața comună un club închis al Europei occidentale continentale a- supra căreia Franța să-și exercite toată influenta". Adăugind că adeziunea Marii Britariii ar facilita exportul produselor americane în Europa, mesajul lasă să se înțeleagă că, în caz contrar, „guvernul american s-ar vedea obligat să tragă concluzii retrăgînd otiae ajutor militar, economic și financiar acestei Europe care s-ar închide pentru el*.Nota dominantă a comentariilor ziarelor de la Paris și Londra este că convorbirile de Gaulle-Macmillan n-au atenuat în fond divergențele dintre cele două țări în problemele „plății cörhütie“, că aceste probleme rămîn deschise.
T. VORNICU
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Un act contrar intereselor întregii omeniri
Seară Caragiale la Moscova

exploziile nucleare americane la mare altitudine
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite textul declarației guver
nului sovietic cu privire la exploziile 
nucleare americane la mare altitu
dine :

Declarația 
guvernului sovietic

Tratativele pentru dezarmare 
de la Geneva

Guvernul S.U.A. a declarat că în .cadrul seriei de experiențe cu arma nucleară, pe care le efectuează în prezent în Pacific, s-a proiectat să se efectueze explozii nucleare la o altitudine de cîteva sute de kilometri, inclusiv explozii cu o putere megatonică.In legătură cu reluarea de către S.U.A. a experiențelor cu arma nucleară, guvernul sovietic a și declarat că, înfăptuind asemenea acțiuni, guvernul S.U.A. săvîrșește un act cu caracter agresiv, declanșează o nouă serie a cursei înarmărilor nucleare și dă o lovitură serioasă speranțelor popoarelor în consolidarea păcii, în dezarmare. în momentul de față guvernul sovietic consideră necesar să atragă atenția tuturor statelor și popoarelor asupra intenției S.U.A. de a întreprinde noi acțiuni extrem de periculoase care, ex- tinzînd asupra Cosmosului cursa înarmărilor nucleare, vor afecta șt mai mult interesele întregii omeniriEfectuarea de către Statele Unite ale Americii a experiențelor cu arma nucleară la mare altitudine poate avea urmări extrem de dăunătoare — perturbarea pe mari întinderi a păturilor superioare conducătoare ale atmosferei terestre, apariția unor regiuni de absorbire a undelor de radio și apariția în spațiul perite- restru a unei noi centuri de radiații. Ce va însemna aceasta ?Perturbarea ionosferei și apariția unor zone absorbante pot atrage după sine încetarea temporară a legăturilor radio pe mari întinderi, fiind imposibil să se spună astăzi cu certitudine cît va dura acest fenomen. “*>-■întreruperea pe o perioadă îndelungată a radiocomunicațiilor poate tulbura viața normală a unei serii de regiuni de pe Pămînt, în special poate crea greutăți serioase pentru transporturile maritime și aeriene în zona Pacifîtultii. Elxfjloziile nucleare americane la mare altitudine pot avea repercusiuni și mai grave pentru cosmonauți — eroi ai epocii noastre, pionieri ai pătrunderii omului în spațiile Universului. în cazul cînd o navă cosmică s-ar afla în timpul exploziei la o distanță de cîteva sute de kilometri de centrul acesteia, cosmonautul ar recepționa o doză de radiații mult superioară dozei mortale, fără să mai vorbim de posibilitatea ca el să fie orbit de radiația luminoasă. Iar dacă cosmonautul s-ar afla în noua zonă de radiații, mare a cane cu primi o mare.înainte de a se putea relua zborurile cosmonauților și noile acțiuni pe linia pătrunderii omului în Cosmos,' va fi necesar să se controleze minuțios starea spațiului periterestru din punctul de vedere al securității față de efectul radiațiilor.Trebuie subliniat, de asemenea, că exploziile nucleare de altitudine, a- vînd o mare putere, pot duce la o serie de urmări grave. Condițiile vieții pe Pămînt sînt determinate de o serie de procese care intervin în păturile superioare ale atmosferei și ruperea echilibrului în aceste pături va atrage după sine în mod inevitabil fenomene noi de lungă durată pe Pămînt, a căror studiere prezintă greutăți, în special schimbări ale timpului care pot avea urmări negative.Toate acestea arată în mod absolut evident că efectuarea de către guvernul cleare la teresele răsfrînge multor oameni considerabile în ceea ce privește studierea și explorarea continuă a Cosmosului.Nu încape îndoială că guvernul S.U.A. știe bine toate acestea. El știe, de asemenea, că împotriva intenției lui de a efectua explozii nucleare la mare altitudine se pronunță astăzi eminenți savanți din multe țări, care își dau seama de forțele naturii distructive și dăunătoare pentru omenire, ce pot fi descătușate ca urmare a acestor explozii.

