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Sanatoriu de reumatologie
CONSTANȚA (coresp. „Șcînteii"). — 

La Eforie sud, pe malul lacului Techir- 
ghiol, a fost ' reamenajat și dat in fo
losință un sanatoriu de reumatologie 
pentru copii, avînd o capacitate de 
locuri. Sanatoriul este înzestrat' cu 
paratură modernă de. consultații și 
tament,

și leuștean și 
nat gulii și 
toamnă.
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Lucrări de sezon

Secție

ORADEA
noilor

u'

la G.A.C. Șe- 
deoarece or- 
graficul de 

pregătirile în 
care va fi li-

n o u à

petreacă cît mai bine. 
In cele trei zile cît du
rează excursia, ei vor 
trece prin Porțile de 
Fier, prin defileul de la 
Cazane, vor face o vi
zită Pe insula Ada 
Kaleh și la Turnu Se-

pendate piesele de vopsit. Cu ajutorul 
conveierului, piesele Lrec pe la locurile 
unde li se aplică succesiv operațiile 
necesare (chituire, prevopsire) apoi prin 
camera de pulverizare prevăzută cu 
aspirație puternică și hidrofiltru și, în 
sfîrșit, prin tunelul de uscare cu raze 
infraroșii. în urma modernizării vopsi
rii, în uzină se, asigură o. calitate supe
rioară a pieselor vopsite, iar producti
vitatea muncii la această operație crește 
cu 20 la sută. Economiile ce se reali
zează anual se ridică la 250 000 lei.

(Coresp. „Scîn- 
teii“). — Dumini
că locatarii 
Decebal, ca și cei

CLUJ (coresp. „Șcînteii“). — Vop
sirea pieselor și a subansamblelor mici 
se face la uzinele „Unirea” din Cluj în 
condiții optime, pe bandă, într-o vopsi- 
torie modernă, intrată nu de mult în 
funcțiune. Secția a fost concepută, pro
iectată și realizată în întregime în 
uzină. La realizarea utilajului vopsito- 
riei s-au utilizat o serie de soluții noi. 
Conveierul suspendat în formă de C 
este alcătuit din două căi suprapuse : 
de suspensie a lanțului transportor și de 
rulare a cărucioarelor pe care sînt sus-

gSSn)rgan al Comitetului Central al P.M.R
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Construcții de locuințe în finisaj
Constructorii din Capitală lucrează de zoi la fini

sarea unui mare număr de blocuri însumînd peste 
1 500 apartamente, care urmează a îi date în folo
sință în luna mai și în prima jumătate a lunii iunie. 
Printre construcțiile aflate în stadiu avansat se află : 
blocul nr. 11 de 160 apartamente, din b-dul „1 Mai", 
blocul nr. 12 din șos. Giurgiului—Toporași, caic are 
145 apartamente și blocul nr. 35 din b-dul Muncii, 
cu 96 apartamente. în cartierul Balta Albă se fini
sează blocul nr. 20, care are 120 apartamente. 
(De la I. Vreju, corespondent voluntar).

Sesiune tehnico-științifică

In grădinile gospodăriilor 
colective

„Premieră" 
la Poiana 
narciselor

,,Decada cadourilor“

în grădina de legume a 
gospodăriei colective din 
Teiuș, regiunea Hunedoa
ra, colectiviștii lucrează 
de zor la plantarea legu
melor timpurii. Pînă a- 
cum ei au plantat 3 000 
de fire de ardei grași, 
0,15 ha cu roșii și au 
terminat de plantat în
treaga suprafață planifi
cată pentru varză de 
vară. Pentru a obține o pro
ducție sporită de roșii 
brigada legumicolă a mai 
pregătit 2 ha teren, 
mind ca în curînd și 
această 
ceapă plantarea

mitru Lazăr — a terminat 
de mult însămînțatul le
gumelor timpurii — roșii, 
ardei, varză. în prezent, 
colectiviștii lucrează la în
treținerea culturilor.

S-au prășit răsadurile 
de roșii, ardei și varză, 
s-au înlocuit cele neprin- 
se. De asemenea, s-a ter
minat plivitul straturilor 
însămînțate cu pătrunjel 
si leuștean și s-au semă- 

ridichi de

ur- 
Pe 

suprafață să în- 
i roșiilor 

repicate, care sînt deja în
florite.

★
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din Rîmniç, regiunea Do- 
brogea, au mărit suprafa
ța grădinii de legume cu 
încă 9 ha. Brigada legumi
colă — condusă de Du-

Șelim- 
băr, raionul Sibiu, acorda 
o deosebită atenție lucră
rilor de întreținere a cul
turilor. Ei au terminat 
de prășit 5 ha cultivate 
cu cartofi timpurii, au 
prășit pentru a doua oară 
un hectar cu ceapă din 
arpagic și au plivit, tot 
a doua oară, ceapa de ră
sad.

FĂGĂRAȘ (co- 
resp. „Șcînteii”). 
— In apropierea 
Făgărașului se află 
bine cunoscuta Po
iană a narciselor, 
monument al na
turii de o rară fru
musețe. La jumă
tatea lunii mai în
cep să înflorească 
aici pe zeci și zeci 
de hectare înmires
matele flori albe. 
Duminică, încă din 
primele ore 
mineții se 
tau spre 
numeroși 
veni.
O.N.T. din 
organizat 
speciale la 
narciselor,
au participat . zeci 
de mii de persoane.

pentru copii
De la 21 mai la 1 iunie, în Capi

tală se organizează „Decada cadouri
lor” pentru copii. Cu această ocazie, 
organizațiile comerciale locale vor a- 
menaja o serie de expoziții cu vînzare 
în diferite magazine : „Lumea co
piilor” (Lipscani nr. 69), „Scufița ro
șie” (șoseaua Mihai Bravu nr. 2), „Doi 
iepurași” (Lipscani nr. 22), „Așchi- 
uță” (Griviței nr. 352), „Motanul în
călțat” (Calea Victoriei nr. 23) etc. 
în cadrul acestor expoziții vor fi puse 
în vînzare modele noi de încălțămin
te, tricotaje, confecții de tot felul, ar
ticole de plajă, jucării mecanizate, ju
cării din mase .plastice și cauciuc, 
unelte de grădină pentru cei mici, tro
tinete, triciclete, cărucioare și altele.

La exploatarea minieră Ghelar, re
giunea Hunedoara, s-au desfășurat 
sîmbăfă și duminică lucrările unei se
siuni teh n ico-șt i i nț if i ce, la care au 
participat ingineri, tehnicieni și mi
neri fruntași de la exploatările apar- 
finînd Trustului minier Deva. Partici- 
panții au vizitat principalele locuri 
de exfracfie în subteran la mina cen
trală, unde se aplică metodele de ex
ploatare a zăcămintelor în subefaje 
și prin înmagazinare. Acolo unde se 
folosesc asemenea metode, se rea
lizează un randament mediu pe 
post de aproape 12 tone mine
reu, față de 3 tone cît se ob
ținea înainte de aplicarea acestui 
procedeu. Discuțiile purtate cu mine
rii, la locurile de muncă, cît și refera
tele prezentate : „Metodele avansate 
de muncă aplicate la Ghelar și posi
bilitățile de extindere a lor” și „Fo
losirea rațională a energiei pneumati
ce în subteran” au constituit pentru 
ce! prezenți un bogat schimb de ex
periență.

BAIA MARE (coresp.
— în regiunea Maramureș s-a dat re
cent în funcțiune o nouă linie de 
înaltă tensiune de 15 kV pe distanța 
Saiu Mare-Halmeu. Prin darea în ex
ploatare a acestei linii se creează po
sibilitatea racordării la sistemul ener
getic național a 30 de localități din 
raionul Satu Mare— localități ce vor 
fi electrificate pînă la sfîrșitul 
lui 1963.

în aceste zile, în grădinile de 
legume sînt de făcut numeroase 
lucrări : terminarea plantărilor, 
întreținerea culturilor, recoltarea 
și valorificarea producției. Acestea 
impun o bună organizare a muncii 
atit din partea unităților producă
toare cît și a celor contractante 
care preiau și valorifică marfa. 
După datele comunicate de Con

siliul Superior al Agriculturii s-au semănat și plantat 
cu legume mari suprafețe de teren, cele mai bune 
rezultate obținîndu-se în regiunile București, Banat, 
Suceava etc. Cu toate că timpul este foarte înaintat, 
în unele regiuni au mai rămas de plantat cu roșii, 
ardei, vinete și alte culturi, suprafețe întinse. în re
giunea Crișana a întîrziat mult plantarea răsadurilor 
în cimp. Această lucrare a rămas în urmă și în re
giunile Bacău, Cluj, Brașov, Hunedoara etc. Este ne
cesar ca în zilele care urmează să se treacă la plan
tarea în cîmp a tuturor răsadurilor care au fost 
produse pentru a se realiza în întregime planul la 
cultura legumelor.

Obținerea unor producții mari este condiționată în 
mare măsură de executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a lucrărilor de îngrijire a culturilor. La 
legume, mai mult ca la alte plante trebuie să se acor
de cea mai mare atenție prășitului, plivirii buruienilor 
și executării irigatului ori de cîte ori este nevoie. în 
cele mai multe gospodării colective și de stat 
aceste lucrări se fac la timp, acordîndu-se totodată 
o deosebită atenție calității. în gospodăriile colective 
din raionul Arad, roșiile timpurii au fost prășite și 
arăcite și ca urmare fructele sînt
asemănătoare au fost obținute și în alte locuri. Mai 
pot fi întîlnite însă grădini de legume unde 
după plantarea răsadurilor în cîmp nu s-a mai dat 
atenția cuvenită executării lucrărilor de între
ținere. Este necesar ca in aceste zile, consiliile agri
cole locale să îndrume gospodăriile colective și 
de stat să termine plantarea legumelor în cîmp și 
să treacă neîntîrziat la executarea lucrărilor de îngri
jire. De asemenea, utilajul de irigat să fie pus în 
tregime în stare de funcționare, astfel ca udatul 
gumelor să se poată face la timp.

O mare atenție trebuie acordată recoltării și 
lorificării legumelor. Gospodăriile colective și de stat 
au și livrat mari cantități de spanac, salată, ceapă 
verde, castraveți, ridichi și alte produse. în curînd 
va începe și recoltarea cartofilor timpurii. în unele 
locuri organele contractante nu se preocupă însă cu 
grijă de preluarea și valorificarea producției de le
gume, nu se respectă graficul de recoltare și livrare. 
Zilele trecute, de pe piața orașului Sibiu lipseau 
unele verdețuri. Dar, în același timp, 
limbăr legumele stăteau nerecoltate, 
ganele cooperației nu au dat încă 
livrare. în regiunea Banat au întîrziat 
vederea preluării producției legumelor 
vrată în săptămînile următoare. Asemenea deficiențe 
trebuie remediate în timpul cel mai scurt.

Organele de partid și comitetele executive ale sfa
turilor populare, consiliile agricole sînt chemate să 
îndrume gospodăriile colective și de stat pentru a 
face la timp și de bună calitate lucrările în grădi
nile de legume. Este necesar să se acorde atenția cu
venită recoltării și valorificării în cele mai bune con
diții a legumelor, conform graficelor întocmite.

Pe piețele
PLOIEȘTI (coresp. 

„Șcînteii“).— Piețele din 
orașul Ploiești și din alte 
localități ale regiunii au 
fost aprovizionate cu can
tități sporite de legume 
proaspete. Numai unități
le de desfacere ale între
prinderii „Aprozar“, de 
pildă, au desfăcut în pri
măvara aceasta 36 tone 
céapa verde, 2 600 kg ro
șii, 2 000 kg castraveți și 
aproape 150 tone de sala
tă, ridichi, verdeață, ustu
roi verde, spanac și altele.

orașelor
Cele mai mari cantități 
au fost primite pe bază 
de contract de la gospo
dăriile colective din Nego- 
iești, Rîfov, Corlătești, 
Simileasca, Vernești, care 
au cultivat suprafețe mari 
cu legume.

Cantități însemnate de 
legume au produs, și gos
podăriile agricole de stat 
care au livrat pînă acum 
5 tone roșii, 7 tone castra
veți de seră și peste 60 
tone zarzavaturi verzi.

, y• ....... - z ,

Expoziție
In holul Casei de cultură a sindi

catelor din lași s-a deschis duminică 
o expozifie cu tema „Aspecte din 
viafa muncitorilor noștri din trecut și 
de azi”. Expoziția, organizată de Mu
zeul de artă plastică din localitate, 
cuprinde aproape 40 reproduceri 
după gravuri de artiști contemporani.

La gospodăria colectivă Macea-Arad legumele sini - protejate cu polietilenă.

„Sărbătoarea primăverii
PITEȘTI (coresp. „Scîn- 

teii”). — A devenit o tra
diție ca formațiile artisti
ce de amatori de pe cu
prinsul regiunii Argeș să 
se întreacă în fiecare pri
măvară, prezentînd fru
musețea cînlecului, dan
sului și portului popular 
de pe meleagurile arge- 
șene. Întrecerea este de
numită ,,Sărbătoarea pri
măverii". Cei mai va
loroși artiști amatori, cali
ficați în fazele inter-co- 
munale, își dispută întîie- 
tatea la centrul de re
giune.

Sule de artiști amatori, 
imbrăcafi în frumoase cos
tume nationale, după ce 
au defilat pe străzile ora
șului, și-au dat întîlnire 
pe scenele din parc, unde 
au prezentat programe in
teresante.

De un frumos succes 
s-au bucurat brigăzile de 
agitafie din comunele Fur- 
duești, Albești și Pot
coava, corurile din Dom
nești, Gliganu, Scorni- 
cești și Leordeni, echipele 
de dansatori din Stoică- 
nești și Berevoești etc.

Mozaicul din Piața unirii — Iași.

blocuri din cartierul 
care locuiesc în blocurile de pe bule? 
vardul Republicii nr. 51—53 au parti
cipat la lucrările gospodărești de înfru
musețare a cartierelor, de amenajare a 
spațiului verde din fața locuințelor. 
Sule de cetățeni și-au adus contribu
ția la amenajarea peluzelor cu flori, la 
curățirea terenurilor de molozul rezul
tat de la noile construcții.

In orașul de pe malul Crișului, bilan
țul activității gospodărești a muncii pa
triotice din acest an este bogat în rea
lizări. Cu sprijinul cetățenilor, în oraș 
s-a terminat amenajarea spațiului verde 
dintre blocurile din Piața 23 August și 
strada General Magheru, s-au amenajat 
peluze noi cu flori pe străzile Dr. Pe
tru Groza, Ioszef Attila, Mihail Emines- 
cu, Karl Marx, Calea Republicii și al
tele. In oraș au mai fost amenajate nu
meroase parcuri și scuaruri în diferite 
alte cartiere. Pe șantierele de construcții 
ale noilor școli din oraș'cetățenii au 
prestat peste 4 000 
triotică.

De peste 20 de ore, 
moderna motonavă 
„Carpați" poartă pe 
apele Dunării grupul de 
excursioniști, dornici să 
cunoască minunatele 
priveliști care ne încon
joară. După cîteva ezi
tări, vremea s-a hotărît 
să devină frumoasă și 
nimeni nu se mai în
dură să rămînă în ca
bine. Au rămas în urmă 
Calafatul și Vidinul. 
Tăind oglinda apei, 
motonava se îndreaptă 
spre Turnu-Severin. 
Ziua de duminică e pe 
sfîrșite. Vocea ghidului 
O.N.T. anunță prin sta
ția de radioamplificare 
localitățile pe lingă 
care trecem. Odată cu 
sosirea serii, excursio
niștii participă la dans. 
Programul e astfel 
cătuit incit

ste 1 000 km pe ca
lea apelor, excursioni
știi vor duce cu ei im
presii de neuitat. „Totul 
este minunat. Ce să 
admiri mai întîi ? Fru
musețile naturale sau 
cele făurite de harnicii 
constructori ai socialis
mului", ne spune tînărul 
muncitor Constantin Fo. 
mete din Sibiu. La care 
colegul său de drum, 
mecanicul de locomoti
vă Ion Pajnpu, adaugă : 
„Ne vom aminti mult 
timp de excursia acea
sta. Ea îți incintă ochiul 
și inima".