nucleare la mare altitudine un grup de savanți americani cu autoritate, inclusiv dr. Szent-Györgyi, laureat al premiului Nobel pentru medicină, vestitul astronom dr. Shapley, dr. Livingston, profesor de fizică la Institutul tehnologic din Massachusetts, dr. Mather, profesor de geologie la Universitatea Harvard, fost președinte al Asociației americane pentru promovarea științei. Acești savanți americani cu renume mondial, adînc neliniștiți de planurile guvernului S.U.A., au subliniat în mesajul lor că spațiul care înconjoară imediat Pămîntul constituie un domeniu inadecvat pentru experiențe în mod potențial distructive și că nici un om, nici o țară nu are dreptul de a perturba echilibrul care s-a statornicit în natură.Bernard Lovell, directorul Observatorului Jodrell Bank, savant englez cu renume mondial, a făcut cîteva declarații împotriva înfăptuirii de către americani a experiențelor nucleare la mare altitudine. El a cerut să fie împiedicată aducerea la îndeplinire a acestor proiecte, pe care le-a calificat drept jignire adusă lumii civilizate.Uniunea Astronomică Internațională, care grupează astronomi și astrofizicieni din întreaga lumé, a a- doptat recent o hotărîre specială, în virtutea căreia nimeni nu are dreptul de a modifica cît de cît simțitor mediul care înconjoară Pămîntul, fără un acord internațional și fără studierea multilaterală pe plan internațional a acestei probleme. în hotărîre se arată, de asemenea, că orice îngreunare pe viitor a progresului cercetărilor astronomice poate atrage după sine serioase urmări morale și materiale.Cu toate acestea, guvernul S.U.A. nu numai că nu a renunțat la in- , tenția sa de a efectua experiențe nucleare la mare altitudine, dar a reafirmat zilele trecute că aceste experiențe, care dețin un loc deosebit în planurile americane de perfecționare a armei nucleare, vor fi efectuate în viitorul cel mai apropiat.
S.U.A. extind

asupra Cosmosului
cursa înarmărilor nuclearecare va fi generată ca ur- exploziilor nucleare amerL o putere megatonică, el ar doză de radiații extrem de

S.U.A. a experiențelor nu- mare altitudine lezează in- tuturor statelor, se poate nemijlocit asupra vieții și crea dificultăți

Avertismentele oamenilor
de știință — un apel

la rațiuneIn presa mondială s-a anunțatIn presa mondială s-a anunțat că la 22 mai a.c. au adresat președintelui S.U.A. un avertisment special împotriva efectuării experiențelor

Popoarele capătă, așadar, o nouă confirmare a faptului că în politica lui de pregătire a unui război nuclear, guvernul S.U.A. nu se dă înlături și nu intenționează să se dea înlături de la încălcarea flagrantă a celor mai elementare norme de drept internațional, care impun statelor obligația de a acționa în problemele internaționale cu luarea în considerare neapărată a intereselor legitime ale tuturor celorlalte state, nu se dă înlături de la nimic pentru a arunca o sfidare fățișă securității și prosperității popoarelor.Nu sînt oare cinice declarațiile fățișe ale organelor de resort din cadrul guvernului S.U.A. că unul dintre obiectivele apropiatelor experiențe nucleare la mare altitudine va fi verificarea modului în care cu ajutorul unor asemenea explozii se pot scoate din funcțiune sistemele de telecomunicații și instalațiile de radiolocație ? Aceasta este totuna cu recunoașterea că Statele Unite ale Americii caută anticipat posibilități de a paraliza apărarea statelor iubitoare de pace, și, implicit, de a se asigura împotriva unei contralovituri nucleare. In această ordine de idei este cazul să reamintim recenta declarație a președintelui S.U.A. că în unele împrejurări Statele Unite vor da dovadă, poate, de „inițiativă într-un conflict nuclear cu Uniunea Sovietică“.Nu poate, de asemenea, să fie trecut cu vederea faptul că guvernul S.U.A. pregătește efectuarea experiențelor nucleare la mare altitudine — în spațiu] periterestru — tocmai într-un moment în care între Uniunea Sovietică și S.U.A. se poartă tratative cu privire la colaborarea în domeniul folosirii Cosmosului în scopuri pașnice. In vorbe guvernul S.U.A. se pronunță, prin urmare, pentru colaborare, pentru acțiuni comune cu U.R.S.S., avînd ca scop să accelereze explorarea spațiului cosmic în interesul întregii omeniri. Ce reiese însă în realitate ? în realitate guvernul S.U.A. extinde astăzi asupra Cosmosului cursa înarmărilor nucleare, neținînd seama de faptul că aceasta ridică noi ob-
oeo