Și n-a trecut decît o 
singură zi. Iar cele mai 
frumoase priveliști le 
străbatem la ora cină 
dumneavoastră citiți a- 
ceste rînduri.

de oro muncă pa-

Radiogramă de pe 
bordul motonavei 

„Carpați"
(Coresp. „Scîn- 

teii“).— Numeroși 
' muncitori, ingi

neri și tehnicieni de la fabrica de mo
bilă din Iași au lucrat duminică la în
frumusețarea locurilor din jurul fabricii. 
Ei au depus o muncă însuflețită, 
la extinderea spațiilor verzi, care 
însumează circa, 1,5 ha, amenajînd 
noi ronduri cu flori, și, în fața sec
ției de mobilă curbată. De aseme
nea, au pregătit terenul pentru vii
toarea seră de flori a fabricii.

In cursid zilei de ieri alți numeroși 
cetățeni din noile cartiere ale orașului 
au participat la muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea blocului în care locuiesc, 
a cartierului lor.

IAȘIși combinatele cu
• profil asemănă-
7 tor, în scopul evi

tării paralelisme
lor în munca de 
cercetare, ar spori 

mult randamentul cercetărilor ști
ințifice nemijlocit legate de proce
sul de producție. Socotesc că este 
timpul ca Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei să desfășoare o 
mai amplă coordonare a acestei ac
tivități. Foarte eficace ar fi, cred, 
continuarea specializării muncii de 
cercetare pe profile. Această ac
țiune a fost sprijinită și pînă acum 
de minister, nouă revenindu-ne 
problemele de cercetare din dome
niul insecto-fungicidelor — dar pro
filarea aceasta ar trebui extinsă și 
mai hotărît.

O altă chestiune de actualitate 
este, după părerea mea, comparti
mentarea problemelor de cercetare 
la diferite nivele. Planurile de mun
că ale Academiei R. P. Romîne, pla
nul departamental și uzinal trebuie 
să țină seama de complexitatea 
problemelor și de perspectivele 
aplicare a soluțiilor elaborate, 
•separe problemele de durată 
cele operative. Este normal 

sarcini ’ problemele de perspectivă
fie atribuite Academici și institu
telor de cercetare, după cum cele 
operative ar trebui să facă tot mai 
mult obiectul cercetărilor uzinale.

în încheiere, iată cîteva din preo
cupările noastre actuale în munca 
de cercetafe. în viitorul apropiat 
vom dezvolta cercetările în legătu
ră cu produsele chimice pentru 
combaterea dăunătorilor în agricul
tură, a produselor cloroșodice, în 
domeniul electrochimiei și coroziu
nii, precum și cercetările în legătură 
cu masele plastice.

Colectivul nostru este hotărît să 
introducă larg în producție tehni
ca nouă, realizările științei contem
porane, să sporească productivitatea 
muncii, să ridice continuu calitatea 
produselor. Activitatea științifică 
desfășurată pînă acum constituie 
un început pe baza căruia întreg 
colectivul nostru va desfășura în 
viitor o activitate și mai rodnică.

COSTACHE SAVA 
director general al Combinatului 

chimic — Borzești

In strînsa legătură eu cerințele practicii
Introducerea pe 

scară largă a teh
nicii noi în în
treprinderile noa
stre industriale 
este sțrîns legată
de activitatea de cercetare științifi
că. Ca și în alte unități industriale, 
in Combinatul chimic-Borzești o 
serie de probleme importante de 
producție au fost rezolvate pe baza 
unor ample studii prealabile. în fe
lul acesta a fost îmbunătățită ca
litatea produselor și s-au realizat în 
bune condiții sortimente noi, 
productivitatea 
simțitor. Vreau 
capul locului că 
care combinatul 
recent, pentru a 
cutiv, steagul roșu de colectiv frun
taș pe ramură în întrecerea so
cialistă pe țară se datorește în 
bună măsură și muncii de cerce
tare științifică desfășurate în în
treprindere.

în industria chimică activitatea 
de cercetare este ceea ce în uzinele 
metalurgice se numește „muncă de 
concepție“. Ea a început în combi
natul nostru odată cu punerea în 
funcțiune a principalelor instalații. 
La început, în acest domeniu acti
va în cadrul unui laborator un grup 
restrîns de ingineri și tehnicieni. 
Pe măsură ce au fost date in func
țiune noi secții, sfera de activitate 
a acestui important compartiment 
s-a extins. în combinat a fost creat 
un laborator modern de cercetări, 
dotat cu aparatura și instalațiile 
necesare pentru desfășurarea unei 
munci intense de cercetare științi
fică strîns legată de cerințele pro
ducției. în prezent au fost antrenați 
în această muncă aproximativ 100 
de specialiști bine pregătiți. Rezul
tatele acestor cercetări au fost fo
losite cu succes în procesul de pro
ducție.

S-au utilizat diferite metode 
de studiu și cercetare, specifice 
condițiilor concrete de lucru. Toa
te însă au avut la bază ideea că 
fiecare chimist, tehnician sau ingi
ner poate fi antrenat, într-o anumită 
formă, în munca de cercetare. în 
acest scop, pe lîngă o mai bună fo
losire a cadrelor tehnice, am creat 
condiții pentru a spori rolul și răs-

iar 
muncii a sporit 
să subliniez din 
rezultatele pentru 
nostru a primit 
doua oară conse-

punderea maistrului în producție, aplicată pe scară industrială, ne va 
Pe această bază am putut elibera, da posibilitatea să realizăm eco- 
treptat o seamă de ingineri din 
schimburi — firește, pe măsură ce 
procesele tehnologice au fost puse 
la punct — locul lor fiind preluat 
de către maiștri. Procedînd astfel 
n-am prejudiciat cu nimic intere
sele producției în secții ; indicii 
tehnico-economici de utilizare a in
stalațiilor n-au scăzut ci, dimpotri
vă, aii continuat să crească.

Se poate spune că această orien
tare a căpătat în combinatul nos
tru un caracter permanent; pe mă
sura punerii la punct a instalațiilor 
noi, cadrele cu pregătire superioară 
primesc sarcini noi, potrivit ca
lificării lor, sînt antrenate activ în 
munca de cercetare. Prin regrupa
rea secțiilor productive în sectoare 
de producție mărite, conduse de un 
număr redus de ingineri, a apărut 
de asemenea posibilitatea de a re
cruta noi cadre de specialiști pen
tru sectorul de cercetare.

Activitatea propriu-zisă de cerce
tare se desfășoară în colective în 
care, în funcție de specificul proble
mei cercetate, sînt atrase o serie de 
cadre din producție. Totodată am 
început să orientăm și pe unii 
maiștri și tehnicieni din cadrul 
combinatului spre aceste preocu
pări, valorificînd astfel mai bine 
experiența lor și pregătindu-i pen
tru munca în instalațiile-pilot. A- 
preciem că prin utilizarea mai ra
țională a cadrelor cu pregătire 
medie, în următorii doi ani numă
rul inginerilor care vor lucra exclu
siv în munca de cercetare se va ri
dica la o treime din corpul tehnic 
al combinatului.

La stabilirea temelor și efectua
rea cercetărilor avem totdeauna în 
vedere efectul lor economic, urmă
rim îmbunătățirea calității produ
selor și reducerea prețului lor de 
cost. Este concludentă în această 
privință munca de cercetare des
fășurată pentru punerea la punct 
a fabricației clorurii de cal
ciu din deșeuri — soluție care.

nomii anuale de circa 8 milioane 
lei. Pentru îmbunătățirea calității 
produselor s-a construit o instala- 
ție-pilot pentru îmbogățirea detexa- 
nului — insecticid activ — instala
ție în care se vor produce în acest 
an circa 700 de tone de detexan de 
cea mai bună calitate. într-o altă 
instalație-jțilot s-a perfecționat și 
s-a definitivat procesul tehnologic 
de purificare și îmbogățire a sodei 
caustice, lărgindu-se gama de 
utilizare a acestui produs la fabri
carea celofibrei, a viscozei, a fi
relor cord etc.

în următorii ani combinatul nos
tru își va spori simțitor producția 
de substanțe chimice necesare1 
combaterii dăunătorilor agricultu
rii ; vor intra în funcțiune noi in
stalații perfecționate, noi secții de 
producție. Aceasta va pune în fața 
cercetătorilor din instituțiile de 
specialitate cît și a celor din cadrul 
combinatului o serie de 
noi. în legătură cu dezvoltarea 
în perspectivă a muncii de cerceta
re în domeniul nostru de speciali
tate, in unitățile cu specificul nostru 
se ridică unele probleme pe 
care trebuie să le avem de pe a- 
cum în vedere și care se cer re
zolvate corespunzător. Așa cum 
am arătat, ne-am străduit și 
pînă acum să asigurăm cu mijloa
ce proprii cadrele calificate necesa
re cercetării și vom continua a- 
ceastă acțiune. Ar fi însă indicat ca 
viitorii noștri specialiști să fie for
mați încă din perioada studiilor u- 
niversitare cît mai aproape de prac
tica și nevoile industriei chimice, 
în felul acesta s-ar reduce la mi
nimum perioada de „aclimatizare” 
a tinerilor absolvenți, îneît la scurt 
timp după ce au părăsit băncile fa
cultății ei să dea un randament op
tim în rezolvarea problemelor pro
ducției.

Dezvoltarea laboratoarelor și a 
bazelor de cercetări uzinale, pre
cum și a colaborării dintre uzinele

al-

verin. în ziua a treia 
va avea loc și un con
curs „Cine știe cîști- 
gă". Tema? „De la 
Giurgiu la Svinița". La 
ora cină transmitem, 
excursioniștii se află în 
saloanele motonavei. 
Programul este presărat 
cu numeroase momente 
distractive și surprize. 
După străbaterea a pe-turiștii V. T1NCU

Motonava „Carpați“
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Concert Jean Pani Kreder
Gheorghe Halmoș la Radioteleviziune

tensiunea

Gheorghe

Institutul Pedagogic din Baia Mare. (Folo : A. Cdrtojdii)

PBIMII PAȘI ZV CaiCffAHU șnwiimi
încă din anii facultății, îndrumați de profesorii lor, studenții fac primii 

pași in munca de cercetare științifică. Această activitate se desfășoară în 
cadrul cercurilor științifice studențești. In instituțiile noastre de îiwățămînt 
superior sînt constituite peste 720 cercuri științifice, cuprinzând peste 13 000 
de tineri. De curînd, in principalele centre universitare din țară s-au desfă
șurat lucrările celui de-al IlI-lea Seminar național științific studențesc — 
prilej de trecere în revistă a succeselor obținute de tineretul universitar în 
îmbinarea studiului teoretic cu rezolvarea unor probleme concrete ridicate 
de practică. Un redactor al ziarului nostru s-a adresat tovarășului prof. in g. 
C. DINCULESCU, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne. rec
torul Institutului politehnic din București, cu rugămintea de a prezenta 
Cititorilor cîteva aspecte mai importante de la lucrările acestui seminar.

Care este scopul organizării se- 
mlnariilor științific© studențești și 
cum se desfășoară lucrările lor?

Seminaiiile științific© studențești 
— organizate de Ministerul învăță- 
mîntului și Uniunea Asociațiilor Stu
denților — au un 
viața universitară, 
menire este de 
ea de cercetare 
nerilor prin selecționarea și prezen
tarea celor mai valoroase luorări. 
După cum se știe» cercetarea științi
fică contribuie la îmbunătățirea pre
gătirii viitorilor specialiști, la îmbo
gățirea orizontului lor de cunoștințe, 
la educarea studenților în spiritul 
dragostei de muncă, al pasiunii 
pentru studiu, pentru rezolvarea 
unor probleme puse de practică.

De la primul seminar și pînă acum 
activitatea științifică a studenților 
6-a dezvoltat considerabil, numărul 
cercurilor crescînd de aproape 5 
ori. Lucrările seminariilor naționale 
științifice studențești se desfășoară 
pe centre universitare și pe secții 
de specialitate. Recentul seminar a 
avut loc la București, Timișoara și 
Iași și s-a bucurat de o largă par
ticipate — circa 800 de studenți.

Ce sludiî și lucrări mai valo
roase du fost expuse la seminarul 
de la București, la care ați partici
pat, șl ce contribuții s-au adus la 
rezolvarea unor probleme ridicate 
de producție ?

La București seminarul a lost con
sacrat contribuției cercurilor științi
fice studențești la rezolvarea unor 
probleme practice de electrotehnică, 
energetică și electronică, probleme 
privitoare la introducerea tehnici] 
modeme în industrie. Pentru a vă 
da o imagine a tematicii de ansam
blu a seminarului național, mențio
nez că în cele două secții ale 
seminarului de la Timișoara au 
fost prezentate lucrări ale 
deniilor în legătură cu probleme 
tehnico-științifice și economice ale 
industriei constructoare de mașini 
și aparate, ale mecanizării, electrifi
cării și chimizării agriculturii ; iar la 
Iași — în domeniul industriei bunu
rilor de consum. La seminarul din 
Capitală au fost prezentate 38 de

rol Important în 
Principala lor 

a stimula mun- 
ștlințifica a ii-

stu-

luciăn întocmite de studenți frun
tași la învățătură de la institutele 
politehnice din București, Timișoara, 
Petroșeni, Iași, Brașov și Galați. 
Acestea au fost pregătite și discu
tate inițial în cercurile științifice 
studențești și, după ce au fost apro
bate de către îndrumătorii științi
fici, au fost incluse în programul 
seminarului.

Cele mai multe din referatele pre
zentate au propus realizări de apa
rate, mașini, dispozitive, instrumente 
de măsură — soluțiile științifice ale 
unora dintre ele fiind preluate de 
uzinele de specialitate. Alte lucrări 
au contribuit la realizarea unor a- 
parate și instrumente didactice de 
laborator, îmbogățind astfel baza 
mateiială a institutelor respective.

Vreau să mă refer la cîteva exem
ple de lucrări prezentate în secția 
electronică 
de 
mine din 
soluții ingenioase de 
aerajului minier cu 
cuiului matricial ; lucrarea va fi dez
voltată de ingineri de la Institutul 
de studii și proiectări miniere. Por
nind de la o necesitate practică 
— limitarea mersului „în gol“ 
al transformatoarelor de sudură —■ 
cîțiva studenți de la Institutul 
politehnic din Timișoara au rea
lizat un aparat automat pentru 
evitarea acestui inconvenient. Apa
ratul urmează să fie aplicat în pro
ducție la Uzinele de vagoane din 
Aiad. Construcția și experimenta
rea generatorului rotativ de tip 
special pentru frecvențe variabi
le pînă la 1 000 Hz, mașină con
struită și experimentată la Institu
tul politehnic din Iași, are, de ase
menea, utilitate practică. Și studen
ții Institutului politehnic din 
iești 
sânte, 
lizat, 
didactice, 
tor de 
și au construit un difuzor în minia
tură. Această lucrare s-a remarcat 
în special prin ingeniozitatea con
strucției și realizarea 
nea piese miniaturale.