încercare nereușită a 
o explozie nucleară

S.U.A. de ti cîcctua
la marc altitudine

stacole în calea cercetării și explorării spațiului cosmic, putînd chiar să pericliteze viața și securitatea cosmonauților.
Guvernul american

își asumă o grea răspundereEste regretabil că în problema colaborării în domeniul folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice, faptele guvernului S.U.A. nu corespund cu vorbele lui.Se pune întrebarea : pe ce temei intenționează guvernul S.U.A. să efectueze experiențe nucleare la mare altitudine, care vor leza considerabil interesele tuturor statelor, fără ca măcar să fi cerut părerea lor despre aceasta ?Desigur, guvernul S.U.A. nu are și nu poate avea nici un fel de temeiuri și drepturi de acest fel. Sînt de mult de domeniul trecutului vremurile în care puterile imperialiste se puteau comporta în problemele internaționale sprijinindu-se pe dreptul celui puternic. Astăzi în lume s-a statornicit un raport de forțe cu totul diferit. In prezent orice acțiuni agresive, periculoase pentru pace, indiferent cine le-ar întreprinde, întîmpină condamnarea hotărîtă din partea statelor iubitoare de pace care dispun astăzi de toate cele necesare pentru a-și apăra interesele, lucru pe care nimeni n-ar trebui să-I dea uitării.Dacă guvernul S.U.A. își va aduce la îndeplinire intenția și va înfăptui experiențele nucleare la mare altitudine, plănuite de el, își va asuma, implicit, întreaga răspundere pentru agravarea considerabilă a situației internaționale. Măsurile S.U.A. pe linia extinderii pregătirilor- militare asupra spațiului periterestru vor impune Uniunii Sovietice obligația de a lua în aceste condiții măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității sale, a securității țărilor socialiste și a tuturor țărilor iubitoare de pace. Numai liderii lipsiți de clarviziune pot spera că în urma efectuării experiențelor nucleare la mare altitudine Statele Unite ale Americii vor dobîndi anumite avantaje militare. U.R.S.S. va avea grijă ca nu se întîmple.Uniunea Sovietică s-a . cu hotărîre în trecut și continuă să se pronunțe împotriva intensificării cursei înarmărilor nucleare. Expri- mînd interesele poporului sovietic, guvernul U.RS.S. năzuiește neabătut la întărirea păcii, la rezolvarea cît mai grabnică a problemei dezarmării generale și totale, la dezvoltarea pe toate căile a colaborării internaționale. De aceea el adresează guvernului S.U.A. chemarea de a-și pleca urechea la cererile legitime ale popoarelor și de a renunța în interesul întregii omeniri la efectuarea experiențelor nucleare la mare altitudine, pășind pe calea unei înțelegeri cu privire la interzicerea pentru totdeauna a tuturor experiențelor cu arma nucleară.
(Subtitlurile aparțin redacției).

Guvernul aceasta săpronunțat

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 4 iunie, Statele Unite au proiectat să lanseze, cu ajutorul unei rachete, o încărcătură nucleară și să efectueze explozia ei la mare altitudine, deasupra insulei Johnston din Oceanul Pacific. După cum anunță agențiile americane de presă, Comisia pentru energia atomică a S.U.A. a anunțat că, la cîteva minute de la lansarea

rachetei, un ofițer al serviciului de securitate a fost nevoit să distrugă de pe sol racheta, datorită unor defecțiuni în sistemul de dirijare. Rămășițele rachetei au căzut în ocean. Explozia nucleară nu a avut loc. A- eeastă explozie nucleară a fost amî- nată în repetate rînduri. Numai în cursul zilei de 4 iunie, explozia a fost amînată de patru ori.