SO TOATA TARA

și energetică. Un grup 
studenți de la

Petroșeni
Institutul de 

au propus 
rezolvare a 
ajutorul cal-

Bucu- 
au prezentat lucrări intere- 
unele originale. Ei au rea- 
sub îndrumarea cadrelor 

un prototip de recep- 
buzunar cu tranzietoaire

unor aseme- 
Specialițtii

Corespondenții voluntari
despre activitatea comitetelor de blocuri

Cum ne întreținem locuințele
Acum doi ani, în car

tierul Floreasca, a. fost 
înființat un comitet unic 
de blocuri, care coor
donează întreaga activi
tate de gospodărire. În
treținerea în bune con
diții a fondului de lo
cuințe și asigurarea con
fortului locatarilor con
stituie principalele pre
ocupări. ale comitetului. 
El se ocupă, de aseme
nea, și. de alte proble
me : reducerea cheltuie
lilor de întreținere, păs
trarea liniștei, buna con
viețuire a 
etc. Membrii

locatarilor 
comitetu-

lui sînt repartizați pe 
■ grupuri de blocuri și ac
tivează în strînsă legă
tură cu deputății. In a- 
ceastă primăvară, o a- 
t.enție deosebită a fost 
acordată întreținerii a- 
partamentelor de către 
locatari. In multe blocuri 
S-au făcut lucrări de 
întreținere, zugrăveli și 
reparații mai mărunte. 
Reparațiile la cazonele 
uzinelor termice au fost 
făcute de către mese
riași din comitetele de 
bloc. Numai la zugrăve
lile spatiilor comune

din blocuri, zugrăveli e- 
fectuate de locatari, s-au 
economisit 120 000 lei. 
In prezent, echipe ale 
administrației cartierului 
și comitetelor de bloc 
fac revizia instalațiilor 
de încălzire și de apă 
caldă și controlează cum 
sînt întreținute spațiile 
și. anexele de folosință 
comună. : scara, holurile, 
palierele, spălătoriile, 
uscătoriile. (De là Ion 
Mlhordea, președinte
le comitetului unic de 
blocuri —■ cartierul 
Floreasca).

Un cartier grădină

Calitatea lucrărilor este 
și de faptul că 23 dintre 
bune au fost distinse cu 
mențiuni.

TRENURI CU TONAJ SPORIT. Me- 
can'cii și fochișlii de la Depoul C.F.R. 
BucureșIi-Triaj au remorcai în primele 4 
luni a!e anului în curs 758 trenuri cu 
tonaj sporit de 132 820 tone în condi
ții bune de siguranță a circulației. Nu
mai în luna trecuta ei au remorcat 233 
trenuri cu un tonaj sporit de 54 795 
tone. In fruntea acesfei aefiuni se află 
mecanici1 |on Niculaiasa, M. Tărîndă, 
Marian Vasilem, Ion V. Popescu, Gheor
ghe Sfoian și alfii, împreună cu fochiș- 
fii lor. (de la C. Zaharia, coresp. vo
luntar).

Concertul de săpfă- 
mîna trecută al orches
trei simfonice a Radio- 
televiziunii a readus la 
pupitrul acestei formații 
pe dirijorul francez 
Jean Paul Kreder. Șei 
de orchestră permanent 
la Radiodifuziunea și 
Televiziunea franceză, 
Kreder este în (ara sa 
un pasionat propagator 
al muzicii romîneșli.

Prezentarea „Simfo- 
niettei'' de Ion Dumi
trescu a relevat afinită
țile dirijorului cu o mu
zică viguroasă, de un 
puternic relief expresiv. 
Imprimînd orchestrei o 
dinamică echilibrată, 
dirijorul a subliniat con
trastul între exuberanta, 
voioșia și umorul ce 
străbat secțiunile bazate 
pe dezvoltarea motive
lor de joc 
lirismul 
doinite, 
accentul

’ vie, inspirată a 
pe coloritul pregnant, 
sugestiv al orchestrației.

Din repertoriul fran
cez oaspetele a pre-

popular și 
mișcării lente, 

Kreder a pus 
pe melodia 

lucrării,

nostru : „Rap- 
spaniolă” 
Ravel 

din

Albert 
a legăturii 
compozitorului 

„Rapsodia 
distinge 

tratări' 
orchestrale 

popular

de 
și Suita 
baletul 

Ariana” 
Rousse', 

a-

zentaf două lucrări ale 
secolului 
sodia
Maurice 
a ll-a 
„Bacchus 
de
Expresie 
dînci a 
cu folclorul, 
spaniolă” se 
prin măiestria 
armonica și 
a melosului 
spaniol. Ravel a evocat 
aci cu forfă și autentici
tate tablouri de viată, 
in care dragostea de 
natură, pasiunea și vi
sarea lirică sînt caracte
ristice. Interpretarea a 
urmării cu fidelitate 
conturarea 
lor imagini 
diei”.

Baletul
Ariana” de

ca pretext o le- 
emofio-

„Bacchus și 
Roussel, a-

vînd
gendă antică, 
nează prin bogata fan
tezie ritmică și orches
trală, prin inspirația lu
minoasă. Stăpînind pe 
deplin subtilitățile par- 
lilurii, dirijorul a reali-

zat o interpretare avîn- 
tată, fin cizelată. Kreder 
fo'osește o gestica so
bră, reușind să contu
reze în linii cla-e dis
cursul muzical, să doze
ze judicios 
emotivă.

Pianistul
Halmoș, interpretul con
certului nr 4 în Sol 
major de
reda' cunosr 
din marele 
al pianului 
dramafismu'
iii dintre elanul înari
pat al părților extreme 
și patetismul profund, 
plin de dramatism al 
părfii mijlocii. Gheor
ghe Halmoș a cîntat cu 
virtuozitate tehnică și 
cu adîncă trăire, dove
dind o torfă de concen
trare ce s-a reflecta* și 
asupra orchestrei.

Orchestra a partici
pat cu multă dăruire și 
sensibilitate 
rea acestui 
mit cu viu 
public.

4
Beethoven, a 

lia lucrare 
repertoriu 
urmărind 

confruntă-

la realiza- 
concerl pri- 

inleres de

V. TOMESCU

La început, florile au 
apărut în cartierul Pa
jura numai la cîteva bal
coane. Dar în scurt timp 
balcoanele înflorite s-au 
înmulțit. Comitetul unio 
de blocuri, împreună cu 
comisia de femei, au or-

Locuri

ganizat o întrecere pen
tru înfrumusețarea lo
cuințelor și a cartierului. 
Pentru copii au fost asi
gurate 4 spații de joacă 
cu bănci, pietriș, nisip 
și verdeață. în blocuri, 
la casa scărilor și. pe pn-

de. joacă penfru copii

Here, au fost puse per
dele, tablouri, colțare cu 
flori. (De là Mariana 
Eiven, secretara orga
nizației de bază de 
cartier nr. 12 P.M.R., 
raionul Grivițâ Ro
șie).

Mal mulți locatari oi 
blocului din B-dul Ma- 
ghem nr. 34-36 au sesi
zat că liniștea e tulbu
rată de către copiii 
care se joacă pe scări. 
Comitetul de bloc a or
ganizat o consfătuire cu 
locatarii pentru a discu
ta această problemă. In 
Zilele următoare, curtea

_________________

interioară a fost transfor
mată într-un teren plă
cut de joacă, cu pomi fi 
iarbă, iar acum se ame
najează atei un solar fi 
an teren de volei. Tot 
în acest bloc s-a organi
zat un mic club pentru 
copii, unde au loc seri 
de basme, șezători etc.

Sînt prevăzute și „con
cursuri" cu copiii pe te
me educative. (Dé la 
Emilia Popescu, depu
tată circ. 18 raionul 1 
Mai ; Victoria Mihăl- 
ță, președinta comi
siei de femei circ. 33, 
raionul 30 Decem
brie).

P® scena siagiynii 
permanents a amațariler

La Teatrul „C. 1. Nottara” are loc 
astăseară spectacolul „Fiul secolu
lui” de l. Kuprianov prezentat de 
echipa de teatru a Uzinelor „Elec
tronica”. Regia este semnată de. 
Cornel Elelterescu.

La Teatrul pentru tineret și co
pii, Teatrul popular „Grivița Roșie” 
prezintă piesele „Ursul” de Cehov și 
„Căsătoria” de Gogol. Regia aparți
ne Iui Slelian Mihăilescu și Traian 
Dănceanu.

Teatrul muzical din Galaji 
la București

Teatrul muzical din Galati este in 
prezent oaspete al spectatorilor bucu- 
reșteni. Artiștii prezintă la Teatrul de' 
operă ș> balei al R. P. Romîne un ci
clu de spectacole cu „Trandafirii Dof- 
tanei”. „Traviat'a”, „Vînzătorul de 
păsări”.

Premieră la Oradea
ORADEA (coresp. „Scînteii*). — 

Actorii Teatrului de stat din loca
litate au prezentat în premieră 
comedia lui Lope de Veqa „Mof
turile Belisei". Regia este semnată 
de Corneliu Zdrehuș, iar decoru
rile și costumele de Paul Fux. 
Din distribuție au făcut parte Si
mona Constantinescu, Lili Mihăi- 
lescu-Vladimir, Constantin Șimio- 
nescu, Marcel Seqărceanu, Jean 
Săndulescu, Alia Tăutu, Valentin 
Avrigeanu și alfii.

d© la Uzinele „Electronica“ invitați 
la seminar au apreciat această rea
lizare a tinerilor cercetători și o vor 
introduce în producție. De aceeași 
apreciere s-a bucurat și dispozitivul 
de apel selectiv pentru instalații de 
dispecer radioteleionic, care oferă 
posibilități d© aplicație în întreprin
deri industriale și în transporturile 
locale.

In cadrul discuțiilor, la care au 
participat și specialiști din indus
trie, din institute de cercetări și pro
iectări au fost apreciate nivelul teh- 
nico-științific ridicat al lucrărilor, 
competența cu care studenții le-au 
susținut, 
dovedită 
cele mai 
premii și

Ce concluzii se desprind după 
acest seminar și ce perspective se 
conturează în munca de cercetare 
științifică a studenților ?

Lucrăiile recentului seminar na
țional au dovedit o dată mai mult, 
că în rînduiile studențimii noastre 
se manifestă puternic interesul pen- 
tiu creația științifică. Cu ocazia 
lucrărilor seminarului am observat 
că în piezentarea temelor unii stu
denți au dezvoltat prea mult expu
nerea părților de documentare în 
dauna aspectului concret, practic al 
problemei. De aceea, ne propunem 
ca în cadrul cercurilor științifice stu
dențești din institutul nostru, para
lel cu sprijinul în 
să îndrumăm mai 
lucru al fiecărui 
Ii vom ajuta pe 
lească un raport
rea analitică a faptelor și 
zarea datelor obținute pe o treaptă 
de generalizare științifică mai înal
tă. Energia și entuziasmul cu care 
lucrează studenții sînt chezășia rea
lizării și de acum înainte a unor 
studii valoroase atît din punct de 
vedere teoretic, cît și al aplicațiilor 
practice în producție. Pe acest drum 
rodnic avem datoria să antrenăm 
un număr crescînd de studenți, să-i 
îndrumăm cu grijă pentru a forma 
încă din anii facultății ingineri pa
sionați de cercetarea științifică, 
capabili să introducă și să contri
buie, alături de colectivele în mij
locul cărora vor lucra, la ridicarea 
nivelului tehnic al producției.

stabilirea temelor, 
bine și sistemul de 
student în parte, 
studenți să stabi- 
just între cerceta- 

sinteti-

O EXCURSIE INSTRUCTIVĂ. Școa
la de 8 ani tir. 13 din Craiova a organi
zat, cu elevii clasei a Vll-a, o excursie 
la Porțile de Fier. Elevii au vizitat mai 
multe orașe din regiune, precum si insula 
Ada Kaleh. Cu acest prilej, ei au putut 
cunoaște mai îndeaproape dezvoltarea 
unor orașe, și-atr completat cunoștințele 
despre relieful si istoricul locurilor pe 
unde au trecut. (De la Gh. Tudor, 
profesor).

NOI CĂMINE CULTURALE. In co
muna Moroeni din raionul Tîrgoviște a 
fost dat în folosință un nou cămin Cul
tural construit prin contribuția volun
tară a cetățenilor. Noul local aie o sală 
cu 300 locuri, săli pentru bibliotecă, 
pentru repetițiile formațiilor artistice și 
cabine pentru proiecții cinematografice.

Un cămin cultural nou și-au construit 
și cetäfenii din satul Trestioara apar/i- 
nînd de comuna Vîlcănești, raionul Te- 
leajen. Ei au executat voluntar cea mai 
mare parte din lucrări, iar materialul a 
fost procurat pe plan local. In comunele 
și satele regiunii Ploiești există în pre
zent aproape 700 cămine culturale.

ȚESĂTURI MERCERIZATE. Colec
tivul fabricii „Răscoala din 1907" a in
trodus în producție noile țesături din 
fire fine (pieptănate) .contractate pen
tru primul semestru al anului. Pentru 
sezonul de vară au fost livrate, magazi
nelor de specialitate, printre altele și țe
sături subțiri mercerizate. S-au pregătii 
aici pentru semestrul II 15 noi modele 
printre care țesături subțiri pentru ro
chii, pentru cămăși și altele.

Ä

Oameni 
ai zilelor noastre

Seminarul activiștilor culturali
AIUD (coresp. „Scînteii“).— . Sîm- 

bătă Și duminică s-au desfășurat 
la Aiud lucrările seminarului acti
viștilor culturali din regiunea Cluj. 

- Au fost prezentate leferate pri
vind activitatea cultural-educativă 
de masă desfășurată la 
iarna și 
precum și 
mitetului 
artă și al 
regionale,
au avut loc dezbateri.

Filme noi

sate în 
în primăvara aceasta, 
planul de măsuri al co- 
reqional de 
organizațiilor 
Pe marginea

cultură și 
de masă 

referatelor

Cerul n-are gratii — producție a 
studioului cinematografic „București". 
Scenariul și regia: Francise Mun- 
teanu. Imaginea : Gri gore Ionesco. In 
ioturile principale: Vasile lehim, 'Arida 
Caropol, Ștefan Ciobotărașu, Liviu 
Ciulei, Cella Dima, Mircea Șeptilici, 
Tudorel Popa.

Filmul se petrece în anii de încor
dare politică din preajma celui de-al 
doilea război mondial. In centrul ac
țiunii se află un tînăr pictor care 
străbate drumul înțelegerii adevăratei 
meniri a artei, drumul apropierii de 
popor.

In fotografie : o scenă din film.

pe ecrane
Țarcul — coproducție franco-iugo- 

slavă. Scenariul : Armand Gatti. Pierre 
Jonffraț/. Regia : Armand Gatti. Adu- 
cînd pe ecran o întîinplare tulbură
toare petrecută într-un. lagăr nazist 
de exterminare, . filmul subliniază 
triumful umanismului și al demnită
ții. Această creație a fost distinsă cu 
Marele Premiu pentru regie la 
valid internațional al 
Moscova, 1961.

filmului

producție 
Scenariul

Festi- 
de la

a stu- 
: M.

Floarea de fier — 
diourilor maghiare.
Kollo. Regia : 1. Herskö. Acțiunea fil
mului se petrece !n anul 1930 într-un 
vechi cartier al Budapestei. Dragostea 
sinceră înfiripată intre doi tineri se 
lovește de mizeria și lipsa de perspec
tivă în care sînt siliți să-și ducă viața.