GENEVA 4 (Agerpres). — La 4 iunie a avut loc cea de-a 48-a ședință plenară a Comitetului celor 18 pentru dezarmare. Ședința a fost prezidată de delegatul Angliei.Primul a luat cuvîntul V. A. Zorin, reprezentantul U.R.S.S., care a dat citire declarației guvernului sovietic cu privire la exploziile nucleare americane la mare înălțime și a cerut ca această declarație să
----------o®o-----------

O noua scădere a cursului acțiunilor 
la bursa din New York

fie difuzată ca document al Comitetului celor 18 pentru dezarmare.O mare parte din ședința din 4 iunie a fost consacrată însă discutării măsurilor în vederea dezarmării generale și totale și, inclusiv, discutării proiectului de lucru al primului capitol din tratatul cu privire la dezarmarea generală și totală, supus examinării comitetului. La discuții au luat parte reprezentanții Poloniei, Angliei, Bulgariei, S.U.A. și U.R.S.S.

NEW Ï ORK 4 (Agerpres). — Agențiile occidentale de presă anunță că la 4 iunie, la bursa din New York, s-a înregistrat o nouă scădere a cursului acțiunilor. Potrivit relatărilor agenției United Press International, în primele două ore de la deschiderea bursei, indicele Dow-Jones a arătat o scădere de 8,95 puncte. Cele mai mari pierderi au suferii acțiunile societăților Du Pont, General Electric, International Business

Machines, Polaroid, American Tobacco, General Foods. După cum transmite agenția, noua scădere a lovit în special acțiunile societăților producătoare de automobile, benzină, chimicale, oțel, precum și căile ferate. „Acțiunile societăților producătoare de avioane, materiale de construcții, precum și acelora de cosmetice — adaugă agenția — se află de asemenea sub presiune“.
o® o----------

Franco fluierat pe străzile MadriduluiMADRID 4 (Agerpres). — Franco a fost fluierat pe străzile Madridului de grupuri de spanioli, relatează corespondentul agenției Reuter, care subliniază atmosfera de răceală și încordare care a domnit în capitala Spaniei la 3 iunie. în această zi, autoritățile franchiste au încercat să creeze o diversiune cu aspect sărbătoresc, organizînd o paradă militară, pentru a risipi încordarea care caracterizează viața publică în Spania, în urma valului de greve și ac-
------ooo-----  ---------

Evenimentele 
din VenezuelaCARACAS 4 (Agerpres). — După trei zile de lupte violente, în cursul cărora forțele guvernamentale au suferit pierderi grele, guvernul Ve- nezuelei a anunțat la 4 iunie că răscoala trupelor de infanterie marină din Puerto Cabello îndreptată împotriva regimului antipopular al președintelui Betancourt a fost reprimată. Cu toate acestea, potrivit relatărilor agențiilor occidentale de presă, numeroși civili care s-au alăturat insurgenților continuă să tragă de la ferestrele clădirilor publice și locuințelor asupra soldaților lui Betancourt, în timp ce o parte a răsculaților a reușit să părăsească orașul și se îndreaptă spre munții din sudul țării.După cum rezultă din relatările agențiilor de presă, guvernul a trimis împotriva insurgenților peste 3 000 de soldați, sprijiniți de tancuri, bombardiere și nave de război. Potrivit unor aprecieri preliminare, pierderile trupelor guvernamentale s-au ridicat la peste 130 de morți și 400 de răniți.