Noaptea pe autostradă — producție 
a studiourilor „Defa"-Berlin. Scena
riul : 'Walter Baumert. Regia : Wil
helm Gröhl. Filmul prezintă un epi
sod hotărîtor pentru viața unui medic.

f CINCMft
< ■- ■ <

,.r\l O MINÀ DE AUR
Strungul e vechi, masiv, greoi. Un 

strung-,.veteran”. Și totuși n-a fost 
scos încă la pensie. E drept, a pere
grinat puțintel dintr-o hală în alta, dar 
și peregrinările astea au luai sfîrșit. De 
mai multă vreme, muncitorii de la uzi- 
ne’e „Timpuri nai” i-au statornicii lo
cul într-o hală nouă, luminoasă. Te 
lovești de el chiar de la intrare. Mon
tat în fruntea celorlalte strunguri, pare 
un bătrîn comandant de oști.

Un vechi muncitor, Alexa Micu, îi 
poartă o afeefiune aparte. Din cînd în 
cînd îi place să se oprească în tafa 
mașinii Și e firesc să fie așa, — omul 
și strungul au amintiri comune. Alexa 
Micu a pontat pentru întîia oară la 
paisprezece ani. Toi atunci a făcut cu
noștință cu strungul acesta masiv, 
greoi, poreclit „cefere-ul”, pentru că 
sfrunjea piese destinate locomotivelor, 
înlr-o zi, după nici șase luni de uce
nicie, strungul a apucat mina dreaptă 
a ucenieulu' și i-a sfrivif-o.

Accidentul de muncă îi zdruncinase 
lui Alexa Micu încrederea în viață, în 
uzină, în mașini. Suporta greu gîndu' 
invalidității. R plăcea munca și muncea 
de la nouă am. După absolvirea a trei 
clase primare, intrase la stăpîn. Dorea 
să-și ajute mama — spălătoreasă cu 
ziua pe la casele negustorilor. Slugă
rea, dar în același timp se uita cu amă
răciune după cei'alfi copii care bateau 
drumurile școlii.

Trei ar»! mal tîrziu îșl părăsea stăpî- 
nu! $' se întorcea la școală ca să-și 
termine clasa a patra primară. A ab
solvii-o cu premiul întîi. Drept răsp'a- 
fă, învățătorul l-a ajutat să se angajeze 
ucenic la uzinele „Lemaître1’.

Visa pe atunci să devină muncitor 
calificat, să urmeze o școală Industria
lă, dar accidentul îi zdrobise parcă nu 
numai mina, eî șl năzuințele. S-a întors 
la uzină. Adminislra|ia '-a repartizat la 
magazia de scule, unde I s-a dat în 
primire o mătură și o cirpă de praf...

Cu timpul, descoperi in magazia de 
scule farmecul unui polizor. N-avea 
voie să-l atingă : un alt muncitor îl 
mînuia, ascu|ind cujitele strungarilor. 
Lui Alexa nu-! rămînea decît să tragă 
cu ochiu'. Polizorul acela l-a ascujil 
voința, dîrzenia. Cu seînteierile sale
'-a reaprins în suflet dragostea de
muncă. Se apucă să „fure” 
supunîndu-și mina rămasă întreagă și 
cea mutilată la eforturi supraomenești. 
În cele din urmă a învins. Cu trudă, 
cu sudoare, cu voinfă și bineînțeles pe 
„furate”, a învăfat meseria de ascufi- 
lor. începuse să se spună prin uzină.

„E unul la magazie care știe să facă 
scule bune” ! Uimea mai cu seamă, a- 
gerimea ochiului său de meseriaș. Fre
zorii și strungarii începuseră să-l caute 
și el nu-i refuza, deși el loi băial de 
magazie se chema că este. Directorul 
întreprinderii refuza să-i confirme ca
lificarea. Și cînd nu mătura sau cînd nu 
ștergea praful, crea 
precizie...

Așa au trecut anii
★

Astăzi Alexa Micu 
de șase ascuțitori și un 
înainte vreme nu figura pe schema de 
organizare tehnologică a uzinei. însă 
noua viață a întreprinderii a impus 
necesitatea organizării unui asemenea 
atelier. De munca și priceperea scu- 
leru'ui depind multe în produejie —• 
sculăria fiind, după cum se știe, 
din porfile principale prin care 
progresul 
creșteau, 
realizeze 
simfitor
La început, avînd la îndemînă mijloa
ce tehnice destul de rudimentare, a

scule de o înaltă

pînă la Eliberare.

conduce o echipă 
i atelier care

una 
„intră” 

tehnic în uzină. Cerinjele 
Cu timpul Micu a ajuns să 

scule noi, care au ridicai 
productivitatea slrunguriior.

creat burghiul în trepte, care efectua 
concomitent trei operafii. „Ai o mînă 
de aur, Alexa”, î| apreciau strungarii 
și frezorii. „Alexa, nu-mi faci și mie 
scula asia ?” Fabricarea de scule noi 
nu intra în ob'igafiile sale, dar Alexa 
Micu nu spunea niciodată nu. Fiindcă 
pe Micu îi caracterizează în primul 
rînd o mare dragoste de muncă, de 
oameni, de uzina timpurilor noi. Astăzi, 
atelierul are și un plan de producție 
realizat de șase oameni și unde fante
zia creatoare a meșterului Alexa Micu 
a căpătat un cîmp larg de activitate.

E un bărbat de o statură potrivită, 
spătos, voinic, cu o fafă blajină, încu
rajatoarei Nu-i muncilor în uzină care 
să nu-l cunoască și să nu-l stimeze. 
Anii noștri i-au redat nu numai încre
derea în propriile sale puteri, cl a 
cultivat în el un înalt simt de răspun
dere pentru producția uzinei, pentru 
calitatea produselor.

Se poate spune că pentru Micu, „ni
mic nu se pierde, lotul se transformă”, 
Trece, de pildă, prin uzină. Intre pie
sele scoase la rebut, ochiul 
gospodar descoperă o freză 
diametru de 300

laselor să se producă anumite „acci
dente’ . Cîte un burghiu spiral, în mo
mentul filetării, se rupe, vîrful rămî- 
nîndu-i înfipt în carnea de metal a 
piesei. Pentru a nu se rebuta produsul, 
extragerea poate fi comparată cu o 
adevărată tnferven|ie chirurgicală. Pînă 
nu de mu1’, piesa suferindă era trans
portată la „spitalul de urgentă” al unei 
alte întreprinderi. Se înfelege de la 
sine că asta încărca prețul de cost al 
produsului. Asemenea cazuri n-aveauprodusului. Asemenea
nici un fel de legătură cu Alexa Micu. 
Nu erau de resortul 
echipei sale. Și lotuși
sat pe meșter și nu șl-a puful găsi li
niștea pînă cînd n-a izbutit să dea pro
blemei o rezolvare „pe baze inlerne”. 
Acum, piesele 
mul 
fapt 
mii

afelierului și a 
ele l-au intere-

noile produse ale întreprinderii, 
doar un exemplu. O comandă ve
la uzină cerea realizarea în cîteva 
a unei mafrife pentru anvelopele

meseria,

său de 
cu un 

O cră- 
loală 

acordă

de milimetri, 
pătură pe 
lungimea îi 
piesei dreptul de a 
li rebufată. Alexa 
o duce în atelierul 
său. Piesa trece pe 
,masa de operații”, 
unde „chirurgul” o 
'aie în patru sfer- 
luri egale, realizînd 
in cele din urmă 
patru freze ma' 
mici ■— scule trebu
incioase uzinei și 
care, de obicei, 
erau procurate de 
la o altă întreprin
dere. Atelierul con
dus de Micu a a- 
iuns un fel de nilc 
sanatoriu mecanic 
de recondiționară. 
De-aici piesele ies 
înzdrăvenite. ,,Ca- 

care va a- 
în „sanato- 
său va găsi, 

ar fi de corn.

zul” 
junge 
nu1” 
oricîl 
olicat, o rezolvare.

Se mai înfîmplă 
uneori ca în proce
sul fabricării arbori
lor cotifi sau a cliiu-

o|el 
luai 
fost 

încă
seefiei prelucrătoare. A 
în termen dar matrija era 
de a li realizată. Se cerea o 
infer oară foarte fină. Se ce-

malnta a ajuns în 
M'cu. Meșterul n-a 
pricep”. A instalai 
tonă pe niște rut-

„Nu nu mă 
de pes'e o 
ca s-o poală manevra cu ușu- 

șî s-a pus pe treabă. Un lucru

milimetru. O 
mairi|a ar fi 
a fost reali- 
rezista’ ispi-

„accidentale’’ iau dru- 
„sanaloriului” condus de Alexa, 
care a adus întreprinderii econo- 
însemnate.

De numele Iu' Micu se leagă multe 
din 
lată 
nilă 
zile
autobuzelor șj troleibuzelor romîneșli. 
Strungarii erau puși în fata unei ope
rații noi și complexe O placă de 
cîntărind ma1 bine de o lonă a 
drumul 
strunjifă 
departe 
șlefuire
rea o muncă de giuvaergiu. Așa se și 
explică faptul că 
atelierul iui Alexa 
spus : 
placa 
menti, 
rinfă,
migălos. Ceasuri în șir nu s-a dezlipii 
de malri(ă. A dăltuit în metal, realizînd 
în mod egal, pe suprafafa metalului, 
adîncituri și lă|im! de un 
ușoară șovăire a mîinii șl 
fost periclitată. Comanda 
zală în termen. Micu n-a
lei de a lua parte la experimentarea 
mafri|ei. Dm propre Inițiativă a luat 
trenul și a pleca* la uzinele chimice 
producătoare de anvelope, 
meșterul 
colt Și a 
miștllor”. Cînd, la celălalt capăt a' 
cesului 
tăcut o 
poiat la 
fi-o dă

CINEMATOGRAFE : Cartagina in flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (10; 16.30; 19; 21.15). Cerul n-are 
gratii : rulează la cinematograful Repu
blica. (10: .12; 14,30; 10.45, 10; 21) ' ~ "

; dina Progresul (orele 20).
j autostradă

I
Magheru (10; 12; 14.15;
Elena Pavel (10, “

— grădină 
10'30;. 18,45; 
12,30; 15.30;
(orele 20)

> 10,15, 18,30; 
(orele 21), 
cinematografele București (9; 
17; 19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 
Ștefan cel Mare (10; 12, 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17 
dina 8 Martie (orele 20)
Central (9,45; 12, 14.15, 16,30; 18 45; 21) 30 
Decembrie (16; 18, 20). Căpitanii lagunei 
albastre : 8 Martie (15.30; 13: 20,30) Olga 
Bancic (15; 17; 19,30). Pescărușul negru : 
rulează la cinematografele. Aurel Vlaicu 
(16; 18; 20), Munca Q6; 18,151, .20.30) Lan
terna cu amintiri ; rujează la cinemato
grafele C-tin David (16, 18.15: .’20,30) 16
Februarie (16; 18-, ’20). ‘ Țarcul : rulează la 
cinematografele 1 Mal (10: .12,15: ÎS 30: 18; 
20,30), I. C. Frimu (9; U.lSr 13.30;- 1.6,30, 
18,45; 21,15). Mamelucul : rulează, lă cine
matograful Ilie pintille (16; 18.15 — gră
dină 20). A fost prietenul meu : rulează 
la cinematografele M Eminescu ■ (16, 
18.15, 20.30). Unirea (16-. 18; 20). Violență 
in piață : Moșilor (15.30; 18: 20.30). Rocco 
și frații săi — ambele serh rulează la 
cinematografele v. Alecsandrt (12: 15,30, 
19). Victoria (0,30; 13; 16.30, 20). Mioriță
(9,30; 12.45: 16.15: 19.45) Alex. Sflhiă (9: 
12,3(1; 16.30: 10.45 — grădină 20,30). Arenele 
Libertății (orele 20). Patinoarul 23 August 
(20,30), Grădina 13 Septembrie (orele 
20,45). Arta <10.30; 15.45, 18 45). Înfrățirea 
între popoare (0: 12.30, 10; 19 30). V.
Roaită (10; 13,30; 17; 20.45 — grădină
20.30). Bunica Sabella : rulează ta cine
matograful Maxim Gorki (11;; 15: 17: 19: 
21). Camelia: rulează la cinematograful 
Alex. Popov (în continuare de la orele 
9 pînă la orele 21) Cabotinul : rulează la 
cinematografele Tineretului (10: 12: 14; 
16: 18,15; 20,30). Volga (10; 12: 14; 16.30: 
18,45; 21). Popular (15: 17, 19; 21). Flacăra 
(16; 18,15: 20.30). Grădina Arta (19.45). 
Război și pace — ambele Serii-: Lumină 
(9,30; 13; 16,30; 20). Mexicul clntă : Dru
mul Serii (15: 17; 19, 21). Legea e lege : 
Cultural (10,30; 15: 17: 10; 21). Fata cu 
ulciorul : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (11, 16; 18; 20). Turneul ve
seliei t rulează la cinematograful T. Vla- 
dimirescu (16; 18: 20) și Grădina Olga 
Bancic (orele 20 30). Umbre albe; Flo
reasca (16, 18,15; 20.30) Program special 
pentru copii la cinematograful 13 Sep
tembrie la orele 10. Idiotul : 13 Septem
brie (11,30; 15,30; 18: 20.30). Frații - cine
mascop : Libertății (10; 12: 14. 16,15:
18.30). Festivalul Chanlin — rulează la 
cinematograful G. Bacovia (15; 17, 19; 
2i) Divorț Italian : Luceafărul (16: 18.15, 
20,30 — grădină 20). VIrsta dragostei : 
Grădina T. viadimlrescu (orele 20,30). 
Muntele t Grădina Libertății (orele 20.3Q). 
Omul cu pantaloni scurți : Grădina Uni
rea (orele 20.30). Marile speranțe : Gră
dina Moșilor (orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 19.00 - Jurna
lul televiziunii. 19 15 — Știință șl tehnică 
pentru tfneretul școlar. 19.45 — Filmul 
Omul cu obiectivul. 21.05 — Miniaturi 
Instrumentale. 21,40 — Telesport. In în
cheiere : Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM E VREMEA

. și Gră- 
Noaptea pa 

rulează la cinematogratele : 
 1G.30; 18,45, 21), 

Tâ; 14; 16’.15> 18.30, 20,45 
20.30), 23 August (10; 12; 14.15; 
21 — grădină 20). Grlvita (10; 
18; 20,30) Stadionul Dlnamo 

Ciulești (10,15; 12.15; 14.15;
20.30) Stadionul Ciulești

Floarea de fier ; rulează la 
11; 13; 15; 
17; 10; 21), 

15; 17; 19: 21). 
; 19: 21). Gră- 
Salut viață ! :

Modest, 
ascuțitor s-a retras într-un 

urmărit munca grea a ,,ch'- 
pro- 
„Ați 
îna- 
care

lehno'ogic, I s-a spus : 
matrifă foarte bună I”, s-a 
București cu satisfacția pe 
o datorie îndeplinită.