*•«

țiuni revendicative din ultimele săp- tămîni. Pretextul ales de Franco l-a constituit aniversarea încetării luptelor în războiul civil spaniol. Parada, relatează însă corespondenții agențiilor de presă, a fost primită în tăcere de populația Madridului. Materialul de război folosit de trupele franchiste a ilustrat sistemul de a- lianțe care îl mențin pe Franco : „Trupele terestre care defilau—scrie corespondentul lui United Press International — purtau arme de fabricație americană. Deasupra capetelor lor zburau avioane cu reacție americane, care deschideau drumul aparatelor militare de fabricație germană de tip ’ „Messerschmidt” „Heinkel”...”,
ÎNTÎLNIRE ÎNTRE N, S. HRUȘCIOV

...Dintre faldurile draperiilor 
zîmbește chipul lui Caragiale. 
Zîmbește de pe o scenă moscovi
tă publicului alcătuit din oameni 
sovietici. S-au adunat în această 
seară în marea sală de festivități 
a Casei centrale a literaților din 
Moscova reprezentanți de seamă 
ai literaturii și artei ca să aducă
— așa cum s-a exprimat în cu- 
vîntarea sa dramaturgul A. Sa- 
lînski — un cald 
lui romîn care a 
dat lumii un a- 
semenea geniu.

La adunarea 
comemorativă în
chinată împlini
rii a 50 de ani 
lui I. L.
parte numeroși oameni ai mun
cii, studenți, oameni de 
și cultură. Au fost de față E. I. 
Afanasenko, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele 
Consiliului de conducere al Aso
ciației de prietenie sovieto-romî- 
ne, precum și membrii delegației 
A.R.L.U.S., care se află în Uniu
nea Sovietică.

In sală se aflau membri ai cor
pului diplomatic.

Caragiale este un prieten vechi 
și drag al oamenilor sovietici. 
S-au împrietenit cu el încă în 
urmă cu ani, cînd sub reflectoa
rele Teatrului de satiră din Mos
cova, ale Teatrului de comedie 
din Leningrad și ale altor zece 
teatre din U.R.S.S., 
trahanachii și farfurizii 
vîrlit pentru întîia oară 
dezlănțuit al publicului 
lor.

Pentru mine — ne-a 
noscutul dramaturg sovietic 
Stok, autorul piesei „Piața anco
relor" — Caragiale reprezintă 
unul dintre piscurile universale 
ale geniului satiric. Nouă, oame
nilor sovietici, educați la școala 
unor maeștri ai rîsului biciuitor 
ca Gogol și Saltîkov-Scedrin, arta 
lui Caragiale, forța ei demasca
toare îndreptată împotriva lumii 
banului și a egoismului, ne este 
deosebit de scumpă și apropiată.

Una dintre marile bucurii ale 
carierei mele artistice a fost in
terpretarea rolului lui Farfuridi,
— ne-a declarat artistul poporu
lui V. A. Lepko. Capacitatea lui 
Caragiale de a creiona din cîteva 
trăsături sugestive un tip memo
rabil, nu numai că ne-a stîrnit 
entuziasmul artistic, dar ne-a și

omagiu poporu-

Corespondentă telefonică

de la moartea
Caragiale au luat

artă

cațavencii, și-au azin hazul 
replicile

spus cu- 
I.

ajutat în munca noastră continuă l 
de perfecționare a măiestriei ac- ? 
toricești. >

Publicul care a participat la < 
seara închinată lui Caragiale a j 
ascultat cu atenție atît cuvîntul j 
introductiv, rostit de K. Simonov, ! cît și cuprinzătorul referat ținut 
de dramaturgul A. Salînski. Ca- j
ragiale nu a murit, trăiește prin- ■ 
tre noi în fiecare rînd pe care l-a j 
scris — a spus printre altele I. j 

Salînski înaltele ; 
aprecieri ale a- < 
cestor prețuiți ! 
scriitori sovietici | la adresa clasi- ; 
cului literaturii j 

romîne au fost subliniate cu dese ; 
aplauze. Așa cum a arătat în cu- ; 
vîntul său ambasadorul R. P. Ro
mîne la Moscova, tov. N. Guină, 
seara aceasta s-a transformat în
tr-o nouă și caldă manifestare a 
frățeștii prietenii care leagă po
poarele sovietic și romîn.

Că opera lui Caragiale este ex
trem de răspîndită și cunoscută 
în rîndurile oamenilor sovietici, 
ne-o dovedește această cifră grăi
toare : piesele, schițele, nuvelele 
sale au apărut în Uniunea Sovie
tică într-un tiraj de două sute de 
mii de exemplare, fiind traduse 
în cinci limbi ale popoarelor so
vietice. Cei din sală erau de fapt 
exponenții sutelor de mii de ci
titori și admiratori sovietici ai 
marelui nostru clasic. Faptul că 
opera lui Caragiale le era fami
liară ne-a apărut evident — în 
timpul programului artistic care 
a completat seara — din reacțiile 
lor prompte la toate nuanțele 
umorului caragialesc revărsat din 
belșug atît în filmul „Telegrame", 
cît și în schițele șl fragmentele 
din „O scrisoare pierdută" inter
pretate de artiștii Teatrului de 
satiră din Moscova.