HARALAMB ZINCA

Ttmput probabil pentru zilele <le 21, 22 
șl 23 mai. In tară : Vreme în general in
stabilă cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi temporare sub formă de aver
se Vint slab pînă la potrivit predomi- 
nînd din sectorul vestic Temperatura în- 
scădere ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între 4 și 13 grade, iar maximele. în- ' 
tre 12 și al de grade local mai ridicate. 
In București : Vreme în general Insta
bilă. cu cerul temporar noros Vpr ;Că- 
de« oloi temoorare si sub formă de a- 
verse vini slab pînă la notrivlt. Tem
peratura In scădere ușoară.
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CICLISM

IF

echipei oas-

în prima re- 
doua, jucă-

Dimpotrivă, au fost 
s-a jucat anost. Spec- 
nemuljumiți de lipsa 
paselor, a jocului în-

după o
XXII-a 
au fost

categoriei A la fotbal a fost reluat 
trei săptămîni. La startul etapei a

Campionatul 
'întrerupere de 
au fost prezente toate echipele. Partidele de ieri 
urmărite cu interes de miile de spectatori prezenți în tri
bunele stadioanelor din București, Timișoara, Lupeni, Arad. 
Brașov și Constanța. Pe măsură ce campionatul se apropie 
de sfîrșit, lupta pentru primul loc, ca și aceea pentru evi
tarea. retrogradării, devine din ce in ce mai încordată. Li
derul clasamentului, Dinamo București, a cărei formație s-o 
impus și în jocul de la Lupeni, a luat, un avans de 
5 puncte asupra echipei Steaua, învinsă in meciul sus
ținut în deplasare. Dacă în partea de mijloc a clasa
mentului se manifestă o oarecare acalmie, lupta pentru 
ieșirea din zona „lanternei roșii" este de-a dreptul pasio
nantă. Prin rezultatele obținute, U.T.A. și Dinamo Bacău 
pot fi socotite pe drept performerele etapei de ieri. Iată 
pe‘scurt relatările meciurilor :

BUCUREȘTI. Victoria în cele două 
partide programate în cuplaj pe 
stadionul Republicii a revenit for
mațiilor gazdă. Primul 'meci Progre
sul—Știința Cluj s-a încheiat cu 
scorul de 6—3 pentru bucureșteni. 
După ce au condus cu 1—0 în pri
mele minute de joc, lăsînd impresia 
că vor realiza . o partidă de- ținută, 
studenții din Cluj n-au mai rezistat 
în continuare ritmului impus da ju
cătorii echipei Progresul. In minutul 
64 scorul devenise 5—1 pentru bucu- 
leșteni (!) și se părea că va lua 
proporții. In final însă partida se 
echilibrează, studenții .înscriu 
rindul lor încă 2 puncte și' Pro
gresul 1, tabela de marcaj înre- 
gistrînd la sfîrșit un total de 9 
goluri. Pe parcursul ei. întîlnirea a 
fost presărată cu numeroase faze 
spectaculoase, remareîndu-se in 
special cele în care au fost reali
zate punctele. Au plăcut îndeosebi 
golurile înscrise de Oaidă și Baboie 
de la Progresul și cel al lui Bretan, 
Știința Cluj. Trebuie spus insă că 
la această avalanșă de goluri o 
„contribuție" au avut și apărările, 
in multe ocazii nesiqure, care au 
„creat" înaintașilor posibilități să 
se releve. După cum arată și scorul, 
mult mai penetrabilă a fost apăra
rea Științei Cluj care, in afară de 
golurile primite, ar mai fi putut în
registra încă pe atîtea, dacă înain
tașii echipei Progresul nu ratau 
multe ocazii. Cele 9 goluri au i03l 
inScrise da Oaidă (3), Baboie (2) și 
Mateianu pentru Progresul și Szabo, 
Bretan și' Popescu pentru Știința 
Cluj.

A doua partidă : Rapid—C.S.M.S., 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 4—1.

După ce au condus cu 3—0 la 
pauză, bucureștsnii n-au mai in
sistat. In afară de unele com
binații reușite ale înaintașilor de 
la Rapid, în care .a excelat Du
mitriu II, meciul în întreaga lui 
desfășurare nu a fost de un nivel 
tehnic ridicat.
momente cînd 
taforii au fost 
de precizie a
ghesuit și a șuturilor fără adresă 
trimise la poartă de

la
fotbaliștii am-

Fază din meciul Rapid—C.S.M.S.

■..Handbal in 7
Dintre cele trei partide feminine, 

care au avut loc dhnineuța pe stadionul 
din strada dr. Staicovici, cea mai inte
resantă a fost furnizată de echipele 
Progresul și Știința București. Deși erau 
considerate favorite, studentele 
răsit terenul învinse, ca urinare 
comportări inegale de-a lungul

au pă- 
a unei 
meciu-

POLO
de ieri

a
Pentru amatorii de polo, ziua 

a marcat un eveniment interesant-: 
început campionatul rezervat echipelor 
de juniori, în seria bucureșteană par
ticipă opt formații și toate au evoluat 
ieri dimineață la bazinul de la ștran
dul Tineretului. Subliniem succesul ju
niorilor echipei Steaua învingători la 
scor în fața dinamoviștilor: 10—2. Cel 
mai disputat joc a fost cel dintre C. S. 
Școlar și Rapid, sfîrșit cu un scor echi? 
tabil : 3—3. Dintre formațiile sportive 
școlărești, cea cu numărul 2 s-a dove
dit mai bună învingînd cu (5—2 S.S.E. 
nr. 1.

In meciurile seniorilor, Dinamo a dis
pus de C.S.M. Cluj cu 9—0, iar me-' 
ciul dintre Știința București și Rapid s-a 
încheiâț. cu--scorul de . 7—2 pentru 
Știința.

Campionatul mondial 
de baschet

RIO DE JANEIRO.,19 (Agerpres), — 
Peste 20 000 de spectatori au urmă
rit la Rio de Janeiro meciul derbi 
U.R.S.S.—S.U.A. din cadrul turneului 
final al campionafului mondial mas
culin de baschet. întîlnirea a avui o 
desfășurare pasionantă și 3-a înche
iat cu scorul de 75—74 (34—40). în 
favoarea -baschetbaliștilor sovietici 
care în final au jucat excepțional. 
Condusă la pauză, echipa sovietică 
și-a revenit în partea a doua și prin 
atacuri ' rapide sub panou a reușit 
să echilibreze scorul. Cu 40 secun
de înainte de. sfîrșitul întîlnhii echi
pa americană, conducea totuși cu 1 
punct (74—73) dar în ultimele secun
de, la un contraatac, baschetbaliștii 
sovietici au înscrie prin Ivanov, ojoți- 
nînd victoria'cu 75—74.

TELEGRAME EXTERNE

Kj

lui. Componentele formației Progresul, 
lără să aibă merite deosebite, au știut 
să profite de slăbiciunea adversarelor 
lor, cîștigînd întîlnirea la diferență de 
un punct. Rezultat final . 6—5 (1—3 1) 
pentru Progresul.

în celelalte partide, formația Rapidu
lui a întrecut-o net pe cea a echipei 
Confecția București cu 21—7, iar Vesti
torul a dispus de Constructorul Timi
șoara cu 7—5.

în cadrul cuplajului masculin, desfă
șurat după-amiază pe stadionul Di- 
naiîio. echipa Steaua a dispus de Di
namo Bacău cu scorul de 19—6.

Revelația zilei a constituit-o compor
tarea echipei Rafinăria Teleajen, care, 
deși a fost învinsă de echipa noastră 
campioană Dinamo-București cu scorul 
de 14—10, are meritul de a fi desfă
șurat un joc rapid și eficace, dovedind 
în acest fel că se află în progres.

A. CONSTANTIN

belor formații. Au marcat : Coe Dan, 
Dumitriu fi. Dinu și Ozon pentru Ra
pid și Voica pentru C.S.M.S.

LUPENI. Disputată pe un timp ex
celent, partida de fotbal dintre echi
pele Minerul-Lupeni și Dinamo-Bucu- 
iești nu a avut darul să mulțumea
scă pe entuziaștii spectatori care au 
umplut pînă la refuz tribunele sta
dionului din localitate. După cum 
au început meciul, se părea că gaz
dele vor obține victoria. Golul mar
cat de Ion C. Ion, chiar in primul 
minut de joc. a dat imbold mineri
lor și timp de 45 de minute ei au do
minat.

Repriza a doua aparține însă in 
întregime dinamoviștilor. Ei atacă și 
in minulul 53 Unguroiu egalează, 
pentru ca în minutul 82 Pircălab să 
înscrie golul victoriei. Rezultat final 
2—1 pentru Dinamo-București.

CONSTANȚA.— Cei peste 25 000 
de spectatori prezenți ieii în tribu
nele stadionului din Constanța au 
asistat la un mecj de o factură teh
nică mediocră, în care Farul a în
vins Steaua cu 1—0 prin golul în
scris de Moroianu în minutul 7 la 
o greșeală a apărării 
pete.

Deși au dominat afît 
priză și mai ales în a 
lorii bucureșteni nu au reușit să ega- 

i leze, datorită ineficacității înaintării.
TIMIȘOARA.— Pe noul stadion „1 

Mai" din Timișoara a avut loc ieri 
meciul de fotbal dintre echipele Știin
ța din localitate și Crișana din Ora
dea. La sfîrșitul celor 90 de minute de 
ioc, sutele de orădeni prezenți pe 
stadion au plecat satisfăcuți de re
zultatul obținut de echipa lor. Crișa
na a prestat în crima repriză un joc 
clăi, cu pase precise și cu șuturi 
puternice la poartă. Superioritatea 
aceasta 
29, cînd

După 
hotărîtă 
sește în 
I.ereter. 
mas egal : 1—1

ARAD.— La Arad, 
echipa 
Ploiești s-a terminat 
2—0 în favoarea localnicilor. Parti
da a plăcui prin hotărîrea echipei 
gazde de a cîștiga și prin nume
roasele ocazii de goluri. Fotbaliștii 
de la U.T.A. reușesc să înscrie pri
mul gol în minutul 34, prin Țîrlea.

In cea de-a doua parte a meciu
lui arădenii insistă 
nutul 71 cel de-al 
Chivu

BRAȘOV.— Miile
-bitori ai sportului, car-e au--participat 
la meciul dinire Steagul roșu și Di
namo Bacău au asistat la inirînge- 
rea echipei 
căoani, mai dinamici in acțiuni și 
cu mai multă voință, au reușit să în
vingă echipa gazdă cu 2—1.

Cele trei goluri au fost marcate 
de Gram (minutele 29, 81) 
Dinamo Bacău și Năftănăilă 
tul 66) pentiu Steagul roșu..1

s-a concretizat în minutul 
Szakacs III a înscris, 
pauză, echipa locală intră 
să schimbe rezultatul și reu- 
minutul 59 să egaleze prin 
Pînă la sfîrșit scorul a ră-

textiliștilor
meciul dintre 

și Petrolul din 
cu scorul de

și înscriu în mi- 
doilea gol, prin

de brașoveni, iu-

gazde. Jucătorii bă-

pentru
(minu-

PARIS (prin felelon). — La cel de-al 
XXXJea premiu ci-obisl al ziarului 
„L’Humanité”, sportivul romîn Gabriel 
Moiceanu a avut o comportare remar
cabilă. Sîmbătă, în prima etapă de la 
Paris la Rouen, el a sosit pe locul II. 
Principalii lui adversari, sovieticul Ku- 
libin și polonezul Kovalski, împreună 
cu care Moiceanu evadase din pluton 
cu aproape 100 de km înainte de so
sire, depuseseră eforturi foarte mari ca 
sa reziste trenei impuse de ciclistul 
nostru. Lucrul acesta s-a văzut tocmai 
in etapa de duminică cînd ei au pier
dut contactul cu Moiceanu care, deși 
n-a cișfigaf etapa, a cucerit primu-l loc 
în clasamentul general. Locul II în cla
sament a fost ocupat de sovieticul Ku- 
libin iar locul III, de francezul Feran- 
do. Pe echipe, reprezentanții țării noa
stre se află pe locul IV.

★
Tot sîmbătă, la Paris, alfi sportivi ro- 

mini luau parle la o întrecere interna
țională. Este vorba de halterofil: care 
se întreceau cu reprezentanții Franței 
și Finlandei. Aceștia însă nu au putut 
să obțină rezultatele scontate. Totuși, 
cel mai talentat dintre ei a stabilit un 
nou record mondial de juniori. Fiți 
Balaș a reușit la stilul impins 117 kg. 
Un alt sportiv romîn, L. lonescu, a 
stabilit un nou record republican la 
categoria semimijlocie cu 385 kg. Ve
chiul record — 382 kg.

„Triunghiularul” international de hal
tere de la Paris a revenit echipei Fran
ței cu 5 victorii, urmată de Finlanda și 
R.P. Romînă.

RIGA 19. Corespondentul Ager
pres transmite : Continuîndu-și vi
zita în R.S.S. Letonă, membrii de
legației Marii Adunări Naționale a 
R. P Romîne au vizitat duminică 
unul din colhozurile pescărești din 
regiunea Riga. Colhozul „Zvenieks“, 
întemeiat în anul 1947, este dotat 
cu o flotă modernă de vase pescă
rești, fiind una din cele mai boga
te gospodării pescărești din repu
blică'. în sat există numeroase case 
noi, o școală modernă, casă de cul
tură.

Oaspeții romîni au fost întîmpi- 
nați cu căldură de colhoznici. Pre
ședintele colhozului, Alfred Biezai, 
și reprezentanții organizațiilor obș
tești din sat au rostit scurte cuvîn- 
tări de salut, în care și-au exprimat 
bucuria de a găzdui pe solii unui 
popor frate și au subliniat interesul 
cu care oamenii muncii din Letonia 
urmăresc succesele pc care le obți
ne poporul romîn sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn in 
desăvîrșirea construcției socia
liste.

Deputatul Virgil Cazacu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., prim-sc- 
creta)- al Comitetului regional de 
partid Iași, a mulțumit pentru pri
mirea făcută. Deputatul Gheorghe

Maftei, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele gospodăriei „Drumul 
lui Lenin” din Țibucani, regiunea 
Bacău, a transmis un călduros sa
lut colhoznicilor letoni din partea 
oamenilor riiuncii din agricultura 
țării noastre, le-a înfățișat. reali-, 
zările obținute la Țibucani, unde 
gospodăria colectivă — la fel ca și- 
pe întreg cuprinsul țării— a schim
bat profund viața oamenilor și în
fățișarea satului.

Oaspeții au vizitat apoi timp de 
cifeva ore colhozul.

în aceeași zi, P. Valeskaln, preșe
dintele Sovietului Suprem al R.S.S. 
Letone, a oferit în localitatea Ma-, 
iori, de pe malul Mării Baltice, o 
recepție în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne, 
Ia care au participat A. Pelșe, prim- 
secretar al ■ C.C. al P.C. din Letonia, 
V. Rubin, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Letone, 
K. Zorin, vice-președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Letone, numeroși deputați.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Duminică seara, membrii delega
ției Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne au părăsit Riga, plecînd la 
Leningrad.

La baza hipică din Calea Plev- 
nei a avut loc ieri dimineață un 
concurs de. călărie (probe do 
obstacole) la care au participat 
sportivi din cluburile Dinamo, 
Steaua și Știința (băieți și fete). 
In fotografie : Niculina Firică de 
la clubul Știința, în timpul probei. 

(Foto : R. Coslin)

nC ursa P ä c i
ZIELONA-GORA (prin telefon de la 

trimisul, nostru). — I 
al cărei traseu (Poznan—Zielona Gora 
a măsurat 123 km), drumul a fost în 
general plat, permițînd realizarea unei 
medii orare ridicate. Fruntașii clasa
mentului s-au urmărit reciproc, mer- 
gtnd. compact și doar sprinturile inter
mediare au stimulat unele inițiative. La 
Wolsztyn, localitate situată la 66 km de 
la plecare, sprintul a „atras" în special 
pe Haeseldonck (Belgia), 
(U.R.S.S.). Andreoli (Italia), 
donck (lider al sprinturilor în 
cursă) a trebuit, să se mulțumească însă 
cu locul III întrucît. a fost întrecut și 
de Andreoli și de Lebedev. Belgianul 
s-a revanșat la sprintul de la Sulechoto 
pe care l-a cîștigat înaintea lui Lehedeo 
și Andreoli.