...De pe scena Casei centrale a 
literaților din Moscova a zîmbit 
în seara aceasta, mai viu ca ori- 
cînd, chipul lui Ion Luca Caragia
le, a zîmbit miilor și miilor de 
prieteni pe care arta lui și i-a cu
cerit pe întinsele meleaguri ale ' 
țării constructorilor comunismu
lui.

V. BlRLÄDEANU

;

4 iunie

Șl WALTER ULBRICHTMOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS: La 4 iunie a avut loc la Kremlin o întîlnire între N. S. Hrușciov, prim- secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., care a sosit la Moscova pentru a participa la consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești ale țărilor membre ale C.A.E.R.între N. S. Hrușciov și Walter Ulbricht a avut loc un schimb de păreri care a decurs într-o atmosferă de cordialitate și prietenie frățească.
PRAGA.

lui George 
din Brno

de 4 iunie, în sala Smetana, Festi
valul muzical internațional „Primă
vara la Praga", interpretînd Simfo
nia a 9-a de Beethoven și poemul 
simfonic „Monument pentru Lidice" 
de B. Martiriu. Atît orchestra cît și 
cprul și soliștii Operei din Praga au 
realizat, sub bagheta dirijorului ro
mîn, un concert de înaltă calitate.

DAMASC. In orașul Latakia (Re
publica Arabă Siriană), în sala Cen
trului cultural, sub patronajul gene
ralului Ezzedine Karaman, prefectul 
regiunii, s-a deschis la 2 iunie expo
ziția de fotografii „Romînia azi“. La 
deschiderea expoziției au participat 
generalul Ezzedine Karaman, ofi
cialități locale, ziariști.

Sub conducerea maestru- 
Georgescu, Filarmonica 
a încheiat în seara zilei

Protestul indignat al popoarelor
Glasul savanțîlorB. LOVELL: „O jignire Ia adresa lumii

Bernard Lovell, cunoscutul radio- 
astronom britanic și director al Ob
servatorului „Jodrell Bank", a de
clarat că hotărîrea S.U.A. de a efec
tua experiențe nucleare la mare al
titudine reprezintă „o jignire la a- 
dresa lumii civilizate“. Profesorul

civilizate”
că „americanii 
unilaterale în

în- 
po-

Lovell a declarat 
treprind acțiuni 
fida sfaturilor și părerilor exprimate 
în întreaga lume. Ele dovedesc „un 
total dispreț pentru grava problemă 
morală pe care o ridică“.„Considerente dubioase”

națiuni, să poată
tarea de către S.U.A. a încărcăturii nucleare în spațiul cosmic se spune: „Păturile extra-atmosferice nu sînt un domeniu unde persoane particulare, sau chiar

în mesajul adresat președintelui Kennedy de un grup de oameni de știință americani, între care Albert Szent-Györgyi, laureat al Premiului Nobel, legătură cu experimen-

Demonstrație la Frankfurl pe Main (R. F. Germană) împotriva ex
periențelor cu arma nucleară ale S.U.A.

efectua experiențe distrugătoare. Autocertiflcatele date de către sa- vanții din S.U.A. asupra acestor experiențe spațiale nu reprezintă o garanție a necesității experiențelor".*
„Oamenii de știință din toate ță

rile sînt foarte indignați de faptul 
că o mină de oameni de știință a- 
mericani, minați de considerente 
militare dubioase se cred în drept 
să reducă la zero activitatea colegi
lor lor“, scrie săptămînalul englez „ECONOMIST" în legătură cu experiențele nucleare americane la mari altitudini, care dăunează cercetării spațiului cosmic. *LONDRA 4 (Agerpres). — Sydney Silverman, membru al parlamentului din partea partidului laburist, a cerut ca experiențele nucleare la mari altitudini să fie interzise în cadrul unui acord limitat care nu necesită nici un fel de control.*RANGOON 4 (Agerpres). — Consiliul pentru dezarmare din Birma- nia a adresat președintelui Kennedy o scrisoare în care îi cere să pună capăt imediat experiențelor atomice americane în atmosferă.O delegație a Consiliului a înmî- nat o scrisoare de protest ambasadorului S.U.A. la Rangoon, John Scott, pentru a fi remisă președintelui Kennedy.Consiliul protestează, de asemenea, și împotriva înarmării cu- arme atomice a trupelor americane debarcate în Tailanda.