Pe ultimii doi km înainte de sosire 
s-au văzut-intențiile alergătorilor de a. 
se desprinde de grosul, plutonului. Pe

o stradă îngustă ce a precedat intrarea 
Ieri in a X-a etapă , pe stadion, peste 40 alergători au lan

sat aproximativ odată atacul final. Po
lonezul Bekcr s-a instalat în- frunte și 
a cîștigat etapa. L-a urmat îndeaproa
pe : Haeseldonck, H. Petersen (Dane
marca), Hasman (Cehoslovacia). In ace
lași pluton, cronometrat cu 2 ore, 59 
min., 27 sec., au sosit si 5 cicliști romtni: 
Stoica (locul 11), Rădulescu 
Ziegler (locul 21), Cosma 
Dumitrescu (locul 34).

In clasamentul general 
continuă să fie lider belgianul Verhae- 
gen, urmat la 32" de Ampler (R.D.G.), 
C. Dumitrescu (R.P.R.) ocupă locul 6 
la 4’20", Cosma locul 7 la 4’30". Pe e- I 
chipe conduce R.P. Polonă. Echipa R.P. 
Romine se află pe locul 6. Astăzi este 
zi de repaus. Mîine se desfășoară etapa 
a 11-a Zielona Gora—Goerlitz (172 km). I

Lebedev
Haesel- 
această

(locul 17),
(locul 22),

individual

I. DUMITRIU

Tenis d e m a s a

Delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne la Coventry

LONDRA 19 (Agerpres). — La 18 
mai, delegația Marii Adunări Na
ționale a R.P. Romîne, însoțită de 
generalul W. A. Dimoline, secreta
rul grupului englez al Uniunii inter
parlamentare, și deputatul H. Hynd, 
a sosit în orașul Coventry. Dele
gația romînă a fost întîmpinată la 
primăria orașului de conducerea și 
membrii consiliului municipal. în 
cinstea delegației, primarul ad-in- 
țerim al orașului Coventry, dna. E. 
Allen, a oferit un dejun ia care au 
participat membrii consiliului mu
nicipal. Sălutînd sosirea delegației 
romîne la Coventry, oraș care a 
avut de suferit pagube însemnate 
de pe urma bombardamentelor a- 
viației hitleriste în cursul celui 
de-al doilea război mondial, dna. 
Allen și-a arătat satisfacția pentru 
înfrățirea orașelor Coventry și Ga
lați, cxprimînd speranța că prin a- 
ceasta se va realiza o intensificare 
a legăturilor dintre aceste orașe. 
Astfel de înfrățiri, a spus vorbitoa
rea, contribuie la o mai bună cu
noaștere și înțelegere între po
poare, la 
rea păcii, 
omenirii.

între 
menținerea și consol ida- 
bunul cel mai de preț al

Luînd cuvîntul, în numele dele
gației Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, Ion. Cosma, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului București, a 
exprimat mulțumiri pentru primi
rea călduroasă făcută delegației ro
mîne. El a transmis orașului Co
ventry un salut cordial din partea 
locuitorilor capitalei R.P. Romîne. 
în încheiere, vorbitorul a relevat 
importanța pe care o prezintă în
frățirea orașelor pentru o mai bună 
cunoaștere și apropiere reciprocă, 
pentru apărarea păcii în lume.

Conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a oferit munici
palității orașului Coventry un album 
dc fotografii cu imagini din Bucu
rești. în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația, însoțită de Harry Ed
munds, consilier în ministerul agri
culturii, a vizitat ferma Cryfield din 
apropierea orașului Coventry. Seara 
membrii delegației au făcut o vizită 
în orașul Stratford upon Avon, lo
cul de naștere al lui William Shake
speare, unde au asistat la spectaco
lul cu piesa „Furtuna” de Shake
speare la Teatrul Memorial din lo
calitate.

.1

CLASAMENT
1. Dinaino București 22 13 7 2 30:18 33
2. Steaua 22 11 6 5 50:34 28
3. știința Cluj 22 10 5 7 35:31 25
4. Rapid 22 9 6 7 39:32 24
5. Știința Timișoara 22 8 7 7 34:32 23
6. Steagul Roșu 21 10 2 9 32:36 22
7. C.S.M.S. 22 7 8 7 37:44 22
8. Petrolul 22 8 5 9 37:27 21
9. Farul 21 9 3 9 37:32 21

10. Progresul 22 7 ß 9 34:38 20
11. U.T.A. 22 7 4 11 36:40 .18
12. Dinamo Bacău 22 ß 5 11 22:33 17
13. Crișana 22 ß 5 11 21:38 17
14. Minerul 22 4 6 12 20:45 14

M

Sala Floreasca din Capitală a găz
duit sâmbătă seara dubla întîlnire in
ternațională de tenis de masă Bucu- 
rești-Pekin.

Afît în întîlnirea feminină cît și în 
cea masculină scorul a fost favora
bil oaspeților, cu 3—0 și respectiv 
5—1. Cele mai interesante meciuri au 
fost celé masculine unde, deși selec-

Agențiile de presă transmit

șah Petrosian la un pas de victoria finală

Cèle șapte zile care' mutarea a'22-a, la pro
punerea 'lui Petrosian, 
s-a- căzut de acord, asu
pra - remizei. 
devenit 11 li

Sîmbătă, miilfi ama
tori de șah și chiar co
mentatori n-au asistat la 
partida 21-a. Cei ce au 
sosit la Teatrul de Es
tradă la o oră după în
ceperea jocului nu i-au 
mai găsit acolo nici pe

au ’ trecut n-au oferit ' 
surprize. Avantajul mare 
la puncte al lui Petro
sian putea fi lichidat 
numai print.r-o serie de 
victorii. De aceea tacti
ca lui Botvinnik s-a ma
nifestat. clar — atac di
rect asupra regelui. Toe- 
mar in acest sens, în 
partida a 20-a, Botvin
nik, lucind cu albele, a 
folosit cea mai populara Rotviîmik, nîc7 pe Re
deschidere a meciului trosian. Partida a durat 
— gambitul reginei aç- doar 47 de minute. 24 
ceptat. La mutarea a de minute a cheltuit Pe- 
7-a, albul, pentru prima 
oară, a. renunțat la mu
tarea. principială a pio
nului din fața turnului 
de pe flancul reginei. 
Acest, lucru a dat posi
bilitate negrului să or
ganizeze un joc activ. 
Atacul lui Botvinnik s-a 
dovedit, ineficace.

Scorul a 
8'/i.

trosian care a jucat cu 
albele. El a făcut. în a- 
ccst timp 10 mutări. 
Botvinnik, în loc de răs
puns la mutarea a 10-a, 
a. propus remiză, iar Pe
trosian a acceptat. Se 
știe că în șah a juca 
pentru remiză nu este 
nici -pe departe atît de

ușor cum pare la prima 
vedere. în cazul de față 
dorințele adversarilor au 
coincis. Pe semne că 
Rotvlnnik s-a resemnat. 
Se pare că in ultimii 15 
ani aceasta a fost cea 
mai scurtă partidă la 
meciurile pentru titlul 
mondial la șah.

Așadar,. scorul este 
12—9. Tigran Petrosian 
e. la un pas de victorie. 
Doar o jumătate de 
punct il mai desparte 
de titlul mondial. De 
aceea credem că partida 
care va avea loc luni 
va fi probabil ultima și 
in acest caz, miercuri 
22 mai, Petrosian en 
primi cununa de lauri, 
pregătită de grădina bo
tanică din Crimeea.

A. LILIENTHAL 
mare maestru 

internațional de șah

Turneul internațional de. scrimă de la 
Kiev la care au participat selecționatele 
R.P. Romîne, R.S.S. Ucrainene și R.S.S. 
Moldovenești s-a încheiat. Proba de sa
bie pe echipe a fost ciștigată de echipa. 
R.P. Romîne, învingătoare cu 9—6 în me
ciul decisiv cu R.S.S. Ucraineană. La 
spadă au învins sportivii ucraineni.

*
Echipa de fotbal „Cerro” Montevideo, 

vicecampioană a -Uruguayului, a plecat 
intr-un lung turneu în Europa. Echipa 
„Cerro” va sosi marți la Franckfurt pe 
Main de unde va pleca apoi spre Romî- 
nia. Fotbaliștii uruguayeni vor susține 
trei meciuri in Rominia, la 23, 26 și 29 
mai după care vor evolua în U.R.S.S. (9, 
12 și 15 iunie), in continuarea turneului 
uruguayenii vor juca in R.P. Bulgaria la F 
99 itinio ci D A IT (98 ci 97 iimiol

jionața noastră prezenta un singur titu
lar din echipa națională, pe Giurgiucă, 
ceilalți doi component, Szontivani și 
Sîndeanu, fiind încercați cu această 
ocazie în fa|a unor adversari foarte’ 
valoroși, dispria a fosf uneori echili
brată.

Cele măi spectaculoase partide au 
fost cea dintre Li Fu lung, vicecam- 
pion mondial, și Giurgiucă, cîștigală 
de sportivul chinez după frumoase 
schimburi de mingi și Giurgiucă-Ciou 
Lan Sun, în care jocul sportivului ro
mîn a sfîrnit în repetate rînduri vii 
aplauze. Victoria i-a revenii în acest 
meci lui Giurgiucă la scorul de 2—1.

Consemnînd în încheiere 
spectacolului sportiv de sîmbătă
care, fără îndoială, a constituit o 
propagandă făcută tenisului de 
ne exprimăm totuși nedumerirea 
de holarirea federației de specialitate
care a prezentat în ambele întîlniri 
formații ce aveau șanse reduse în a- 
ceaS'tă confruntare (echipa feminină, a 
fost compusă din rezervele Folea, Tom- 
pa și Jandrescu).

reușita 
seară 
bună 

masă, 
fajă

M. POPESCU

GENEVA 
fedinț^' plenară , reprezentantului
a Subcomitetului K’ 2 ’ Kom,nc
tehnico - științific —
al Comitetului
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, care își 
desfășoară în prezent lucrările la 
Geneva, a luat cuvîntul și reprezen
tantul R.P. Romîne, acad. Elie Ca- 
răfoli. Delegatul romîn a salutat a- 
cordul de la Roma intervenit între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. în ce 
privește colaborarea dintre aceste 
țări în explorarea și folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cosmic, 
care constituie un bun augur pen
tru dezbaterile din cadrul subcomi
tetului.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
sprijinit proiectul de instalare a 
unor rampe de lansare a rachetelor 
sonde în regiunea ecuatorului mag
netic, conform memorandumului 
indian.

In legătură cu recomandările Co
mitetului O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
cu privire la încurajarea programe-

19 (A-
- în 

plenară

lor naționale și 
internaționale de 
cercetare a Cos
mosului, acad. E. 
Carafoli a arătat 
că instituțiile ști

ințifice din R.P. Romînă se preocu
pă de cercetările în domeniul spa
țial, ele efectuează observații vi
zuale și fotografice ale sateliților 
artificiali pe care le comunică cen
trului „Cosmos“ de la Moscova, fo
losind o nouă metodă recunoscută 

• pe plan internațional pentru deter
minarea coordonatelor . geocentrice 
ale sateliților artificiali, utilizînd 
observațiile nesimultane ale sateli
ților. De asemenea, se desfășoară 
cercetările asupra ionosferëi și se 
întreprinde un program de studii în 
cadrul „anului internațional al Soa
relui calm“ privind cercetări în di
ferite domenii : geodezie și geofi
zică, meteorologie, activitate solară, 
magnetism terestru etc.

în încheiere, delegatul 
arătat că schimburile 
științifice, în special 
meteorologiei, sînt de 
pentru toate țările.

de 
în 
un

romîn a 
informații 
domeniul 
real folos

20 iunie și R.A.U, (23 și 27 iunie).
*

La Moscova a tnceput 
ediție a „Dinamoviadei” 
participarea echipelor de 
Romină, R.P. Polonă, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, R.P. Bulgaria, R.D. Germană 
și U.R.S.S.

In competiția masculină, echipa Di
namo București a învins pe Gwardia 
Varșovia cu scorul de 3—0 (15—13; 
15—12; 17—15). Dinamo Moscova a cîș- 
tigat cu 3—2 la Ruda Hvezda Praga, iar 
Dozsa Budapesta a întrecut cu 3—1 pe 
Dynamo Berlin.

Rezultate din turneul feminin : Dinamo 
Moscova—Ruda Hvezda Praga 3—0; 
Gwardia Varșovia—Dinamo București 
3—1; Dozsa Budapesta—Dynamo Ber
lin 2—3.

în ziua a doua s-au înregistrat urmă
toarele rezultate masculin : Gwardia— 
Dozsa 3—2; Dinamo Moscova—Spartak 
Sofia 3—2; Ruda Hvezda—Dinamo Bucu
rești 3—0; feminin : Dinamo București— 
Ruda Hvezda 3—1 ; Dinamo Moscova— 
Spartak Sofia 3—0; Gwardia—Dozsa 3—2.

*

Echipa de fotbal a Braziliei a jucat du
minică la Tel Aviv cu 
raelului. Brazilienii au 
tori cu scorul

cea de-a 
de volei 
club din

5-a 
cu 

R.P. p

Echipa A.S. 
cesta titlul de

viteză pe circuit. Gh. Ion (Steaua), T. 
Macarie și M. Pop (Dinamo) au întrunit 
cele mai bune aprecieri”. Cîștigătorii pe 
clase de motociclete : 125 cmc — Gh.
Dragotă (Steaua); 175 cmc — M. Pop (Di
namo); 250 cmc — T. Macarie (Dinamo); 
350 cmc — Gh. Ion (Steaua); 500 cmc — 
M. Dănescu (Steaua),

moto ; „Concursul s-a bucurat de un de
plin succes. în cadrul celor 5 clase de 
motociclete sportivii s-au întrecut cu 
multă dîrzenie, dovedind o bună pregătire. 
Dintre sportivii bulgari în mod deosebit 
a plăcut evoluția tînărului Ivan Manolov. 
Concursul de ieri, dominat de alergă
torii de la Steaua si Dinamo, a fost rin 
bun prilej de verificare a sportivilor noș
tri înaintea începerii campionatului de

Duminică dimineața peste 
spectatori au urmărit timp de două ore 
în preajma Arcului de Triumf pasionan
tele curse de motociclete, pe circuit. Spor
tivii participant! au oferit întreceri de
osebit. de disputate la care și-au adus 
contribuția si alergători din R. P. 
Bulgaria. Iată ce ne-a declarat la 
sfîrșitul concursului Gh. Didescu, pre
ședintele comisiei orășenești de auto-

PRONOSPORT
Concursul din 19 mal

Progresul — știința Cluj 
Rapid — C.S.M.S.
Minerul — Dinamo București 
Știința Tim, — Crișana 
U.T.A. — Petrolul
Steagul Roșu — Dinamo Bacău 
Minerul B. M. — Arleșul 
Industria Sîrmci — Crlșul 
Ceahlăul — Progresul Brăila 
Steaua Dej — C.S.M. Cluj 
Recolta — A.S.M.D. Satu Marc 
C-F.R. Pașcani — Prahova 
Farul — Steaua

reprezentativa Iz- 
terminat învingă-

a cucerit anul a- 
tn 

cu scorul

de 5—0.
*

Monaco
campioană a Franței, 

ultimul meci Monaco a învins 
de 5—1 pe Angers.