★TOKIO 4 (Agerpres). — Agenția United Press International relatează că un grup de studenți japonezi, în frunte cu președintele Universității „Sf. Paul“ din Tokio, prof. Masami Matsushita, au remis Ambasadei S.U.A. o petiție cerînd autorităților americane să anuleze seria de experiențe nucleare la mare altitudine.

BRUXELLES. La 3 iunie în Bel
gia a avut loc tradiționala sărbă
toare anuală a ziarului „Drapeau 
Rouge”, organul P. C. din Belgia, 
la care au participat mii de oameni 
ai muncii belgieni.

Prietenii și cititorii ziarului s-au 
întrunit pe stadionul din orașul 
Wavre. J. Blume și Raymond de 
Smet, fruntași de vază 
Belgia, au rostit scurte

La această sărbătoare

ai P. C. din 
cuvîntări.
au luat par-

te numeroși invitați din străinătate 
— reprezentanți ai ziarelor frățești 
din țările socialiste și capitaliste.

ANKARA. Cemal Gürsel, președintele Turciei, a însărcinat din nou cu formarea guvernului pe Ismet Inönü, președintele Partidului popular-republican, care a demisionat Ia 31 mai. Inönü a acceptat misiunea.
BRUXELLES. Potrivit datelor o- ficiale, în Belgia s-au înregistrat 40 370 șomeri totali și 20 829 de șomeri parțiali.
LONDRA. La 4 iunie, 4 000 de textiliști din 19 orașe din comitatul Lancashire au organizat în centrul Londrei o demonstrație de protest împotriva înrăutățirii condițiilor de muncă și a șomajului crescînd. Purtînd pancarte, demonstranții au parcurs mai multe artere ale Londrei îndreptîndu-se spre Hyde-Park.
TEL AVIV. In darea de seamă a 

Băncii de stat din Izrael, dată re
cent publicității, se arată că în 1961 
deficitul balanței comerciale a fost 
cel mai însemnat din istoria Izraelu- 
lui, atingînd 402 milioane de dolari, 
ceea ce reprezintă o creștere cu 68 
milioane de dolari față de deficitul 
anului precedent.

o® o-

Zilele trecute, muncitorii de la întreprinderile de gaz și electricitate 
din Franța au declarat o grevă de 12 ore. In fotografie : o manifestație 
a muncitorilor greviști la Lyon.
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Riposta dată elementelor fasciste 
intr-un cartier muncitoresc din ParisPARIS 4 (Agerpres). — Provocatorii fasciști din Franța continuă să-și facă de cap. în cartierul muncitoresc Saint-Denis din Paris călăii fasciști au deschis focul asupra clădirii unei organizații locale a P.C. Francez și a sediului ziarului „Saint- Denis Républicain".Democrații francezi care știu din experiență că în lupta împotriva fascismului trebuie să se bazeze numai pe propriile lor forțe, nu lasă fără răspuns provocările fasciste. Purtînd pancarte pe care era scris „Lichidați-i pe Salan și Jouhaud !", „O.A.S. — bandă de criminali !”, „Unitatea antifasciștilor !“, 2 000 de democrați din Saint Denis au de-

monstrat pe străzi împotriva crimelor comise de fasciști.Numeroase comitete antifasciste ai cerut să fie arestați și aspru pedepsiți criminalii fasciști, căpeteniile și , complicii lor, au cerut să se facă e- purări în armată, poliție și în aparatul de stat, să fie respectate cu strictețe acordurile de la Evian.
★PARIS 4 (Agerpres). — Curtea supremă a Franței, întrunită Iun. după-amiază, a respins apelul prezentat de avocații apărării în numele fostului general Edmond Jouhaud, care a fost condamnat lr> moarte pentru activitatea sa de con ducător al organizației teroriste O.A.S.
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