C. COSTIN

a.c.
(6-3) 
(4-1) 
(1—2) 
(1-1)
(2-0)
(1-2)
(2-1)
(2—0)
(4-2)
(0—0)
(1—1)
(1—0)
(1—0)

ale sale, care a- 
privirile prin linia

nori, Sofia, 
vecine și 
întimpinat 
strălucitor,

Am parcurs cu avionul 
distanța București—Sofia 
în numai 45 de minute. 
O călătorie scurtă dar 
care oferă imaginea unor 
priveliști variate, intere
sante. De la aproape 
3 000 m înălțime, firul u- 
șor șerpuit al Dunării și 
crestele semețe de granit 
ale Munților Balcani în- 
cîntă privirea.

Era o zi de început de 
primăvară. în contrast 
cu înălțimile îmbrăcate 
în mantia albă a zăpezii 
șl învăluite în 
capitala tării 
prietene, ne-a 
cu un soare
cu bulevardele fremătînd 
de circulația pietonilor. 
Iscusiți grădinari făceau 
toaleta parcurilor și 
dinilor publice, iar 
structorii ridicau 
schele.

— Priviți — mi-a 
într-o zi un prieten __
qar, cînd ne aflam îm
preună în oraș — aici, 
în centru, imediat după 
război erau doar maida
ne, qrămezi 
qropi lăsate 
și acum — 
strucții noi, 
confortabile.

Construite 
folosință' în anii puterii 
populare sînl și combi
natul poligrafic „Dimităr 
Blagoev", clădirea Ope
rei de stat, a Circului și 
altele, iar recent — noul 
hotel „Rila” cu cele 8

qră- 
con- 

noi

spus 
bul-

de moloz și 
de bombe ; 
iată : con- 
moderne și

și date în

etaje 
. trage 
sa modernă.

lată-ne pe Bulevardul 
Lenin. Aici s-au construit 
în ultimii ani zeci de clă
diri. M-am oprit la blocul 
cel mai înalt, de 13 eta
je, unicul de acest qen 
în Sofia. Se executau 
tocmai lucrările de fini
sare a apartamentelor. 
Tehnicianul Ștefan Sapu-

Impresiile pe care le-am 
cules la Sofia se leagă, 
de asemenea, de activi
tatea economică și cultu
rală a orașului. Mi s-au 
relatat amănunte cu pri
vire la unele întreprin
deri industriale. Astfel, 
colectivul ., Combinatului 
pentru mică tensiune“ 
este pregătit să înceapă 
producția unor televizoa
re cu ecran lat

cînd bulevar- 
abundenl ilumi- 
diversitatea de 
firmelor lumi- 

în

noi sec-

De la corespondentul nostru

nov ne explică amabil 
că la parterul acestui 
bloc lucrările voi conti
nua pentru amenajarea a 
două magazine șl a unui 
restaurant. Am vizitat și 
alte blocuri de pe șantier 
și cu acest prilej arhitec
tul Nicolae Mladenov 
ne-a vorbit despre diferi
tele probleme care-i pre
ocupă pe conslructori — 
coloritul exterior al 
blocurilor. mecanizarea 
lucrărilor pe șantier, con
struirea mai rapidă și la 
un preț de cost mai 
scăzut.

Am mai vizitat cîteva 
cartiere noi ale Sofiei, • 
cum. sînt . Stamboliiski, Is- 
tok și Zaimov. Arhitecții 
din 
pun acum la punct pla
nurile construcțiilor vii
toare.

capitala Bulgariei

țli de producție se con
struiesc la fabrica texlilă 
„8 Martie". Am vizitat de 
asemenea, un mare șan
tier de construcții — a- 
cela al combinatului me
talurgic de la Kremikovțî, 
aflat în vecinătatea So
fiei. Aici, din vîrful unui 
coș înalt începuseră să 
.se profileze pe cer nori 
ușori de fum, semn că 
prima turbină de 25 000 
kW a centralei termo
electrice intrase în func
țiune.

Sînt în capitala Bulga- 
tiei multe lăcașuri de cul
tură. Printre acestea voi 
aminti cîteva pe cate 
le-am vizitat cu mult in
teres. cum sînt biblioteca 
națională „Vasil Kolarov“ 
care are o vechime de 
85 de ani și posedă circa

5 milioane volume, Uni; 
versitalea, care datează 
de multe decenii, Galeria 
națională de artă și. al
tele

Seara, 
dele sînt 
nato, iar 
culoii a
noase incintă ochiul, 
fața sălilor de spectaco
le animația e tot mai vie. 
Oamenii frecventează cu 
interes sălile de concert, 
de cinematoqrai sau 
teatru.

Și acum — cîteva cu
vinte despre împrejuri
mile Sofiei Ceea ce dă 
farmec capitalei bulgare 
și o aseamănă oarecum 
cu o stațiune climaterică 
este masivul Vilosa de la 
marginea orașului, unde 
drumurile în serpentină 
sînt accesibile pină la 
Cernii Virh (Vîiful ne
gru) la o înălțime de 

■ 2 286 metri. Masivul Vito- 
șa este. încenind din pri
măvară și pînă toamna 
fîrziu, un loc minunat 
pentr excursii iar Iarna 
— pentru amatoiii- de 
schi.

Sînt numai cîteva din-, 
țre aspectele interesante 
pe care le 
zitatorul în 
tăzh aflată 
dezvoltare.

întîlnesle vi- 
Sofia de as
in continuă

C. LI NT F
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Conferința miniștrilor de externe 
africaneai țărilor

ADDIS-ABEBA 19.— Trimisul spe
cial Agerpres, AI. Gheorghiu, trans
mite : Participanții la Conferința 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor africane, care își desfășoară 
lucrările în orașul Addis-Abeba, au 
ajuns în ședința din seara de 18 
mai la un acord în problema pro
iectului unei „Carte a Africii” Pro
iectul de Cartă prevede crearea 
unei „Uniuni africane”, înzestrate 
cu organisme consultative și de 
coordonare pe scara întregului con
tinent, organisme care se vor întru
ni periodic.

în cercurile observatorilor de la 
Addis-Abeba se subliniază însă că 
punerea în aplicare a „Cartei Afri
cii”, care urmează să fie prezentată 

conducătorilor state- 
ce se va întruni în a- 
cu începere de la 22 
interveni imediat. Tex- 
să fie studiat mai întii

conferinței 
lor africane 
celași oraș 
mai, nu va 
tul urmează 
de guvernele țărilor participante la

conferință, după care va fi prezen
tat unei noi conferințe a miniștri
lor afacerilor externe.

Comitetul politic și economic a 
dezbătut pe de altă parte proble
ma Pieței comune. în legătură cu 
aceasta, s-a aflat că a fost creat 
un nou subcomitet însărcinat să 
studieze problemele ridicate țărilor 
de pe continentul african de Piața 
comună europeană. Acest subcomi
tet va studia, de asemenea, proble
ma colaborării economice între ță
rile africane și proiectul creării 
unei bănci africane de dezvoltare.

în seara zilei de 18 mai s-a anun
țat că comitetul însărcinat cu dis
cutarea problemei eliberării Africii, 
lupta împotriva politicii de apar
theid și discriminării rasiale, pre
cum și pentru dezarmare a adoptat 
un proiect de rezoluție în care se 
cere adoptarea de sancțiuni împo
triva guvernului rasist al Republi
cii Sud-Africane.

Noi demonstrații ale populației 
de culoare în S. U. A.

Consultări pentru formarea 
■noului guvern italian

Colectivul Teatrului ele Operă și Balet 
sosit la Parisa

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Lupta populației de culoare din 
S.U.A. împotriva practicilor segre
gației rasiale continuă La 18 mai, 
anunță agențiile occidentale de pre
să, în patru orașe din statul Caro
lina de nord au avut loc demon
strații ale negrilor. Cea mai mare 
dintre aceste demonstrații s-a pro
dus în orașul Greensboro unde a- 
proximativ 800 de studenți au ma
nifestat în fața restaurantelor și 
teatrelor. Peste 350 de negri au fost 
arestați. în cursul demonstrațiilor 
care au avut loc în aceeași zi la 
Durham, Fayetteville și Wilmington 
au fost arestați alți 100 de negri. 
Amintind că în urmă 
au fost arestați 400 
cursul demonstrațiilor 
loc în statul Carolina 
genția U.P.I. scrie că
lor arestați în cursul ultimei săptă- 
mîni se ridică la 1 000.

Referindu-se la starea de spirit a 
populației de culoare din Carolina

cu 24 de ore 
de negri în 
care au avut 
de nord, a- 
numărul ce-

nord, agenția France Presse sub-de 
liniază că „lozinca studenților negri 
este „Vom umple închisorile dar 
vom obține victoria”. Toți arestații 
au declarat că preferă să rămînă în 
închisoare decît să plătească suma 
pretinsă drept cauțiune pentru a fi 
puși în libertate.

Potrivit relatărilor agențiilor oc
cidentale de presă, președintele 
Kennedy a făcut o vizită scurtă la 
18 mai în două orașe din statele 
Tennessee și Alabama. Luînd cuvîn- 
Lul în orașul Huntsville, președin
tele Kennedy, după cum relevă a- 
genția France Presse, „a evitat să 
facă aluzie la situația rasială din 
Birmingham”.

La conferința de pre
să organizată vineri de 
către conducerea Ope
rei din Paris, cunoscuți 
ziariști de specialitate au 
pus numeroase întrebări 
directorului Teatrului de 
Operă și Balet din Bucu
rești, Mihai Brediceanu, 
în legătură cu spectaco
lele pregătite de cîntă- 
reții romîni. Postul de 
radio Paris, radio Lu
xemburg și televiziunea 
franceză au luat inter
viuri principalilor inter
preți iar azi, la sosirea 
ansamblului pe aeropor
tul Le Bourget, repre
zentanții presei au fost 
prezenți în mare număr 
și au discutat cu oaspeții 
rotryni.

Spectacolele cu „Oe
dip" au loc marți și 
miercuri seara.

TUDOR VORNICU
Paris, prin telefon.

mini are loc în plin se
zon muzical, cînd renu- 
rniți interpreți de muzi
că de operă și de muzi
că simfonică se produc 

■ la Paris.
cîntăreților 
considerate 
eveniment 
viața muzicală. „Oedip" 
va fi jucat la Palatul 
Garnier, sala marii opere 
pariziene. „Bărbierul din 
Sevilla“ și „Cavalerul 
Pozelor“ vor fi prezenta
te pe scena Teatrului 
„Champs Elysées“. Îm
preună cu alte spectaco
le, ele vor avea loc cu 
prilejul semicentenarului 
acestui teatru și fac par
te dintr-o serie în care 
pînă acum au apărut cu
noscutul dirijor Herbert 
von Karajan, cîntăreața 
Elisabeth Schicartzkopf 
și alți interpreți de mare 
notorietate.

Duminică a sosit la 
Paris colectivul Teatru
lui de Operă și Balet al 
R.P. Romîne. In capita
la Franței, artiștii romîni 
vor da spectacole cu o- 
perele „Oedip" de Geor
ge Enescu, „Bărbierul 
din Sevilla" de Rossini 
și „Cavalerul Rozelor“ 
de Richard Strauss. Co
lectivul sosit la Paris 
numără aproape 300 de 
persoane — soliști, cor, 
orchestră. Printre aceș
tia se află : Zenaida 
Palii și Nicolae Herlea, 
artiști ai poporului, Arta 
Florescu, Elena Cernei, 
David Ohanesian, Mag
da Ianculescu, Valentin 
Teodorian, artiști eine- 
riți, Dan Iordăchescu, 
dirijorii Mihai Bredicea
nu, Egizio Massini, ma
estru emerit al artei, și 
alții.

Turneul artiștilor ro-

Spectacolele 
romîni silit 
aci ca un 
deosebit în(Agerpres).— în cercu- 

ale partidului demo- 
continuă cu febrilitate 

manevrele în vederea constituirii 
unei noi formule guvernamentale.

Conducerea partidului — Consi
liul Național —a adoptat ohotărîre 
prin care anunță că intenționează 
să continue așa-numita politică de 
„centru-stînga“. După cum reiese 
însă din comentariile agențiilor de 
presă, un asemenea guvern de cen
tru-stînga nu ar urma, în intenția 
conducătorilor democrat-creștini, să 
ducă o politică cu adevărat orienta
tă spre stînga, ci ar constitui doar 
o manevră pentru atragerea către o 
politică de dreapta a partidului so
cialist.

Consultările în vederea desemnă
rii noului prim-ministru continuă.

ROMA 19 
rile politice 
crat-creștin

I

Critici aduse lui Brandt

i:

MOSCOVA. La Moscova a sosit o 
delegație savanți atomiști din

cTwiaqini din ațața
Pentru dezarmare

gației romîne și micul interpret din filmul „Codin", Răzvan Petrescu, îm

PARIS 19 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în după-amia- 
za zilei de 18 mai în suburbia pa
riziană Saint Denis s-a întrunit A- 
dunarea Statelor Generale.

Luînd cuvîntul la adunare, pasto
rul Rognon a declarat : „Trebuie să 
arătăm pretutindeni și întotdeauna 
că dezarmarea este necesară și că 
ea va fi posibilă dacă oamenii de 
pe întregul pămînt vor înlătura 
piedicile din calea ei, dacă toți par
tizanii păcii vor acționa uniți“.

Alevran, delegat din partea de
partamentului Bouches-du-Rhône, 
Claude Bourdet, reprezentant al 
mișcării împotriva înarmării nuclea
re, profesorul Castler, pastorul Ro
ser și Marechall, delegat din partea 
Uniunii naționale a studenților din 
Franța, au vorbit despre pericolul 
nuclear care amenință lumea în ca
zul unui conflict armat, de necesi
tatea unor acțiuni hotărîte ale tu-

generala și pace
turor oamenilor de bună-credință 
pentru dezarmare și pace.

„Ne-am adunat aici din toate re
giunile Franței, a declarat senatorul 
comunist Raymond Guyot, pentru a 
demonstra hotărîrea noastră de a 
lupta pentru pace. Atunci cînd vor 
fi lansate rachete cu încărcături nu
cleare aducătoare de moarte va fi 
prea tîrziu ! Trebuie să acționăm de 
urgență !“.

în rezoluția Adunării Statelor 
Generale în problemele organizării 
și acțiunilor, precum și în rezolu
ția politică se subliniază uriașul pe
ricol pe care-1 reprezintă cursa înar
mărilor nucleare. în aceste docu
mente se descriu formele și meto
dele concrete ale acțiunilor luptăto
rilor pentru pace, ele cheamă toți 
francezii să acționeze în comun 
pentru rezolvarea principalei pro
bleme a contemporaneității — de
zarmarea.

BERLINUL OCCIDENTAL 19 (A- 
gerpres). — în zilele de 17 și 18 
mai s-au desfășurat în Berlinul 
occidental lucrările Congresului 
ordinar al organizației din acest 
oraș a P.S.D.G. Cu acest prilej, 
Willy Brandt, conducătorul acestei 
organizații și primarul Berlinului 
occidental, a prezentat un raport 
alcătuit în spiritul politicii primej
dioase de respingere a soluționării 
pașnice a problemei germane și 
Berlinului occidental. în cursul 
dezbaterilor o serie de delegați la 
congres au rostit cuvîntări in care 
au criticat pe liderii partidului, în 
frunte cu primarul Willy Brandt, în 
primul rînd pentru pasivitatea de 
care au dat dovadă în ceea ce pri
vește căutarea de căi realiste, me
nite să ducă la reglementarea pro
blemelor care afectează interesele 
vitale ale populației vest-berlineze.

In orașul australian Sydney a avut loc o demonstrație pentru pace 
la care au participat 10 000 do persoane. Pe pancarte scrie : „Să fie in
terzise experiențele cu arma nucleară 1", „Să translormăm emisfera su
dică intr-o zonă denuclearizată 1”.

NEW YORK. Delegația de arhitecți 
romîni condusă de Nicolae Bădescu, 
președintele Comitetului de stat pen
tru construcții, arhitectură și sistema
tizare, își continuă vizita în S.U.A. în 
ultimele zile, delegația a vizitat în 
orașele Los Angeles, San Francisco, 
Minneapolis si Chicago, edificii cul
turale și publice, centre de locuințe 
și șantiere de construcții. Membrii de
legației s-ațt întîlnit și au purtat dis
cuții cu arhitecți și oameni de știință 
americani.

ROMA. Institutul național de asi
gurări din Italia a dat publicității nu
mărul accidentelor de producție. în 
anul 1962, în întreprinderile indus
triale din Italia au fost înregistrate
1 200 735 de accidente, dintre care
2 943 au fost fatale.

S.U.A., condusă de Glenn Seaborg, 
laureat al Premiului Nobel, președin
tele Comisiei pentru energia atomică 
a S.U.A. Glenn Seaborg va semna la 
Moscova un memorandum cu privire 
la colaborarea sovielo-americană în 
domeniul folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

DETROIT. Peste 3 600 de munci
tori de la uzina de automobile din 
Detroit aparținînd companiei „Ford“ 
au declarat grevă In semn de protest 
împotriva concedierii a cinci fruntași 
sindicali și în sprijinul îmbunătățirii 
condițiilor de muncă.

DJAKARTA. Agenția Beuler trans
mite că la 18 mai vulcanul Agung 
din insula indoneziană Bali a erupt 
din nou cit o forță neobișnuită, înre- 
gistrindu-se, potrivit știrilor prelimi
nare, aproximativ 90 de morți. Obser
vatorul vulcanologie situat la Bătu

Lemhing a fost distrus de lavă. Auto
ritățile au chemat populația să eva
cueze regiunea și să se îndrepte spre 
Den Pasar, capitala insulei Bali.

NEW YORK. „Mișcarea pentru 
independența insulei Porto Rico“ a 
prezentat la O.N.U. un protest în le
gătură cu examinarea in Congresul 
S.U.A. a proiectului noului statut al 
stalului Porto Rico, care prevede 
semnarea așa-numitului „tratat de a- 
sociere“ între S.U.A. și Porto Rico 
prin care se urmărește „permanenti
zarea actualei situații de supunere po
litică, economică, socială și culturală 
în care trăiesc porto-ricanii din anul 
1898, cînd a avut loc ocuparea mi
litară a insulei de către Statele 
Unite“.

MOSCOVA. Specialiștii sovietici au 
preparat un mijloc eficient pentru tra
tamentul seboreei — o boală a păru
lui. Prin întrebuințarea noului medi
cament, sub formă de pastă sau să
pun, funcțiile glandelor sebacee se 
normalizează, dispar uscăciunea și 
friabilitatea părului, încetează căde
rea lui.

• Dupa cum se 
știe, in S.U.A. au 
loc în ultimele zile 
mari manifestații 
ale populației de 
culoare împotriva 
discriminărilor ra
siale. In fotografia 
de sus : pqliția din 
orașul Nashville, 
statul Tennessee, 
împrăștie o de
monstrație a ne
grilor.

• Jomo Kenyat- 
, conducătorul 

Uniunii naționale 
africane din Ke
nya, aclamat de 
mulțime in timpul 
unei adunări pre
mergătoare alege
rilor care au avut 
loc la 18 mai (foto
grafia din. stingă).

La Festivalul cinematografic de la Cannes : cițiva membri ai deleLa Festivalul cinematografic de la Cannes : cițiva membri ai dele
gației romîne și micul interpret din filmul „Codin", Răzvan Petrescu, îm
preună cu o tinără actriță italiană.preună cu o tinără actriță italiană.

însemnări din Japonia
Trenul expres al Căilor Ferate Na

ționale care pleacă din Nagoya de
pune un mare număr de călători la 
Osaka.

Osaka, al doilea oraș ca mărime 
al Japoniei, prezintă vizitatorului un 
amestec ciudat de clădiri moderne 
cu căsuțe scunde în plin centru. Pe 
străzi înguste și întortocheate se 
scurg vehicule de toate tipurile. 
Prin contrast însă găsești aproa
pe in centrul orașului parcuri 
mari cu vechi temple, minuna
tul castel medieval al unuia din 
fondatorii orașului. Osaka este stră
bătută de mari rețele de rîuri și ca
nale, peste care stau suspendate 
ceva mai mult de 1 700 poduri. De 
aceea, orașul este socotit ca un fel 
de „Veneție a Orientului".

Prefectura Osaka, cea mai mică 
ca întindere din Japonia, aie doar 
1 800 km pătrați, adică circa 0,5 la 
sută din teritoriul țării. Aici trăiesc 
însă, ca într-un uriaș furnicar, 5,7 
milioane de oameni, adică circa 6 
la sută din populația Japoniei. In 
jurul orașului propriu-zis, se întind 
24 de orășele-satelii, la fel de aglo
merate, cu excepția orășelului liniș
tit Yao — reședință a notabilităților 
și a marilor businessmen! din Osaka 
și împrejurimi

Osaka este cartierul general al 
marilor cercuri de afaceri japoneze, 
oiașul marilor bănci, concerne, al 
comerțului. Vizita făcută aici ne-a 
permis să cunoaștem mai îndea
proape unele aspecte privind con
dițiile de viață ale muncitorilor, as
pecte asupra 'cărora ne vom opri în 
acest capitol al „însemnărilor din 
Japonia“.

Am vizitat, printre altele, fabrica 
de televizoare „National“ dintr-un 
orășel-satelit al Osakăi, întreprin-. 
dere cu o producție lunară de 
100 000 de aparate, ocupînd primul 
loc în producția japoneză de televi
zoare

în secția de montaj, de-a lungul 
a opt benzi rulante, se face asam
blarea seturilor de televizoare de 
diverse tipuri. Aici lucrează aproa-

*) Vezi „Scînteia’’ nr, 5883 și nr. 5800.

pe 1 000 de lucrători, în bună parte 
tinere fete. Vîrsta medie a munci
torilor e de 22 ani. Privesc munca la 
prima bandă, care se mișcă la ne- 
sfîrșit și. pe care alunecă șasiurile 
aparatelor. Mîini dibace montează 
diferite piese ale aparatului. Fieca
re muncitor execută aceeași opera
ție de circa 500 de ori Pe zi, căci 
aici la această bandă se acordă 55 
de secunde pentru o operație. Așa 
trec aparatele de la o bandă la alta 
ca să zăbovească apoi, timp de 4 
ore, la banda de control. Aici lu
crează muncitorii și tehnicienii cei 
mai calificați care cu meticulozitate 
controlează, cu aparate moderne, 
funcționarea fiecărui aparat.

In salonul de primire stăm de 
vorbă cu conducători ai fabricii. Mă 
interesez de condițiile de muncă. 
Salariul de bază pentru începători 
se stabilește ținînd seama de școa
la terminată și spo-rește, ținînd sea
ma de vechime.

Dar...există un dar, așa cum mi s-a 
explicat la o întrevedeie la SOHYO 
(Consiliul general al sindicatelor din 
Japonia). Dacă în privința volumului 
produsului național global, Japonia 
ocupă locul cinci printre țările capi
taliste, fiind întrecută numai de 
S.U.A., Marea Britanie, R.F.G. și Fran
ța, în ceea ce privește venitul pe cap 
de locuitor, ea =e situează conform 
unei „Cărți albe a venitului națio
nal“, publicată de „Agenția de pla
nificare a economiei” în decembrie 
1962 — pe locul douăzeci, cam pe 
același loc cu Grecia, în urma unor 
țări capitaliste muit mai puțin dez
voltate din punct de vedere in
dustrial.

Costul vieții' crește mai repede 
decît salariile și aceasta o resimt 
mai cu seamă familiile cu copii. 
Pentru a acoperi diferențele provo
cate de creșterea continuă a prețu
rilor la alimente, îmbrăcăminte și 
mai ales de creșterea chiriei și 
cheltuielilor de transport, muncito
rul trebuie să presteze — dacă si
tuația economică a fabricii o per
mite — ore suplimentare. Este pe 
larg răspindit sistemul muncii la do

miciliu, la care participă soția și co
piii mai mari.

In marea industrie domnește și a- 
cum așa-zisul „sistem paternal", al 
„apartenenței la firmă", determinat 
de sistemul de salarizare după ve
chime. Un muncitor care intră la 18 
ani la o întreprindere e angajat în 
principiu „pe viață". Dacă ar vrea 
să treacă la altă întreprindere și-ar 
pierde vechimea și ar trebui să por
nească din nou de la treapta de jos 
a scării de salarizare.

Ni se spune că numărul șomerilor 
totali nu atinge unu la sută din nu
mărul salariajilor, dar chiar potrivit 
statisticii guvernamentale există cir
ca 11 milioane de „semiocupați“, 
cum sînt numiți muncitorii ale că
ror venituri nu acoperă decît o 
treime sau jumătate din minimul de 
existență.

Monopolurile japoneze folosesc a- 
deeea sistemul așa-ziselor „firme 
subordonate“. Marile întreprinderi 
își subordonează prin contracte, prin 
acordarea de împrumuturi etc., un 
șir de mici fabrici și ateliere care 
lucrează pentru ele anumite piese ce 
necesită un volum mai mare de 
muncă, plătind mult mai puțin decît 
le-ar costa producția lor în pro
priile uzine. Aceste mici întreprin
deri sînt adesea niște ateliere nesă
nătoase unde ziua de muncă e de 
10—12 ore, iar salariul este deose
bit de coborît.

„Concesionarea", un alt sistem 
folosit, se aplică mai ales în indus
tria minieră : marile întreprinderi 
predau unor antreprenori, în schim
bul unei sume stabilite, mine sau 
galerii, a căror exploatare o consi
deră nerentabilă. Aceștia angajează 
la lucru muncitorii în condiții mi 
zere de plată și de muncă. .

In întreprinderi care lucrează 
mai ales pentru export, se aplică 
pe scară largă „sistemul angajări
lor temporare", de obicei pe trei 
luni. Muncitorii temporari se află 
sub amenințarea concedierii. Numă
rul angajaților temporari e mereu în 
creștere. In timp ce numărul mun
citorilor permanenți a crescut în in-

dustria electrotehnică, în'9 ani, cu mul de creștere a productivității în 
numai 38 la sută, cel al angajaților S.U.A., Marea Britanie, R.F.G., Italia, 
temporari s-a mărit de aproape opt Muncitorul japonez din industria pre- 
ori. lucrătoare, de pildă, primea în 1960,

în convorbirea avută la Comite- după datele Anuarului Organizației 
tul executiv al . SOHYO mi s-a
arătat că, în anii de după război, 
datorită luptei duse de partidele 
comunist și socialist, de sindicate, 
s-a obținut satisfacerea anumitor re
vendicări ale muncitorilor. Munci
torii din marea industrie au o si
tuație relativ mai bună în raport cu 
cei din industria mijlocie și medie, 
și mai ales cu angajații temporari 
sau zilieri. Dar condițiile de trai ale 
muncitorilor japonezi au rămas mult 
în urma dezvoltării industriei,, a ridi
cării productivității muncii, a profitu
rilor, cu toate că creșterea producti
vității în industria japoneză socotită 
pe' o perioadă de 5 ani a întrecut rit- 

Peste 10 000 de muncitori din Tokio la o manifestație în sprijinul revendicărilor lor economice.

înteirnaționale a Muncii, un salariu o- 
rar mai mic de 9 ori decît cel al mun
citorilor din S.U.A., de 7 ori decît 
cel din Canada, de 3 ori decît cel 
din Anglia, jumătate a celui din 
R.F.G. și 2/3 din salariul orar al 
muncitorilor din Italia.

„Noi ducem o muncă intensă — 
mi-au spus activiștii SOHYO — 
pentru ca toți muncitorii să înțe
leagă că au dreptul la o via
ță demnă în urma muncii lor. 
Cercurile monopoliste duc o mare 
campanie încercînd să arate că 
deoarece se înregistrează o depre
siune economică și extinderea ex
portului întîmpină dificultăți, se cer 
sacrificii din partea muncitorilor. 

Intenția lor este de a menține în cel 
mai bun caz nivelul actual de sa
larii în marea industrie prin redu
cerea însemnată a salariilor în în
treprinderile mici, de unde își pot 
procura piese și subansambluri la 
prețuri mai scăzute. Nu vom aminti 
bătăliile de clasă, din trecut purtate 
de proletariatul japonez care au 
stîrnit''sițnpatia și . admirația tutu
ror.forțelor progresiste. Ne vom re
feri doar la cîteva fapte recente. 
„Ofensiva de iarnă“ de anul trecut a 
avut ca principală caracteristică 
lupta eroică a minerilor la care 
s-au alăturat și alte detașamente 
ale clasei muncitoare, mobilizate 
de partidul comunist și partidul 
socialist împotriva planului de „ra
ționalizare" a industriei carbonifere 
care înseamnă în fond restrîngerea 
activității acestei industrii și conce

dierea a 70 000 de mineri, adică o 
treime din totalul muncitorilor ocu
pați în această ramură.

Muncitorii japonezi și-au dat 
seama că aceasta este doar înce
putul unor măsuri mai vaste de 
„raționalizare" ce urmează să cu
prindă și alte ramuri. La începutul 
lunii decembrie au intrat în grevă 
fără termen 180 000 de mineri. 8000 
de mineri au sosit la Tokio și au 
înconjurat sediul Ministerului Mun
cii și al altor instituții guvernamen
tale. Această acțiune a fost spriji
nită printr-o grevă cu caracter 
aproape general. La 14 decembrie, 
se aflau în grevă 4 milioane de sa- 
lariați, asigurîndu-se și participa
rea unor sindicate și organizații 
care mulți ani de-a rîndul n-au luat 
parte la acțiuni muncitorești co
mune. Cu 4 zile mai tîrziu, demon
strațiile au cîștigat în forță. 200 000 
de oameni s-au adunat în fața parla
mentului formulînd, pe lingă re
vendicări economice, și revendicări 
politice din cele mai actuale pentru 
poporul japonez.

In campania de primăvară din 
1963, SOHYO luptă pentru stabilirea 
și aplicarea unui sistem de salarii 
minime generale pentru întreaga 
industrie, pentru o sporire a sala
riilor și extinderea măsurilor de asi
gurări sociale și de protecție a 
muncii.

Kaoru Ota, președintele Consi
liului general al sindicatelor din 
Japonia, a relatat presei că în ca
drul acțiunii unite de primăvară 
pentru mărirea salariilor, pentru 
acordarea dreptului la grevă sa- 
lariaților din instituțiile și întreprin
derile de stat, alături de SOHYO 
participă în mod practic sindicate 
neafiliate la această organizație, în 
total cam nouă milioane de lucră
tori organizați. Obiectivele economi
ce se împletesc cu o serie de reven
dicări politice : oprirea reînarmă- 
rii Japoniei, retragerea armamentu
lui nuclear american, neadmiterea 
submarinelor atomice ale S.U.A. în 
porturile japoneze, lichidarea ba
zelor militare americane, a „tratatu
lui militar“ cu S.U.A. etc.

Această luptă nu este ușoară. Dai 
oamenii muncii japonezi sînt hotărîți 
să-și apere dreptul la o viață mai 
bună, demnă de hărnicia și price
perea lor.

E. SORAN
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